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  چکیده
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 مند نظام نگرشی مستلزم لذا بازاریابی. و مالی حقوقی، ابعادي نظیر است، چندبعدي فعالیتی فناوري، و سازي علم تجاري
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  مقدمه
داري  سرمایه به دانشگاه ورود بحث جهانی، اقتصاد نوین هاي گرایش پیش، دهه یک حدود

بـه همـین ترتیـب،     .)Belitski, Aginskaja, & Marozau, 2019 (سـاختند  مطـرح  را دانشـگاهی 
اند، توزیع آمـوزش،   هاي کارآفرینانه روي آورده به انجام فعالیت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

محور موجب  ی و تقاضاهاي متغیر اقتصاد دانشمحدودیت و کاهش بودجه دولتی، رقابت جهان
هـاي کارآفرینانـه    شده است، موسسات آموزش عالی بیشتر به توسعه اقتصادي و انجـام فعالیـت  

). شـواهد عینـی زیـادي وجـود دارد کـه      1397توجه داشته باشند (گودرزي، حسینی و طبائیان، 
هـاي   بـه اهـدافی نهـادي در نظـام    هاي دانشگاهی،  سازي سرمایه دهد شناسایی و تجاري نشان می

آفرینـی   کـردنِ نتـایج پـژوهش و ارزش    بـه دلیـل اهمیـت کـاربردي     .اسـت  شده دانشگاهی تبدیل
هاي علمـی خـود    ها و سیاست سازي را در راس برنامه اقتصادي آنها، بسیاري از کشورها تجاري

  .(Clauss, Moussa, & Kesting, 2018)اند  قرار داده
 سـازي  به تجاري توجه یافته، توسعه کشورهاي در فناوري سریع توسعه اصلی دالیل از یکی

 رغـم  بـه  کـه  حـاکی از آن اسـت   متعـدد  شـواهد  اسـت.  فناورانـه  هاي ایده و تحقیقات پژوهشی

را بـا   سـازي  ها، مرحله تجاري آن از اندکی تعداد فنی، ازنظر ها پژوهش از زیادي شمار موفقیت
 راه سـر  بـر  مختلـف  موانـع  وجـود  و پیچیدگی از نشان امر این که اند سر گذاشته موفقیت پشت

درصـد   7تـا   5با توجه به آمار رسمی کانون پتنت ایران تنها  .)Shen, 2017(سازي دارد  تجاري
سـازي دانـش شـامل ابعـاد حقـوقی       . تجـاري 1کننـد  سـازي را  طـی مـی    اختراعات فرایند تجاري

)Holgersson & Aaboen, 2019(، هاي فنی پیچیدگی)Yang & Zhang, 2018( محاسبات مالی ،
کـه   دانسـت  يچندبعـد فعـالیتی   را آن تـوان  یمـ  لـذا اسـت.   )Belitski et al., 2019(و بازاریابی 

 در زمـانی  و مـالی  يگـذار  هیسـرما  موفقیت براي ارائه چارچوبی و آن يها مؤلفه کشف اجزا و

 Portuguez Castro, Ross Scheede, & Gómez( اسـت  اهمیـت  بسـیار حـائز   فنـاوري  و علـم 

Zermeño, 2019(.  
 در اجـزا  همه آن، در که است مختلف داراي مراحل و پیوسته ثروت، به تبدیل ایده چرخه

                                                        
1 https://plink.ir/z7g9U 
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قبیـل   از سازي بازیگران مختلف تجاري بنابراین، شناساییهستند،  اطالعات سهیم و دانش تولید
ها، دفاتر انتقال فناوري، پارك هاي علم و فنـاوري، بـراي دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادي        دانشگاه

وجــه مشــترك  هریــک از بــازیگران متمرکــز بــر مرحلــه خاصــی هســتند و ارد. اهمیــت تمــام د
بـه   شـود  سازي علم وفناوري مشـاهده مـی   مختلف در تجاري هاي مؤلفه اهداف بین مستحکمی

ها و موسسات آموزش عالی مهد تولید دانش علمی، دفـاتر انتقـال فنـاوري     دانشگاهعنوان مثال، 
دار ایجـاد فضـاي    وفناوري عهده هاي علم ها، پارك ناوريسازي ف مسئول ارزیابی پتانسیل تجاري

 از حمایــت بــراي تــالش در بــازیگران همــه اداري و دسترســی بــه منــابع اصــلی اداري هســتند.
 هـاي  مؤلفـه  همکـاري  صـورت  هسـتند کـه در   اقتصـادي  توسـعه  تقویت و فناوري سازي تجاري

بـر   .)Good, Knockaert, Soppe, & Wright, 2019(شـود   هـم افزایـی مـی    ایجاد باعث مختلف،
هـا   هـاي تحقیقـاتی) و خروجـی    هـا (هزینـه   خالف رویکردهاي تحلیل سنتی که فقط بـه ورودي 

ها) تمرکز دارند، در این پژوهش سعی شده است از منظـر رویکـرد    (نظیر مقاالت علمی و پتنت
 یـک  آن در کـه  اسـت  ارکسـتري  هماننـد  سیتمی به مسئله پرداخته شود. همکاري بین بازیگران

 را ملودیـک  و شـیرین  لحـن  یک تا کند می بازي را خود نقش هرکس شود و می دنبال ملودي
آن یعنـی   عملکـرد  شـود، تر  آسان و سریع سیستم اجزاي تعامل کههرچقدر  .به نمایش بگذارند

بنـابراین مسـئله پـیش روي مـا      .یافـت  خواهـد  بهبـود  سازي، ارتقا نوآوري و کـارآفرینی  تجاري
شناسایی ابعاد و مولفه هاي چارچوب تجاري سازي علم و فناوري است. در این راسـتا یکـی از   

فهوم سازي و شناسایی موجودیت مسیرهاي مهم، معطوف به اتخاذ رویکرد سیستمی به معناي م
سازي علـم و   ارائه چارچوب تحلیلی تجاري حاضر پژوهش هدفها و محیط آنهاست. بنابراین 

فناوري: بررسی ابعـاد تحیلـل، بـازیگران و کارکردهـاي آن بـا بـه کـارگیري روش فراترکیـب         
  باشد. می

 خصــوصهــاي انجــام شــده در  پــژوهش عمیــق پــرداختن بــه ایــن موضــوع و درك  بــراي
در واقـع  . به عنوان تئوري پایه استفاده شـده اسـت   1ذینفعان نظریه از فناوري، و سازي علم تجاري

 بـا  سازي علم وفنـاوري  چارچوب تحلیلی تجاري تصویر بازنویسی براي تالشی است این نظریه
                                                        

1 Stakeholder Theory 
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 فاهدا و ها فعالیت تأثیر تحت است ممکن که افرادي و ها ها، گروه سازمان همه گرفتن نظر در
یکپارچـه   بـراي  مبنـایی،   عنوان به نظریه . این)Freeman, 2010( بگیرند قرار چارچوب تحلیلی

  .)Jones, 1995( است شده گرفته نظر در جامعه و ها بنگاه کردن

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 تحلیــل انتقــال فنــاوري در دانشــگاه بــه منظــور چــارچوبی )2021جانــگ و همکــاران (

 بازارها و درنهایت زیرساخت، مالی، تأمین سیاست،  :از عبارتند این چارچوب کردند. ابعاد ارائه

