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ABSTRACT

Article Type:

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.
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هدف :هدف از اجرای پژوهش حاضر ،تجاريسازي دانش مبتني بر نقش دوسوتواني سازماني بود.
روش پژوهش :پژوهش حاضر برحسب هدف ،کاربردي با رويكرد كيفي است .دادههاي پژوهش با
استفاده از تحليل محتواي استقرایی چارچوبهاي تجاريسازي دانش و برگزاري دو دوره پنل دلفي
خبرگان تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني گردآوري شده است .مشاركتكنندگان  28نفر از
خبرگان دانشگاهی و متخصصان و افراد مشغول به كار در مراكز رشد در استان مازندران در سال
تحصيلي  1398-99بودند كه به روش گلولهبرفی تا رسيدن به اشباع نظري انتخاب شدند .دادهها با
استفاده از پرسشنامه نيمهساختار يافته گردآوري شد .تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از تحليل واحد
معنايي و تكنيك دلفي بود.
یافتهها :بر اساس يافتهها ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی
سازمانی در قالب  4بعد شامل «تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری ،دوسوتوانی مدیریتی،
دوسوتوانی زمینهای و دوسوتوانی نوآوری» و  10مؤلفه جدایی مکانی ،ساختارهای موازی ،حمایتهای
مدیران ،اقدامات توانمندساز مدیر ،اقدامات انگیزشي مدیر ،اقدامات فرصتآفرین مدیر ،نهادی ،فرد،
نوآوری اکتشافی و نوآوری بهرهبردارانه و  83شاخص شناسایی شدند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش ،تمامی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصها مورد تأیید قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :تجاريسازي ،تجاريسازي دانش ،دوسوتواني ،دوسوتواني سازماني

استناد :یعقوبی .دلگشایی .حسینیطبقدهی .کردستاني .)1400( .تجاریسازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی.
نامه آموزش عالی  ،)54( 14صفحه .57-37
ناشر :مؤسسۀ پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی و سازمان سنجش آموزش کشور © نویسندگان.
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مقدمه

چش مانداز رقابتی سازمانها در بسیاری از موارد تغییر کرده است .تغییرات سریع فناوری ،فشردهسازی چرخه زندگی محصوالت

و خدمات و نیز اوج گرفتن رقابت ،سازما نها را به تمرکز بر کارایی همزمان بلندمدت و کوتاهمدت و کسب مزیت رقابتی وادار
ساخته است (جمال ،1396 ،ص )15تا بتوانند در برابر مشكالت ،ايستادگي و از فرص 
تهاي محيط پيچيده و متغير بهمنظور رفع

تها و شايستگ 
كاستيها و كمبودها استفاده كنند .در شرايط متحول و پوياي امروز ،سازمانها براي بقا ناچارند پيوسته قابلي 
يهاي

خود را توسعه دهند تا بتوانند پاسخگوي شرايط متغير و متفاوت محيطي باشند .دانشگاهها و مؤسس ههاي آموزش عالي نيز مانند

ساير سازما نها در معرض نيروهاي پيچيده تغيير هستند (قورهجيلي و همکاران ،1399 ،ص .)144تغییر و تحوالت سبب شده

که دیدگاه س��نتی به دانش��گاهها بهعنوان تولیدکننده دانش ،مورد تجدید نظر قرار گیرد و نگرش جديدي شكل گيرد (عباسی

اسفنجانی و فروزنده دهکردی ،1393 ،ص .)1بهطوري كه سا لها تدریس و تحقیق از مأموریتهای اصلی دانشگاه بود ه ،اما
این مأموریتها بهتدریج و با ظهور چارچوبهایی مانند بیوتکنولوژی ،جهانی شدن ،کاهش بودج ههای پایه ،منظرهای جدید در

خصوص نقش دانشگاه در نظام تولید دانش را تغییر داد ه است (رسموسن و همكاران ،2006 ،1ص .)523با کاهش بودج ههای
عمومی پژوهشی ،دانشگا هها برای تأمین منابع مالی مورد نیازشان (عباسی اسفنجانی ،1395 ،ص )35باید به سمت استقالل

مالی و یافتن راههایی برای تأمین بودجه مورد نیاز برای فعالیتهای خود باشند بهگونهای که به رسالت ،مأموری 
تها ،هنجارها

و ارز 
شهای آنها آس��یبی وارد نش��ود (سيگل و همكاران ،2004 ،2ص .)124درواقع ،دانشگاهها هم در پيدايش تحوالت و هم

در پاس خگويي به نيازهاي ناشي از تحوالت گوناگون جامعه نقش اساسي بر عهده دارند .بنابراین ،برای انجام دادن این رسالت

فپذیری و سازگاری با محيط ،مسئولي 
عظيم ،دانشگا ههاباید از توانمندی ،استقالل ،پویایي ،انعطا 
تپذیری ،خالقيت و مه متر از
شها ،ارتباط با صنعت ،بي 
یسازی پژوه 
اینها ،ایجاد زمينه الزم برای تجار 
نالمللي شدن دانشگا هها برخوردار باشند (قورهجیلی و

تهای موجود خود بهره ببرند و درآنواحد ،توانای 
همکاران ،1398 ،ص )16تا بتوانند از قابلي 
يهای جدید و اساسي کسب کنند،
افزون بر اینکه وظایف گذشته خود را نيز بهطور دقيق انجامم 
يدهند؛ این اشاره به بحث دوسوتوان 3شدن دانشگا هها دارد که

با عنوان توانايي سازمان در ه متراز شدن و موفقيت در مدیریت تقاضاهای تجاری امروز و درآنواحد ،سازگار بودن با تغييرات

يسازي ناظر بر مبادلهای دوسويه بين دانشگاه
محيطي است (قورهجیلی و همکاران ،1399 ،ص .)144بنابراين ،رويكرد تجار 
و يك ش��ركت تجاري است كه بهواسطه مكانيسمهايي چون قراردادهاي پژوهشی ،ليسانسدهي ،واگذاري حق ثبت اختراع

و تأسيس شركتهاي زايشي صورت پذيرفته و هدف اصلي آن هم تكامل دو نهاد دانشگاه و صنعت است (عالیپور،1395 ،
ص .)6درواقع ،نظام آموزش عالی دوسوتوان ،آمیزهاي از دو نوع کسبوکار کام ً
ال متفاوت است؛ یک دسته ،بر فعالیت جاري و
بهرهبرداري از آن در حمایت دانشی ،پژوهشی و نوآورانه از صنعت بهمنظور رقاب 
تپذیر کردن آنها متمرکز است و دسته دیگر ،در

تهای نوآورانه و خواست ههاي
یگردد .ایجاد تعادل بین آموزش ،پژوهش و خلق فرص 
تهاي جدید براي رشد م 
پی کشف فرص 
1. Rasmussen et al.
2. Siegel et al.
3. Ambidexterity
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شهایی است که امروزه بسیاري از دانشگاههای مطرح جهان با آن روبهرو هستند (خسروآبادی،
پویاي مشتریان نهایی از چال 

 ،1395ص .)10در حقيقت ،مشكل اصلي و اساسي بسياري از دانشگاهها اين است كه يك دانشگاه درآنواحد كه به كار آموزش و
يتواند قابليت انجام دادن كاري كام ً
پژوهش علمي عادت كرده است ،نم 
ال متفاوت در تجاريسازي 1ايدهها و فناوريها را در خود
تهاي خود را بهطور
يتواند مأموري 
شهايي نظام آموزش عالي نم 
پرورش دهد (یداللهی فارسی ،1391 ،ص )70با وجود چنين چال 

مطلوب ايفا کند ،مگر اينكه همواره كيفيت خود را مورد ارزيابي قرار دهد و شرايط ارتقاي آن را فراهم آورد و این در گرو مدیریت

دوس وتوانی است (خسروآبادی ،1395 ،ص .)3بنابراين ،بهمنظور توسعه علمي و اقتصادی ضروری است تا ضمن برنام هریزی،
عوامل مؤثر بر روند تجاریس��ازی دانش در دانش��گاهها را شناس��ایي کرد و در جهت برطرف کردن موانع گام برداش��ت؛ زيرا

