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ABSTRACTArticle Info

Objective: The purpose of this study was to commercialize knowledge based on the 
role of organizational ambidexterity.
Methods: The present study in terms of purpose is applied with a qualitative 
approach. Research data have been collected using inductive content analysis of 
knowledge commercialization frameworks and holding two Delphi panel courses 
by knowledge commercialization experts based on ambidexterity. participants 
included twenty-eight person of university experts, specialists and people working 
in growth centers in Mazandaran province in the academic year of 2019-2020, who 
were selected by snowball method until reaching theoretical saturation.  Data were 
collected using a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using semantic 
unit analysis and Delphi technique.
Results: According to the findings, dimensions, components and indicators of 
knowledge commercialization based on organizational ambidexterity in the form 
of four dimensions including commercialization of knowledge based on structural 
ambidexterity, managerial ambidexterity, contextual ambidexterity and innovative 
ambidexterity, and ten components of spatial separation, parallel structures, support 
of managers, empowerment actions of  manager, motivational actions of the 
manager, Opportunistic actions of the manager, institutional, individual, exploratory 
innovation and exploitative innovation and eighty-three indicators were identified.
Conclusion: Based on the research results, all dimensions, components and 
indicators were approved.
Keywords:commercialization,knowledge,commercialization,ambidexterity, 
organizational ambidexterity.
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هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تجاري سازي دانش مبتني بر نقش دوسوتواني سازماني بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر برحسب هدف، كاربردي با رويكرد كيفي است. داده هاي پژوهش با 
دلفي  پنل  دوره  دو  برگزاري  و  دانش  تجاري سازي  چارچوب هاي  استقرايی  محتواي  تحليل  از  استفاده 
از  نفر   28 مشاركت كنندگان  است.  شده  گردآوري  دوسوتواني  بر  مبتني  دانش  تجاري سازي  خبرگان 
سال  در  مازندران  استان  در  رشد  مراكز  در  كار  به  مشغول  افراد  و  متخصصان  و  دانشگاهی  خبرگان 
با  داده ها  انتخاب شدند.  اشباع نظري  به  تا رسيدن  به روش گلوله برفی  بودند كه  تحصيلي 1398-99 
واحد  تحليل  از  استفاده  با  داده ها  تجزيه وتحليل  شد.  گردآوري  يافته  نيمه ساختار  پرسشنامه  از  استفاده 

معنايي و تكنيك دلفي بود.
دوسوتوانی  بر  مبتنی  دانش  تجاری سازی  شاخص های  و  مؤلفه ها  ابعاد،  يافته  ها  اساس  بر  یافته ها: 
سازمانی در قالب 4 بعد شامل »تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری، دوسوتوانی مديريتی، 
دوسوتوانی زمينه ای و دوسوتوانی نوآوری« و 10 مؤلفه جدايی مكانی، ساختارهای موازی، حمايت های 
فرد،  نهادی،  مدير،  فرصت آفرين  اقدامات  مدير،  انگيزشي  اقدامات  مدير،  توانمندساز  اقدامات  مديران، 

نوآوری اكتشافی و نوآوری بهره بردارانه و 83 شاخص شناسايی شدند.
نتیجه گیری: بر اساس نتايج پژوهش، تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مورد تأييد قرار گرفتند. 
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مقدمه 
چشم انداز رقابتی سازمان ها در بسياری از موارد تغيير كرده است. تغييرات سريع فناوری، فشرده سازی چرخه زندگی محصوالت و 
خدمات و نيز اوج گرفتن رقابت، سازمان ها را به تمركز بر كارايی هم زمان بلندمدت و كوتاه مدت و كسب مزيت رقابتی وادار ساخته 
است )جمال، 1396، ص15( تا بتوانند در برابر مشكالت، ايستادگي و از فرصت هاي محيط پيچيده و متغير به منظور رفع كاستي ها و 
كمبودها استفاده كنند. در شرايط متحول و پوياي امروز، سازمان ها براي بقا ناچارند پيوسته قابليت ها و شايستگي هاي خود را توسعه 
دهند تا بتوانند پاسخگوي شرايط متغير و متفاوت محيطي باشند. دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي نيز مانند ساير سازمان ها 
در معرض نيروهاي پيچيده تغيير هستند )قوره جيلي و همكاران، 1399، ص144(. تغيير و تحوالت سبب شده كه ديدگاه سنتی به 
دانشگاه ها به عنوان توليدكننده دانش، مورد تجديد نظر قرار گيرد و نگرش جديدي شكل گيرد )عباسی اسفنجانی و فروزنده دهكردی، 
1393، ص1(. به طوري كه س��ال ها تدريس و تحقيق از مأموريت های اصلی دانش��گاه بوده ، اما اين مأموريت ها به تدريج و با ظهور 
چارچوب هايی مانند بيوتكنولوژی، جهانی شدن، كاهش بودجه های پايه، منظرهای جديد در خصوص نقش دانشگاه در نظام توليد 
دانش را تغيير داده  است )رسموسن و همكاران1، 2006، ص523(. با كاهش بودجه های عمومی پژوهشی، دانشگاه ها برای تأمين 
منابع مالی مورد نيازشان )عباسی اسفنجانی، 1395، ص35( بايد به سمت استقالل مالی و يافتن راه هايی برای تأمين بودجه مورد نياز 
برای فعاليت های خود باشند به گونه ای كه به رسالت، مأموريت ها، هنجارها و ارزش های آنها آسيبی وارد نشود )سيگل و همكاران2، 
2004، ص124(. درواقع، دانشگاه ها هم در پيدايش تحوالت و هم در پاسخ گويي به نيازهاي ناشي از تحوالت گوناگون جامعه نقش 
اساسي بر عهده دارند. بنابراين، برای انجام دادن اين رسالت عظيم، دانشگاه ها  بايد از توانمندی، استقالل، پويايي، انعطاف پذيری و 
سازگاری با محيط، مسئوليت پذيری، خالقيت و مهم تر از اينها، ايجاد زمينه الزم برای تجاری سازی پژوهش ها، ارتباط با صنعت، 
بين المللي شدن دانشگاه ها برخوردار باشند )قوره جيلی و همكاران، 1398، ص16( تا بتوانند از قابليت های موجود خود بهره ببرند و 
درآن واحد، توانايي های جديد و اساسي كسب كنند، افزون بر اينكه وظايف گذشته خود را نيز به طور دقيق انجام  مي دهند؛ اين اشاره 
به بحث دوسوتوان3 شدن دانشگاه ها دارد كه با عنوان توانايي سازمان در هم تراز شدن و موفقيت در مديريت تقاضاهای تجاری امروز 
و درآن واحد، سازگار بودن با تغييرات محيطي است )قوره جيلی و همكاران، 1399، ص144(. بنابراين، رويكرد تجاري سازي ناظر بر 
مبادله ای دوسويه بين دانشگاه و يك شركت تجاري است كه به واسطه مكانيسم هايي چون قراردادهاي پژوهشی، ليسانس دهي، 
واگذاري حق ثبت اختراع و تأس��يس شركت هاي زايش��ي صورت پذيرفته و هدف اصلي آن هم تكامل دو نهاد دانشگاه و صنعت 
است )عالی پور، 1395، ص6(. درواقع، نظام آموزش عالی دوسوتوان، آميزه اي از دو نوع كسب وكار كاماًل متفاوت است؛ يك دسته، 
بر فعاليت جاري و بهره برداري از آن در حمايت دانشی، پژوهشی و نوآورانه از صنعت به منظور رقابت پذير كردن آنها متمركز است 
و دسته ديگر، در پی كشف فرصت هاي جديد براي رشد می گردد. ايجاد تعادل بين آموزش، پژوهش و خلق فرصت های نوآورانه 
و خواس��ته هاي پوياي مش��تريان نهايی از چالش هايی است كه امروزه بس��ياري از دانشگاه های مطرح جهان با آن روبه رو هستند 