) معتقدنـد  2018( 1. کلـوس و همکـاران  (Jung, Kim, & Kim, 2021(کـالن  اقتصـاد  شـرایط 
تلفیقــی فعالیــت هــاي کــارآفرینی دانشــگاهی و از  ســازي تحقیقــات دانشــگاهی بخــش تجــاري

هـاي آینـده خواهنـد بـود. در ایـن پـژوهش چـارچوبی بـراي تحلیـل و درك           وظایف دانشـگاه 
دانشگاه کارآفرین ارائه کرده اند کـه در آن بـه شناسـایی بـازیگران نظیـر پژوهشـگر، صـنعت،        

 ,Clauss)ایشـان پرداختـه انـد   دانشگاه، اقتصاد و جامعه، سرمایه گذار و کـارگزاران و کارکرده 

Moussa, & Kesting, 2018).    چـارچوبی را بـراي تحلیـل انتقـال     2019(2گـوود و همکـاران (
اند. در این چـارچوب نویسـندگان بـه بررسـی و شناسـایی مولفـه        فناوري در دانشگاه ارائه کرده

هاي سازمانی انتقال فناوري نظیر پارك هاي علم و فناوري، مراکز رشد، دفاتر انتقال فنـاوري و  
اري دانشگاهی جهت بررسی وضعیت موجود انتقال فناوري در دانشگاه گذ هاي سرمایه صندوق

 3. بلیتسـکی و همکـاران  (Good et al., 2019(و مشخص کردن مسیر مطالعات آتی، پرداخته انـد 
انـد.   چند سطحی را بـراي تجـاري سـازي تحقیقـات دانشـگاهی ارائـه کـرده        ) چارچوبی2019(

نویسندگان در این چارچوب به سه سطح فـردي، سـازمانی و سیسـتمی پرداختـه انـد. در سـطح       
هـاي شخصـیتی و انگیـزه هـایی کـه منجـر بـه         فردي به ویژگی هاي پژوهشگران اعم از ویژگی

سـازمانی بـه تحلیـل دانشـگاه و سـاختارهاي      مشارکت آنها در تجاري سازي میشـود، در سـطح   
اداراري موجود اعم از پارك هاي علم و فناوري، دفاتر انتقال فناوري و در سـطح سیسـتمی بـه    

. بوجیکـو و  (Belitski et al., 2019)بررسـی عوامـل محیطـی (اقتصـادي و اجتمـاعی) میپـردازد      
                                                        

1 Clauss et al, 2018 
2 Good et al, 2019 
3 Belitski et al, 2019 
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 ایـن  اسـاس  ) چارچوبی را براي تجـاري سـازي دانـش پیشـنهاد داده انـد. بـر      2021( 1همکاران

 هـر  البتـه  شـود.  توجـه  سیاست و مالی تأمین بازار، فرهنگ، انسانی، بعد سرمایه 5 چارچوب به

 منجـر  آنها هاي زیرمجموعه و ابعاد تعامل این و هستند هایی زیرمجموعه داراي ابعاد این از یک

مـرادي و   .(Bojko, Knapińska, & Tomczyńska, 2021(گردنـد  مـی  چـارچوب  تکامـل  بـه 
) بـا ارائــه چـارچوبی بـه تجزیــه و تحلیـل ابعـاد ســازمانی اکوسیسـتم دانشــگاه       2021همکـاران ( 

کارآفرین پرداخته اند. آنها عوامل سازمانی اکوسیستم کارآفرینی را در سه سطح ملی: قوانین و 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ، عدالت، صنعتی: صـنعت، بـازار، سـازمان هـاي تسـهیلگر، سـازمانی:       

 ,Moradi)انــد یریت، فنــاوري، فرهنــگ، موسســات مــالی، شناســایی و طبقــه بنــدي کــرده مــد

Yadollahi Farsi, Eliasy, & Faridzadeh, 2021).  
با توجه بـه مطالعـات انجـام شـده، برخـی از آنهـا بـه پوشـش نسـبی ابعـاد تحلیـل و عوامـل             
تاثیرگذار بر تجاري سازي پرداخته اند. بخش عمده مطالعات انجام شده به بررسی بازیگران بـه  

یگران آکادمیک نظیر پـارك علـم و فنـاوري و مراکـز     صورت پراکنده و جزیره اي (عموما باز
انتقال فناوري) بسنده کرده و مطالعات اندکی نیز در خصوص بررسی کارکردها انجام شده که 
آنها هم اغلب به صورت کلی بوده و به صورت نظامند و دقیق به بررسـی زیرمجموعـه هایشـان    

مند است و میبایست  ي مستلزم نگرشی نظامسازي علم و فناور اند. بررسی فرایند تجاري نپرداخته
سـازي مـورد توجـه واقـع      ذي نفعان، شرایط محیطی و سایر عوامل تاثیرگذار در فرایند تجـاري 

ارگیري رویکرد سیستمی عالوه بر اینکه نهادهاي قانون در واقع به ک .)Good et al., 2019(شود
هاي عمیق و دقیقی میشود و متعاقبا امکان  اي و ... را در نظر میگیرد منجر به تحلیل گذار، واسطه

    .)Thomas & Paul, 2019(ها وراهبردهاي کارا و اثربخش را فراهم میکند تدوین سیاست

  شناسی   روش
 اسـت. اسـتراتژي   فراترکیب این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده، 

 را در محقـق  کـه  اسـت  مشـابه  کیفـی  مطالعـات  تحلیل به هدفمند و جامع رویکردي فراترکیب

                                                        
1 Bojko et al, 2021 
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 جهـت  در مطالعـات  ایـن  هـاي  یافتـه  ي گونـه  تفسـیر  ترکیـبِ  و بنـدي  جمـع  ارزیـابی،  انتخـاب، 

 و شناسـایی  رو پـیش  اصـلی  سـؤال  و نمایـد. مسـئله   مـی  یـاري  پـژوهش  سـؤال  پاسـخگویی بـه  
 واسـطه  بـه  کـه  هاي چارچوب تجاري سازي علـم و فنـاوري بـوده    مؤلفه و ابعاد سازي یکپارچه

 ایـن  مفهـومی  بـا تحلیـل   تـا  گردیـده  تالش آکادمیک ادبیات در مقوله این سازي ممفهو ضعف

بازیگران و کارکردهـا و   و ابعاد مجموعه آن بتوان با مرتبط اصلی موضوعات شناسایی و مقوله
 چـارچوب  دهـی  شـکل  در جهـت  و توصـیف  شناسایی، مطلوبی نحو زیرمجموعه هایشان را به

  .نمود سازي ترکیب تجاري هاي مؤلفه
 اسـت.  4فـراروش  و 3فرانظریـه  ،2فراترکیـب  ،1تحلیـل  فـرا  چهـار روش  بر فرامطالعه، مشتمل

 فراترکیـب،  گذشـته،  مطالعات شناسی تحلیل روش فراروش گذشته، هاي نظریه تحلیل فرانظریه

 گذشـته  مطالعـات  هـاي  کمـی یافتـه   تحلیل فراتحلیل، و گذشته مطالعات هاي یافته کیفی تحلیل

   .(Bench & Day, 2010)هستند
اي را بـراي انجـام فراترکیـب معرفـی      ) فراینـد هفـت مرحلـه   2006(5باروسـو  و ساندلوسـکی 

 ,Sandelowski & Barroso(شده اسـت  اند که در پژوهش حاضر نیز از این فرایند استفاده کرده