بیتوجهی به پژوهش و عوامل مؤثر بر تجاریسازی پژوهشهای دانشگاهي در بخ 
شهای مختلف باعث تحمیل هزینه و زمان
يشود و با شناسایي این عوامل ،پیچیدگي این فرایند کاهش و درصد موفقیت آن افزایش م 
ازدسترفته به جامعه م 
يیابد ،ضمن

اینکه دانشجویان ،اعضای هیئت علمي و سایر پژوهشگران م 
يتوانند مسیرهای درست پژوهش را شناسایي کنند (صيف،1398 ،

ص .)66از اينرو ،توجه به دوسوتوانی سازمانی بهعنوان یکی از راههای افزایش مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد باال در محیط

پویای کسبوکار امروزي امری ضروري است .درنتيجه ،بهمنظور بهرهمندی اقتصادی و اجتماعی هر چه بیشتر از پتانسی 
لهای
یسـازی طر حهـای پژوهـشی بهصورت جد 
علمی بخش پژوهش��ی کشور ،الزم است تجار 
یتری پیگیری شود که این کار

مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر تجار 
یسازی طر حهای پژوهشی سازما نهای پژوهشی و دانشگاههاست .در اين راستا ،پژوهشگر

درصدد دس 
تیابی به این پرسش است كه تجاریسازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی چگونه است؟

مباني نظري و پیشینه پژوهش

بقاي بلندمدت و موفقیت ،نیازمند برخوردار بودن از قابلیتی دوسویه است .به این معنی که سازمان درعینحال که قابلی 
تهاي

یکند ،همزمان از قابلی 
جدیدي را کش��ف م 
تهاي موجود بهترین بهره را ببرد (مراغ هچيان ،1396 ،ص .)10دوس��وتوانی از

دو كلمه التین  Ambiبه معنی دو س��مت (دو دس��ت) و  Dexterityبه معنی چیرگی و مهارت (چابکی) ساخته شده و

در اصطالح به معنی بهترین روش اس��تفاده از دو دس��ت بهصورت برابراست (بنر و تاشمن ،2003 ،ص .)239دوسوتوانی
به معنی توانایی س��ازمان برای دنبال کردن دو چیز متفاوت بهصورت همزمان است (گیبسون و بیرکینشا.)216 ،2004 ،2

به عبارتي ،موضوعی است که در میان طیف وسیعی از متون سازمانی مطرح شده که قابلیت مدیریت بر کسبوکار خود

داشته و همزمان میتوانند با تحوالت پدیدار شده در پیرامون خود سازگار شوند (پالیوکایت و پاسسا .)2014 ،3دوسوتوانی

س��ازمانی 4مفهومی جديد در مديريت اس��ت که با عملکرد سازمانی ارتباط دارد .هر سازمان برای بقا ،رشد ،بهبود عملکرد،
1. Commercialization
2. Gibson & Birkinshaw
3. Paliokaite & Pacesa
4. Organizational ambiguity
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نوآوری و توان رقابتپذيری در محیط پويای کنونی به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد .موضوع دوسوتوانی سازمانی

تهای جديد است .پويايیهای محیطی م 
بهرهبرداری از فرصتهای موجود و اکتشاف فرص 
يتواند بر رابطه میان دوسوتوانی

سازمانی و بهبود عملکرد نقش مهمی ايفا کند (ابراهیمپور و همکاران ،1393 ،ص .)53به عقیده اسمیت و تاشمن،)2005( 1

نهاي) دوسوتوان ،طوری طراحی شدهاند که هم اکتشاف م 
تها (سازما 
شرک 
یکنند و هم بهرهبرداری (مراغ هچيان،1396 ،

ص .)26تاشمن و اريلي )2013( 2دوسوتواني سازماني را توانايي همزمان پيگيري نوآوري افزايشي و ناپيوسته براي ساختارها،
تها (سازما 
گها در گروه متناقض چندگانه در شركت (سازمان) مشابه كه براي بقاي يك دسته از شرك 
فرايندها و فرهن 
نها)

نياز اس��ت ،تعريف كردهاند (مرادي و همكاران ،1393 ،ص .)19به اعتقاد بنر و تاش��من )2002( 3در محیط كاری امروزی،

سازما 
نها نیازمند بهرهگیری از فرایندهایی هستند كه هم كارایی و هم خالقیت را در آنها به وجود آورد و سازمانی موفق

اس��ت كه بتواند بهمنظور بهرهگیری كامل از فرص 
تهای كس��بوكار موجود و ایجاد محصوالت جدید ،بین این دو تعادل

يخاني و همكاران ،1399 ،ص )258بر اين اساس س��ازما 
ایجاد كند (موس�� 
نها بايد درون خود ساختارهاي دوگانه داشته
باشند تا بتوانند ميان نيازهاي متضادي كه با آن مواجه م 
يشوند ،تعارض ايجاد کنند (آذر و همکاران ،1396 ،ص .)3درواقع،

تهای موجود خود استفاده و درآنواحد توانای 
دانشگاهها باید بتوانند از قابلي 
يهای جدید و اساسي کسب کنند( ،قورهجيلي

و همكاران ،1399 ،ص .)3یعنی ،دانش��گاهها عالوه بر آموزش و پژوهش ،مسئولیت و وظایف اقتصادی را بر عهدهگیرند

(عباس��ی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ،1393 ،ص .)34زیرا چرخه تبدیل ایده به ثروت ،پیوسته و داراي مراحل مختلف

است که در آن ،همه اجزا در تولید دانش و اطالعات سهیم هستند (رادفر و همکاران ،1388 ،ص .)33بنابراين ،تجاریسازی
ش��امل تولید ایدههای جدید و پیادهس��ازی آن روی محصول ،فرایند و خدمت جدید اس��ت که به رشد پویایی اقتصاد ملی
و افزایش اش��تغال و س��ود خالص برای یک بنگاه کسبوکار و نوآور منجر میشود (فرهان و همکاران ،2015 ،4ص.)225

به باور چانگ و همکاران )2009( 5تجاریس��ازی دانش عبارت اس��ت از فعالی 
تهای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران

دانشگاهی که به دنبال بهرهبرداری از نتایج پژوه 
شهای خود از راه دریافت حق اختراع ،واگذاری امتیاز و مشارکت در مالکیت
شرک 
تهای انشعابی دانشگاهی هستند (مظفرینیا ،1394 ،ص .)10در حقيقت ،تجاريسازي دانش بستر توليد درآمد را براي

دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي فراهم کرده که موجب كاهش وابستگي به بودجه عمومي شده است (الندوال،2004 ،6

ص .)30اين امر زماني قابليت اجرايي دارد كه تجاريسازي دانش در دانشگاهها به فعاليتی نظاممند تبديل شود (رسموسن و

همکاران ،2006 ،ص .)525تجاریسازی دانش و فناوری با بح 
ثهای همکاری بین دانشگاه و صنعت در سال  1862آغاز

شد (امیریپژوه ،1394 ،ص )37ارتباط و همكاري دانشگاه و صنعت موجب تقويت نظريهپردازي ميشود ،زيرا اعضاي هيئت

1. Smith & Tushman
2. O'Reilly & Tushman
3. Benner & Tushman
4. Farhan et al.
5. Chang et al.
6. Lundvall
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علمي و دانشجويان از مسائل بخش صنعت بيشتر آگاهي يافته و ميكوشند تا نظريات كاربرديتري را ارائه کنند (اتزكويتز،1

 ،2003ص .)116بهطور كلي ،فرايند تجاريسازي در دانشگاهها به دو روش صورت گرفته است:

يهاي فكري و ارائه خدمات مشاوره به بخ 
الف .واگذاري امتياز استفاده از داراي 
شهاي عمومي و خصوصي (كه شكل
سنتي و ديرينه اینگونه فعالي 
تها بوده و داراي قدمتي نسبت ًا طوالني است)؛
تهاي جديد مبتني بر فناور 
ب .ايجاد شرك 
يهاي دانشگاهي.