1. Rasmussen et al.
2. Siegel et al.
3. Ambidexterity
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)خسروآبادی، 1395، ص10(. در حقيقت، مشكل اصلي و اساسي بسياري از دانشگاه ها اين است كه يك دانشگاه درآن واحد كه به 
كار آموزش و پژوهش علمي عادت كرده است، نمي تواند قابليت انجام دادن كاري كاماًل متفاوت در تجاري سازي1 ايده ها و فناوري ها 
را در خود پرورش دهد )يداللهی فارسی، 1391، ص70( با وجود چنين چالش هايي نظام آموزش عالي نمي تواند مأموريت هاي خود 
را به طور مطلوب ايفا كند، مگر اينكه همواره كيفيت خود را مورد ارزيابي قرار دهد و شرايط ارتقاي آن را فراهم آورد و اين در گرو 
مديريت دوسو توانی است )خسروآبادی، 1395، ص3(. بنابراين، به منظور توسعه علمي و اقتصادی ضروری است تا ضمن برنامه ريزی، 
عوامل مؤثر بر روند تجاری سازی دانش در دانشگاه ها را شناسايي كرد و در جهت برطرف كردن موانع گام برداشت؛ زيرا بی توجهی 
به پژوهش و عوامل مؤثر بر تجاری سازی پژوهش های دانشگاهي در بخش های مختلف باعث تحميل هزينه و زمان ازدست رفته به 
جامعه مي شود و با شناسايي اين عوامل، پيچيدگي اين فرايند كاهش و درصد موفقيت آن افزايش مي يابد، ضمن اينكه دانشجويان، 
اعضای هيئت علمي و س��اير پژوهشگران مي توانند مسيرهای درست پژوهش را شناسايي كنند )صيف، 1398، ص66(. از اين رو، 
توجه به دوسوتوانی سازمانی به عنوان يكی از راه های افزايش مزيت رقابتی و دستيابی به عملكرد باال در محيط پويای كسب وكار 
امروزي امری ضروري است. درنتيجه، به منظور بهره مندی اقتصادی و اجتماعی هر چه بيشتر از پتانسيل های علمی بخش پژوهشی 
كشور، الزم است تجاری س�ازی طرح ه�ای پژوه�شی به صورت جدی تری پيگيری شود كه اين كار مستلزم شناسايی عوامل مؤثر بر 
تجاری سازی طرح های پژوهشی سازمان های پژوهشی و دانشگاه هاست. در اين راستا، پژوهشگر درصدد دست يابی به اين پرسش 

است كه تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی چگونه است؟

مباني نظري و پیشینه پژوهش
بقاي بلندمدت و موفقيت، نيازمند برخوردار بودن از قابليتی دوسويه است. به اين معنی كه سازمان درعين حال كه قابليت هاي 
جديدي را كشف می كند، هم زمان از قابليت هاي موجود بهترين بهره را ببرد )مراغه چيان، 1396، ص10(. دوسوتوانی از دو كلمه 
التين Ambi به معنی دو سمت )دو دست( و Dexterity به معنی چيرگی و مهارت )چابكی( ساخته شده و در اصطالح به 
معنی بهترين روش استفاده از دو دست به صورت برابر  است )بنر و تاشمن، 2003، ص239(. دوسوتوانی به معنی توانايی سازمان 
برای دنبال كردن دو چيز متفاوت به صورت هم زمان است )گيبسون و بيركينشا2، 2004، 216(. به عبارتي، موضوعی است كه 
در ميان طيف وسيعی از متون سازمانی مطرح شده كه قابليت مديريت بر كسب وكار خود داشته و هم زمان می توانند با تحوالت 
پديدار شده در پيرامون خود سازگار شوند )پاليوكايت و پاسسا3، 2014(. دوسوتوانی سازمانی4 مفهومی جديد در مديريت است كه 
با عملكرد سازمانی ارتباط دارد. هر سازمان برای بقا، رشد، بهبود عملكرد، نوآوری و توان رقابت پذيری در محيط پويای كنونی 
به قابليت دوسوتوانی سازمانی نياز دارد. موضوع دوسوتوانی سازمانی بهره برداری از فرصت های موجود و اكتشاف فرصت های 

1. Commercialization
2. Gibson & Birkinshaw
3. Paliokaite & Pacesa
4. Organizational ambiguity
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جديد است. پويايی های محيطی مي تواند بر رابطه ميان دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملكرد نقش مهمی ايفا كند )ابراهيم پور و 
همكاران، 1393، ص53(. به عقيده اسميت و تاشمن1 )2005(، شركت ها )سازمان هاي( دوسوتوان، طوری طراحی شده اند كه هم 
اكتشاف می كنند و هم بهره برداری )مراغه چيان، 1396، ص26(. تاشمن و اريلي2 )2013( دوسوتواني سازماني را توانايي هم زمان 
پيگيري نوآوري افزايشي و ناپيوسته براي ساختارها، فرايندها و فرهنگ ها در گروه متناقض چندگانه در شركت )سازمان( مشابه 
كه براي بقاي يك دسته از شركت ها )سازمان ها( نياز است، تعريف كرده اند )مرادي و همكاران، 1393، ص19(. به اعتقاد بنر و 
تاشمن3 )2002( در محيط كاری امروزی، سازمان ها نيازمند بهره گيری از فرايندهايی هستند كه هم كارايی و هم خالقيت را در 
آنها به وجود آورد و سازمانی موفق است كه بتواند به منظور بهره گيری كامل از فرصت های كسب وكار موجود و ايجاد محصوالت 
جديد، بين اين دو تعادل ايجاد كند )موسي خاني و همكاران، 1399، ص258( بر اين اساس سازمان ها بايد درون خود ساختارهاي 
دوگانه داشته باشند تا بتوانند ميان نيازهاي متضادي كه با آن مواجه مي شوند، تعارض ايجاد كنند )آذر و همكاران، 1396، ص3(. 
درواقع، دانشگاه ها بايد بتوانند از قابليت های موجود خود استفاده و درآن واحد توانايي های جديد و اساسي كسب كنند، )قوره جيلي 
و همكاران، 1399، ص3(. يعنی، دانشگاه ها عالوه بر آموزش و پژوهش، مسئوليت و وظايف اقتصادی را بر عهده  گيرند )عباسی 
اس��فنجانی و فروزنده دهكردی، 1393، ص34(. زيرا چرخه تبديل ايده به ثروت، پيوس��ته و داراي مراحل مختلف است كه در 
آن، همه اجزا در توليد دانش و اطالعات س��هيم هس��تند )رادفر و همكاران، 1388، ص33(. بنابراين، تجاری سازی شامل توليد 
ايده های جديد و پياده سازی آن روی محصول، فرايند و خدمت جديد است كه به رشد پويايی اقتصاد ملی و افزايش اشتغال و 
سود خالص برای يك بنگاه كسب وكار و نوآور منجر می شود )فرهان و همكاران4، 2015، ص225(. به باور چانگ و همكاران5 
)2009( تجاری سازی دانش عبارت است از فعاليت های اعضای هيئت علمی و پژوهشگران دانشگاهی كه به دنبال بهره برداری 
از نتايج پژوهش های خود از راه دريافت حق اختراع، واگذاری امتياز و مشاركت در مالكيت شركت های انشعابی دانشگاهی هستند 
)مظفری نيا، 1394، ص10(. در حقيقت، تجاري سازي دانش بستر توليد درآمد را براي دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي فراهم 
كرده كه موجب كاهش وابستگي به بودجه عمومي شده است )الندوال6، 2004، ص30(. اين امر زماني قابليت اجرايي دارد كه 
تجاري سازي دانش در دانشگاه ها به فعاليتی نظام مند تبديل شود )رسموسن و همكاران، 2006، ص525(. تجاری سازی دانش 
و فناوری با بحث های همكاری بين دانش��گاه و صنعت در سال 1862 آغاز شد )اميری پژوه، 1394، ص37( ارتباط و همكاري 
دانشگاه و صنعت موجب تقويت نظريه پردازي مي شود، زيرا اعضاي هيئت علمي و دانشجويان از مسائل بخش صنعت بيشتر 
آگاهي يافته و مي كوشند تا نظريات كاربردي تري را ارائه كنند )اتزكويتز7، 2003، ص116(. به طور كلي، فرايند تجاري سازي در 

1. Smith & Tushman
2. O'Reilly & Tushman
3. Benner & Tushman
4. Farhan et al.
5. Chang et al.
6. Lundvall
7. Etzkowitz
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دانشگاه ها به دو روش صورت گرفته است:
الف. واگذاري امتياز استفاده از دارايي هاي فكري و ارائه خدمات مشاوره به بخش هاي عمومي و خصوصي )كه شكل سنتي 

و ديرينه اين گونه فعاليت ها بوده و داراي قدمتي نسبتاً طوالني است(؛
ب. ايجاد شركت هاي جديد مبتني بر فناوري هاي دانشگاهي. 

