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 دهیچک
. دشو یممهم محسوب  یها تیاولواز  ها آن یساز یتجارو  یبخش دانشگاه یپژوهش یها افتهیاز  یریگ بهره

 یبرق دانشگاه راز یگروه مهندس یپژوهش یها افتهی یساز یتجار یراب یمدل یطراحپژوهش  نیهدف ا

 بنیادداده ةنظری کردیبا استفاده از رو که است یادیبن یها پژوهشاز نوع  حاضر پژوهش. است هکرمانشاه بود

 نمتخصصا و کرمانشاه یراز دانشگاه قبر یگروه مهندس یعلم ئتیه یاعضا پژوهش دانیم. است گرفته انجام

 کنندگان مشارکتاستفاده شد. شمار  ینظر یریگ نمونه کردیرو ازراستا،  نیا در. اند هبود یساز یتجار ةحوزدر 

شد.  یگردآور قیعم ةمصاحببه روش  ها داده. دینفر رس 21به  یاستفاده از شاخص اشباع نظر باپژوهش  در

مدل  ةهست در .است هشد میترس یمیمدل پارادا صورت به که است یاصل ةمقول 32 ةدهند نشانپژوهش  جینتا

 کنندگان مشارکت نظر از پژوهشی های یافته سازی تجاری اصلی های مؤلفه. دارد قرار یپرداز دهیا ،یمیپارادا

 و فرایندها مجدد طراحی. شود می ارتباطی های حلقه پویایی و سازی شبکه طرح، اقتصادی -فنی ارزیابی شامل

 .گیرند می قرار بعدی ةمرتب در نیز اعتمادسازی سازوکارهای

 

 .بنیاد داده نظریة ،کرمانشاه رازی دانشگاه ،فناوری ةتوسع ،یپژوهش یها افتهی یساز یتجار :یدیکل یها واژه
  

                                                           

 مسئول سندةینو Email: Aram.norouzi2016@gmail.com 

 



1395 پاییز، 3 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      554  

 مقدمه
 در توان دریافت کرد که میگذشته  یها دهه یها دانشگاهامروز با  یها دانشگاه ةسیمقا در

 ها آنموجود از  یو انتظارها جادیا یا عمده یرهاییتغ ها آن یکردهایو رو ها روش ،ها برنامه

 نیدانشگاه فقط نقش آموزش را بر عهده داشت که با اول ش،یپ ها سال. شده استمتحول 

شد آن افزوده  یبه کارکردها زیدر اواخر قرن نوزدهم، پژوهش ن یتحول در نظام دانشگاه

(Etzkowitz, 2003: 110). را  یدیجد یها نهیزم یدانشگاه یها پژوهش یساز یتجار گسترش

 ,.Chang et alاست )کرده  جادیا یعلم یها شرفتیپو  یمشترکات علم یساز یخصوصدر 

 یساز یتجار شیافزا منظور به ها دانشگاهاز کشورها اصالحات در  یاریبس در(. 937 :2009

 :Baldini et al., 2006اجراست ) حالدر یعموم منابع بااست و  گرفتهانجام  یپژوهش یها افتهی

 یو به عامل اند دادهمرسوم کلمه را از دست  یامعنبه یفرهنگ یژگیو ها پژوهش امروزه (.519

 ةجینتکه در  ی(. دانش13: 1388و همکاران،  رادفراند ) شده لیتبد یو تجار یاقتصاد

محصول،  به تیدرنهاو  ابدین یکاربرد ةجنب اگر ،شود یم دیتول یدر مراکز دانشگاه ها پژوهش

 یا افزوده ارزشو  دوشیم یتلق یا هودهیبدانش  یاز نظر اقتصاد نشود، لیتبد یفناور ایخدمت 

 یها افتهی یساز یتجار ،نیابر عالوه (.86: 1391 ،زاده سالمو  زارعکند ) ینم جادیجامعه ا یبرا

که از آن جمله  دارد زین یگرید ةعمد یایمزا یو مراکز پژوهش ها دانشگاه یبرا یپژوهش

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توان یم

 ؛ها دانشگاه یو مستمر برا داریپا یمنبع درآمد جادیا .1

 ؛یدانشگاه یها پژوهشاز  یمال تیمنابع حما افتنی .2

 نده؛یآ یها پژوهش یبرا دیجد یها چالشاطالع از  یبرا مناسب یفرصت .3

 ها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یو نوآورانه برا القانهخ یها پژوهش ةزانندیبرانگ طیمح جادیا .4

 (.Stephan, 2001: 200, Friedman & Silverman, 2003: 19) یپژوهش مراکزو 

 رایز ؛سازد یم تر یغن ها دانشگاهرا در  یپرداز هینظردانشگاه و صنعت،  یهمکار نیچنهم

 ةچرخو  دهند یمارائه  یتر یکاربرد یها هینظر و شوند یمبا مسائل صنعت آشنا  انیدانشگاه

 یساز یتجار یبرا ییبسترها جادیا (.Etzkowitz, 2003: 112) ردیگ یمو عمل شکل  هینظر

 یاقتصاد یها ارزش آوردن فراهم بر عالوه ،دانش به بازار ةعرضو  یپژوهش یها افتهی
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 منجررفاه جامعه  شیو افزا یو اقتصاد یرشد فن به ،یپژوهش یها سازمان یبرا توجه انیشا

از  یکی کرمانشاه یدانشگاه راز برق یمهندس گروه (.Ghazinoori,1384: 452شود ) یم

 زا آمده دست به اطالعات وکه طبق آمار  است پژوهش دادن انجام ةنیزم فعال در یها گروه

 تلفمخ مجالت در را پژوهش 237تاکنون بالغ بر  1385سال  از ،دانشگاه یپژوهش معاونت

 پژوهش 139 ،نیهمچن .است رساندهبه ثبت  زین رااختراع  8 و چاپ به یخارج و یداخل

. (1394 کرمانشاه، یراز دانشگاه یپژوهش معاونتاست )گرفته  انجام نامه انیپاصورت  به

 نةیزم درگروه  نیپژوهش و ثبت اختراع، ا دادن انجام ةنیزمدر  گسترده تیفعال برخالف

 جه،یدرنت .است بوده موفق اختراعات ثبت و ها پژوهش نیاز ا یتعداد محدود یساز یتجار

 یفروش کارها زیو ن یو اجتماع یآموزش و پژوهش با اهداف اقتصاد شتریارتباط ب منظور به

با توجه به  ،و دانشکده و دانشگاه استادان یبرا درآمد جادیاو  با هدف کسب سود یدانشگاه