تهاي اقتصادي جديدي را توسعه م 
تهاي زايشي ،فعالي 
اين شرك 
يدهنـد كـه بـراي راهاندازي ،به دريافت امتيازهاي

اس��تفاده از داراي 
يهاي فكري نهادهاي ديگري هـمچـون دانش��گاهها وابس��ته هستند و دانش��گاهها نيز طبق قـوانين و

سياسـتهـا و راهبردهـاي خـود ميتوانند به جاي دريافت هزينه در قبال دارايي فكري ،در بخشي از اين شركتها سهيم

باش��ند .امـا اس��ـتفاده هـر يـك از ايـن روشها در تجاريسازي دانش ،به عواملي نظير ماهيت فناوري ،شـرايط بـازار و
سياستهاي دانشگاه بستگي دارد (پورعزت ،1389 ،ص.)45

در اين خصوص ،پژوهش�� 
يهاي متعددي در داخل و خارج كش��ور صورت گرفته است؛ شهرابي و همكاران ( )1399در

پژوهش خود عوامل مؤثر بر تجاريسازي دانش و پژوهش را شامل عوامل مختلفي مانند پژوهشهای بازاریابی ،عوامل

فردی ،محیطی ،زمینهای ،ساختاری و محتوایی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سازمانی ،قانونی ،سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی ،مالکیت

فکری ،مدیریت فناوری م 
يداند .محمدپورمیر و همکاران ( )1398در پژوهش خود مـدل مفهومي سه بُعدی شامل عوامل

محتوايي ،عوامل ساختاری ،عوامل زمینهای را با سیزده مؤلفه از عوامل مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهي طراحـي

کردند .يافتههای این پژوهش نشان داد که عوامل زمینهای بیشترين تأثیر را در تجاریسازی تحقیقات دانشگاهي داشـته

است .رنجدوست و بختیاري ( )1396در پژوهش خود نشان دادند که عوامل فرهنگ دانشگاه ،اطال عرسانی و تأمین منابع
نهادی و تسهیل قوانین و آموزش از عوامل مؤثر در روند تجاریسازی تحقیقات از دیدگاه استادان و کارمندان دانشگاه علوم

پزشکی تبریز است که از این میان نقش عامل رفتاری در روند تجاریسازی نسبت به سایر عوامل بیشتر است .آنها در تبیین
یافته فوق اظهار كردند كه همسویی سیاس 
تها ،قوانین ،مقررات و بخشهای پشتیبانی دولتی برای تجاریسازی مؤثر است

درواقع ،ظرفیت در بافت و انتقال نتایج تحقیقات در بخش صنعت برای تجار 
یس��ازی تحقیقات ضروری اس��ت و آموزش

تهای تجار 
تها و مهار 
و تربیت افرادی با قابلی 
یسازی الزم است .خیراندیش و همکاران ( )1396در پژوهش خود نشان

دادند که به ترتیب ،اول ،فرهنگ سازمانی؛ دوم ،ساختار و راهبرد سازمانی؛ سوم ،منابع انسانی؛ و چهارم ،مدیریت از مه مترین

نها هستند .نتایج پژوهش اکبری و همكاران ( )1394نشان داد که گرایش به کارآفرینی
يسازي دانش در سازما 
عوامل تجار 

بر قابلیت دوسوتوانی نوآوری (نوآوري اكتشافي و نوآوري بهرهبرداری) و عملکرد صادراتی محصوالت جدید تأثیر معنیداری
دارد .تأثیر دوس��وتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصوالت جدید نیز تأیید ش��د .ش��دت نوآوری محصول رابطه بین

گرایش به کارآفرینی و عملکرد صادراتی محصوالت جدید و رابطه بین دوسوتوانی نوآوری و عملکرد صادراتی محصوالت
1. Etzkowitz
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یکند .بر اساس یافتههای پژوهش عباسی اسفنجانی و فروزنده دهکردی ( ،)1393مؤلف ههاي زمینهاي،
جدید را تعدیل م 

ساختاري و محتوایی تأثیرگذار بر تحقیقات دانشگاهی مورد شناسایی قرار گرفت .همچنین ،گلرسان ( )1392در پژوهش

خود عوامل نهادی ،عوامل سازمانی ،عوامل محیطی و عوامل فردی را بهعنوان عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت تجاریسازی

تحقیقات دانشگاهی بررسی کرد .یداللهی فارسی و همکاران ( )1391در پژوهش خود عوامل ساختاری ،زمینهای و مديريت

دوس��وتواني را مورد شناس��ایی قرار دادند .پژوهش يداللهي فارسي در سال ( )1389نیز شامل ابعاد ساختاري ،قابلي 
تهاي

يبود .نتايج این پژوهش نشان داد كه ساختارهاي دوسوتوان با توجه به اينكه هم
سازماني ،زمينهاي و مديريت دوسوتواني م 

يگيرد و
تهاي كارآفرينانه فردي و شبكهسازي پژوهشگران را در نظر م 
تهاي نهادي و سازماني دانشگاه و هم قابلي 
قابلي 
تهاي پايين به باال در اجراي تجاريسازي اهميت
تهاي باال به پايين و سياس 
از سويي به مديران ارشد در مديريت سياس 
ميدهند ،م 
يتوانند در تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي بسيار مؤثر باشند.

اسد )2019( 1در پژوهش خود همکاری دانشگاه و دولت برای تولید و تجاریسازی دانش جدید برای استفاده در صنعت

را بررسی کردند و اینکه همکاری پژوهشی دوجانبه چگونه م 
یتواند منبع تولید دانش و تجاریسازی برای استفاده در صنعت

باشد؟ نتایج نشان داد ،دولت در چین نقش غالب در روند ایجاد دانش و تجاریسازی دارد .همچني 
ن ،همکاری منبع تولید

دانش جدید است و دولت با تأمین بودجه دانشگاهها و ایجاد یک فضای پژوهشی مطابق با الزامات سیاستگذاری صنعت

امروز نقشی اساسی دارد .بهطور خاص دانشگاهها و گروههای پژوهشی آنها از منابعی مانند نیروی انسانی ماهر ،آزمایشگاهها

و تجهیزات برای انجام وظایف در یک بازه زمانی مشخص استفاده میکنند .شی و گی )2019( 2در پژوهش خود با عنوان

«تعامل علمی و تجاریسازی در یک محیط انتقال سازمانی :شواهدی از دانشگاه دریایی شانگهای» دریافتند که فعالیت

علمی تأثیر مثبتی در تجاریسازی دارد و این تأثیر برای دانشمندان ریسکگریز بیشتر از سایر پژوهشگران ریس 
کجویی

است .همچنين ،نتایج نشان داد که در یک فضای انتقال نهادی ،دولت باید تشویق به همکاری دانشگاهی را برای تحریک

تجاریسازی در نظر بگیرد .همیلسکی و پاول )2018( 3عوامل پیشگیرانه تجاریسازی دانش را بررسی کردند .با توجه به

نتایج پژوهش ،عواملی مانند سرمای هگذاری در تحقیق و توسعه ،حمایت دولت ،ارتباط بین دانشگاهها ،مؤسسات تحقیقاتی

و صنعت و استفاده از نظر متخصصان بهعنوان مه مترین تبلی غکنندگان تجاریسازی دانش معرفی شدهاند .برعکس ،رابطه
ضعیف بین صنعت و دانش��گاه ،عوامل فرهنگی ،ضعف در قوانین و مقررات و حمایت ناکافی از س��رمایه فکری بهعنوان

مه مترین موانع تجاریسازی دانش شناخته شده است .وو و همکاران )2015( 4در پژوهش خود دریافتند که عوامل فردی

و س��ازمانی در تجاریسازی یک اختراع ثبت شده وجود دارد .عوامل فردی شامل نگرش مخترع نسبت به تجاریسازی

ل
تحقیق��ات ،اجرای تحقیقات تکمیلی در طول ثبت اختراع و همکاری با دانش��مندان بخش صنعت در تحقیقات و عوام 
1. Asad
2. Shi & Ge
3. Hmieleski & Powell
4. Wu et al.
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سدهی
س��ازمانی وجود دفاتر انتقال دانش در دانش��گاهها ،دریافت منابع مالی از بخش صنعت ،نیازهای ادراك شده ،لیسان 

تها که تأثیر مثبتی در صدور ثبت اختراعات دارند .آنها همچنین ،دو نوع ثبت اختراع را شناسایی
پیش از به کار بردن پتن 
یشود و اختراعات مبتنی بر نتایج که نتایج
شبینی نم 
کردند :اختراعات مبتنی بر فرصت که نتایج آن در هنگام شروع پروژه پی 

شبینی م 
تجاری آن پیش از شروع پژوهش پی 
یشود و عوامل فردی و سازمانی در ثبت این دو نوع اختراع متفاوت است.