اين شركت هاي زايشي، فعاليت هاي اقتصادي جديدي را توسعه مي دهن�د ك�ه ب�راي راه اندازي، به دريافت امتيازهاي استفاده 
از دارايي هاي فكري نهادهاي ديگري ه�مچ�ون دانش��گاه ها وابسته هس��تند و دانشگاه ها نيز طبق ق�وانين و سياس�ت ه�ا و 
راهبرده�اي خ�ود مي توانند به جاي دريافت هزينه در قبال دارايي فكري، در بخشي از اين شركت ها سهيم باشند. ام�ا اس�تفاده 
ه�ر ي�ك از اي�ن روش ها در تجاري سازي دانش، به عواملي نظير ماهيت فناوري، ش�رايط ب�ازار و سياست هاي دانشگاه بستگي 

دارد )پورعزت، 1389، ص45(. 
در اين خصوص، پژوهشي هاي متعددي در داخل و خارج كشور صورت گرفته است؛ شهرابي و همكاران )1399( در پژوهش 
خود عوامل مؤثر بر تجاري سازي دانش و پژوهش را شامل عوامل مختلفي مانند پژوهش های بازاريابی، عوامل فردی، محيطی، 
زمينه ای، ساختاری و محتوايی، اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، قانونی، سياسی، اقتصادی، صنعتی، مالكيت فكری، مديريت فناوری 
مي داند. محمدپورمير و همكاران )1398( در پژوهش خود م�دل مفهومي سه بُعدی شامل عوامل محتوايي، عوامل ساختاری، 
عوامل زمينه ای را با سيزده مؤلفه از عوامل مؤثر بر تجاری سازی تحقيقات دانشگاهي طراح�ي كردند. يافته های اين پژوهش  
نشان داد كه عوامل زمينه ای بيشترين تأثير را در تجاری سازی تحقيقات دانشگاهي داش�ته است. رنج دوست و بختياري )1396( 
در پژوهش خود نشان دادند كه عوامل فرهنگ دانشگاه، اطالع رسانی و تأمين منابع نهادی و تسهيل قوانين و آموزش از عوامل 
مؤثر در روند تجاری سازی تحقيقات از ديدگاه استادان و كارمندان دانشگاه علوم پزشكی تبريز است كه از اين ميان نقش عامل 
رفتاری در روند تجاری سازی نسبت به ساير عوامل بيشتر است. آنها در تبيين يافته فوق اظهار كردند كه همسويی سياست ها، 
قوانين، مقررات و بخش های پشتيبانی دولتی برای تجاری سازی مؤثر است درواقع، ظرفيت در بافت و انتقال نتايج تحقيقات در 
بخش صنعت برای تجاری سازی تحقيقات ضروری است و آموزش و تربيت افرادی با قابليت ها و مهارت های تجاری سازی الزم 
اس��ت. خيرانديش و همكاران )1396( در پژوهش خود نش��ان دادند كه به ترتيب، اول، فرهنگ سازمانی؛ دوم، ساختار و راهبرد 
سازمانی؛ سوم، منابع انسانی؛ و چهارم، مديريت از مهم ترين عوامل تجاري سازي دانش در سازمان ها هستند. نتايج پژوهش اكبری 
و همكاران )1394( نش��ان داد كه گرايش به كارآفرينی بر قابليت دوسوتوانی نوآوری )نوآوري اكتشافي و نوآوري بهره برداری( 
و عملكرد صادراتی محصوالت جديد تأثير معنی داری دارد. تأثير دوسوتوانی نوآوری بر عملكرد صادراتی محصوالت جديد نيز 
تأييد شد. شدت نوآوری محصول رابطه بين گرايش به كارآفرينی و عملكرد صادراتی محصوالت جديد و رابطه بين دوسوتوانی 
نوآوری و عملكرد صادراتی محصوالت جديد را تعديل می كند. بر اساس يافته های پژوهش عباسی اسفنجانی و فروزنده دهكردی 
)1393(، مؤلفه هاي زمينه اي، س��اختاري و محتوايی تأثيرگذار بر تحقيقات دانش��گاهی مورد شناس��ايی قرار گرفت. همچنين، 
گل رس��ان )1392( در پژوهش خود عوامل نهادی، عوامل س��ازمانی، عوامل محيطی و عوامل فردی را به عنوان عوامل كليدی 
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مؤثر بر موفقيت تجاری س��ازی تحقيقات دانشگاهی بررسی كرد. يداللهی فارسی و همكاران )1391( در پژوهش خود  عوامل 
ساختاری، زمينه ای و مديريت دوسوتواني را مورد شناسايی قرار دادند. پژوهش يداللهي فارسي در سال )1389( نيز  شامل ابعاد 
ساختاري، قابليت هاي سازماني، زمينه اي و مديريت دوسوتواني مي بود. نتايج اين پژوهش نشان داد كه ساختارهاي دوسوتوان با 
توجه به اينكه هم قابليت هاي نهادي و سازماني دانشگاه و هم قابليت هاي كارآفرينانه فردي و شبكه سازي پژوهشگران را در نظر 
مي گيرد و از سويي به مديران ارشد در مديريت سياست هاي باال به پايين و سياست هاي پايين به باال در اجراي تجاري سازي 

اهميت مي دهند، مي توانند در تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي بسيار مؤثر باشند. 
اسد1 )2019( در پژوهش خود همكاری دانشگاه و دولت برای توليد و تجاری سازی دانش جديد برای استفاده در صنعت را 
بررسی كردند و اينكه همكاری پژوهشی دوجانبه چگونه می تواند منبع توليد دانش و تجاری سازی برای استفاده در صنعت باشد؟ 
نتايج نشان داد، دولت در چين نقش غالب در روند ايجاد دانش و تجاری سازی دارد. همچنين ، همكاری منبع توليد دانش جديد 
است و دولت با تأمين بودجه دانشگاه ها و ايجاد يك فضای پژوهشی مطابق با الزامات سياست گذاری صنعت امروز نقشی اساسی 
دارد. به طور خاص دانشگاه ها و گروه های پژوهشی آنها از منابعی مانند نيروی انسانی ماهر، آزمايشگاه ها و تجهيزات برای انجام 
وظايف در يك بازه زمانی مشخص استفاده می كنند. شی و گی2 )2019( در پژوهش خود با عنوان »تعامل علمی و تجاری سازی 
در يك محيط انتقال سازمانی: شواهدی از دانشگاه دريايی شانگهای« دريافتند كه فعاليت علمی تأثير مثبتی در تجاری سازی دارد 
و اين تأثير برای دانشمندان ريسك گريز بيشتر از ساير پژوهشگران ريسك جويی است. همچنين، نتايج نشان داد كه در يك فضای 
انتقال نهادی، دولت بايد تشويق به همكاری دانشگاهی را برای تحريك تجاری سازی در نظر بگيرد. هميلسكی و پاول3 )2018( 
عوامل پيشگيرانه تجاری سازی دانش را بررسی كردند. با توجه به نتايج پژوهش، عواملی مانند سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه، 
حمايت دولت، ارتباط بين دانشگاه ها، مؤسسات تحقيقاتی و صنعت و استفاده از نظر متخصصان به عنوان مهم ترين تبليغ كنندگان 
تجاری سازی دانش معرفی شده اند. برعكس، رابطه ضعيف بين صنعت و دانشگاه، عوامل فرهنگی، ضعف در قوانين و مقررات 
و حمايت ناكافی از سرمايه فكری به عنوان مهم ترين موانع تجاری سازی دانش شناخته شده است. وو و همكاران4 )2015( در 
پژوهش خود دريافتند كه عوامل فردی و سازمانی در تجاری سازی يك اختراع ثبت شده وجود دارد. عوامل فردی شامل نگرش 
مخترع نسبت به تجاری سازی تحقيقات، اجرای تحقيقات تكميلی در طول ثبت اختراع و همكاری با دانشمندان بخش صنعت 
در تحقيقات و عوامل  سازمانی وجود دفاتر انتقال دانش در دانشگاه ها، دريافت منابع مالی از بخش صنعت، نيازهای ادراك شده، 
ليسانس دهی پيش از به كار بردن پتنت ها كه تأثير مثبتی در صدور ثبت اختراعات دارند. آنها همچنين، دو نوع ثبت اختراع را 
شناسايی كردند: اختراعات مبتنی بر فرصت كه نتايج آن در هنگام شروع پروژه پيش بينی نمی شود و اختراعات مبتنی بر نتايج كه 
نتايج تجاری آن پيش از شروع پژوهش پيش بينی می شود و عوامل فردی و سازمانی در ثبت اين دو نوع اختراع متفاوت است.