بـازیگران   ابتدا ابعاد تحلیـل،  وفناوري، زي علمسا بررسی ادبیات تجاري با محقق . بنابراین(2006
و  زمینـه  نظـري،  مبـانی  اسـاس  بر آنها تحلیل ضمن سپس و نموده احصاء را و کارکردهاي آنها

  .است کرده استخراج را ها مقوله

 
   . فرایند هفت مرحله اي فراترکیب 1شکل 

 نمودن و تبیـین دقیـق  براي رعایت کیفیت پژوهش در کل فرایند تالش گردیده تا با مستند 

                                                        
1 Meta-analysis 
2 Meta-synthesis 
3 Meta-theory 
4 Meta-study 
5 Sandelowski & Barroso, 2006 

تدوین سوال 
پژوهش

مرور نظامند 
ادبیات

جستجو و انتخاب 
متون مناسب

استخراج  
اطالعات متون 

انتخابی

تجزیه و تحلیل و 
هاي  ترکیب یافته
کیفی

کنترل 
کیفی

ارایه 
ها یافته
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مراحل طی شده امکان بررسی و پیاده سازي مجدد فرایند براي سایر پژوهشگران فـراهم گـردد   
  (معیار وابستگی).

 . سوال پژوهش1
 روش در اسـت.  پـژوهش  سـؤال  کـردن  مشـخص  فراترکیـب  روش اجـراي  در اول گـام 

 چـه  "جنس  از هاي سؤال دنبال به بنابراین است، اکتشافی محقق رویکرد ازآنجا که فراترکیب

سازي علـم   تجاري تحلیلی ارائه چارچوب دنبال به محقق حاضر نیز پژوهش در است. "چیزي؟
  از: است عبارت پژوهش سؤال رو و فناوري است. ازاین

  سازي علم و فناوري داراي چه ابعاد و مولفه هایی است؟ چارچوب تحلیلی تجاري
  .  مرور نظامند مبانی نظري2

 موضـوع  بـه  مـرتبط  و معتبـر  مقاالت ادبیات، مند نظام مرور روش از استفاده با دوم، گام در

هاي مرتبط با موضوع پـژوهش  هاي داده به منظور شناسایی مقالهپایگاه شناسایی شدند. پژوهش
-العمل فرآیند مرور نظامو بر اساس معیارهاي شمول مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس دستور

هـاي وب آو  پایگـاه  ،)de Oliveira, Espindola, da Silva, da Silva, & Rocha, 2018( منـد 
هاي عنوان، چکیـده  در بخش "جستجوي پیشرفته"با استفاده از تکنیک  2و اسکوپوس 1ساینس

ها به این دلیل بوده است که به طور ها مورد جستجو قرار گرفتند. انتخاب این پایگاهژهو کلیدوا
درصد مقاالت پژوهشی را  95گیرند و در جستجوي مبانی نظري مورد استفاده قرار می گسترده

ترازخـوانی محسـوب   دهند، همچنین اسکوپوس منبع مناسبی براي مقاالت هـم در خود جاي می
منتخـب کـه در    هـاي  کلیـدواژه  طریـق  از ادامـه  در سـپس  .)de Oliveira et al., 2018(می شود 

 پـژوهش  موضـوع  به مربوط معتبر اسناد استخراج براي نشان داده شده است، جستجو 1جدول 

  .است شده انجام مذکور  پایگاه دو در  2015-2021زمانی  بازه طی در

                                                        
1 Web Of Science 
2 Scopus 
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  . غربالگري کیفی مقاالت3
 و عنـوان  ابتـدا مـورد)،   889( جسـتجو  از حاصـل  اسـناد  غربـال  بـه منظـور   گـام  ایـن  در

 و معتبـر  غیـر  اسـناد  نهایـت  در و بررسی آن ساختار همچنین و منبع انتشار اسناد، هاي کلیدواژه
 ارزیابی براي دوم مرحله شدند. در حذف ها ادامه بررسی از پژوهش با هدف و سوال غیرمرتبط

 بـا  آنهـا  مطابقـت  میـزان  تـر  دقیـق  صورت به باقیمانده،  سند 380 چکیده مطالعه با اسناد، تر دقیق

 حـذف  غیرمـرتبط  سـند  333نیـز  مرحلـه  این در که گردید بررسی پژوهش لهاي سؤا و اهداف

 فرآینـد  باقی ماندند. ها تحلیل ادامه براي منتخب و معتبر اسناد عنوان به سند 47 شدند. درنهایت

 انتشـار  رونـد  نیـز   3شـکل  در .اسـت  مشاهده قابل 2 شکل در مناسب و مرتبط مقاالت انتخاب

  است. شده داده نمایش منتخب اسناد

  سازي علم و فناوري  . مطالعات مرتبط با حوزه تجاري1جدول

  جست و جوي کلید واژه هاي ترکیبی

تعداد 
مقاالت از 
جست و 
جوي 
  اولیه

پایگاه 
web of 
science 

پایگاه 
scopus 

تعداد 
مقاالت 
مشترك 
بین دو 

  پایگاه

تعداد 
مقاالت 

نهایی پس 
از 

  غربالگري
Commercialization of innovations/ 
Commercialization of science and 
technology/ /commercialization 
ecosystem/commercialization 

infrastructure/commercialization 
system/Knowledge Commercialization 

515  289  225  3  29  

Technology transfer infrastructure/ 
technology transfer system/ technology 

transfer ecosystem 
107  49  59  5  13  

Knowledge transfer/ University-industry 
technology transfer 267  146  121  1  5  

  47  9  405  484  889  مجموع مقاالت
  

 روش از انـد  داشـته  توجـه  هایی موضوع چه به عمدتاً منتخب مقاالت اینکه بررسی منظور به

 ،3 شـکل  اسـاس  بـر  .اسـت  شـده  اسـتفاده  منتخب اسناد هاي کلیدواژه براي تحلیل ابرکلمات،
 سـازي، نـوآوري،   از: تجـاري  عبارتنـد  ترتیب به هستند بیشترین فراوانی داراي که کلیدواژهاي

 بـاالي  فراوانـی  که داشت توجه باید مراکز رشد، دفاتر انتقال فناوري، تحقیق و توسعه. درواقع

  مورد نظر است. حوزه در آن اهمیت از حاکی کلیدواژه یک
هـاي انجـام شـده از روش هـاي کیفـی و عمـدتا از        شناسی نیز بیشتر پـژوهش  از حیث روش

  اند. روش مطالعه موردي استفاده کرده
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  . فرایند انتخاب مقاالت مرتبط2شکل

  

  
  . روند انتشار اسناد منتخب3شکل

  

  
  . ابر واژگان4شکل

  هاي کیفی . تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته5
در این مرحله با توجه به اهداف و سوال پژوهش طی بررسی اسناد منتخب، کدهاي مـرتبط  
شناسایی و استخراج گردیدند. سپس کدهاي داراي ماهیت مشابه، ذیل یک دسته قـرار گرفتنـد   

هاي مشابه یـک مقولـه را ایجـاد     و مفاهیم و مضامین خرد را تشکیل دادند و در ادامه نیز مفاهیم

Scopus 

Web of 
Knowledge 

 تعداد کل اسناد
N=889 

اسناد غربال شده در بررسی 
 اولیه

N=380 

اسناد غربال شده در 
 بررسی نهایی

N=47 

 اسناد حذف شده در بررسی اولیه
n=509 

 اسناد حذف شده در بررسی نهایی
n=333 
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هاي زیر مجموعه هر مقوله و همچنین منابع هر یک از  به برخی کدها و زمینه 2ول در جدکردند. 
   آنها اشاره شده است.