ادبیات پژوهش نشاندهنده آن است که مؤلف ههای دوسوتواني سازماني بر تجاریسازی دانش اثرگذار هستند .همچنین،

نها به سازما 
مطالعات مختلف در زمینه دوس��وتوانی نش��ان میدهد ،اگر سازما 
نهای دوس��وتوانی تبدیل شوند؛ یعنی در

قابلی 
تهای بهرهبرداری و اکتش��اف موفق باشند ،بهتر عمل خواهند کرد و به بهترین سطح عملکرد ،توان رقابتی و بقای

تها ،ابهامات و تعار 
طوالنیمدت دست خواهند یافت .بنابراين ،تیمهای مدیریت ارشد در دانشگاههاي دوسوتوان ،تفاو 
ضها
ی و آنها را به راهبرد عملی تبدیل م 
را شناسایی م 
یکنند .بر این اساس ،در پژوهش حاضر این پرسش طرح میشود که ابعاد،

مؤلفهها و شاخصهای مدل تجاریسازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمان کداماند؟

شكل ( )1مدل مفهومي

روش پژوهش

روش پژوهش برحسب هدف ،کاربردي با رويكرد كيفي بود .در اين پژوهش بهمنظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع
در زمینه مؤلف هها و شاخ 
صهاي تجاريسازي دانش ،نخست ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع بررسی ،مطالعه و شاخصها

و مؤلف ههاي اولیه تجاريسازي دانش شناسايی شد (تحلیل محتواي متن ادبیات و پیشینه) .سپس از تکنیک دلفی بهمثابه

تکنیکی پژوهشی براي اصالح ،تأيید ،رد يا اضافه کردن شاخ 
صها و مؤلف ههاي تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني
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استفاده شد و بر آن اساس پرسشنامه نهايی تدوين شد .درنهایت از رويکردهاي کمی (توصیفی -پیمايشی) براي تأیید نتايج

کیفی و آزمون الگو بهره برده شد .دادههاي پژوهش حاضر با تحليل محتواي چارچوبهاي تجاريسازي دانش و برگزاري دو

دوره پنل دلفي خبرگان تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني گردآوري شده است .جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی
و متخصصان و افراد مشغول به كار در مراكز رشد در استان مازندران در سال  1398-99بود و گردآوری اطالعات تا زمان اشباع

ادامه یافت .برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله برفی استفاده شده است .جامعه پژوهش در بخش جامعه اسنادي متشكل

از چهارچوب تجاريسازي دانش و در بخش جامعه انساني متشكل از  28تن از خبرگان بود .در این شیوه پژوهشگر با افرادی

تماس برقرار م 
یکند که در زمینه موضوع مورد بررسی یا جنب ههایی از آن دارای اطالعات و شناخت مناسب یا تألیفاتی مانند

مقاله و کتاب  ...در زمينه تجاريسازي دانش مبتني دوسوتواني باشند .پس از تحلیل و بررسی ،از جم عبندی این مؤلف هها،
پرسشنامه دور اول پنل دلفی تنظیم شد و پس از تعیین روایی و محاسبه پایایی ،پرسشنامه با رعایت اصول برگزاری تکنیک

دلفی در اختیار جامعه پژوهش قرار گرفت .در ادامه مراحل انجام پنل در قالب پروتکل دلفی ب هطور خالصه بیان م 
یشود:

دور اول دلفی :در این دور فهرس��تی از ابعاد ،مؤلفهها و ش��اخصهای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی که از طریق

تحلیل متن مقالهها اس��تخراج ش��ده بود ،در اختیار اعضای پنل قرار گرفت تا میزان اهمیت هر یک را بر اس��اس طیف لیکرت  5تایی
(کام ًال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کام ًال موافقم) مشخص کنند .همچنین ،از آنها خواسته شد اگر عالوه بر ابعاد ،مؤلفهها

و شاخصهای مندرج در پرسشنامه ،مؤلفه دیگری مدنظر دارند که بدان اشاره نشده است ،بدون ذكر نام مطرح کنند تا بتوان بهعنوان
استراتژي زايش ايدهها عمل کرد .بر این اساس از روش میانگین نظرات خبرگان برای هر یک از شاخصها ،مؤلف هها و ابعاد شناسایی شد.

پس از گر دآوری پرسشنام ههای برگشتی ،پاس خهای تکراری ترکیب شد و نظرات مشابه تجمیع و تا حد امکان کوتاه شدند .نتیجه این
مرحله مشخص شدن مؤلفههای اصلی و شناسایی شاخ 
صهای مرتبط با مؤلف ههای تجاريسازي دانش بود.

دور دوم دلفی :پس از اجرای مرحله اول دلفی و ارزیابی دیدگاه صاحبنظران پنل در مورد عوامل مطرح شده ،بر اساس

میانگین نظر صاحبنظران ،ابعاد ،مؤلفه و ش��اخ 
صها با اهمیت متوسط و پایین (دارای میانگین کمتر از  )3وجود نداشت.

بنابراین ،تمامی ابعاد ،مؤلف هها و شاخ 
صهای پیشنهادی به همراه میانگین نظر اعضا در دور اول و نظر پسین همان عضو در

اختیار صاحبنظران پنل قرار گرفت .پس از گر دآوری پرسشنام ههای دور دوم ،کار آنالیز دادههای حاصل و محاسبه درصد

اتفاق نظر همه شاخصها انجام گرفت .درنهایت ،در پاسخ به بخش دوم پرسش پژوهش ،مؤلف هها و شاخ 
صهاي مؤثر بر

ارتقاي تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني تعيين شد.
يافتهها

تحلیل محتوای مضامین مرتبط با مؤلف ههای تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني سازماني از چارچوبهای مورد بررسی،
به استخراج  83کد منتج شد كه در جدول ( )1ارائه شده است.

پرسش پژوهش :ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل تجاریسازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمان کداماند؟
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ابعاد

جدول ( )1تحلیل واحدهای معنایی مدل تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی
شاخصها

مؤلفهها

تجاريساز مبتنی بر
دوسوتواني ساختاري

جدايي مكاني

تجاريساز مبتنی بر دوسوتواني
ساختاري

ساختارهاي موازي

وجود مراكز رشد دانشگاهي برای رشد ايدههاي نو ،وجود مراكز انتقال فناوري در دانشگاه،
وجود مراكز طراحي و توس��عه خالقيت ،نوآوري و كارآفريني در دانش��گاه ،وجود تكنيكهاي
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��تهاي در دانش��گاه برای ارتباط بهتر با پژوهش��گران رشتههاي
مختل��ف با يكديگر ،وجود بانك اطالعات نيازهاي صنعت و جامعه در دانش��گاه ،وجود مراكز
كارآفريني در دانشگاهها
سيستم پاداشدهي و نظام ارتقا با توجه به تجاريسازي دانش ،قوانين مربوط به اعطاي مجوزهاي
الزم به پژوهش��گران دانش��گاهي ،زيرس��اختهاي علمي و اطالعاتي تحقيق و توسعه ،طراحي
سازوكارهاي س��اختاري با روش رقابتجويي در محيط سازمان ،همسويي سياستها و قوانين
با هدف تجاريس��ازي ،تشكيل گروههاي مجازي پژوهش��ي برای مبادله اطالعات در دانشگاه،
سيس��تم مصوب فرايند تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشی ،سيستم قيمتگذاري دستاوردهاي
پژوهش��ی دانشگاهي ،وجود مؤلفههاي دانشگاه كارآفرين در ساختار دانشگاه ،قوانين حمايتی و
تش��ويقي (معافيتهاي مالياتي و گمرکی) براي ش��ركتهاي دانشبنيان و محققان پژوهشهاي
كاربردي ،وجود بس��تر قانوني الزم بهمنظور مديريت و حمايت از داراييهاي فكري و صاحبان
ايده در دانش��گاه ،قوانين ش��فاف در مورد مالكيت و حقوق معنوي ،قراردادها و تفاهمنامههای
همكاري دانشگاه با بخش صنعتي ،زيرساختهاي فيزيكي تحقيق و توسعه