1. Asad 
2. Shi & Ge
3. Hmieleski & Powell
4. Wu et al.
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ادبيات پژوهش نش��ان دهنده آن است كه مؤلفه های دوسوتواني سازماني بر تجاری سازی دانش اثرگذار هستند. همچنين، 
مطالعات مختلف در زمينه دوسوتوانی نشان می دهد، اگر سازمان ها به سازمان های دوسوتوانی تبديل شوند؛ يعنی در قابليت های 
بهره برداری و اكتشاف موفق باشند، بهتر عمل خواهند كرد و به بهترين سطح عملكرد، توان رقابتی و بقای طوالنی مدت دست 
خواهند يافت. بنابراين، تيم های مديريت ارشد در دانشگاه هاي دوسوتوان، تفاوت ها، ابهامات و تعارض ها را شناسايی می  و آنها را 
به راهبرد عملی تبديل می كنند. بر اين اساس، در پژوهش حاضر اين پرسش طرح می شود كه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل 

تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمان كدام اند؟ 

شكل )1( مدل مفهومي

روش پژوهش 
روش پژوهش برحسب هدف، كاربردي با رويكرد كيفي بود. در اين پژوهش به منظور بررسی عميق و شناخت بيشتر موضوع 
در زمينه مؤلفه ها و شاخص هاي تجاري سازي دانش، نخست ادبيات و پيشينه مرتبط با موضوع بررسی، مطالعه و شاخص ها و 
مؤلفه هاي اوليه تجاري سازي دانش شناسايی شد )تحليل محتواي متن ادبيات و پيشينه(. سپس از تكنيك دلفی به مثابه تكنيكی 
پژوهشی براي اصالح، تأييد، رد يا اضافه كردن شاخص ها و مؤلفه هاي تجاري سازي دانش مبتني بر دوسوتواني استفاده شد و 
بر آن اساس پرسشنامه نهايی تدوين شد. درنهايت از رويكردهاي كمی )توصيفی- پيمايشی( براي تأييد نتايج كيفی و آزمون 
الگو بهره برده شد. داده هاي پژوهش حاضر با تحليل محتواي چارچوب هاي تجاري سازي دانش و برگزاري دو دوره پنل دلفي 
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خبرگان تجاري سازي دانش مبتني بر دوسوتواني گردآوري شده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و متخصصان و 
افراد مش��غول به كار در مراكز رش��د در استان مازندران در سال 99-1398 بود و گردآوری اطالعات تا زمان اشباع ادامه يافت. 
برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش جامعه اسنادي متشكل از چهارچوب 
تجاري سازي دانش و در بخش جامعه انساني متشكل از 28 تن از خبرگان بود. در اين شيوه پژوهشگر با افرادی تماس برقرار 
می كند كه در زمينه موضوع مورد بررسی يا جنبه هايی از آن دارای اطالعات و شناخت مناسب يا تأليفاتی مانند مقاله و كتاب 
... در زمينه تجاري سازي دانش مبتني دوسوتواني باشند. پس از تحليل و بررسی، از جمع بندی اين مؤلفه ها، پرسشنامه دور اول 
پنل دلفی تنظيم شد و پس از تعيين روايی و محاسبه پايايی، پرسشنامه با رعايت اصول برگزاری تكنيك دلفی در اختيار جامعه 

پژوهش قرار گرفت. در ادامه مراحل انجام پنل در قالب پروتكل دلفی به طور خالصه بيان می شود:
دور اول دلفی: در اين دور فهرس��تی از ابعاد، مؤلفه ها و ش��اخص های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی كه 
از طريق تحليل متن مقاله ها اس��تخراج ش��ده بود، در اختيار اعضای پنل قرار گرفت تا ميزان اهميت هر يك را بر اساس طيف 
ليكرت 5 تايی )كاماًل مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و كاماًل موافقم( مشخص كنند. همچنين، از آنها خواسته شد اگر 
عالوه بر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مندرج در پرسشنامه، مؤلفه ديگری مدنظر دارند كه بدان اشاره نشده است، بدون ذكر نام 
مطرح كنند تا بتوان به عنوان اس��تراتژي زايش ايده ها عمل كرد. بر اين اس��اس از روش ميانگين نظرات خبرگان برای هر يك 
از شاخص ها، مؤلفه   ها و ابعاد شناسايی شد. پس از گرد آوری پرسشنامه های برگشتی، پاسخ های تكراری تركيب شد و نظرات 
مشابه تجميع و تا حد امكان كوتاه شدند. نتيجه اين مرحله مشخص شدن مؤلفه های اصلی و شناسايی شاخص های مرتبط با 

مؤلفه های تجاري سازي دانش بود.
دور دوم دلفی: پس از اجرای مرحله اول دلفی و ارزيابی ديدگاه صاحب نظران پنل در مورد عوامل مطرح ش��ده، بر اس��اس 
ميانگين نظر صاحب نظران، ابعاد، مؤلفه و شاخص ها با اهميت متوسط و پايين )دارای ميانگين كمتر از 3( وجود نداشت. بنابراين، 
تمامی ابعاد، مؤلفه ها و ش��اخص های پيش��نهادی به همراه ميانگين نظر اعضا در دور اول و نظر پس��ين همان عضو در اختيار 
صاحب نظران پنل قرار گرفت. پس از گرد آوری پرسش��نامه های دور دوم، كار آناليز داده های حاصل و محاس��به درصد اتفاق 
نظر همه ش��اخص ها انجام گرفت. درنهايت، در پاس��خ به بخش دوم پرسش پژوهش، مؤلفه ها و شاخص هاي مؤثر بر ارتقاي 

تجاري سازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني تعيين شد. 

یافته ها
تحليل محتوای مضامين مرتبط با مؤلفه های تجاري سازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني از چارچوب های مورد بررسی، به 

استخراج 83 كد منتج شد كه در جدول )1( ارائه شده است.
پرسش پژوهش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمان كدام اند؟ 
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جدول )1( تحلیل واحدهای معنایی مدل تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی
شاخص هامؤلفه هاابعاد

بر 
ی 

مبتن
از 

ي س
جار

ت
ري

ختا
سا

ي 
وان

سوت
دو

جدايي مكاني

وجود مراكز رشد دانشگاهي برای رشد ايده هاي نو، وجود مراكز انتقال فناوري در دانشگاه، 
وجود مراكز طراحي و توس��عه خالقيت، نوآوري و كارآفريني در دانش��گاه، وجود تكنيك هاي 
مش��اوره در دانشگاه، وجود پارك علم و فناوري در دانش��گاه، وجود امكانات آزمايشگاهي در 

دانشگاه، وجود مراكز حمايت از حقوق و مالكيت معنوي، وجود ساختار سازماني فناور،
وجود مراكز پژوهش��ی بين رش��ته اي در دانش��گاه برای ارتباط بهتر با پژوهش��گران رشته هاي 
مختل��ف با يكديگر، وجود بانك اطالعات نيازهاي صنعت و جامعه در دانش��گاه، وجود مراكز 

كارآفريني در دانشگاه ها

ي 
وان

سوت
دو

بر 
ی 

مبتن
از 

ي س
جار

ت
ري

ختا
ساختارهاي سا

موازي

سيستم پاداش دهي و نظام ارتقا با توجه به تجاري سازي دانش، قوانين مربوط به اعطاي مجوزهاي 
الزم به پژوهش��گران دانش��گاهي، زيرس��اخت هاي علمي و اطالعاتي تحقيق و توسعه، طراحي 
سازوكارهاي س��اختاري با روش رقابت جويي در محيط سازمان، هم سويي سياست ها و قوانين 
با هدف تجاري س��ازي، تشكيل گروه هاي مجازي پژوهش��ي برای مبادله اطالعات در دانشگاه، 
سيس��تم مصوب فرايند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی، سيستم قيمت گذاري دستاوردهاي 
پژوهش��ی دانشگاهي، وجود مؤلفه هاي دانشگاه كارآفرين در ساختار دانشگاه، قوانين حمايتی و 
تش��ويقي )معافيت هاي مالياتي و گمركی( براي ش��ركت هاي دانش بنيان و محققان پژوهش هاي 
كاربردي، وجود بس��تر قانوني الزم به منظور مديريت و حمايت از دارايي هاي فكري و صاحبان 
ايده در دانش��گاه، قوانين ش��فاف در مورد مالكيت و حقوق معنوي، قراردادها و تفاهم نامه های 