در  ها آن ةشد چاپحجم مقاالت  زیگروه و ن نیا یعلم ئتیه یاعضا یعلم یباالسطح 

منافع حاصل  تا شود توجه شیاز پ شیب یپژوهش یها افتهی یساز یتجاربه  دیبا ،ریاخ یها سال

 ؛دشوصنعت و جامعه  تر عیوسدانشکده، دانشگاه و در سطح  ان،یدانشجو ،استادان بینصاز آن 

 گروه پژوهشی های یافته سازی تجاری برای مناسب مدلی ةارائ پژوهش این هدف ،بنابراین

 .است کرمانشاه رازی دانشگاه برق مهندسی

 

 قیتحق ةنیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرور
 از یمتعدد فیتعار. شده است ارائه یساز یتجاراز  یمتفاوت فیتعار ،یساز یتجار اتیادب در

 تیبه فعال یزیچ لیتبد ندیفرا» و «سود یبرا بازار در خدمت ای لمحصو کی یمعرف» لیقب

(. 25: 1385 فکور،) است شده مطرح یساز یتجار یکه برا ندا مترادف باًیتقر «یتجار

انواع  یدر قالب برخ ،یدانشگاه یموجود در نهادها یدانش نظر لیفراگرد تبد یساز یتجار

و  دیجد یادهیا دیشامل تول یساز یتجار (.Spilling, 2004: 3است ) یاقتصاد یها تیفعال

و  یاقتصاد مل ییایرشد پو بهاست که  دیجد خدمتو  ندیفرامحصول،  یآن رو یساز ادهیپ

 & Toole) شود یم منجرنوآور  و وکار کسببنگاه  کی یاشتغال و سود خالص برا شیافزا
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Czarnitzki, 2007: 10)از  یرا انتقال دانش و فناور یو فناور یدانش فن یساز یتجار ی. برخ

 ایمحصول  ،ندیفرا ستم،یآن در س یریکارگ به منظور به گرید یگروه ایگروه به فرد  ایفرد  کی

 :Kumar & Jain, 2003: 114; Ravi et al., 2003)اند  دهکر فیکار تعر دادن انجام روش کی

که در آن از تمام  است یندیفرا یپژوهش یها افتهی یساز یتجار ،نگارندگان نظراز  (.37

 انیب به .شودمحقق  یو نوآور یپرداز دهیاحاصل از  دیتا فوا دوش یمممکن استفاده  یها فرصت

 دنیرس یرا برا یریمس و دارد نیمع یورود کی که است یندیفرا یساز یتجار عمل گر،ید

 جادیاآن  یبرا یا افزوده ارزش ستگاه،یدر هر ا ریمس نیا در و کند یم یط یخروج کیبه 

 ساختار کار، یورین. شود یمممکن استفاده  یها لیپتانس یاز تمام ندیفرا نیدر ا .شود یم

در موضوع  ریدرگ ،شود یم محسوب لیپتانس چهآن هر و یفناور مقررات، و نیقوان ،یسازمان

 اگرفناورانه است.  یاز نوآور یبخش یفناور یساز یتجار ،نیهمچن. است یساز یتجار

 شک یب یساز یتجاربدون  ،شود گرفته نظردر بازار به ورود تا دهیا به پرداختن از ینوآور

به  یسودرسان ،ندیفرا نیا یهدف از اجرا ،تیدرنها. نداردوجود  یبه نام نوآور یزیچ

 کل جامعه است. و نوآور گذاران هیسرما
 

 یپژوهش یها افتهی یساز یتجار ندیفرا یاصل مراحل
 ندیفرا یپرداز مفهومو  یساز یتجار فیعمده با تعر طور به یساز یتجار ندیفرا ةدربار مطالعه

است که  دهیچیپ یندیفرا ،یساز یتجار ندیفرا (.Sohn & Moon, 2003: 892دارد )آن سروکار 

 (.Bandarian, 2007: 74کنند ) یم فایا نقشگوناگون در آن  یها یتوانمندمتعدد با  گرانیباز

 تیری. مدشود یمآغاز  یساز یتجار ةمرحل ،افتی رابه بازار  ارائه  تیقابل یدستاورد که یهنگام

 یراستا در یا هیسرماو  یانسان منابع یده جهتو  یدهتا بازار شامل سازمان دهیا ندیفرا ةجانب همه

 است: ریز یها تیفعال ةهم ثرمؤ یاجرا

 یهاندیفرامحصوالت،  ةارائبا هدف  یکیتکن یها دهیا خلق( ب د؛یجد دانش خلق( الف

 هیاول یها نمونهبا هدف ساختن  ها دهیا ةتوسع ج( افته؛یبهبود ای دیجد خدمات و یدیتول

 .استفاده و عیتوز صنعت، سمت به جینتا انتقال( د (؛یکاربرد)
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  دیجد یفناور ةتوسع ندیفرا یاصل مراحل. 1 شکل

 (52 :1387) همکاران و انیبندر: منبع
 

دانش در  سازی تجاریموانع » عنوان با پژوهشی در( 1390) همکارانو  پور قلی حسن

. ندردک شناسایی را یدانشگاه ینیدانش در کارآفر سازی تجاری موانع «یدانشگاه ینیکارآفر

 نخبگان از نفرده  شاملآن  یآمار ةجامعتم استفاده شد.  یلتحل یفیاز روش ک ،پژوهش ایندر 

 از شده شناسایی یاصل موانع. شد استفاده برفی گلوله گیری نمونهاز روش  و بود دانشگاهی

 بنگاهی تفکر به منفی نگرش دانشگاه، محیط نبودن رقابتیاز:  دبودن عبارت ها مصاحبه تحلیل

 متقابل اعتمادی بی دانشگاه، آموزشی نظام ضعف مقررات، و قوانین ناکارآمدی دانشگاه، در

 واقعی محیط با نبودنآشنا خبره، و ماهر انسانی نیروی نبودن مالی، مشکالت دانشگاه، و صنعت