اقدامات توانمندساز مدير

تجاريسازي دانش مبتني بر دوسوتواني مديريتي

حمايتهاي مديران

حمايتهاي هنجاري مديران دانش��گاهي مبتني بر تجاريس��ازي دان��ش ،حمايتهاي اخالقي
مديران ،ايجاد گروههاي حمايتي و مشاورهاي ،تعهد مدير به هدفها و راهبردهاي تجاريسازي
دان��ش ،حمايت مال��ي مديران از ايدههاي ن��وآور ،حمايت همهجانبه از س��رمايهگذاران بخش
خصوصي در حمايت از يافتههاي دانشگاهي ،ايجاد محيطي امن و سالم براي رقابت
استفاده از ظرفيت و توان كاركنان از طريق ترغيب آنها به تجاريسازي دانش ،استخدام افراد بر
اس��اس صالحيت علمي و دانش تجربه كار در صنايع ،دورههاي آموزش��ي كارآفريني و مهارت
كس��بوكار براي اس��تادان و دانشجويان در دانش��گاه ،انتخاب موضوع پاياننامهها و رسالههاي
تحصيالت تكميلي در بين طرحهاي 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 پژوهشهای كاربردي ضروري در صنعت در راس��تاي ارتقاي مرتبه علمي
آنها،
آموزش نحوه بازاريابي و جذب سرمايه از خارج ،برگزاري دورههاي مهارتهاي عمومي مرتبط
با كس��بوكار براي توسعه بازار محصول و خدمات ،سازماندهي گروههاي پژوهشی متنوع در
شركت براي توانمندسازي قابليتها ،ارائه خدمات آموزش مدون و بهروز كاركنان شركت
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ادامه جدول ( )1تحلیل واحدهای معنایی مدل تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی


ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

اقدامات
انگيزشي
مدير

ارتقاي شغلي كاركنان مبتني بر شايستگي دانشي ،ايجاد انگيزه در فعاالن دانشگاهي نسبت
به تجاريسازي دانش ،توجه به كيفيتگرايي در نظام آموزشي به جاي كميتگرايي،
استفاده از پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان نخبه و كارآفرين با مهارتهاي
همگرا در مؤسسان شركت

دوسوتواني
مديريتي

اقدامات
فرصت
آفرين
مدير

تجاريسازي دانش مبتني دوسوتواني زمينهاي

نهادي

فردي

تجاريسازي
دانش مبتني بر
دوسوتواني نوآوري

نوآوري
اكتشافي

ايجاد حس رقابتطلبي واسطه انگيزههاي مالي و حقوقي ،دادن فرصت معقول به كاركنان
براي كشف روشهاي انجام كار ،آزادي عمل استادان برای مشاركت در فعاليتهاي
كسبوكار ،ايجاد روحيه و ريسكپذیري و مديريت ريسك در دانشگاه ،تأسيس صندوق
پژوهش نوآوري و صندوق اقدامات مخاطرهآميز دانشگاه براي كمك مالي ويژه در مراحل
رشد و شروع شرکت
ترويج فرهنگ تجاريسازي و كارآفريني در سطح كشور ،ظرفيت دريافت و انتقال نتايج
تحقيقات در بخش صنعت ،تيمهاي بين رشتهاي ،ارزشهاي سازمان ،ساختارهاي پويا
و انعطافپذير مبتني بر تجاريسازي دانش ،شبكهسازي پويا براي گسترش فرهنگ
كارآفريني ،شبكههاي ارتباطي و ارتباطات مختلف اعم از ارتباطهاي سرمايهگذاران،
مشتريان ،صنعتگران و افراد و نهادهاي بيرون دانشگاه ،تصريح تجاريسازي نتايج
پژوهشها بهعنوان يكي از اجزای مأموريت دانشگاه با هدف توسعه اقتصادي منطقه،
سياستهاي دانشگاه در اعطاي مجوز استفاده از نتايج تحقيقات دانشگاه (ليسانس
انحصاري و غيرانحصاري)
رويكرد مسئوالن دانشگاه به ايدهپردازي و ارج نهادن به فعاليتهاي كارآفريني و
تجاريسازي ،تجربههاي قبلي عميق در رابطه با تجاريسازي ،آگاهي و دانش پژوهشگر
در مورد فرايندها و شيوههاي تجاريسازي پژوهشها و ايدهها ،استقاللطلبي و گريز از
محدودیتهای دولتي و دانشگاهي ،ميل به كسب ثروت ،توفيقطلبي ،تمايل پژوهشگر به
كسب اعتبار دانشگاهي و اجتماعي در حوزه تخصصي خود ،نفوذ پژوهشگر در مراجع
تصميمگيري ،دانش و مهارت حل مسئله و روحيه پژوهشگري ،استعداد ذاتي ،ارضا نشدن
از پژوهش محض
فعاليتهاي جديد كسبوكار براي سازماندهي فرايندها و رويهها ،اختراعات ثبت شده
در داخل كشور مراجع بينالمللي ،پتنتهاي تجاري شده طرحهاي صنعتي ،عالئم تجاري
ثبت شده توسط شركت ،مجوزهاي ليسانس و فرانشيزهاي اعطا شده به ساير شركتها،
نهادهاي بيروني (فروش حق امتیاز) ،ايجاد و بهکارگیری فناوريهاي نوين ،برگزاري
نمايشگاهها و همايشها برای انتشار يافتههاي دانشگاهي

تجاريسازي دانش مبتني بر
دوسوتواني نوآوري

ايجاد روشهای جديد يا بهبودهاي اساسي در روشهاي موجود ساخت و توليد محصول
و خدمات ،فرايندهاي موجود زنجيره تأمين و توزيع يا فرايندهاي موجود پشتيبان،
معرفي نوآوريها به بازار از طريق روشهايي همچون مطالعات بازار و بازاريابي براي
نوآوري
معرفي نوآوري ،تغييرات قابل توجه در طراحي يا بستهبندي كاال و خدمات براي افزايش
بهرهبردارانه ظرافت و زيبايي آن ،استفاده از شبكههاي فروش يا روشهاي جديد براي پخش يا توزيع
محصوالت در بازار ،بهرهگيري از رسانهها و ساير روشهاي جديد برای ترفيع يا انتشار
محصوالت.
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بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ( ،)1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی

در قالب  4بعد ش��امل «تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی س��اختاری»« ،تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی
مدیریتی»« ،تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمینهای» و «تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری» و 10

مؤلفه «جدایی مکانی ،ساختارهای موازی ،حمایتهای مدیران ،اقدامات توانمندساز مدیر ،اقدامات انگیزشی مدیر ،اقدامات

فرص 
تآفرین مدیر ،نهادی ،فرد ،نوآوری اکتشافی و نوآوری بهر هبردارانه» و  83شاخص شناسایی شدند .پس از شناسایی
صها ،از تکنیک دلفی برای اصالح ،تأیید ،رد و اضافه کردن شاخ 
ابعاد ،مؤلف هها و شاخ 
صها و مؤلف هها و ابعاد استفاده شد.

دور اول دلفی :در این دور فهرستی از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی که از

طریق تحلیل متن مقالهها استخراج شده بود ،در اختیار اعضای پنل قرار گرفت تا میزان اهمیت هر یک را بر اساس طیف
ال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کام ً
لیکرت  5تایی (کام ً
ال موافقم) مشخص کنند .همچنین ،از آنها خواسته شد تا
عالوه بر ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای موجود ،نظرات خود را در این فهرست اضافه یا پیشنهاد کنند .بر این اساس از روش

میانگین نظرات خبرگان برای هر یک از شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد شناسایی شده استفاده شد .از آنجا که از طیف  5درجهای

لیکرت استفاده شد ،مقادیر زیر  3مبنای حذف شاخصها خواهد بود.