همكاري دانشگاه با بخش صنعتي، زيرساخت هاي فيزيكي تحقيق و توسعه

تي
يري

مد
ي 

وان
سوت

دو
بر 

ي 
مبتن

ش 
 دان

زي
سا

ري 
جا

حمايت هاي ت
مديران

حمايت هاي هنجاري مديران دانش��گاهي مبتني بر تجاري س��ازي دان��ش، حمايت هاي اخالقي 
مديران، ايجاد گروه هاي حمايتي و مشاوره اي، تعهد مدير به هدف ها و راهبردهاي تجاري سازي 
دان��ش، حمايت مال��ي مديران از ايده هاي ن��وآور، حمايت همه جانبه از س��رمايه گذاران بخش 

خصوصي در حمايت از يافته هاي دانشگاهي، ايجاد محيطي امن و سالم براي رقابت

اقدامات 
توانمندساز 

مدير

استفاده از ظرفيت و توان كاركنان از طريق ترغيب آنها به تجاري سازي دانش، استخدام افراد بر 
اس��اس صالحيت علمي و دانش تجربه كار در صنايع، دوره هاي آموزش��ي كارآفريني و مهارت 
كس��ب وكار براي اس��تادان و دانشجويان در دانش��گاه، انتخاب موضوع پايان نامه ها و رساله هاي 
تحصيالت تكميلي در بين طرح هاي ارائه ش��ده، الزام استادان دانشگاهي به تعريف موضوعات 
كاربردي بر پايه حل مش��كالت و كمبودها، تش��ويق اعضاي هيئت علمي مراكز دانش��گاهي و 
پژوهش��ی به اجرای پژوهش های كاربردي ضروري در صنعت در راس��تاي ارتقاي مرتبه علمي 

آنها،
آموزش نحوه بازاريابي و جذب سرمايه از خارج، برگزاري دوره هاي مهارت هاي عمومي مرتبط 
با كس��ب وكار براي توسعه بازار محصول و خدمات، سازمان دهي گروه هاي پژوهشی متنوع در 

شركت براي توانمندسازي قابليت ها، ارائه خدمات آموزش مدون و به روز كاركنان شركت
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ادامه   جدول )1( تحلیل واحدهای معنایی مدل تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی
شاخص هامؤلفه هاابعاد

اقدامات 
انگيزشي 

مدير

ارتقاي شغلي كاركنان مبتني بر شايستگي دانشي، ايجاد انگيزه در فعاالن دانشگاهي نسبت به 
تجاري سازي دانش، توجه به كيفيت گرايي در نظام آموزشي به جاي كميت گرايي، استفاده از 
پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان نخبه و كارآفرين با مهارت هاي همگرا در 

مؤسسان شركت

ي 
وان

سوت
دو

تي
يري

مد

اقدامات 
فرصت 
آفرين 
مدير

ايجاد حس رقابت طلبي واسطه انگيزه هاي مالي و حقوقي، دادن فرصت معقول به كاركنان براي 
فعاليت هاي كسب وكار،  در  برای مشاركت  استادان  آزادي عمل  كار،  انجام  كشف روش هاي 
ايجاد روحيه و ريسك پذيري و مديريت ريسك در دانشگاه، تأسيس صندوق پژوهش نوآوري 
و صندوق اقدامات مخاطره آميز دانشگاه براي كمك مالي ويژه در مراحل رشد و شروع شركت

اي
ينه 

 زم
ني

توا
سو

دو
ي 

مبتن
ش 

 دان
زي

سا
ري 

جا
ت

نهادي

نتايج  انتقال  و  دريافت  ظرفيت  كشور،  سطح  در  كارآفريني  و  تجاري سازي  فرهنگ  ترويج 
و  پويا  ساختارهاي  سازمان،  ارزش هاي  رشته اي،  بين  تيم هاي  صنعت،  بخش  در  تحقيقات 
انعطاف پذير مبتني بر تجاري سازي دانش، شبكه سازي پويا براي گسترش فرهنگ كارآفريني، 
شبكه هاي ارتباطي و ارتباطات مختلف اعم از ارتباط هاي سرمايه گذاران، مشتريان، صنعت گران 
و افراد و نهادهاي بيرون دانشگاه، تصريح تجاري سازي نتايج پژوهش ها به عنوان يكي از اجزای 
مجوز  اعطاي  در  دانشگاه  سياست هاي  منطقه،  اقتصادي  توسعه  هدف  با  دانشگاه  مأموريت 

استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاه )ليسانس انحصاري و غيرانحصاري(

فردي

رويكرد مسئوالن دانشگاه به ايده پردازي و ارج نهادن به فعاليت هاي كارآفريني و تجاري سازي، 
تجربه هاي قبلي عميق در رابطه با تجاري سازي، آگاهي و دانش پژوهشگر در مورد فرايندها 
و شيوه هاي تجاري سازي پژوهش ها و ايده ها، استقالل طلبي و گريز از محدوديت های دولتي 
و دانشگاهي، ميل به كسب ثروت، توفيق طلبي، تمايل پژوهشگر به كسب اعتبار دانشگاهي و 
اجتماعي در حوزه تخصصي خود، نفوذ پژوهشگر در مراجع تصميم گيري، دانش و مهارت حل 

مسئله و روحيه پژوهشگري، استعداد ذاتي، ارضا نشدن از پژوهش محض
ي 

ساز
ري 

جا
ت

بر 
ي 

مبتن
ش 

دان
ري

وآو
ي ن

وان
سوت

دو

نوآوري 
اكتشافي

در  ثبت شده  اختراعات  فرايندها و رويه ها،  براي سازمان دهي  فعاليت هاي جديد كسب وكار 
داخل كشور مراجع بين المللي، پتنت هاي تجاري شده طرح هاي صنعتي، عالئم تجاري ثبت 
شده توسط شركت، مجوزهاي ليسانس و فرانشيز هاي اعطا شده به ساير شركت ها، نهادهاي 
و  نمايشگاه ها  برگزاري  نوين،  فناوري هاي  به كارگيری  و  ايجاد  امتياز(،  حق  )فروش  بيروني 

همايش ها برای انتشار يافته هاي دانشگاهي

بر 
ي 

مبتن
ش 

 دان
زي

سا
ري 

جا
ت

ري
وآو

ي ن
وان

سوت
دو

نوآوري 
بهره بردارانه

توليد محصول  و  در روش هاي موجود ساخت  اساسي  بهبودهاي  يا  ايجاد روش های جديد 
معرفي  پشتيبان،  موجود  فرايندهاي  يا  توزيع  و  تأمين  زنجيره  موجود  فرايند هاي  و خدمات، 
نوآوري ها به بازار از طريق روش هايي همچون مطالعات بازار و بازاريابي براي معرفي نوآوري، 
تغييرات قابل توجه در طراحي يا بسته بندي كاال و خدمات براي افزايش ظرافت و زيبايي آن، 
بازار،  در  توزيع محصوالت  يا  براي پخش  يا روش هاي جديد  فروش  از شبكه هاي  استفاده 

بهره گيري از رسانه ها و ساير روش هاي جديد برای ترفيع يا انتشار محصوالت.
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بر اساس نتايج ارائه شده در جدول )1(، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در 
قالب 4 بعد شامل »تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری«، »تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مديريتی«، 
»تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمينه ای« و »تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری« و 10 مؤلفه »جدايی 
مكانی، ساختارهای موازی، حمايت های مديران، اقدامات توانمندساز مدير، اقدامات انگيزشی مدير، اقدامات فرصت آفرين مدير، 
نهادی، فرد، نوآوری اكتشافی و نوآوری بهره بردارانه« و 83 شاخص شناسايی شدند. پس از شناسايی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از 
تكنيك دلفی برای اصالح، تأييد، رد و اضافه كردن شاخص ها و مؤلفه ها و ابعاد استفاده شد. دور اول دلفی: در اين دور فهرستی از 
ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی كه از طريق تحليل متن مقاله ها استخراج شده بود، 
در اختيار اعضای پنل قرار گرفت تا ميزان اهميت هر يك را بر اساس طيف ليكرت 5 تايی )كاماًل مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، 
موافقم و كاماًل موافقم( مشخص كنند. همچنين، از آنها خواسته شد تا عالوه بر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های موجود، نظرات خود 
را در اين فهرست اضافه يا پيشنهاد كنند. بر اين اساس از روش ميانگين نظرات خبرگان برای هر يك از شاخص ها، مؤلفه ها و 
ابعاد شناسايی شده استفاده شد. از آنجا كه از طيف 5 درجه ای ليكرت استفاده شد، مقادير زير 3 مبنای حذف شاخص ها خواهد بود. 