 .یسند راهبرد پژوهش نبود و

عوامل  یبندتیاولو و ییشناسا» عنوان با یپژوهش درالف(  1389همکاران )و  پورعزت

پنج دانشگاه معتبر  یها روش ةسیمقا براساسها ) دانشگاهدانش در  یساز یتجاراثرگذار در 

جهان دانشگاه معتبر  دانش در پنج یانتقال تجار یو الگوها ها روش یبررس با «جهان(

 یطراح را شده نیگز به ییالگولندن(،  یکالج سلطنت ج،یآکسفورد، کمبر ل،یی هاروارد،)

عوامل  ،یمراتبسلسله یبراساس الگو نامهپرسش قیطر ازاز خبرگان  ینظرسنج با. دنردک

 یبند تیاولو یبرا یدلف ةپرسشنام 50 .اند شده یبند تیاولوالگو  نیاز ا شده استخراج

 وارد هپرسشنام 24 ان،یم نیاز ا .شد عیخبرگان توز انیدانش، در م یتجار یها ضرورت

 ،دانش یساز یتجارو  یدانشگاه ینینظر خبرگان کارآفر از .شد Expert Choice 11 افزار نرم

شبکه». داشت یشتریب تیاهم «درآمد عیاستادان در توز یبرا زانندهیبرانگ یها استیس اتخاذ»

 محصول /فناوری ةتوسع

 سازیتجاری

 پردازیایده
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 در «استادان عمل یآزاد نیمتأ»و  «الزم یساختارها جادیا» ،«یمال یها تیحما» ،«یساز

 .ندفترقرار گ یبعد یها تیاولو

و  یدانشگاه ینیموانع کارآفر نییتب»با عنوان  یپژوهش درب(  1389همکاران )و  پورعزت

 ةحوزاز خبرگان  یسنجبا استفاده از روش نظر «دانش در دانشگاه تهران یساز یتجار

پژوهش از  نیدر ا کاررفته به. روش پژوهش ندردک یبررس را یساز یتجار موانع یساز یتجار

شامل  یآمار ةجامعبود.  یمقطع شیمایاز نوع پ ،یو از لحاظ زمان یفیلحاظ هدف، توص

مسئوالن مراکز  انیدانش بود که از م یساز یتجارو  یدانشگاه ینیمتخصصان کارآفر

 ها آن یپژوهش معاونان ایدانشگاه تهران  یها دانشکده یو رؤسا ینیاستادان کارآفر ،ینیکارآفر

خبرگان،  دگاهی. از دبوده است پرسشنامهپژوهش  نیشدند. ابزار مورد استفاده در ا ییشناسا

 یارتباط یها شبکهارتباطات و  نبود»و  «دانشگاه تیریمد ستمیس نداشتن انعطافو  یبوروکراس»

دانش در  یساز یتجارموانع  نیتر مهم از «انیدانشگاه و صنعت فعاالن ،گذاران هیسرما انیم

 .بوده استدانشگاه تهران 

 موفق سازی تجاری برای چارچوبی» عنوان با پژوهشی در (2015همکاران )و  لیاسماع

 سازی تجاری برای را کلی یچارچوب «مالزی های دانشگاه :موردی ةمطالع ،پژوهشی محصوالت

 کیفی نوع از پژوهش این. ندردک بررسی مالزی در انپژوهشگر میان موفق پژوهشی محصوالت

 همچنین،. شد شناسایی پژوهشی های یافته موفق سازی تجاری بر ثرمؤ عناصر آن در و بود

 کلیدی افراد شوندگان، مصاحبه از نفر چهار. گرفت انجام هدفمند صورت به آن گیری نمونه

 عمیق صورت به افراد با مصاحبه. داشتند تخصص و تجربه سال 10 بر بالغ که شدند انتخاب

 پایدار محصوالت موفق سازی تجاری به عنصر هشت ،پژوهش این براساس. گرفت صورت

. 3 ؛محصول ةاید خلق. 2 ؛انپژوهشگر شخصی صفات و مهارت دانش،. 1 :کند می کمک

 مزیت ساز و  ساخت. 5 ؛سازی تجاری مسیرهای انتخاب. 4 ؛محصول یارتقا و بندی بسته توسعه،

 ؛وکار کسب شریک با سالم ارتباط پرورش. 7 ؛وکار کسب شریک انتخاب. 6 ؛بازار در رقابتی

 .ها حمایت و امکانات. 8

 یثر دانش علمؤانتقال م مدل کی یسو به»عنوان  با یدر پژوهش( 2004همکاران )و  گلیس 
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 ،یاسیق کردیبا رو «یدانشگاه یها یفناور یساز یتجار یفیبه پزشکان: گواه ک انیاز دانشگاه

 5 از دانشگاه به صنعت از یفناورانتقال  نفعان یذبا  افتهیساختار ةمصاحب 55و براساس  یفیک

 یفناورانتقال  یاثربخش یبرا یکه موانع متعدد دندیرس جهینت نیبه ا کایآمر یپژوهشدانشگاه 

 یدیکل نفعان یذ انیدر م یو اطالعات یموانع فرهنگ مانند ؛از دانشگاه به صنعت وجود دارد

و  یفناور(، پرسنل دفتر انتقال نانی/کارآفریو مؤسسات تجار انیدانشگاه، دانشگاه رانیمد)

از  یفناوراستادان دانشگاه در انتقال  یریدرگ یبرا یخدمت و پاداش کاف جبران یها وهیش

 .صنعت بهدانشگاه 

را  یپژوهش یها افتهی یساز یتجار نیشیپ یها پژوهش اغلب ،شد مالحظه کهطور همان

 ،نیبنابرا ؛اند هکرد یبررس راآن  یها جنبه از یبرخ فقطو  اند جامع مد نظر قرار نداده طور به

 یها افتهی توان یم چگونه .1 :استگرفته  قرار پرسشدو  نیمحور ا بر حاضر پژوهش تمرکز

ابعاد مدل  .2 ؟دکر یساز یتجارکرمانشاه را  یبرق دانشگاه راز یگروه مهندس یپژوهش

 ست؟یگروه چ نیا یپژوهش یها افتهی یساز یتجار

 

 قیتحق  روش
 استفاده ادیبنداده ةینظراز راهبرد  ن،یهمچنبود.  یادیبنلحاظ هدف،  از روش ،پژوهش نیا در