جدول ( )2خالصه نتایج تکنیک دلفی دور اول (ابعاد و مؤلفههای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی)
متغیر

ابعاد

تعداد

تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری

28

4/3

0/65

3

5

تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مدیریتی

28

4/2

0/69

2

5

28

4/2

0/67

3

5

28

4/4

0/56

3

5

جدایی مکانی

28

3/95

0/69

2

5

ساختارهای موازی

28

3/95

0/67

1

5

حمایتهای هنجاری مدیران

28

4/5

0/509

4

5

اقدامات توانمندساز مدیران

28

4/3

0/897

1

5

اقدامات انگیزشی مدیران

28

4/4

0/56

3

5

اقدامات فرصتآفرین مدیران

28

4/4

0/57

3

5

نهادی

28

4/5

0/58

3

5

فردی

28

4/1

0/63

3

5

نوآوری اکتشافی

28

4/2

0/67

3

5

نوآوری بهرهبردارانه

28

4/3

0/52

3

5

تجاریسازی
دانش مبتنی
بر دوسوتوانی تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمینهای
سازمانی
تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری
دوسوتوانی
ساختاری
دوسوتوانی
مدیریتی
دوسوتوانی
زمینهای
دوسوتوانی
نوآوری

انحراف
میانگین
معیار

مینیمم ماکسیمم
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جدول ( )3خالصه نتایج تکنیک دلفی دور دوم (ابعاد و مؤلفههای تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی)
متغیر

ابعاد

تعداد

تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری

28

4/5

تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مدیریتی

28

4/19

0/60

28

4/15

0/57

3

28

4/35

0/56

3

5

جدایی مکانی

28

4

0/63

3

5

ساختارهای موازی

28

4/08

0/66

2

5

حمایتهای هنجاری مدیران

28

4/5

0/48

4

5

اقدامات توانمندساز مدیران

28

4/35

0/53

3

5

اقدامات انگیزشی مدیران

28

4/35

0/56

3

5

اقدامات فرصتآفرین مدیران

28

4/42

0/56

3

5

نهادی

28

4/42

0/58

3

5

فردی

28

4/12

0/55

3

5

نوآوری اکتشافی

28

4/19

0/60

3

5

نوآوری بهرهبردارانه

28

4/23

0/51

3

5

تجاریسازی
دانش مبتنی
دوسوتوانی
بر
تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی زمینهای
سازمانی
تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری
دوسوتوانی
ساختاری

دوسوتوانی
مدیریتی

دوسوتوانی
زمینهای
دوسوتوانی
نوآوری

انحراف
میانگین
معیار

مینیمم

ماکسیمم

0/51

4

5

2

5
5

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

تعداد شاخص

تعداد خبرگان

ضریب کندال

درجه آزادی

سطح معنیداری

دور اول

82

28

0/166

83

0/000

دور دوم

82

8

0/574

83

0/000

یدهد وحدت
بر اساس نتایج جدول ( )4مقدار ضریب کندال در دور دوم تکنیک دلفی 0/674 ،به دست آمده که نشان م 

یدهد که م 
نظر میان خبرگان در حد خوبی است .همچنین ،سطح معنیداری نشان م 
یتوان به نتایج دلفی اتکا کرد .بنابراین،

تکنیک دلفی در دور دوم متوقف شد و ابعاد ،مؤلف هها و شاخ 
صهای شناسایی شده برای تحلیل کمی مورد استفاده قرار گرفت.
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بحث و نتيجهگيري

هدف از اجرای پژوهش حاضر ،ارائه الگوی تجاریس��ازی دانش در آموزش عالی مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی بود.

بررسی نظاممند متون و تحلیل محتوا و نتایج دلفی نشان داد که ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تجاریسازی دانش مبتنی بر
دوس��وتوانی سازمانی ش��امل  4بعد «تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی س��اختاری» با دو مؤلفه «جدایی مکانی و

ساختارهای موازی»؛ بعد «تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی مدیریتی» با  4مؤلفه «حمایتهای مدیران ،اقدامات

توانمندس��از مدیر ،اقدامات انگیزش��ی مدیر ،اقدامات فرص 
تآفرین مدیر» ،بعد «تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی

زمینهای» با  2مؤلفه «نهادی و فردی»؛ و بعد تجاریسازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی نوآوری با  2مؤلفه «نوآوری اکتشافی
و نوآوری بهرهبردارانه» و  83ش��اخص اس��ت .نتایج یافت ههای این پژوهش نشان داد که دوسوتوانی ساختاری با دو مؤلفه

جدایی مکانی در قالب وجود مراكز رشد دانشگاهي برای رشد ايدههاي نو ،وجود مراكز انتقال فناوري در دانشگاه ،وجود مراكز

طراحي و توسعه خالقيت ،نوآوري و كارآفريني در دانشگاه ،وجود تكني 
كهاي 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 رشتهاي در دانشگاه برای ارتباط بهتر با پژوهشگران رشتههاي مختلف با يكديگر ،وجود

بانك اطالعات نيازهاي صنعت و جامعه در دانشگاه و وجود مراكز كارآفريني در دانشگاهها و ساختارهای موازی در قالب

سيس��تم پادا 
شدهي و نظام ارتقا با توجه به تجاريسازي دانش ،قوانين مربوط به اعطاي مجوزهاي الزم به پژوهشگران

دانشگاهي ،زيرساختهاي علمي و اطالعاتي تحقيق و توسعه ،طراحي سازوكارهاي ساختاري با روش رقابتجويي در محيط
سازمان ،همسويي سياستها و قوانين با هدف تجاريسازي ،تشكيل گروههاي مجازي پژوهشي برای مبادله اطالعات در

دانشگاه ،سيستم مصوب فرايند تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشی ،سيستم قيم 
تگذاري دستاوردهاي پژوهشی دانشگاهي،

وجود مؤلف ههاي دانش��گاه كارآفرين در س��اختار دانشگاه ،قوانين حمايتی و تشويقي (معافي 
تهاي مالياتي و گمرکی) براي

تهاي دانشبنیان و محققان پژوهشهاي كاربردي ،وجود بستر قانوني الزم بهمنظور مديريت و حمايت از داراي 
شرك 
يهاي

فكري و صاحبان ايده در دانش��گاه ،قوانين ش��فاف در مورد مالكيت و حقوق معنوي ،قراردادها و تفاهمنام ههاي همكاري

دانشگاه با بخش صنعتي ،زيرساختهاي فيزيكي تحقيق و توسعه ،وجود زيرساختهاي آموزشي ،پژوهشی و فناوري مناسب

و كارآمد در دانشگاه در تجاریسازی دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران مؤثر است .این یافته با یافت ههای

پژوهش شهرابي و همكاران ( ،)1399محمدپور ( ،)1398خیراندیش و همکاران ( ،)1396یداللهی فارسی و همکاران (،)1391
یداللهی فارس��ی و همکاران ( ،)1389اسد ( ،)2019شی و گی ( ،)2019همیلسکی و پاول ( ،)2018وو و همکاران ()2015

همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت دوسوتوانی ساختاری اشاره دارد به توانایی سازمان از طریق ایجاد سازوکارهای
قپذیری با آن مواجه م 
ساختاری برای همگام شدن با تقاضاهای متناقض که سازمان در برابر همترازی و وف 
یشود (گیبسون

و بیرکینشاو .)2004 ،در این نگرش دوسوتوانی ساختاری به وسیله ساختن مجموع های از فرایندها و سیست مهایی که افراد

را درباره اینکه چگونه زمان خود را بین تقاضاهای متناقض برای همترازی و سازگاری تقسیم کنند ،تشویق و توانمند م 
یکند.
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از سویی ارتقای عملكرد سازمانها و دانشگاهها در تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي بهعنوان يكي از مأموريتهاي دانشگاه
كارآفرين ،نيازمند س��اختاري دوگانه است كه اجازه دنبال كردن تعالي پژوهش و تجاريسازي پژوهش را بهطور همزمان

بدهد .ش��واهد نشان داده اس��ت كه دانشگاهها ميتوانند از راه ايجاد س��اختارهاي دوگانه تنش ميان تقاضاهاي تجاري و

دانشگاهي را مديريت كنند .در دانشگاهها ،دوسوتوانی ساختاری سیاست نهادی باال به پایین ،زیرساخت تجاری و رهنمودهای
سازمانی برای حمایت از تجاریسازی ایجاد م 
یکند .دوسوتواني ساختاري با در نظر گرفتن حمايتها و قابليتهاي نهادي

ازجمله قوانين و مقررات ميتوانند در تجاريسازي تحقيقات مؤثر باشند .از طرفي با پيشنهاد پاركهاي علم و فناوری ،دفاتر

انتقال تكنولوژي و مراكز رشد بهعنوان واحدهايي براي بهرهجويي ميتوانند در اين زمينه بسيار مؤثر واقع شوند .چنين به نظر
ميرسد كه فرهنگ ،هنجارها و استانداردها ميتوانند نقش بسيار مهمي در عملكرد تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي ايفا