جدول )2( خالصه نتایج تكنیک دلفی دور اول )ابعاد و مؤلفه های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی(

انحراف میانگینتعدادابعادمتغیر
ماکسیمممینیمممعیار

تجاری سازی 
دانش مبتنی 

بر دوسوتوانی 
سازمانی

284/30/6535تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری
284/20/6925تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مديريتی
284/20/6735تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمينه ای
284/40/5635تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری

دوسوتوانی 
ساختاری

283/950/6925جدايی مكانی
283/950/6715ساختارهای موازی

دوسوتوانی 
مديريتی

284/50/50945حمايت های هنجاری مديران
284/30/89715اقدامات توانمندساز مديران

284/40/5635اقدامات انگيزشی مديران
284/40/5735اقدامات فرصت آفرين مديران

دوسوتوانی 
زمينه ای

284/50/5835نهادی
284/10/6335فردی

دوسوتوانی 
نوآوری

284/20/6735نوآوری اكتشافی
284/30/5235نوآوری بهره بردارانه
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جدول )3( خالصه نتایج تكنیک دلفی دور دوم )ابعاد و مؤلفه های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی(

انحراف میانگینتعدادابعادمتغیر
ماکسیمممینیمممعیار

تجاری سازی 
دانش مبتنی 

بر دوسوتوانی 
سازمانی

284/50/5145تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری

284/190/6025تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مديريتی

284/150/5735تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمينه ای

284/350/5635تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری

دوسوتوانی 
ساختاری

2840/6335جدايی مكانی

284/080/6625ساختارهای موازی

دوسوتوانی 
مديريتی

284/50/4845حمايت های هنجاری مديران

284/350/5335اقدامات توانمندساز مديران

284/350/5635اقدامات انگيزشی مديران

284/420/5635اقدامات فرصت آفرين مديران

دوسوتوانی 
زمينه ای

284/420/5835نهادی

284/120/5535فردی

دوسوتوانی 
نوآوری

284/190/6035نوآوری اكتشافی

284/230/5135نوآوری بهره بردارانه

جدول )4( نتایج ضریب توافق کندال در دور اول و دوم

 سطح معنی داریدرجه آزادیضریب کندالتعداد خبرگانتعداد شاخصدورها

82280/166830/000دور اول

8280/574830/000دور دوم

بر اساس نتايج جدول )4( مقدار ضريب كندال در دور دوم تكنيك دلفی، 0/674 به دست آمده كه نشان می دهد وحدت نظر 
ميان خبرگان در حد خوبی است. همچنين، سطح معنی داری نشان می دهد كه می توان به نتايج دلفی اتكا كرد. بنابراين، تكنيك 