. برخی از کدهاي احصا شده2جدول  
  برخی از منابع  کدهاي اولیه و باز (مفاهیم مضامین خرد)  مفاهیم اولیه  مقوله

ران
زیگ

با
  

موسسات آموزش 
  عالی و پژوهشی

پژوهشی، سازمان هاي تحقیقاتی  –دانشگاه و مراکز علمی 
  دولتی

(Good et al., 2019), (Dalmarco, 
Hulsink, & Blois, 2018), 

(Jefferson, Maida, Farkas, 
Alandete-Saez, & Bennett, 

2017),(Sam & Dahles, 2017) 

خطر پذیر، بانک، فرشتگان  شرکت هاي سرمایه گذار  نهاد هاي مالی
  صندوق هاي سرمایه گذاريکسب و کار، 

(Good et al., 2019), (Belitski et al., 
2019) 

کرد
کار

  

سیاستگذاري و 
  گري تنظیم

چارچوب تحلیلی را نهادهاي حاکمیتی جایگاه اجزا در 
 سیاسی که و حقوقی مشخص میکنند. فراهم کردن شرایط

  کند. ترغیب جدید مشاغل ایجاد به را مردم
(Good et al., 2019), (Amorós, 
Poblete, & Mandakovic, 2019) 

تامین مالی و سرمایه 
  گذاري

 دسترسی به منابع مالی، تأمینتامین منابع فیزیکی، تسهیل 
  بیشتر، تحقیقات به نیاز صورت در دیگر منابع یا بودجه

(Belitski et al., 2019), (Good et al., 
2019), (Munari, Pasquini, & 

Toschi, 2015) 

لیل
 تح

عاد
اب

  

  بازار
هاي تحقیقاتی به  انتقال یافتهخریداران محصوالت فناورانه، 

دسترسی به بازارهاي داخلی و ، عرصه بازار و تولید
  محور مشتري روابط و ها بنگاه برندسازي تقویت، خارجی

(Startup Genome, 2017),  
(Dalmarco et al., 2018), (Najafi-
Tavani, Sharifi, & Najafi-Tavani, 

2016) 

  شبکه ها و تعامالت
ارتباطات رسمی و غیر رسمی، ملی و بین المللی، شبکه 

ارتباط ، روابط و ارتباطات الزم در داخل دانشگاه هاسازي، 
  دانشگاه ها با نهادها و سازمان هاي بیرون

(Belitski et al., 2019), (Özdaşli, 
2015), (Kariv, Cisneros, & 

Ibanescu, 2019) 

  . کنترل کیفیت6
 پایـایی  ارزیـابی  بـراي  ابزاري را مصاحبه  /متن باز کدگذاري راهکار پژوهشگران از برخی

 مجـدد  کدگـذاري  را اسـناد  از یکی که شود می خواسته افراد از روش این اند، در کرده معرفی

میشـود   تائیـد  پایـایی  بـود،  همگـرا  شـده  احصا کدهاي خصوص در نفر دو چنانچه نظرات کند.
اسـتفاده شـده    ضـریب کاپـا   از شده احصا کدهاي همگرا بودن ارزیابی براي ).1388(خواستار، 

 متوسـط، 4/0تـا  2/0 بـین  ضعیف، بیانگر توافق باشد2/0 از کمتر کاپا ضریب که است. هنگامی

 آمـاره  محاسـبه  نتـایج  .کامل اسـت   تقریباً 8/0 از بیشتر و زیاد  8/0تا  6/0 زیاد، نسبتاً 6/0 تا4/0

 بر عالوه و است مناسب نسبتا توافق بیانگر 67/0 کاپا  ضریب است. شده ارائه ،3جدول  در کاپا

 روي بـر  گرفته صورت بین کدگذاري هاي ارتباط بیانگر نیز 02/0 از کمتر معناداري سطح این

  .است منتخب سند
  هاي محقق و یک متخصص بر روي یکی از اسناد منتخب . آزمون مقایسه کدگذاري3جدول 

  معناداري سطح Tتخمین   برآوردي انحراف معیار  مقدار  
  00/0  29/4  12/0  67/0  درجه توافق کاپا
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  . یافته ها7
مقوله استخراج شـده اسـت کـه عبارتنـد از: ابعـاد       3کدهاي استخراج شده در زیر مجموعه 

  تحلیل، بازیگران و کارکردها.
سازي سعی شده  براي بررسی و ارزیابی چارچوب تحلیلی تجاري ابعاد تحلیل (مقوله اول):

  از ابعاد مختلفی به موضوع توجه شود که عبارتند از:
 توسـعه  اسـت.  نـوآوري  و اقتصـاد  رشـد  اساسـی  یکی از ابعاد انسانی سرمایه سرمایه انسانی:

 کشـور  یـک  اقتصـاد  بـر  تأثیرگـذاري  براي نوآورانه فرآیندهاي کردن فعال براي انسانی سرمایه
پـرورش و تحصـیالت    و آمـوزش  کـه  اسـت  پـذیر  امکـان  صورتی در تأثیر این. است ضروري

   .)Portuguez Castro et al., 2019(ایده هاي جدید باشد تکمیلی بستر پرورش
منظور شرایط سیاسی مناسب است که افـراد را بـراي ایجـاد مشـاغل جدیـد       شرایط سیاسی:

 ایجاد کرده را مورد نظر خود مشاغل ترغیب نماید. فراهم بودن شرایطی که در آن افراد بتوانند
اي،  برنامـه  بـا  تـا  کنـد  ککمـ  کـارآفرین فنـاور   اي کـه بـه   شـده  تسهیل و شرایط دهند توسعه و

 ,Maroufkhani, Wagner, & Ismail(. اسـت  ضـروري  کنـد،  می تسهیل را کارآفرینی پیشرفت

 بـین  همکـاري  و دانـش  انتقال موانع بردن بین از با کاهش شکست بازار از طریق دولت .)2018
بـین دانشـگاه و بنگـاه     همکاري موانع و ها مشوق .میکند ایفا نقش موثري ها ، بنگاه و ها دانشگاه

 ، ارتقـا / بهبـود   هـاي  سیاسـت  مقـررات،  تنظـیم  و قانونگـذاري  هایی از قبیل، سیاست تأثیر تحت
هـایی نظیـر نظـام     دولت از طریـق ایجـاد مکـانیزم    .است اي واسطه مؤسسات و نهادي هاي محیط

  سازي علم و فناوري کمک میکند.  حقوق مالکیت فکري به تجاري
 کـه  اسـت  موضـوعاتی  تـرین  مهم از علم و فناوري یکی سازي تجاري براي مالی منابع مالی:

هـاي تـامین مـالی     هـاي وام، طـرح   اجراي طرحدولت از طریق . هستند روبرو آن با پژوهشگران
هـاي تـامین مـالی بـازار      هاي محرك مالیاتی، طرح هاي کمک مالی، طرح گذاري، طرح سرمایه

هاي  وتوسعه و سیاست هاي تحقیق هایی براي تامین بودجه فعالیت سرمایه و غیره اقدام به سیاست
    سازي نوآوري میکند. تجاري