 طور بهاست که  یفیک نوع از بنیاد داده ةنظری پژوهش روش. است یآن اکتشاف ةویش که شد

مورد  ةدیپد ةدربار را یاهینظرتا  ردیگ یم کار بهرا  کیستماتیس یها هیرو سلسله کی ییاستقرا

 به یابیدست ،راهبرد نیا از استفاده لیدل .(corbin & strauss, 2008:32)کند  جادیمطالعه ا

 سازی تجاری ابعاد دربارة کنندگان شرکت ادراک و ها نگرش تجارب، از غنی و عمیق توصیفی

 ادراک ،بنیاد داده ةنظری مند نظام طرح مبنای بر. بود دانشگاهی پژوهشی های یافته

 های یافته سازی تجاری پیامدهای و زمینه راهبردها، محتوا، ،فرایند زمینة در کنندگان شرکت

 دانیم ن،یهمچن .شد کاوش ساختارنیافته و عمیق ةمصاحب طریق از ها آن بین روابط و پژوهشی

 یدانشگاه راز یمهندس و یفن دانشکدةبرق  یگروه مهندس یعلم ئتیه یاعضا ،پژوهش

 .بود یساز یتجار ةحوز در نمتخصصاکرمانشاه و 

 .است نظری گیری نمونه راهبرد از استفاده با متوأ بنیاد داده ةنظری در ها داده تحلیل و گردآوری
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. در ها دادهظهور برگرفته از  حالدر میمفاه یبر مبنا یریگ نمونهعبارت است از  ینظر یریگ نمونه

 ةتوسعنمونه گرفت که فرصت  ییدادهایو رو ها انسان ،ها مکاناز  توان یم یریگ نمونهراهبرد  نیا

کنند  یم ییرا شناسا میمفاه نیب ةرابطو  رسانند یمبه حداکثر  ها آنرا براساس محتوا و ابعاد  میمفاه

(Corbin & Strauss, 2008: 143.) از نفر 21 با ازین مورد اتبه اطالع یابیدست یبرا ،پژوهش نیا در 

 ةحوزبودند که در  یکسان یدیکل مطلعان .گرفتانجام  قیعم ةمصاحب 1یدیکل مطلعان

 افراد نیا انپژوهشگر را تجربه کرده بودند. ندیفرا نیا کیاز نزد و دبودنفعال  ها دهیا یساز یتجار

 یها مصاحبه یساز ادهیپ از پس. دندکر انتخاب یساز یتجار ةنیزم در آنانسوابق  یاز بررس پس را

 شده ادهیپ یها مصاحبهشد. سپس متن  یبا دقت مطالعه و بررس بارنیچند ها مصاحبهمتن  ،شده ضبط

 ادیبن داده ةینظر دار نظامطرح  بریمبتنو  یکدگذار ندیفرا قیطر از سطر سطربه و واژه به واژه صورت به

 یهر مصاحبه و کدها لیاز تحل ییرهنمودهاشد و  یگذارعالمت 2زنده یبا استفاده از کدها

 نیا در .شد افتیدر یبعد یها دادهبه  یو دسترس یبعد ةمصاحبانجام  یاز آن برا آمده دست به

و اکتشاف  لیو تحل هیتجز ندیفراکرد که  دایادامه پ یتا زمان ها داده یگردآورو  مصاحبه ،پژوهش

 عبارتبه ؛امدین دست بهخام  یها داده در یدیموضوع جد چیه که یوقت یعنی ؛دیرس یبه اشباع نظر

 یها داده یبعد افرادمصاحبه با  در افتینفر در 21مصاحبه با  25 دادن پس از انجام پژوهشگر گر،ید

 .شد برآورد هیثان 52 و قهیدق 43 مصاحبه هر متوسط زمان .آورد یم دستبه زائد

 ،درواقع .بود افتهینساختار و قیعم ةمصاحب ،ها داده یآور جمعابزار  نیتر یاصلپژوهش،  نیا در

 روش از ،نیهمچن .شد یگردآور شدهیطراح شیاز پ یها پرسشو بدون  اتیکل تیبا هدا ها داده

 .شد استفاده مکمل ابزار عنوان به پژوهش ادبیات و مدارک و اسناد گردآوری

 در که است هبود یکدگذار ها داده لیو تحل هیتجز یبرا یاصل کیتکن پژوهش، نیا در

و  4یمحور یکدگذار 3،باز یاز: کدگذار است  عبارت و ردیگ یمانجام  یا مرحله سه یندیفرا

 .5یانتخاب یکدگذار

                                                           
1. Kay informants 

2. In-vivo 

3. Open coding 

4. Axial coding 

5. Selective coding 
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و وجوه  سهیمقا ها دادهبا  شدهکامل یمیمدل پارادا ،نانیاطم و اعتماد تیقابل یبررس منظور به

 سولکر یارهایمع اساسبر ،نیچنشد. هم میروشن و دوباره تنظ ها مقولهو  میآن در مفاه رییتغ

 از نفر چهار 1:اعضا یسو از قیتطب (:Creswell & Miller, 2000: 125) گرفتانجام  ریاقدامات ز

 ینیرا بازب آمده دست به یها مقولهو  لیتحل ندیفرانخست  ةمرحلگزارش  کنندگانمشارکت

 استادان 2:همکار یبررس اعمال شد. یمحور یکدگذار میدر پارادا ها آن ینظرها کردند.

 رفت. کار بهمدل  نیدر تدو ها آن ینظرهاو  کردند یرا بررس یکدگذار میپارادا ،همکار

 ینظرهاشد و  زگرداندهبا کنندگان مشارکتاز  نفر سه به زینحاصل از پژوهش  یشنهادهایپ

 .دشپژوهش اعمال  یشنهادهایپ ةارائآنان در 

 

 ها افتهی
برق دانشگاه  یگروه مهندس یپژوهش یها افتهی یساز یتجار یبرا یا هینظربه  یابیدست منظور به

 و اند داشته تجربه نهیزم نیکه در ا یافراد یعنی) یدیبا مطلعان کل انپژوهشگرکرمانشاه،  یراز

 یشناخت تیجمع تی، وضع1 ولدج در. کردند وگو گفت (اند دهکرلمس  کیموضوع را از نزد

 .شود یم مشاهدهشوندگان  مصاحبه
 

 شوندگان مصاحبه یشناخت تی. جمع1 جدول
 فراوانی یشغل ةسابق تحصیالت یعلم ةرتب جنسیت سن ردیف