نهاي دانشبنیان که از ساختار دوسوتوان
کنند (یداللهی فارسی و همکاران .)1389 ،بررسیها نشان میدهد بیشتر سازما 
همزمان (تفکیک ساختاري) استفاده کردهاند ،در ایفاي نقش خود در حمایت فناورانه و نوآورانه از صنعت براي مشکالت
یشود،
شهاي اکتش��اف و بهر هبرداري در سطح مدیریت سبب م 
جاري و آینده آنها موفق بود هاند .همکاري تنگاتنگ بخ 

واحدهاي اکتشافی از منابع مهم واحدهاي بهر هبرداری ،استفاده کنند (خسروآبادی .)1395 ،نتایج دیگر این پژوهش نشان
داد که دوسوتوانی مدیریتی با  4مؤلفه حمایتهای هنجاری مدیران در قالب حمايتهاي اخالقي مديران ،ايجاد گروههاي
حمايتي و مشاورهاي ،تعهد مدير به هدفها و راهبردهاي تجاريسازي دانش ،حمايت مالي مديران از ايدههاي نوآور ،حمايت

همهجانبه از سرماي هگذاران بخش خصوصي در حمايت از يافتههاي دانشگاهي ،ايجاد محيطي امن و سالم براي رقابت؛ مؤلفه

اقدامات توانمندساز مدیر در قالب استفاده از ظرفيت و توان كاركنان از راه ترغيب آنها به تجاريسازي دانش ،استخدام افراد

بر اساس صالحيت علمي و دانش و تجربه كار در صنايع ،دورههاي آموزشي كارآفريني و مهارت كسبوكار براي استادان
و دانش��جويان در دانشگاه ،انتخاب موضوع پايا 
ننامهها و رسالههاي تحصيالت تكميلي در بين طر حهاي ارائه شده ،الزام

اس��تادان دانش��گاهي به تعريف موضوعات كاربردي بر پايه حل مشكالت و كمبودها ،تشويق اعضاي هيئت علمي مراكز

دانشگاهي و پژوهشی به اجرای پژوهشهای كاربردي ضروري در صنعت در جهت ارتقاي مرتبه علمي آنها ،آموزش نحوه
بازاريابي و جذب سرمايه از خارج ،برگزاري دورههاي مهارتهاي عمومي مرتبط با كسبوكار براي توسعه بازار محصول و

خدمات ،سازما 
ندهي گروههاي پژوهشی متنوع در شركت براي توانمندسازي قابليتها و ارائه خدمات آموزش مدون و بهروز

كاركنان شركت ،مؤلفه اقدامات انگیزشی مدیران در قالب ارتقاي شغلي كاركنان مبتني بر شايستگي دانشي ،ايجاد انگيزه در

فعاالن دانشگاهي نسبت به تجاريسازي دانش ،توجه به كيفي 
تگرايي در نظام آموزشي به جاي كميتگرايي ،استفاده از

پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان نخبه و كارآفرين با مهارتهاي همگرا در مؤسسان شركت و مؤلفه اقدامات

فرص 
تآفرین مدیران در قالب ايجاد حس رقابتطلبي واسطه انگيزههاي مالي و حقوقي ،دادن فرصت معقول به كاركنان

براي كشف روشهاي انجام كار ،آزادي عمل استادان برای مشاركت در فعاليتهاي كسبوكار ،ايجاد روحيه و ریسکپذیری
و مديريت ريسك در دانشگاه ،تأسيس صندوق پژوهش نوآوري و صندوق اقدامات مخاطرهآميز دانشگاه براي كمك مالي
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ويژه در مراحل رشد و شروع شرکت در تجاریسازی دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران مؤثر است .در بخش

نقش دوسوتوانی سازمانی مدیریتی در تجاریسازی دانش ،یافت ههای پژوهش با یافت ههای خیراندیش و همکاران (،)1396

يداللهی فارس��ی و همکاران ( ،)1391یداللهی فارسی و همکاران ،)1389( ،اسد ( ،)2019شی و گی ( ،)2019همیلسکی و
پاول ( ،)2018وو و همکاران ( )2015همسو است .در تبیین این یافته م 
یتوان گفت ،یکی از مهمترین آموزههاي سازمانهاي

دوس��وتوان نیاز به تی مها و مدیران دوس��وتوان اس��ت؛ مدیرانی که توان درك و ش��ناخت نیازهاي کس��بوکار اکتشاف و
بهرهبرداري در سازما 
نها را داشته باشند .این مدیران باید آمیزهاي باشند از سختگیري نسبت به هزین هها و کارآفرینانی

آزادفک��ر و داراي واق عبین��ی الزم براي تعدیل و مبادله هزین��ه (كارگريان ،1394 ،ص .)2درواقع ،مدیران ارش��د در ایجاد

یکنند .به عبارتي ،تیم مدیریت ارشد سازما 
سازمانهای دوسوتوان نقش اساسی را ایفا م 
نها نقش کلیدی در توانمند کردن
و توسعه دادن شرایط مورد نیاز برای دوسوتوانی سازمانی اجرا م 
یکنند (گیبسون و بیرکینشاو2004 ،؛ الباتکین و همکاران،

 2006و اسمیت و تاشمن .)2005 ،بر اساس نتایج پژوهشها تیمهای مدیریت ارشد جه 
تگیری دوسوتوان را از راه فرایند
تصمیمگیری تحت تأثیر قرار م 
یدهند و در تخصیص منابع و تصمیمات طراحی س��ازمانی درگیر میشوند (ادموندسون و

همکاران2003 ،؛ ایسنهارت و زبارکی 1992 ،و هامبریک )1994 ،و بین نتایج کوتاهمدت و بلندمدت تعادل ایجاد م 
یکنند

(اسمیت و تاشمن .)2005 ،ولبردا و همکاران ( )2001میگویند مدیریت ارشد بهطور آشکار تعادل میان اکتشاف و بهر هبرداري

یهاي قبلی در واحدهاي دیگر مدیریت م 
را به وس��یله آوردن تواناییهاي جدید به برخی واحدها و اس��تفاده از توانای 
یکند.

یکند که منابع خود را بهطور پویا میان دارای 
اس��میت ( )2006هم به مدیرانی اش��اره م 
یهاي موجود و نوآوري تخصیص
م
یدهند (مراغهچیان .)1396 ،مـدیرانی کـه تـوان درك و شناخت نیازهاي کسبوکار اکتشاف و بهرهبرداری در سازمانهاي

پژوهش و فناوري را داش��ـته باش��ـند .تیم ارشد سازمانهاي پژوهش و فنـاوري بایـد دوسـوتوانوار رفتار کند ،حتی اگـر

کارکنـان سـازمانهـاي پـژوهش و فنـاوري دوسوتوان نباشند (مجیدی لی 
فشاگرد .)1393 ،تأکید مستمر تیم مدیریت ارشد

بر چشـمانـدازهاي روشـن و برانگیزاننده ،در پدید آوردن سازمانهاي دوسوتوان اثـر چشـمگیر دارد .این نوع چشـ مانـدازها
موجـد هـدفهایی فراگیـر هسـتند کـه همزیستی بهرهبرداری و اکتشاف را ممکن میکند .این چنـین چشماندازها بـر

ضـرورت راهبـردي س��ازمان دوس��وتوان و منفعت آن ب��راي همه ذينفعان تأکید دارند .ب��ا یکپارچه کردن فعالیتهاي
بهرهبرداری و اکتش��اف در س��طح مدیریت ارش��د ،جهتگیريهاي مختلـف ایـن دو بخـش بـه هـم نزدیک میشوند،

چش��مانداز و اصول ارزشی جنبه اشتراکی پیـدا میکنند وپادا 
شهاي مدیریت ارشد نیز حالت اشتراکی مییابند (بندریان،

 .)۱۳۹۲همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که دوسوتوانی زمینهای با دو مؤلفه نهادی در قالب ترويج فرهنگ تجاريسازي

و كارآفريني در سطح كشور ،ظرفيت دريافت و انتقال نتايج تحقيقات در بخش صنعت ،تي مهاي بين رشتهاي ،ارزشهاي