هـاي اجتمـاعی و اقـدامات     شـرایط کـالن فرهنگـی، نـرم    بعد فرهنـگ مشـتمل بـر     فرهنگ:
سـازي در   هـا رویکـرد تجـاري    فرهنگی در جهت کارآفرینی است. هنوز هم بسـیار در دانشـگاه  
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هـایی کـه میتوانـد در     تضاد وظایف دانشگاه و مراکز تحقیقاتی میدانند. قطعا یکی از زیرساخت
ویج فرهنـگ کـارآفرینی و تغییـر    سـازي و تـر   سازي مهم باشد فرهنگ موفقیت رویکرد تجاري

هاي انجام شده نشـانگر ایـن    گرایی دانشگاه به سمت تفکر تولیدي است. پژوهش تفکر مصرف
هـاي فنـاوري و    است که نبـود فرهنـگ کـارآفرینی، سـاختار اجتمـاعی نـوآوري و زیرسـاخت       

اي هــ هــاي کــارآفرینی و اســتارتاپ نــوآوري از دالیــل عــدم تاثیرگــذاري دانشــگاه بــر فعالیــت 
  .)Brown, Gregson, & Mason, 2016( محور است فناوري

تامین نظیر  نیاز مورد هاي زیرساخت و کار و کسب براي مناسب وجود فضاي زیرساخت ها: 
ــل  ــرق و حم ــت عملکــرد        و آب، ب ــه ارتباطــات از راه دور جه ــه خــدمات در زمین نقــل، ارائ

  کارها.  و کسب
خریـداران محصـوالت   ، المللـی  بعد بازاریابی شامل دسترسی به بازارهاي داخلی و بین بازار:

  است. وکارهاي فناورانه  فناورانه و شرایط مساعد بازار براي کسب
شامل ارتباطات و تعامالت مختلـف رسـمی و غیررسـمی در سـطح ملـی و       شبکه و تعامالت:

ها شده  سازي پژوهش ها و ارتباطات باعث تسریع در فرایند تجاري المللی است. وجود شبکه بین
هـا و مراکـز    هاي خود را به اطالع دانشـگاه  عتی و اجتماعی نیازها و چالشو به راحتی مراکز صن

ــاطی در موفقیــت   تحقیقــاتی میرســانند. بــر همــین اســاس شــبکه  ســازي و ایجــاد بســترهاي ارتب
  سازي علم و فناوري نقش مهمی ایفا میکند. تجاري

سازي علم و  چارچوب تحلیلی تجاري نفعان يذعوامل، بازیگران، یا  (مقوله دوم): بازیگران
شود که از آغاز تـا   ها و نهادها اعم از خصوصی و دولتی گفته می فناوري به تمام افراد، سازمان

 در .سـازي علـم و فنـاوري نقـش دارنـد       پایان، به طور مستقیم و غیرمسـتقیم در فراینـد تجـاري   

سازي  وب تحلیلی تجاريبازیگران چارج به طورکلی شد که مشخص مختلف مطالعات بررسی
  گروه و تقسیم میشوند. 9علم و فناوري به 

فنـاوري (انتقـال    انتقال هاي فعالیت بازیگران اصلی از گروه محققان نیروي انسانی متخصص:
اي، کاربردي را انجام میدهند و بـه عنـوان    دانش از دانشگاه به صنعت) هستند که تحقیقات پایه

   .(Clauss et al., 2018) کنند خالقان ارزش عمل می
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 در علمـی  هاي زیرساخت و محققان به سبب اینکه بیشتر موسسات آموزش عالی و پژوهشی:
 مخزن اصـلی دانـش   اند، موسسات آموزش عالی و پژوهشی شده متمرکز دانشگاهی هاي بخش

 پژوهشـگران، هسـتند و   )van Oostrom, Pedraza-Rodríguez et al. 2019( و منبـع نـوآوري  
 بـراي  شـرایط را  واجـد  پرسـنل  آمـوزش میدهنـد و   را مـاهر  افـراد  سایر و کارآفرینان مهندسان،
   .(Dalmarco et al., 2018)آماده میکنند کار بازارهاي

 از گـذار  سـرمایه  جـذب  و مـالی  تـأمین  نقـش  سـازي  تجـاري  فرآیند طی در نهادهاي مالی:

هـاي   شـرکت نهادهـایی از قبیـل    .باشـد  مـی  فنـاوران  و نـوآوران  بـراي  هـا  تـرین بخـش   کلیـدي 
مسـئولیت  ، گـذاري  هـاي سـرمایه   صـندوق کار،  و خطرپذیر، بانک، فرشتگان کسب گذار سرمایه

  توسعه را به عهده دارد.  و هاي تحقیق ها و فعالیت تامین مالی شرکت
ها به عنوان منبع تولید و  بـازیگر محـوري در قلـب نظـام      بنگاهصنایع و  صنعت (شرکت ها):

  . سازي فناوري را بر عهده دارد علم، فناوري و نوآوري، وظیفه توسعه و تجاريتوسعه 
 پارکهاي ،)TTO( فناوري انتقال دفاتر جمله از زیرساختهایی و سازمانها کارگزاران فناوري:

 و شـده  ایجـاد  وتوسـعه  تحقیـق  بـازار  رونـق  و علمـی  فضاي توسعه هدفبا  انکوباتورها و علمی
 را هـا  آن توسـعه  و رشـد  مجال نوپا، هاي شرکت از حمایت با که دانند می خود رسالت و وظیفه
وظیفه تقویت ارتباط بین بازیگران مختلف را بر عهـده دارنـد و هماننـد     نهادها این .کنند فراهم

    سازي عمل میکنند. کاتالیزور در فرایند تجاري
 ماننـد  حقـوقی: ها خدمات  که به شرکت نهادهایی نهادهاي ارائه دهنده خدمات تخصصی:

 در تنطـیم  مشـاوره  مالکیـت فکـري،   ثبـت  سـازي،  تجاري با مرتبط ملی مقررات و قواعد تدوین

 آمـوزش  و علمـی  هـاي  مشـاوره  ارائـه  طریـق  از آموزشـی: . احتمالی حقوقی دعاوي و قراردادها

 کمک سازي، پیاده و طراحی زمینه در مشاوره مانند فنی:، کارآفرینی و سازي تجاري مهارتهاي

 طراحـی  زمینـه  در مشـاوره  تولید، در مشاوره امکان سنجی، مطالعات و وکار کسب طرح تهیه به

 ماننـد  اعتبـاري: و  برنـد سـازي، بیمـه و حسـابداري     و تبلیغات و بازاریابی شرکت، مالی ساختار

 بـا  ایجـاد تفـاهم   طریـق  از تسهیالت دریافت براي ضمانت تهیه زمینه در ایده صاحبان به کمک

    ارائه میدهند. تسهیالت دهنده ارائه مراکز سایر و ها بانک
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 آموزشـی،  هـاي  نهادهایی کـه بـا برگـزاري رویـدادهایی از قبیـل برنامـه       نهاد هاي ترویجی:
 بــراي ســمینارها و سیاســتی میزگــرد مباحــثویکنــدها،  برگــزاري پنــل و ســخنرانی، اســتارتاپ

 مــورد در بحــث و هــا ایــده گذاشــتن اشــتراك بــه جهــت ذیــربط نهادهــاي ذینفعــان مشــارکت
  سازي را ایجاد میکنند.   ، فرهنگ تجاريسازي بخشیدن تجاري رونق چگونگی