دلفی در دور دوم متوقف شد و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسايی شده برای تحليل كمی مورد استفاده قرار گرفت. 
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بحث و نتیجه گیري
هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه الگوی تجاری سازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی بود. بررسی 
نظام مند متون و تحليل محتوا و نتايج دلفی نشان داد كه ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی 
سازمانی شامل 4 بعد »تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری« با دو مؤلفه »جدايی مكانی و ساختارهای موازی«؛ 
بعد »تجاری س��ازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مديريتی« با 4 مؤلفه »حمايت های مديران، اقدامات توانمندساز مدير، اقدامات 
انگيزش��ی مدير، اقدامات فرصت آفرين مدير«، بعد »تجاری س��ازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمينه ای« با 2 مؤلفه »نهادی و 
فردی«؛ و بعد تجاری س��ازی دانش مبتنی بر دوس��وتوانی نوآوری با 2 مؤلفه »نوآوری اكتش��افی و نوآوری بهره بردارانه« و 83 
شاخص است. نتايج يافته های اين پژوهش نشان داد كه دوسوتوانی ساختاری با دو مؤلفه جدايی مكانی در قالب وجود مراكز رشد 
دانش��گاهي برای رش��د ايده هاي نو، وجود مراكز انتقال فناوري در دانش��گاه، وجود مراكز طراحي و توسعه خالقيت، نوآوري و 
كارآفريني در دانشگاه، وجود تكنيك هاي مشاوره در دانشگاه، وجود پارك علم و فناوري در دانشگاه، وجود امكانات آزمايشگاهي 
در دانشگاه، وجود مراكز حمايت از حقوق و مالكيت معنوي، وجود ساختار سازماني فناور، وجود مراكز پژوهشی بين رشته اي در 
دانشگاه برای ارتباط بهتر با پژوهشگران رشته هاي مختلف با يكديگر، وجود بانك اطالعات نيازهاي صنعت و جامعه در دانشگاه 
و وجود مراكز كارآفريني در دانش��گاه ها و ساختارهای موازی در قالب سيستم پاداش دهي و نظام ارتقا با توجه به تجاري سازي 
دانش، قوانين مربوط به اعطاي مجوزهاي الزم به پژوهشگران دانشگاهي، زيرساخت هاي علمي و اطالعاتي تحقيق و توسعه، 
طراحي س��ازوكارهاي س��اختاري با روش رقابت جويي در محيط سازمان، همسويي سياست ها و قوانين با هدف تجاري سازي، 
تشكيل گروه هاي مجازي پژوهشي برای مبادله اطالعات در دانشگاه، سيستم مصوب فرايند تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی، 
سيستم قيمت گذاري دستاوردهاي پژوهشی دانشگاهي، وجود مؤلفه هاي دانشگاه كارآفرين در ساختار دانشگاه، قوانين حمايتی و 
تشويقي )معافيت هاي مالياتي و گمركی( براي شركت هاي دانش بنيان و محققان پژوهش هاي كاربردي، وجود بستر قانوني الزم 
به منظور مديريت و حمايت از دارايي هاي فكري و صاحبان ايده در دانش��گاه، قوانين ش��فاف در مورد مالكيت و حقوق معنوي، 
قراردادها و تفاهم نامه هاي همكاري دانش��گاه با بخش صنعتي، زيرساخت هاي فيزيكي تحقيق و توسعه، وجود زيرساخت هاي 
آموزشي، پژوهشی و فناوري مناسب و كارآمد در دانشگاه در تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران 
مؤثر اس��ت. اين يافته با يافته های پژوهش ش��هرابي و همكاران )1399(، محمدپور )1398(، خيرانديش و همكاران )1396(، 
يداللهی فارس��ی و همكاران )1391(، يداللهی فارسی و همكاران )1389(، اسد )2019(، شی و گی )2019(، هميلسكی و پاول 
)2018(، وو و همكاران )2015( همسو است. در تبيين اين يافته می توان گفت دوسوتوانی ساختاری اشاره دارد به توانايی سازمان 
از طريق ايجاد سازوكارهای ساختاری برای همگام شدن با تقاضاهای متناقض كه سازمان در برابر هم ترازی و وفق پذيری با آن 
مواجه می شود )گيبسون و بيركينشاو، 2004(. در اين نگرش دوسوتوانی ساختاری به وسيله ساختن مجموعه ای از فرايندها و 
سيستم هايی كه افراد را درباره اينكه چگونه زمان خود را بين تقاضاهای متناقض برای هم ترازی و سازگاری تقسيم كنند، تشويق 
و توانمند می كند. از س��ويی ارتقای عملكرد س��ازمان ها و دانش��گاه ها در تجاري س��ازي تحقيقات دانشگاهي به عنوان يكي از 
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مأموريت هاي دانشگاه كارآفرين، نيازمند ساختاري دوگانه است كه اجازه دنبال كردن تعالي پژوهش و تجاري سازي پژوهش را 
به طور هم زمان بدهد. شواهد نشان داده است كه دانشگاه ها مي توانند از راه ايجاد ساختارهاي دوگانه تنش ميان تقاضاهاي تجاري 
و دانشگاهي را مديريت كنند. در دانشگاه ها، دوسوتوانی ساختاری سياست نهادی باال به پايين، زيرساخت تجاری و رهنمودهای 
سازمانی برای حمايت از تجاری سازی ايجاد می كند. دوسوتواني ساختاري با در نظر گرفتن حمايت ها و قابليت هاي نهادي ازجمله 
قوانين و مقررات مي توانند در تجاري س��ازي تحقيقات مؤثر باش��ند. از طرفي با پيشنهاد پارك هاي علم و فناوری، دفاتر انتقال 
تكنولوژي و مراكز رشد به عنوان واحدهايي براي بهره جويي مي توانند در اين زمينه بسيار مؤثر واقع شوند. چنين به نظر مي رسد 
كه فرهنگ، هنجارها و استانداردها مي توانند نقش بسيار مهمي در عملكرد تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي ايفا كنند )يداللهی 
فارسی و همكاران، 1389(. بررسی ها نشان می دهد بيشتر سازمان هاي دانش بنيان كه از ساختار دوسوتوان هم زمان )تفكيك 
ساختاري( استفاده كرده اند، در ايفاي نقش خود در حمايت فناورانه و نوآورانه از صنعت براي مشكالت جاري و آينده آنها موفق 
بوده اند. همكاري تنگاتنگ بخش هاي اكتشاف و بهره برداري در سطح مديريت سبب می شود، واحدهاي اكتشافی از منابع مهم 
واحدهاي بهره برداری، استفاده كنند )خسروآبادی، 1395(. نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد كه دوسوتوانی مديريتی با 4 مؤلفه 
حمايت های هنجاری مديران در قالب حمايت هاي اخالقي مديران، ايجاد گروه هاي حمايتي و مشاوره اي، تعهد مدير به هدف ها 
و راهبردهاي تجاري سازي دانش، حمايت مالي مديران از ايده هاي نوآور، حمايت همه جانبه از سرمايه گذاران بخش خصوصي در 
حمايت از يافته هاي دانشگاهي، ايجاد محيطي امن و سالم براي رقابت؛ مؤلفه اقدامات توانمندساز مدير در قالب استفاده از ظرفيت 
و توان كاركنان از راه ترغيب آنها به تجاري سازي دانش، استخدام افراد بر اساس صالحيت علمي و دانش و تجربه كار در صنايع، 
دوره هاي آموزش��ي كارآفريني و مهارت كس��ب وكار براي اس��تادان و دانشجويان در دانش��گاه، انتخاب موضوع پايان نامه ها و 
رساله هاي تحصيالت تكميلي در بين طرح هاي ارائه شده، الزام استادان دانشگاهي به تعريف موضوعات كاربردي بر پايه حل 
مش��كالت و كمبودها، تشويق اعضاي هيئت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشی به اجرای پژوهش های كاربردي ضروري در 
صنعت در جهت ارتقاي مرتبه علمي آنها، آموزش نحوه بازاريابي و جذب سرمايه از خارج، برگزاري دوره هاي مهارت هاي عمومي 
مرتبط با كسب وكار براي توسعه بازار محصول و خدمات، سازمان دهي گروه هاي پژوهشی متنوع در شركت براي توانمندسازي 
قابليت ها و ارائه خدمات آموزش مدون و به روز كاركنان شركت، مؤلفه اقدامات انگيزشی مديران در قالب ارتقاي شغلي كاركنان 
مبتني بر شايس��تگي دانش��ي، ايجاد انگيزه در فعاالن دانشگاهي نسبت به تجاري سازي دانش، توجه به كيفيت گرايي در نظام 
آموزشي به جاي كميت گرايي، استفاده از پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان نخبه و كارآفرين با مهارت هاي همگرا 
در مؤسسان شركت و مؤلفه اقدامات فرصت آفرين مديران در قالب ايجاد حس رقابت طلبي واسطه انگيزه هاي مالي و حقوقي، 
دادن فرصت معقول به كاركنان براي كشف روش هاي انجام كار، آزادي عمل استادان برای مشاركت در فعاليت هاي كسب وكار، 
ايجاد روحيه و ريسك پذيری و مديريت ريسك در دانشگاه، تأسيس صندوق پژوهش نوآوري و صندوق اقدامات مخاطره آميز 
دانشگاه براي كمك مالي ويژه در مراحل رشد و شروع شركت در تجاری سازی دانش در دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران 
مؤثر است. در بخش نقش دوسوتوانی سازمانی مديريتی در تجاری سازی دانش، يافته های پژوهش با يافته های خيرانديش و 
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همكاران )1396(، يداللهی فارسی و همكاران )1391(، يداللهی فارسی و همكاران، )1389(، اسد )2019(، شی و گی )2019(، 
هميلسكی و پاول )2018(، وو و همكاران )2015( همسو است. در تبيين اين يافته می توان گفت، يكی از مهم ترين آموزه هاي 
سازمان هاي دوسوتوان نياز به تيم ها و مديران دوسوتوان است؛ مديرانی كه توان درك و شناخت نيازهاي كسب وكار اكتشاف و 
بهره برداري در سازمان ها را داشته باشند. اين مديران بايد آميزه اي باشند از سخت گيري نسبت به هزينه ها و كارآفرينانی آزادفكر 
و داراي واقع بينی الزم براي تعديل و مبادله هزينه )كارگريان، 1394، ص2(. درواقع، مديران ارشد در ايجاد سازمان های دوسوتوان 