 نفر 1 سال 11  یدکتر استادیار مرد سال 40 تا 30 1

 مرد سال 50 تا 40 2
 نفر 4 سال 17 تا 13  دکتری یاردانش

 نفر 5 سال 20 تا 13  دکتری استادیار
 نفر 8 سال 20 تا 17  دکتری گرصنعت

 نفر 1 سال 27  دکتری استاد مرد سال 60 تا 50 3

 مرد سال 70 تا 60 4
 نفر 1 سال 37  دکتری یاردانش
 نفر 1 سال 26 ارشد یکارشناس گرصنعت

 

                                                           
1. Member Chechingn 

2. Peer derbiefing 
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در  هیاول یمفهوم ةگزار 412داده شد و  یعنوان ،ها مصاحبه یدینکات کل ةهمبه  سپس

 .آمد دستبه یمحور یکدگذار ةمرحلدر  یا مقوله ةگزار 113 سپس وباز  یکدگذار ةمرحل

را منعکس  ها مقوله انیم هافتی میتعمکه روابط  ییایقضا ،یانتخاب یکدگذار ةمرحلدر  ،تیدرنها

 .شود یمشاهده م 2 شکلکردند که در  دایپ یوضوح کاف کنند یم

با استادان همکار  یشیاند از هم پس یپژوهش یها افتهی یساز یتجار یمفهوم مدل درادامه،

 .شود یمنشان داده  3 شکلدر  کهشوندگان ارائه شد  و مصاحبه

 

 
 یدر سه مرحله کدگذار ها داده لیتقل ندیفرا. 2 شکل
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 یها کنشکنش/  سلسله کیکه  است یاصل اتفاق یمحور دةیپد: یمحور ةدیپد
 نیدر ا یمحور ةدیپد .شود یمآن وجود دارد و به آن مربوط  کردن اداره ایکنترل  یمتقابل برا

 انواع ها دادهمجدد  یبا کدگذار یمحور ةدیپد فیاز تعر پس است. یپرداز دهیا پژوهش
 وجودبه یمحور ةدیپدپاسخ به  ایاداره، کنترل  یبرا که ییها کنش برهمو  ها کنش ،ها مؤلفه

 .شوند یم فیتعر ها آناز  یناش یامدهایو پ ندیآ یم

 (یپرداز دهیامطالعه )مورد  ةدیپد ةآورندوجودبه یاصل عامل یعل طیشرا :یعل طیشرا
 یکاربرد یها پژوهش دیتوجه به تول ،یپژوهشنظام  یها ضرورتاز  یکی (.3 شکل) است

 در دیبا ،منظورنیبد. استکشور  طیآن متناسب با شرا یساز یبومجامعه و  ازیمتناسب با ن
نوآورانه  یها دهیاو از  دوفراهم ش یکاربرد یها پژوهش دادن انجام یبرا الزم طیشرادانشگاه 

توجه به  یها ضرورت گرید از. دیآ عمل بهالزم  یها تیحما عیصنا لمسائ حل ةنیزمدر 
 شتریب تیفعال جهیدرنتدر دانشگاه و  یرقابت طیمح جادیا ،انیدانشگاه یسو از یساز یتجار

 و آن بر اقتصاد استان ریو تأث آن ییخودکفا دانشگاه، درآمد شیافزا ،راستا نیاستادان در ا
 انیدانشگاه یسو از یساز یتجاربه  توجه گرید عامل .است دانشگاه یبرا افزوده ارزش جادیا

 اساسبر یزیر برنامه و عیاز مشکالت صنا ناستادا یآگاه ،عیصنا با ارتباط یبرقرار و
و عمل  هینظر ةچرخ ،بیترتنیبد. است یآت یها پژوهش دادن انجام یبرا عیصنا یها چالش
 یابیدست یراستادر  عیصناتالش  ،یبا توجه به رقابت روزافزون جهان ،نیهمچن .ردیگ یمشکل 

 توانند یم عی. صنااستآن  تیو موفق یساز یتجاربر  ثرمؤ یاصل عوامل از یکی یرقابت تیمزبه 
 .ابندیدست  یرقابت تیبه مز انیدانشگاه یها دهیااز  یریگ بهرهبا 

داللت  یا دهیپدکه به  ستا ییها یژگیو ةدهندنشان یا نهیزم طیشرا: یا نهیزم طیشرا
بعد است که در آن کنش  کیدر طول  یا دهیپدمرتبط با  عیوقا محل ،گرید عبارت به ؛دنکن یم

 یفرع ةمقولمقوله از چند  نیا .ردیگ یمصورت  دهیکنترل، اداره و پاسخ به پد یمتقابل برا
 از: اند عبارتکه  شود یم لیتشک

در کرمانشاه  یبرق دانشگاه راز یگروه مهندس علمی یئته یاعضا منافع: یسوسازهم. 1
 فیخود را تعر یها پروژه ،سازی تجاریداشتن نظرخود بدون در یمنافع پژوهش راستای

را  نهیزم دو هدف نیا یسوسازهم. شندیاند یمسود صنعت خود  به فقط گرانصنعتو  ندنک یم
 .دنک یمفراهم  ها دهیا یساز یتجار یبرا



1395 پاییز، 3 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      564  

ارتباط  یبرقرار موجب یشگاهیآزما نیچن سیتأس :مناسب یقاتیتحق شگاهیآزما سیتأس. 2
تا  دنک یمکمک  نیابرو عالوه دوش یماستان  ةمربوط یو صنعت ییمنسجم با مراکز اجرا

 وبرطرف کنند  را خودطرح  یرادهایا ،و خطا یبا روش سع ها طرح فیهنگام تعر انپژوهشگر
 .کنند دیتول یشگاهیآزما ةنمون ،برق یمهندس یها شیگرا یدر برخ

 ها ایده سازی تجاری مسیر در مقررات و قوانین بودنوپاگیردست :هاندیفرامجدد  یطراح. 3
 رفتنبیناز سبب ،سازی تجاری رسمی فرایند دربارة تعریف نبود و کرمانشاه رازی دانشگاه در

 .است شده خود یها ایده سازی تجاری برای افراد ةانگیز و کار جذابیت

امروز جهان، ادغام  محور یفناوررقابت در بازار  ةالزم :یارتباط یها حلقه ییایپو. 4
 و است لزوا به محکوم باشد،بهره یبدانش روز  ازکه  یبا صنعت است. صنعت نینو یها دانش