 نهادهـاي  بـه عنـوان   ایفاي نقش بر عالوه نهادهاي حاکمیتی سیاستگذار: گر، نهادهاي تنظیم

 راسـتاي  در مقـررات  و اسـتانداردها  تـدوین  طریـق  از دیگـر  بخشـی  در اعتبـار دولتـی،   تـأمین 
 تـأثیر  گـري و تسـهیلگري   تنظـیم  منظر از فرایندها بر و برداشته علم و فناوري گام سازي تجاري

  .گذارد می
هـاي باالدسـتی و جهـت دهنـده بـه       شـامل اصـول، قواعـد و چـارچوب     ها: قوانین و سیاست

هـا و اقـدامات عملیـاتی     سازي علم و فناوري در سطح ملی یا منطقه اي و برنامه اقدامات تجاري
و سیاسـتهاي عمـومی از    	ماننـد حمایـت  وکارهـاي فناورانـه،    دولتی در جهت حمایت از کسب

، ثبات قوانین و مقررات، بوروکراسی هاي اداري و بنیان، قوانین و مقررات وارادت صنایع دانش
اخذ استاندارد و مجوز هاي الزم، نگرش تصمیم گیرندگان، حمایت از مالکیت معنوي و ثبـت  

  تاثیر دارد که باید به آن توجه کرد.  سازي تجاري وسایر قوانین و سیاست هایی که براختراع 
 کـه  میشـود  اطـالق  نگـرش  و رفتـار  رايب جامع الگوي به کارکرد کارکردها (مقوله سوم):

 ساسـا  بر (Turner, 2001).  دارند انتظار است کرده احراز را پایگاه معینی که فردي از دیگران
 نقـش  خـود،  پایگاه به توجه با بازیگران فعال در چارچوب تحلیی که گفت میتوان تعریف این

   .(Clauss et al., 2018)میشوند.  متقبل را خاصی
کلیـدي در فراینـد    و بسـیار اساسـی   حـاکمیتی نقـش   نهادهـاي  گـري:  سیاستگذاري و تنظیم

 زیرساختهاي توسعه تا کسب وکار فعاالن صالحیت تأیید و مجوزها ارائه از سازي دارد، تجاري

 غیرمـالی  و مـالی  حمایتهـاي  مختلف، بازیگران عملکرد بر نظارت و بازار گري تنظیم موردنیاز،

. این نهادهـا بـا تمرکـز بـر  سیاسـتگذاري، نظـارت در یـک ساختارتشـکیالتی منسـجم          مختلف
هاي درون چـارچوب تحلیلـی را بـه خـوبی مشـخص میکنـد تـا         جایگاه مجموعه اجزا و فعالیت

هماهنگی الزم به وجود آید. از جمله فعالیت هاي الزم که در این دسته قـرار میگیرنـد عبارتنـد    
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هـاي   گذاري و جهت دهی به سـمت فنـاوري   ولویت، وري و نوآوريهاي فنا تدوین سیاستاز: 
 در کنـار  بایـد  هـا  دولـت  اما .هماهنگی، ارزیابی و نظارت، هماهنگی، ارزیابی و نظارت، خاص

 در نوپـایی کـه   وکارهاي کسب و خصوصی بخش حمایت از و راهبري نظارت، خطیر وظایف

    نمایند. وکارهاي مبتنی بر فناوري فراهم کسب رشد را براي مناسب بسترهاي اند، آمده پدید آن
گیري از علم و فناوري روز، مستلزم پیوستن بـه شـبکه    بهره توسعه دیپلماسی علم و فناوري:

دیپلماسـی  جهانی دانش و برقراري تعامل، به ویژه با صاحبان علم و فناوري در این شبکه است. 
 بـا  خارجی هاي شبکه اختیار دارد، نظیر ایجادالمللی در  با سازوکارها و ابزاري که در عرصه بین

هـاي مسـتقر در پـارك،     شرکت براي حمایتی منابع به دستیابی براي المللی بین و داخلی ذینفعان
 & ,Latorre, Hermoso(صنعت  بازیگران با ارتباط خارجی، و سازي داخلی شبکه مشارکت در

Rubio, 2017(، المللـی  محققان، برقراري ارتباطات علمـی و بـین   و دولت نمایندگان )Kariv et 

al., 2019) هـا و و مراکـز آموزشـی و پژوهشـی خـارجی،       ، عقد قرارداد و تفاهم نامه با دانشـگاه
هاي علمی دانشگاه  المللی، هماهنگی فعالیت راي توسعه همکاري هاي علمی و بینبرنامه ریزي ب

، زمینه توسعه علم و فناوري در داخـل  )Özdaşli, 2015( با مراکز علمی داخل و خارج از کشور
ابع علم و فناوري در دیگر کشورها و نیز خلـق بازارهـاي   را از طریق ایجاد امکان دسترسی به من

  جدید محصوالت فناورانه در گذر تعامل با سایر کشورها فراهم میکند.  
 وتوسـعه  هاي تحقیقدر هر کشور مرهون انجام فعالیت فناورانهنوآوري  کارآفرینی فناورانه:

ه اقتصادي را به دنبـال دارد و  که رشد و توسع باشدمی اي) (تحقیقات بنیادي، کاربردي و توسعه
ــ ــداد         هب ــورها قلم ــه کش ــادي در کلی ــنعتی و اقتص ــعه ص ــلی توس ــل اص ــرك و عام ــوان مح عن

 تقویـت  بـا فناوري و نـوآوري  نهادهاي فعال در تحقیق و توسعه  ).(Clauss et al., 2018 شود می
بخشـند. در واقـع ایـن     مـی  ارتقـا  را هـا  بنگـاه  نوآوري سرریز دانش، و دانش انتقال سازي، شبکه
هــاي تحقیقــاتی  ســازمان و هــا دانشــگاه بنیــان، دانــش هــاي شــرکت بــین پلــی ایجــاد هــا بــا نهــاد

 .موجـب خلـق ارزش و ایجـاد ثـروت در جامعـه میشـوند       ،)Schaeffer & Matt, 2016(دولتـی 
د، هرچند ممکن است فعالیت هاي مربوط به این کارکرد در سـازمان هـاي مختلفـی دنبـال شـو     

پارك هاي علم و فناوري از مهم ترین سازمان هاي درگیر در این کارکرد میباشـند کـه طیـف    
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گیـري و رشـد    متنوعی از خدمات را با هـدف ارتقـاي کـارآفرینی فناورانـه و کمـک بـه شـکل       
-van Oostrom, Pedraza-Rodríguez, & Fernández(دهـد   هاي فناوري محور ارائه می شرکت

Esquinas, 2019(.  
جـو و جـذب    و هاي فناورانه، جسـت  از یکسو شناسایی فرصت رصد و پایش علم و فناوري: 

سازي و تعیین چارچوب مناسب بـراي   هاي زایشی، ارزیابی پتانسیل فناوري براي تجاري شرکت
ده و ورود این فناوري به بازار از سوي دیگر ارزیـابی پتانسـیل صـنعت بـراي ایجـاد ارزش افـزو      

هـایی هسـتند کـه     هاي شرکت براي تدوین یک استراتژي موفق از جمله فعالیت ارزیابی توانایی
   .)Portuguez Castro et al., 2019(در این دسته قرار میگیرند 