سازمان ،ساختارهاي پويا و انعطافپذير مبتني بر تجاريسازي دانش ،شبكهسازي پويا براي گسترش فرهنگ كارآفريني،

ش��بكههاي ارتباطي و ارتباطات مختلف اعم از ارتبا 
طهاي سرماي هگذاران مشتريان ،صنعتگران و افراد و نهادهاي بيرون

دانشگاه ،تصريح تجاريسازي نتايج تحقيقات بهعنوان يكي از اجزای مأموريت دانشگاه با هدف توسعه اقتصادي منطقه،
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سياس��تهاي دانشگاه در اعطاي مجوز اس��تفاده از نتايج تحقيقات دانشگاه (ليسانس انحصاري و غيرانحصاري) ،رويكرد
مسئوالن دانشگاه به ايدهپردازي و ارج نهادن به فعالیتهاي كارآفريني و تجاريسازي و مؤلفه فردی در قالب تجرب ههاي

قبلي عميق در رابطه با تجاريسازي ،آگاهي و دانش پژوهشگر در مورد فرايندها و شيوههاي تجاريسازي تحقيقات و ايدهها،

استقاللطلبي و گريز از محدودیتهای دولتي و دانشگاهي ،ميل به كسب ثروت ،توفيقطلبي ،تمايل محقق به كسب اعتبار

دانش��گاهي و اجتماعي در حوزه تخصصي خود ،نفوذ محقق در مراجع تصميمگيري ،دانش و مهارت حل مسئله و روحيه
پژوهش��گري ،استعداد ذاتي ،ارضا نش��دن از تحقيق محض ،در تجاریسازی دانش در دانش��گاههای آزاد اسالمی استان

مازندران مؤثر اس��ت .نتایج این بخش با یافت ههای ش��هرابي و همكاران ( ،)1399رنجدوست و بختیاری ( ،)1396عباسی

اسفنجانی و فروزنده دهکردی ،)1393( ،گلرسان ( ،)1392يداللهی فارسی و همکاران ( ،)1391یداللهی فارسی و همکاران،

( ،)1389اس��د ( ،)2019ش��ی و گی ( ،)2019همیلسکی و پاول ( ،)2018وو و همکاران ( )2015همسو است .در تبیین این
یافته میتوان گفت در دانشگاهها دوسوتوانی زمینهای ،سیاستی پایین به باال و زمینهای منعطف ایجاد میکند که پژوهشگران،
مخترعان ،واگذارکنندگان امتیاز یا کارآفرینان درگیر شوند .آنها به دانش و مهارتهای عمومیتری در دوسوتوانی زمینهای

نیاز دارند .همچنین ،مدیریت سیاستهای باال به پایین و پایین به باال میتواند نقش بسیار مهمی در این تعالی داشته باشد

(یداللهی و همکاران .)1391 ،درنهایت ،نتایج پژوهش نشان داد که دوسوتوانی نوآورانه با دو مؤلفه نوآوری اکتشافی در قالب
فعاليتهاي جديد كسبوكار براي سازما 
ندهي فرايندها و رويهها ،اختراعات ثبت شده در داخل كشور مراجع بينالمللي،

پتن 
تهاي تجاري شده طرحهاي صنعتي ،عالئم تجاري ثبت شده توسط شركت ،مجوزهاي ليسانس و فرانشيزهاي اعطا
شده به ساير شرك 
تها ،نهادهاي بيروني (فروش حقامتياز) ،ايجاد و به كارگيري فناوريهاي نوين ،برگزاري نمايشگاهها و

همايشها برای انتشار يافتههاي دانشگاهي و مؤلفه نوآوری بهرهبردارانه در قالب ايجاد روشهاي جديد يا بهبودهاي اساسي

در روشه��اي موجود س��اخت و توليد محصول و خدمات فراين دهاي موجود زنجي��ره تأمين و توزيع يا فرايندهاي موجود
پشتيبان ،معرفي نوآوريها به بازار از طريق روشهايي همچون مطالعات بازار و بازاريابي براي معرفي نوآوري ،تغييرات قابل

توجه در طراحي يا بستهبندي كاال و خدمات براي افزايش ظرافت و زيبايي آن استفاده از شبك ههاي فروش يا روشهاي
جدي��د ب��راي پخش يا توزيع محصوالت در بازار ،بهرهگيري از رس��انهها و س��اير روشهاي جديد برای ترفيع يا انتش��ار

محصوالت ،در تجاریسازی دانش در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران مؤثر است .نتایج این بخش نیز با یافت ههای

شهرابي و همكاران ( ،)1399خیراندیش و همکاران ( ،)1396اکبری ( ،)1394یداللهی فارسی و همکاران ( ،)1391يداللهي

فارسي ( ،)1389وو و همكاران ( )2015همخوان و همسو است .در تبیین این یافته نیز م 
یتوان گفت ،سازمانها میتوانند

نیازهای متناقض نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه را در یک واحد سازمانی ترکیب کنند (گیبسون و بیرکینشاو )2004 ،و خود
افراد تصمیم بگیرند که چه نسبتی از زمان خود را به اکتشاف و چه بخشی را به بهرهبرداری اختصاص دهند (اوریلی و تاشمن،

نهایی دوسوتوانی واحدهای سازمانی را خلق م 
 .)2013بدین صورت ،چنین سازما 
یکنند که نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه
را همزمان دنبال کنند .دوس��وتوانی س��ازمانی در بهرهبرداری از شایستگ 
یهای موجود برای فعال ساختن نوآوری و کشف
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سهای نسبت ًا جزئی از محصوالت
تهای جدید برای پرورش نوآوری بنیادین ،عالی و بهترین مسیر است؛ اولی به اقتبا 
فرص 

موجود و مفاهیم تجاری اشاره دارد ،در حالی که دومی نشاندهنده تغییرات اساسی است که به تبدیل و تغییر محصوالت و
مفاهیم کنونی به محصوالت و مفاهیم کام ً
یهای بهرهبردارانه شامل فعالی 
یشود .نوآور 
ال جدید منجر م 
تهایی است که به
یهای اکتشافی بر اساس جس 
سمت انتخاب بهبود و کارایی گرایش دارند در حالی که نوآور 
توجو ،کشف و آزمایش ایجاد

میشوند .بر این اساس ،اکتشاف شامل آزمایش گزین ههای جدیدی با بازدههای نامشخص و دور دست است و بهرهبرداری

یهای فناوری و پارادای مهای موجود با بازدههای نزدیک و قابل پی 
عبارت اس��ت از پاالیش و گسترش شایس��تگ 
شبینی.

یتواند هم از شایستگ 
بنابراین ،یک س��ازمان دوس��وتوان ،سازمانی است که م 
یهای موجود برای به دست آوردن مزیت از

فرصتهای بازار کنونی بهرهبرداری کند و هم فرص 
تهای جدیدی را برای فائق آمدن بر چالشهای بازارهای نوظهور کشف

کند .بر این اس��اس ،پيشنهاد م 
يش��ود با توجه به نقش باالی عوامل فردی در تجاریسازی نتایج پژوهشی در گزینش و
تهای تحقیقاتی و تجاریسازی به ویژگ 
استخدام اعضای هیئت علمی و مدیران مرتبط با فعالی 
یهای فردی آنها اهمیت

شها و نشس 
بیش��تری داده ش��ود .هماي 
تهاي مش��ترك با صـنعت برای افزايش ارتبـاط و آگـاهي طـرفين از نيازهـا و

قابليـ 
تهـاي طرفين برگزار شود؛ در ســاختار برنام هریــزي آموزشــی و درســی ،شــیوههاي مدیریــت و تدریــس

دانشـگاهی بـر اسـاس پـرورش دانشـجویان بـراي ایدهپـردازي و برقـراري ارتبـاط مناسـب بـا بخــش تجــاري تجديد

نظــر شود .فعاليتهـای كارآفرينانـه در ارزشـيابي استادان بهمنظور ايجـاد انگيـزه و محـرك علمــي بــراي انجــام
اينگونــه فعالي 
تهــا و در کنــار آن ،اعطــای آزادی عمــل بــه اســتادان تأثيـر داده شود .به توانمندسازي دانشگاهها

برای كسب درآمد و تجاريسازي ايدههاي تازه و همچنين ،تقويت ارتباط صنعت و دانشگاهها توجه شود.
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