صنعت  انیم وندیپ تیموضوع اهم نیو ا شود یمقلمداد  ارزش یبدانش بدون کاربرد در صنعت 
 .سازد یمو دانشگاه را آشکار 

 بر نظارتمشاوره و  ةارائ قیاز طر ییدرآمدزا :ها نهیهزو  درآمدها حیصح تیریمد. 5
 گرید یساز یتجار یراستادرآمدها در  نیا یگذار هیسرما اجرا و نیصنعت در ح یها طرح

 .دنک یمفراهم  ها دهیا یساز یتجار یرا برا نهیزم ،یگذار هیسرما ازمندین یها دهیا
 کردنمتقاعد یراستادر  ها دهیا یساز یتجار ریمناسب مس فیتعر :نفعان یذاعتماد  جلب. 6
 روی گذاریسرمایه زمینة در پژوهشی معاونت و دانشگاه ریاست کردن مجاب و گذاران هیسرما
 .دنک یم فراهم ها دهیا یساز یتجار یبرا را نهیزم ،ایده

 یساز یتجار یراهبردها تیمحدود ای لیتسه یراستا در طیشرا نیا :گر مداخله طیشرا
زمان، تراکم  تیریاز: مد اند عبارتعوامل  نیا .کنند یم عمل ژهیو ةنیزمدر  یپژوهش یها افتهی

 .یساز شبکهاصالح ساختار کالن و  ان،یدانشجو
 و برق مهندسی گروه در ها طرح برخی دادن انجام برای نیاز مورد طوالنی زمان :زمان تیریمد. 1

 .است پژوهشی های یافته سازی تجاری مدل ابعاد از دیگر یکی صنعتی و اجرایی مراکز زمان کمبود

گروه سبب  نیدر ا یلیدر سه مقطع تحص انیدانشجو ادیز تعداد :انیتراکم دانشجو .2
و  یکارآموز منظور به استان یصنعت یاستادان و فضاها تعدادبا  انیدانشجو تعداد نداشتن تناسب

 .شده است تیفعال
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 ها آن یرو یگذار هیسرماو  دیتول ةچرخدر  یدیعوامل کل نییتع :کالن ساختار اصالح. 3
 ةطیحدر  ها دهیا یساز یتجار ریمس یهموارساز یراستا در یساز یخصوصبه  توجه نیهمچنو 

 .استدولت  فیوظا

 ،استان ةمربوط یصنعت و ییاجرا مراکزمشترک با  یها نشست یبرگزار :یساز شبکه. 4
 یارتباط و آگاه شیافزاگروه به صنعت سبب  انپژوهشگربه دانشگاه و ورود  گرانصنعتورود 

 .شود یم ها دهیا یساز یتجار لیتسه یراستادر  گریکدی یها تیقابلو  ازهایاز ن

اشاره دارد که  العهمورد مط ةدیپدمواجهه با  یبرا ییها حل راه ةارائبه  اهبردهار :راهبردها
 یراهبردهاآن است.  برابردر دادن نشان تیبرخورد با آن و حساس ده،یپد کردن ادارههدف آن 

راهبردها  نیا .افتند یمهستند که در آن اتفاق  یمتأثر از بستر یپژوهش یها افتهی یساز یتجار
 از: اند عبارتدر پژوهش حاضر 

در  گرید یها گروه انپژوهشگرو با  گریکدیگروه با  انپژوهشگر یهمکار :یساز میت. 1
 .ستها دهیا یساز یتجار ةکنند لیتسهاز عوامل  یساز یتجار میت لیدانشکده و تشک

 علم نکردراستا هم افتهی توسعهرشد جوامع  یابزارها نیتر مهماز  یکی :یآموزش ستمیس رییتغ. 2
 است. یمحض نظر یها آموزشدر کنار  یکاربرد یها آموزش ةارائ گرید عبارتبه و عمل و

 براساس عیصنا طرف از طرح یواگذار :استادان به وابطض براساس طرح یواگذار. 3
 .هاست دهیا یساز یتجار یاز راهبردها یکی به آنان استادان یستگیشا و ضوابط

 سازوکارهای و است سازی تجاری زیربنای سنگ اعتماد :یاعتمادساز یسازوکارها. 4
 .شود سازی پیادهو  یهتعب یداستان با ةمربوط یو مراکز صنعت ستادانا میان اعتمادسازی

 میزان به توجه صنعتی، و اجرایی مراکز نیاز به توجه :طرح یاقتصاد -یفن یابیارز. 5
 برنده پیش عامل ترین مهم نظر مورد طرح اجرای در تانداردهااس رعایت و طرح پذیری امکان

 .است پژوهشی های یافته سازی تجاری در

ارتباط با مراکز  یپس از برقرار یدبا علمی یئته یاعضا :ها پژوهش بودنمحور مسئله. 6
حل مشکالت  راستایخود را در  یها پژوهش ،آنان یازهایو اطالع از ن یو صنعت ییاجرا

 ند.نک یفتعر یو صنعت ییمراکز اجرا
 ازیبراساس ن ها طرح فیتعر: ازین مورد یفناوربرحسب  ها دهیا یساز یتجار شروع. 7

 .شود یم یفناورکشور از شکاف  شدندورو  ها آن شدن یتجارسبب  کشور
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 .مورد مطالعه وجود دارد ةدیپد نةیزم است که در یطیکنش و واکنش شرا ةجینت :امدهایپ
 از: اند عبارت که رندیگ یمدربرمقوله را  چند امدهایپ

 منجر یور بهرهبهبود عملکرد و  به یا نهیزمدر هر  رقابت :یرقابت تفکر و طیمح جادیا. 1
در  یدانشگاه برون یکارها دادن انجام تعریف .دهد یم شیرا افزا تیو خالق ییایو پو دوش یم
در  یرقابت یفضا یجادسبب ا علمی یئته یاعضا ارتقایعنوان فاکتور مهم ارتقا، به ةنامیینآ

 .شود یم ها دهیا یساز یتجارو  یساز یتجارتوجه استادان به  ،دانشگاه

 یداخل ةدیاصنعت از  ةاستفادصنعت و دانشگاه و  یهمکار :کشور داخلپول  گردش. 2
 .شود یمکشور  داخلگردش پول  جهیدرنتو  یرانیا یکاال دیسبب تول