 هـاي  شـرکت  و فناورانـه  هاي ایده براي مالی منابع به دسترسی تامین مالی و سرمایه گذاري:

در چـارچوب تحلیلـی    .)Boh, De-Haan, & Strom, 2016(حـائز اهمیـت اسـت    بنیـان  دانـش 
هـاي   سازي علم و فناوري، نهادهـایی از قبیـل فرشـتگان کسـب و کـار، بانـک، شـرکت        تجاري
گذاري خطر پذیر براي تامین منابع فیزیکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، فراهم کـردن   سرمایه
 بـه  نیـاز  صـورت  در دیگـر  منـابع  یا بودجه اداري، تأمین اصلی منابع به ترسیدس و اداري فضاي

   .بیشتر نیاز است تحقیقات
ــوزش: ــوآوري تجــاري هــاي مهــارت ابعــاد زیربنــاي ذاتــی بطــور رســمی آمــوزش آم  و ن

بـا تجـه بــه پویـایی زیـاد علـم و فنــاوري،       .)Medase & Barasa, 2019( اسـت  پـذیري  رقابـت 
ها، دانش و مهارت نیروي کار حاصل از آموزش ضروري است. مطالعات  محصوالت و سیستم

دهد که آموزش رسمی براي جذب دانش جدیـد داخلـی و خـارجی ضـروري      تجربی نشان می
را ارتقـا   عملکـرد نـوآوري   و سـازمانی  است که هم یادگیري درون سازمانی و هم یادگیري بین

    میبخشد.
 بـین  اي، فعـال کـردن روابـط    نهادهایی که با تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره تسهیلگري:

پژوهشـی، حمایـت از توسـعه شـبکه      هاي محیط سایر یا دانشگاه و هاي مستقر در پارك شرکت
 Olcay( و خارجیکسب  خدمات دهندگان ارائه و صنعت بازیگران داخلی، برقراري ارتباط با

& Bulu, 2016(،   بـه  راهنمـایی  و مشـاوره  ارائـه  بـراي  هـاي قـدیمی   شـرکت  هـاي  حفـظ شـبکه 
 یــا اقتصــادي پشــتیبانی خــدمات مختلــف ارائــه ســطوح هــاي فعلــی مســتقر در پــارك، شــرکت



  417 ... با رویکرد فراترکیب: بررسی ابعاد تحلیل سازي علم و فناوري تجاري چارچوب تحلیلی

ذینفعـان، تشـویق    بـین  ارتباطـات  تسـهیل  و بروکراتیـک  سـازي فرآینـدهاي   وکـار، سـاده   کسب
 ،)M’Chirgui, Lamine, Mian, & Fayolle, 2018(فنـاوري  سـازي  تجاري در محققان مشارکت

سـازي گـام    در جهـت تجـاري   )Olcay & Bulu, 2016(المللـی  هاي بین ي همکاري تسهیل کننده
  برمیدارند.

سازي علـم و فنـاوري، از نظـرات     پس از مرور ادبیات و استخراج چارچوب تحلیلی تجاري
خروجی پژوهش استفاده گردید. ابتدا از طریق مصاحبه با سه نفـر از  خبرگان براي اعتبارسنجی 

 8خبرگان این حوزه چارچوب مـورد نظـر تعـدیل گردیـد سـپس چـارچوب نهـایی در اختیـار         
) و 1975سازي علم و فناوري قرار گرفـت و بعـد مطـابق نظـر الوشـی (      متخصص حوزه تجاري

بر وجود آنهـا نیسـت و غیـر ضـروري      طیف سه حالته ضروري هستند، مفید بوده ولی ضرورتی
  .)Lawshe, 1975(ارزیابی شد 4اعتبار چارچوب نهایی مطابق جدول 

  سازي علم و فناوري اعتبار سنجی چارچوب تحلیلی تجاري. 4 جدول
نسبت روایی   میانگین  زمینه ها  مقوله ها

 ها محتواي تم
نسبت روایی 
 ها محتواي مقوله

ابعاد 
  تحلیل

  00/1  00/2  شرایط سیاسی، زیرساخت، فرهنگ، سیاست  86/0  75/0  87/1  بازار، تامین مالی، شبکه سازي سرمایه انسانی،

  بازیگران
، نهادهاي موسسات آموزش عالی و پژوهشینهادهاي سیاستگذار و تنظیم گر، 

  86/0  00/1  00/2  ها، نهادهاي واسطه اي/کارگزاران فناوري، قوانین و سیاست ها مالی، شرکت
  75/0  87/1  دهنده خدمات تخصصی، نهادهاي ترویجی  نهادهاي ارائه

  کارکردها
سیاستگذاري و تنظیم گري، تامین مالی و سرمایه گذاري، کارآفرینی فناورانه، 

  00/1  00/2  توسعه دیپلماسی علم و فناوري
  75/0  87/1  رصد و پایش علم و فناوري، آموزش  82/0

  25/0  62/1  تسهیلگري
  

است. البته عالوه بـر ایـن    75/0)، برابر با CVRها ( خبره، نسبت روایی محتوا براي تم 8 براي
هایی که نسبت روایی محتواي آنها بین صفر و یک بـوده و مقـدار میـانگین عـددي      در مورد تم

نشان دهنده آن   5/1 بوده نیز پذیرفته شده است. میانگین بیشتر از  5/1نظرات مساوي یا بیشتر از
سازي  که بیش از نیمی از خبرگان با ضرورت آیتم مورد نظر در چارجوب تحلیلی تجاري است

). در نهایــت نتــایج حاصــل از 1396 زاده، معینــی، علــم و فنــاوري موافــق هســتند (بــزي، حســن 
  نمایش داده شده است. 5فرترکیب در شکل 

  است.نتایج نهایی حاصل از فراترکیبِ اسناد مطالعه شده، آمده  )5(در شکل 
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  . چارچوب تحلیلی تجاري سازي علم و فناوري5شکل 

  گیري بحث و نتیجه
هاي گمشده در تحقق شـعار جهـش تولیـد در کشـور، تجـاري سـازي علـم و         یکی از حلقه

بـه نـدرت نتیجـه فعالیـت       فناوري است. مطالعات انجام شـده حـاکی از آن اسـت کـه نـوآوري     
هاي علمـی و تجـاري    هاي مشترك بین بخش انفرادي محققان است بلکه عمدتا نتیجه همکاري

رشد و ارتقا نـوآوري در گـرو زمینـه و    ز در این فرایند موثرند. بوده و بسیاري از عوامل دیگر نی
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مجموعه عوامل خاصی است که با زوایـاي مختلـف از جملـه شناسـایی عوامـل مـوثر محیطـی،        
   بازیگران و کارکردها و همچنین به کارگیري رویکرد سیستمی قابل بررسی است.