نقش اساسی را ايفا می كنند. به عبارتي، تيم مديريت ارشد سازمان ها نقش كليدی در توانمند كردن و توسعه دادن شرايط مورد 
نياز برای دوسوتوانی سازمانی اجرا می كنند )گيبسون و بيركينشاو، 2004؛ الباتكين و همكاران، 2006 و اسميت و تاشمن، 2005(. 
بر اساس نتايج پژوهش ها تيم های مديريت ارشد جهت گيری دوسوتوان را از راه فرايند تصميم گيری تحت تأثير قرار می دهند و 
در تخصيص منابع و تصميمات طراحی سازمانی درگير می شوند )ادموندسون و همكاران، 2003؛ ايسنهارت و زباركی، 1992 و 
هامبريك، 1994( و بين نتايج كوتاه مدت و بلندمدت تعادل ايجاد می كنند )اسميت و تاشمن، 2005(. ولبردا و همكاران )2001( 
می گويند مديريت ارشد به طور آشكار تعادل ميان اكتشاف و بهره برداري را به وسيله آوردن توانايی هاي جديد به برخی واحدها و 
استفاده از توانايی هاي قبلی در واحدهاي ديگر مديريت می كند. اسميت )2006( هم به مديرانی اشاره می كند كه منابع خود را 
به ط��ور پويا ميان دارايی هاي موجود و نوآوري تخصيص می دهند )مراغه چيان، 1396(. م�ديرانی ك�ه ت�وان درك و ش��ناخت 
نيازهاي كسب وكار اكتشاف و بهره برداری در سازمان هاي پژوهش و فناوري را داش�ته باش�ند. تيم ارشد سازمان هاي پژوهش و 
فن�اوري باي�د دوس���وتوان وار رفتار كند، حتی اگ�ر كاركن�ان س���ازمان ه�اي پ�ژوهش و فن�اوري دوسوتوان نباشند )مجيدی 
ليف ش��اگرد، 1393(. تأكيد مس��تمر تيم مديريت ارشد بر چش�م ان�دازهاي روش���ن و برانگيزاننده، در پديد آوردن سازمان هاي 
دوسوتوان اث�ر چش�مگير دارد. اين نوع چش�م ان�دازها موج�د ه�دف هايی فراگي�ر هس�تند ك�ه هم زيستی بهره برداری و اكتشاف 
را ممكن می كند. اين چن�ين چشم اندازها ب�ر ض�رورت راهب�ردي سازمان دوسوتوان و منفعت آن براي همه ذي نفعان تأكيد دارند. 
با يكپارچه كردن فعاليت هاي بهره برداری و اكتشاف در سطح مديريت ارشد، جهت گيري هاي مختل�ف اي�ن دو بخ�ش ب�ه ه�م 
نزديك می شوند، چشم انداز و اصول ارزشی جنبه اشتراكی پي�دا می كنند و  پاداش هاي مديريت ارشد نيز حالت اشتراكی می يابند 
)بندري��ان، 1392(. همچني��ن، نتايج پژوهش نش��ان داد كه دوس��وتوانی زمينه ای با دو مؤلفه نه��ادی در قالب ترويج فرهنگ 
تجاري س��ازي و كارآفريني در س��طح كشور، ظرفيت دريافت و انتقال نتايج تحقيقات در بخش صنعت، تيم هاي بين رشته اي، 
ارزش هاي س��ازمان، س��اختارهاي پويا و انعطاف پذير مبتني بر تجاري سازي دانش، شبكه س��ازي پويا براي گسترش فرهنگ 
كارآفريني، ش��بكه هاي ارتباطي و ارتباطات مختلف اعم از ارتباط هاي سرمايه گذاران مشتريان، صنعت گران و افراد و نهادهاي 
بيرون دانشگاه، تصريح تجاري سازي نتايج تحقيقات به عنوان يكي از اجزای مأموريت دانشگاه با هدف توسعه اقتصادي منطقه، 
سياست هاي دانشگاه در اعطاي مجوز استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاه )ليسانس انحصاري و غيرانحصاري(، رويكرد مسئوالن 
دانشگاه به ايده پردازي و ارج نهادن به فعاليت هاي كارآفريني و تجاري سازي و مؤلفه فردی در قالب تجربه هاي قبلي عميق در 
رابطه با تجاري سازي، آگاهي و دانش پژوهشگر در مورد فرايندها و شيوه هاي تجاري سازي تحقيقات و ايده ها، استقالل طلبي و 
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گريز از محدوديت های دولتي و دانشگاهي، ميل به كسب ثروت، توفيق طلبي، تمايل محقق به كسب اعتبار دانشگاهي و اجتماعي 
در حوزه تخصصي خود، نفوذ محقق در مراجع تصميم گيري، دانش و مهارت حل مسئله و روحيه پژوهشگري، استعداد ذاتي، ارضا 
نش��دن از تحقيق محض، در تجاری سازی دانش در دانش��گاه های آزاد اسالمی استان مازندران مؤثر است. نتايج اين بخش با 
يافته های شهرابي و همكاران )1399(، رنج دوست و بختياری )1396(، عباسی اسفنجانی و فروزنده دهكردی، )1393(، گل رسان 
)1392(، يداللهی فارسی و همكاران )1391(، يداللهی فارسی و همكاران، )1389(، اسد )2019(، شی و گی )2019(، هميلسكی 
و پاول )2018(، وو و همكاران )2015( همسو است. در تبيين اين يافته می توان گفت در دانشگاه ها دوسوتوانی زمينه ای، سياستی 
پايين به باال و زمينه ای منعطف ايجاد می كند كه پژوهشگران، مخترعان، واگذاركنندگان امتياز يا كارآفرينان درگير شوند. آنها به 
دانش و مهارت های عمومی تری در دوسوتوانی زمينه ای نياز دارند. همچنين، مديريت سياست های باال به پايين و پايين به باال 
می تواند نقش بسيار مهمی در اين تعالی داشته باشد )يداللهی و همكاران، 1391(. درنهايت، نتايج پژوهش نشان داد كه دوسوتوانی 
نوآورانه با دو مؤلفه نوآوری اكتشافی در قالب فعاليت هاي جديد كسب وكار براي سازمان دهي فرايندها و رويه ها، اختراعات ثبت 
ش��ده در داخل كش��ور مراجع بين المللي، پتنت هاي تجاري ش��ده طرح هاي صنعتي، عالئم تجاري ثبت شده توسط شركت، 
مجوزهاي ليس��انس و فرانش��يز هاي اعطا شده به ساير ش��ركت ها، نهادهاي بيروني )فروش حق  امتياز(، ايجاد و به كارگيري 
فناوري هاي نوين، برگزاري نمايشگاه ها و همايش ها برای انتشار يافته هاي دانشگاهي و مؤلفه نوآوری بهره بردارانه در قالب ايجاد 
روشهاي جديد يا بهبودهاي اساسي در روش هاي موجود ساخت و توليد محصول و خدمات فرايند هاي موجود زنجيره تأمين و 
توزيع يا فرايندهاي موجود پشتيبان، معرفي نوآوري ها به بازار از طريق روش هايي همچون مطالعات بازار و بازاريابي براي معرفي 
نوآوري، تغييرات قابل توجه در طراحي يا بسته بندي كاال و خدمات براي افزايش ظرافت و زيبايي آن استفاده از شبكه هاي فروش 
يا روش هاي جديد براي پخش يا توزيع محصوالت در بازار، بهره گيري از رسانه ها و ساير روش هاي جديد برای ترفيع يا انتشار 
محصوالت، در تجاری س��ازی دانش در دانشگاه های آزاد اسالمی استان مازندران مؤثر است. نتايج اين بخش نيز با يافته های 
شهرابي و همكاران )1399(، خيرانديش و همكاران )1396(، اكبری )1394(، يداللهی فارسی و همكاران )1391(، يداللهي فارسي 
)1389(، وو و همكاران )2015( همخوان و همس��و اس��ت. در تبيين اين يافته نيز می توان گفت، سازمان ها می توانند نيازهای 
متناقض نوآوری اكتشافی و بهره بردارانه را در يك واحد سازمانی تركيب كنند )گيبسون و بيركينشاو، 2004( و خود افراد تصميم 
بگيرند كه چه نسبتی از زمان خود را به اكتشاف و چه بخشی را به بهره برداری اختصاص دهند )اوريلی و تاشمن، 2013(. بدين 
صورت، چنين سازمان هايی دوسوتوانی واحدهای سازمانی را خلق می كنند كه نوآوری اكتشافی و بهره بردارانه را هم زمان دنبال 
كنند. دوسوتوانی سازمانی در بهره برداری از شايستگی های موجود برای فعال ساختن نوآوری و كشف فرصت های جديد برای 
پرورش نوآوری بنيادين، عالی و بهترين مسير است؛ اولی به اقتباس های نسبتاً جزئی از محصوالت موجود و مفاهيم تجاری اشاره 
دارد، در حالی كه دومی نش��ان دهنده تغييرات اساس��ی است كه به تبديل و تغيير محصوالت و مفاهيم كنونی به محصوالت و 
مفاهيم كاماًل جديد منجر می شود. نوآوری های بهره بردارانه شامل فعاليت هايی است كه به سمت انتخاب بهبود و كارايی گرايش 
دارند در حالی كه نوآوری های اكتش��افی بر اس��اس جست وجو، كشف و آزمايش ايجاد می شوند. بر اين اساس، اكتشاف شامل 
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آزمايش گزينه های جديدی با بازده های نامش��خص و دور دس��ت اس��ت و بهره برداری عبارت اس��ت از پااليش و گس��ترش 
شايستگی های فناوری و پارادايم های موجود با بازده های نزديك و قابل پيش بينی. بنابراين، يك سازمان دوسوتوان، سازمانی 
اس��ت كه می تواند هم از شايس��تگی های موجود برای به دست آوردن مزيت از فرصت های بازار كنونی بهره برداری كند و هم 
فرصت های جديدی را برای فائق آمدن بر چالش های بازارهای نوظهور كشف كند. بر اين اساس، پيشنهاد مي شود با توجه به 
نقش باالی عوامل فردی در تجاری س��ازی نتايج پژوهش��ی در گزينش و اس��تخدام اعضای هيئت علمی و مديران مرتبط با 
فعاليت های تحقيقاتی و تجاری سازی به ويژگی های فردی آنها اهميت بيشتری داده شود. همايش ها و نشست هاي مشترك با 
ص�نعت برای افزايش ارتب�اط و آگ�اهي ط�رفين از نيازه�ا و قابلي�ت ه�اي طرفين برگزار ش��ود؛ در س����اختار برنامه ري��زي 
آموزش��ی و درس��ی، ش��يوه هاي مديري��ت و تدري��س دانش�گاهی ب�ر اس�اس پ�رورش دانش�جويان ب�راي ايده پ�ردازي و 
برق�راري ارتب�اط مناس�ب ب�ا بخ��ش تج��اري تجديد نظ��ر شود. فعاليت ه�ای كارآفرينان�ه در ارزش�يابي استادان به منظور 
ايج�اد انگي�زه و مح�رك علم��ي ب��راي انج��ام اين گون��ه فعاليت ه��ا و در كن��ار آن، اعط��ای آزادی عم��ل ب��ه اس��تادان 
تأثي�ر داده شود. به توانمندسازي دانشگاه ها برای كسب درآمد و تجاري سازي ايده هاي تازه و همچنين، تقويت ارتباط صنعت و 

دانشگاه ها توجه شود.
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