 یاقتصاد مقاومت استیس یها هیپااز  انیبن دانشاقتصاد  :استان در توثر و توسعه اشتغال،. 3
از و تالش در استفاده  یزیر برنامهدارد که با  داریل پااشتغا جادیدر ا یو نقش مهم شود یممحسوب 

از مسائل  یاریبس یراهگشا ،ینوآور یمناسب برا یطیمح آوردن فراهمنخبگان و  تیدانش و خالق
رشد  یک اصلعامل و محر و کاربرد دانش عیتوز د،یتول ان،یبن در اقتصاد دانش .شود یمجامعه 
 .است یاقتصاد یها تیفعال در تمامتوسعه  واشتغال  ثروت، دیتول ،یاقتصاد

 ةیپابر  یاقتصاد یکارها یگذار انیبن :یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد قدرت شیافزا. 4
به کشور قدرت  تنها نه یمحصول تکاز اقتصاد  ییرها ووجه غالب اقتصاد  به آن لیتبد ،دانش

 .کند یم جادیا یقدرت فرهنگ و یاسی، بلکه قدرت سدهد یم یاقتصاد
 ةافزود ارزش، انیبن دانش داتیتول یها لیپتانسو  ها یژگیواز  یکی کاال: ةافزود ارزش شیافزا. 5

نسل  دیامکان تول ت،یخالق محصوالت بر نیا بودن یمبتن ،نیهمچن. استمحصوالت  نیا یباال
 .آورد یماهم و مداوم را فر شتریب ةافزود ارزشالتر و با یها تیقابلمحصوالت با  نیا دیجد

 ةارائو  عیبا صنا انیدانشگاه ارتباط :انپژوهشگر ییتوانا نةیزمدر  عینگرش صنا بهبود. 6
سبب بهبود  ها دهیا یساز یتجارو  عیصنا ازیبراساس ن ها پژوهش فیو تعر ها آنمشاوره به 
 .شود یم انپژوهشگر بهو اعتماد آنان  عینگرش صنا
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 یپژوهش یها افتهی یساز یتجار یمدل مفهوم ری. تصو3 شکل

 
 یریگ جهینتو  بحث

 ششدر قالب  یمیمدل پارادا صورت به کهآمد  دست به یاصل ةمقول 32 ،پژوهش جینتا براساس
( ـه ؛گرمداخله طید( شرا ؛یانهیزم طیج( شرا ؛یمحور ةمقولب(  ؛یعل طیالف( شرا ریفراگ ةطبق
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 یساز یتجارمدل  ابعاد ،یپژوهش یها افتهی یساز یتجارحاصل از  یامدهایپ (و ؛راهبردها انواع
 یها مقولهاز  یکی هاندیفرامجدد  یطراح. کنند یمرا منعکس  ها آن نیروابط ب و یپژوهش یها افتهی

 ،(الف 1389همکاران )و  پورعزت یها پژوهش در .است هدر پژوهش حاضر بود آمده دست به
 هب (2004همکاران )و  گلیس و (1390همکاران )و  پور یقل حسن ،(ب 1389همکاران )پورعزت و 

و  پورعزتپژوهش  دو جینتابا  یساز شبکه ةمقول. شده استاشاره  آن ةدهند لیتشک میمفاه
 ستمیس رییتغ یها مقوله دارد. یخوان همب(  1389همکاران )پورعزت و  و( الف 1389همکاران )

و  پور یقل حسن پژوهش جیبا نتا یاعتمادساز یسازوکارهاو  یو تفکر رقابت طیمح جادیا ،یآموزش
 یها پژوهش جیکه با نتا بود یا مقوله یارتباط یها حلقه ییای. پواست( مشترک 1390همکاران )

 شتریب در البته داشت. یخوان هم( ب 1389همکاران )و پورعزت و  (2015همکاران )و  لیاسماع
 ای یپژوهش یها افتهی یساز یتجار موانع به اغلب یخارج و یداخل بخش در گذشته، یها پژوهش

اغلب  ،نیابر عالوه .شده است توجه کمترموارد  ریبه سا و شده توجهآن  یاامدهیاز پ یبرخ
مختلف  یها جنبه ها آناز  کدام چیه و اند داشته توجه دهیپد نیا به یکل صورت به ها پژوهش

 یمدل مفهوم کیقالب  رد جامع طور به رابرق  یمهندس ةرشتدر  یپژوهش یها افتهی یساز یتجار
 یمدل ،ادیبن داده ةینظرو با استفاده از روش  یفیک یکردیبا رو ،پژوهش نیا رد. اند نکرده یبررس
 یساز یتجار یامدهایراهبردها و پ ،یا نهیزم طیشرا ،گر مداخله طیشرا ،یعل طیشرا شامل جامع

گروه  یپژوهش یها افتهی یساز یتجار بستر دربارة تر قیعمفهم  به مطالعه نیا یها افتهی .شد نیتدو
 و گر مداخله طیشرا نه،یزم طیشرا یاصل یها مقوله نیرابطه ب یبرقرار قیبرق از طر یمهندس

 ةهست در یپرداز دهیا رسد یم نظر به ،ها مقوله ةبار نیچند یاز بازنگر پس. شود یم منجرراهبردها 
 نظر از پژوهشی های یافته سازی تجاری اصلی های مؤلفه ،پژوهش این در. قرار دارد یمیپارادا مدل

 های حلقه پویایی و سازی شبکه ،طرح اقتصادی -فنی ارزیابی شامل پژوهش در کنندگان مشارکت
 قرار بعدی ةمرتب در نیز اعتمادسازی سازوکارهای و هافرایند مجدد طراحی. شود می ارتباطی

با  ناسازگارو مقررات  نی. قوانندا در ارتباط گریکدیمختلف با  یها راه ازعوامل  نیا .گیرند می
 منجر (عیصناآن )خارج از  یو نهادها شگاهدان نیب یمرزها شدنپررنگ به یساز یتجار ندیفرا

 یآگاهنا ،یشکاف فرهنگ جادیموجب ا زین ها پژوهش یواقع انیمشترارتباط با  نبودنبرقرار. شود یم
صنعت و  یاعتمادیبو  دانشگاه ةبالقو یها تیقابلصنعت با  ییناآشنا ع،یصنا یازهایاز ن انیدانشگاه