عاد تحلیل تجاري سازي علم و تمرکز پژوهش حاضر بر شناسایی بازیگران و کارکردها و اب
فناوري قرار داشته که تنها در معدودي از منابع مد نظر بوده و این منابع نیز عموما روش نظامنـد  

) 2019را براي تعریف ابعاد مولفه ها طی ننموده اند. به طور مثال، چارچوب گوود و همکاران (
ي، مراکـز رشـد، دفـاتر انتقـال     به طور خاص به بازیگران دانشگاهی نظیـر پـارك علـم و فنـاور    

و  بلیتسـکی در چـارچوب  گـذاري دانشـگاهی پرداختـه اسـت.      فناوري و صندوق هـاي سـرمایه  
) به پژوهشگران و ویژگی هاي فردیشان به عنوان انجـام دهنـده پـژوهش هـاي     2019همکاران (

سـازي   بنیادي و به مراکز انتقال فنـاوري در دانشـگاه هـا بـه عنـوان تنهـا واحـد مسـئول تجـاري         
در مقابل آن، در پژوهش حاضر، پژوهشگران با فرایندي چند مرحله اي به متـون و  پرداخته اند. 

هاي این چارچوب تایید، اصالح و  تحقیقات پیشین پرداخته اند و هم در اقدامی عملیاتی، مولفه
 المللـی سـبب شناسـایی نهادهـاي     یا تکمیل شده است. بررسی نظامنـد و انتقـادي مطالعـات بـین    

گر سیاستگذار، نهادهاي ترویجی و نهادهاي ارائه دهندگان خدمات تخصصـی عـالوه بـر     تنظیم
گر و سیاستگذار بـه سـبب نقـش حـاکمیتی کـه       بازیگران دانشگاهی شده است.  نهادهاي تنظیم

دارند و میتوانند با طراحی و تدوین سیاست موجب تسـهیل شـکل گیـري شـرکت هـاي نوپـاي       
هـاي   نهادهـاي ترویجـی و شـرکت   اهمیـت بسـزایی برخـوردار هسـتند.     فناوري محور شوند، از 

خصوصی نیز به این دلیـل کـه از لحـاظ سیاسـی حساسـیت کمتـري بـر روي آنهـا وجـود دارد          
المللــی در راســتاي گســترش روابــط  هــاي علمــی و فناورانــه بــین تواننــد آغــازگر همکــاري مــی

ارچوب منـافع و اهـداف دیپلماتیـک    دیپلماتیک باشند. نهادهایی از ایـن دسـت میتواننـد در چـ    
کشور در حوزه دیپلماسـی علـم و فنـاوري و کارکردهـاي زیرمجموعـه آن کـه در چـارچوب        

    تحلیلی مذکور آمده است، مؤثر باشند.
نقـد پـیش گفتـه مبنــی بـر عـدم بـه کــارگیري روش نظامنـد جهـت شناسـایی بــازیگران در          

سازي علـم و فنـاوري    که در حوزه تجاري خصوص ابعاد تحلیل نیز برقرار است. مطالعات قبلی
هنگی، سیاسی و به ابعاد فر )Belitski et al., 2019(انجام شده است، به عنوان نمونه در پژوهش 
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به بعد فرهنگی  )Ashyrov, Alunurm, Pentus, & Vadi, 2019(شبکه و تعامالت و در پژوهش 
 )Boh et al., 2016(و بازار توجه نشده است. از یک سو برخـی از چـارچوب هـاي ارائـه شـده      

  داراي رویکرد محدودي بوده و به ابعادي که در مقیاس کالن وجود دارد، نپرداختند. 
 منابع عموم به نسبت پژوهش این هاي یافته از بخشی پررنگ و توجه قابل تمایزات دیگر از

 شده، تاکید بر کارکردها به خصوص بررسی نظامند و انتقادي زیرمجموعه هاي هر یک مطالعه
از آنها، به عنوان یکی از اجزاي اصلی چارچوب تجاري سازي علم و فناوري اسـت کـه یـا در    

)، 2021)، مـرادي و همکـاران (  2019بسیاري از چارچوب هاي معتبر نظیر گـوود و همکـاران (  
) مدنظر نبوده یا در برخی دیـدگاه هـا   2019)، بلیتسکی و همکاران (2021بوجیکو و همکاران (

) که این بعد ذکر شده امـا بـه نحـو جـامعی بـه مولفـه هـاي زیـر         2018مکاران (نظیر کلوس و ه
  بخش آن پرداخته نشده است.           

هاي پژوهش جاري با چارچوب هاي ارائه شده در منابع اصلی  به طور خاص با مقایسه یافته 
اران )، گـوود وهمکـ  2021مرتبط با تجـاري سـازي علـم و فنـاوري نظیـر مـرادي و همکـاران (       

گیـري اسـت، ثانیـا بـه      )  اوال جامعیت ابعاد و مولفه هاي منتج شده از پژوهش قابل نتیجه2019(
هـا را فـراهم    بنـدي بهتـر مولفـه    ماهیت مولفه ها توجه شده، ثالثا ساختار ارائه شـده امکـان دسـته   

  میکند.
 تأکیـد  مـورد  آنچـه  بـر  بنـا  تجاري سازي علم و فنـاوري  هاي مؤلفه و ابعاد تبیین و شناسایی

ــیاري ــر تومــاس و پــاوول   حــوزه ایــن اندیشــمندان از بس ) و پورتوگــوزو 2019( 1نظی
 بتوانـد  آن مطلـوب  حضـور  خود است، تـا  طراحی خاص نیازمند گرفته ) قرار2019(2همکاران

 و ها سازي تجاري میزان نوآوري، نرخ جدید، فناور شرکتهاي تعداد نظیر عملکردهاي مستقیمی
با اسـتفاده از دانـش ایجـاد     .آورد ارمغان به را رفاه و اشتغال اقتصادي، رشد یرکالنتري نظ نتایج

 مهم بـراي مـدیران و سیاسـتگذاران    مبنایی عنوان به شده و با به کارگیري این چارچوب میتواند

                                                        
1 Thomas & Paul, 2019 
2 Portugues et al, 2019 
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 هـا،  اسـتراتژي  بـر  مطلـوب  جهت درك، فهم و ساختاردهیِ تجاري سازي در جهت اثرگذاري

   .گردد محسوب اصالحی، و اي توسعه هاي و برنامه ها سیاست
در  کـه  بـوده  مواجـه  محـدودیت  بـا  زمینـه  چند در پژوهش این گفته، پیش تمایزات از فارغ

 ملی سطح بر پژوهش تمرکز سطح گیرد. اوال قرار پیگیري مورد و مدنظر میتواند تحقیقات آتی

 بـدیهی  گـردد؛  ارائـه  سـازي  تجـاري  به نسبت جامع دیدگاهی تا بوده هاي فناورانه حوزه کلیه و

 نیازمنـد  فنـاوري  از خاصـی  حوزه در یا و اي منطقه طور به اجزاء تجاري سازي دقیق تبیین است

 و مفیـد  میتوانـد  جاري پژوهش هاي یافته زمینه این در البته که است آتی مطالعات خاص انجام
 و ابعاد تعیین بر عالوه سازي علم و فناوري مقوله تجاري به جامع پرداختن گردد. ثانیا واقع مؤثر

 همچنـین  و بینـابینی  روابـط  تبیـین  نیازمنـد  اسـت،  زمینـه  این در آغاز پژوهش نقطه که ها مؤلفه

 مـورد  خاصـی  تحقیقات قالب در میتواند موارد این از یک هاست؛ هر مؤلفه سنجش چارچوب

چـارچوب تجـاري سـازي علـم و فنـاوري       بـه  بخشـی  راستاي عمـق  در ثالثا .گیرند قرار پیگیري
 پیشنهاد قابل تکمیلی هاي روش از گیري بهره با دیگر هاي پژوهش انجام ،)ها ابعاد ومؤلفه شامل(

  است. 
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