 یها افتهی یساز یتجار یراهبردها نیتر مهماز  یکی ،نیهمچن .شود یم گریکدیدانشگاه به 
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که سبب کاهش  ستها آن یاجراقبل از  ها پژوهش شدن یتجار لیپتانس یمقدمات یابیارز ،یپژوهش
بالقوه  انیبا مشتر ارتباط یبرقرار یمناسب برا ةشبک نبود. شود یمطرح  دادن و زمان انجام نهیهز

مناسب  یابیو بازار عیبا صنا طارتبا یباشد، بدون برقرار نیبرتر یاگر فناور یحت شود یمسبب 
در  یتفکر گونه چیه ،قبل از کهدارد  قراراز دانش در دانشگاه  یانباشت ،بیترتنیبد. نباشد موفق

 .نداشته استوجود  ها آن کردن یکاربرد نةیزم
 

 پیشنهادها
 یساز یتجار نةیزم در یگذار استیسعمل و  یبرا شنهادیپ نیپژوهش چند نیا یها افتهی
 به کرمانشاه یراز گاهدانش یمهندس و یفن دانشکدةبرق  یگروه مهندس یپژوهش یها افتهی

 از ابعاد گوناگون یمختلف دانشگاه یها رشته یپژوهش یها افتهی کهنیابا توجه به  .دارد همراه
 ریبه سا میتعم قابلپژوهش  نیا جینتا ،ندا با هم متفاوت یگذار هیسرمابه  ازین زانیمانند م

 را شدن ییاجرا تیپژوهش قابل یشنهادهایپ از یبرخهرچند  ،ستین یو مهندس یفن یها رشته
 .داردمختلف  یها دانشگاه در

 دانشگاه در فناوری انتقال دفتر منزلة به( شرکت یا دفتر شکلبه) سازمانی واحد یک ایجاد .1
 و توانمند افراد خدمت از توان می ،واحد این در. نماید می ضروری کرمانشاه رازی

 .برد بهره دانش سازی تجاری ةزمین در تجربهبا

 ای منطقه برق شرکت گاز، شرکت) استان ةمربوط صنایع با مشترک های نشست توان می .2
 نیازها از آگاهی و ارتباط افزایش برای را...( و استان مخابرات شرکت پاالیشگاه، غرب،

 .کرد برگزار طرفین های قابلیت و

 تخصصی ةمشاور ةارائ طریق از درآمدزایی برق مهندسی گروه استادان شود می پیشنهاد .3
 برای را خود ناسبم نیروی ،گروه همچنین و دهند قرار خود کار دستور در را صنعت به

. کند معرفی صنعت به صنعت، در موجود مشکالت ةزمین در ای مشاوره خدمات ةارائ
 و صنعت مشکالت رفع هدف با عنوان همین با دفتری دانشگاه در توان می ،همچنین

 گویو گفت شامل است ممکن نیز خدمات طیف. کرد دایر صنعت با بیشتر هرچه ارتباط
 .باشد چندساله ةپروژ تا ساعته یک

 اصلی موانع از یکی تعصن واقعی محیط از برق مهندسی گروه استادان نداشتن شناخت .4
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 با صنعت در گروه این استادان حضور .است هشد بیان پژوهشی های یافته سازی تجاری
 ةمربوط صنعتی و اجرایی مراکز از آنان منظم و متعدد بازدیدهای یا صنعت در کار عنوان
 صنایع واقعی محیط با گروه این علمی هیئت اعضای آشنایی مسیر در خوبی یشنهادپ استان

 .ستها آن تولید فرایند و

 ةحلق ،برق مهندسی گروه و استان صنایع همکاری با مشترک های کنفرانس برگزاری .5
 جذابیت که باشد ای گونه به باید ها کنفرانس نوع. شود می محسوب ها آن میان ارتباطی

 و دانشگاه محیط به گرانصنعت ورود سبب تا کند ایجاد صنعتی جذابیت و دانشگاهی
 .شود برق مهندسی گروه استادان با آنان آشنایی

 و مالی مقررات و قوانین. رود می شمار به سازی تجاری ترمز مقررات، و قوانین ناکارآمدی .6
 گروه پژوهشی های یافته سازی تجاری پشتیبان حقوقی های ضرورت و قراردادها اداری،

 ساختار در بوروکراسی. است تقویت نیازمند فکری مالکیت حقوق و برق مهندسی
 است، ارتباط در پژوهشی های یافته سازی تجاری با که دانشگاه از هایی بخش سازمانی

 مدیریت سبک با کارآفرین دانشگاه های مؤلفه و یابد کاهش ضرورت حد تا باید
 در دانش سازی تجاری رسمی فرایند تعریف دیگر، بیان به ؛شود آن جایگزین کارآفرینانه

 .نماید می ضروری دانشگاه

 شده محسوب راهبرد یک آمده دست به مدل در ،برق مهندسی گروه در آموزشی سیستم تغییر .7
 و شود تعیین ها آن هاینیاز صنعتی و اجرایی مراکز با ارتباط برقراری با شود می پیشنهاد. است

 .دوش بررسی و مطرح درس های کالس در مسئله عنوانبه و ویژه موضوعات صورت به

 ،برق مهندسی گروه و صنایع بین ارتباط تحکیم ةبهین و مدتکوتاه های راه از یکی .8
 آن برای الزم بستر ایجاد و صنایع در دانشجویان برای کارآموزی های دوره برگزاری

 بانک باید ،استان صنعتی و اجرایی مراکز در دانشجویان کارآموزی شروع از قبل. است
. کند کارآموزی باید کجا در بداند دانشجو تا شود تهیه تولید مراکز از دقیقی اطالعاتی

 های دوره این در باید استادان ،رسد می نظربه حیاتی بسیار کارآموزان کار بر کنترل عامل
 فرد یک مختلف، های دوره برای باید نیز صنعت. باشند جدی و درگیر کارآموزی

 بر نظارت و حمایت کنترل، ةوظیف و کند مشخص کارآموزی مسئول عنوانبه را مناسب
 .گیرد عهده بر را دانشجویان کارآموزی
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 منابع
 و پژوهش عملکرد ةخالص ةکتابچ بر نقدی» ،(1387) بهرادی رضا و ساسان صدرایی، ،رضا بندریان،
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