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دانش در  سازی تجاریی ها و مکانیزم ها الزامات، ضرورت
  های مدیریت دانشکده
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علمـی و سـازمان یافتـه آن    هـای   پـژوهش مرهون  ای هاعتالی صنعتی و اقتصادی هر جامع :چکیده
کنـد، موضـوع اصـلی مقالـه      مـی  سازی در این میان ایفـا  تجاری آیندفرنقش مهمی که . جامعه است

دانـش در دنیـا و بـا توجـه بـه       سـازی  تجاریی ها ها و مدلفرآیندحاضر است که با بررسی مفاهیم، 
قابــل اســتفاده در  یی معتبــر دنیــا رخ داده اســت، بــه مکــانیزمهــا ی کــه در دانشــگاهمــؤثرکارهــای 
مورد استفاده، گراندد  پژوهشروش . مختلف کشور دست یابد یها ی مدیریت دانشگاهها دانشکده
ی هـا  دانشـکده  اندامصـاحبه عمیـق بـا اسـت     ها روش گردآوری داده. است) نظریه داده بنیاد( تئوری

در قالـب سـه    هـا  نتـایج مصـاحبه  . اسـت  انجام شدهگیری به روش گلوله برفی  مدیریت بوده و نمونه
بنـدی و در پایـان نیـز، مکـانیزم      دانـش دسـته   سـازی  تجـاری ، موانـع و الزامـات   هـا  مقوله، ضـرورت 
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 مسئلهمقدمه و بیان 
نظـام اقتصـادی، صـنعتی و    "دوری ،شـود  مـی  آنچه مـانع توسـعه علمـی و اقتصـادی کشـور     

نباید از بازگفتن ایـن واقعیـت   . کشور است "نظام علمی، آموزشی و تحقیقاتی"از  "تجاری
طورکلی اقتصاد ما فاقد یک ریشه علمـی   تلخ هراس داشت که صنعت، تجارت و بازار و به

و  هـا  در قفسـه کتابخانـه   هعمـد طـور   بـه تولیدات علمـی مـا نیـز    . به دانش روز استو متکی 
قدرت اقتصـادی،   در دنیای امروز .توانند به بازار بیایند و نمی اند هی بسته حبس شدها محیط

محصـوالت  . سـت ها آن سیاسی و نظامی کشورها متناسب و متکی به حجم تولیدات علمـی 
  ].9[دهند می ان، جملگی یک عنصر واحد را تشکیلآن "اقتصادی و تجاری و صنعتی"

برای آنکه بتوانیم این شکاف عظیم علمی و اقتصادی کشورمان را با دنیای پیشـرفته پـر    
و تـا  اسـت   "علـم و دانـش   سـازی  تجـاری " بـزرگ بـزنیم و آن   یکنیم، باید دست به انقالب

 علـم دسترسـی پیـدا    ، ما همچنان در سطحی گسـترده، نـه بـه   مشکل حل نشودکه این  زمانی
برای توسعه پایدار در جامعه باید علم به فرهنگ تبـدیل شـود و   . خواهیم کرد و نه به ثروت

 .گذرد می آن سازی تجاریفرهنگی کردن علم در جامعه نیز از مسیر 
بـه طراحـی    کیفـی،  پـژوهش در صدد است با استفاده از یک  حاضر مقاله بر این اساس 

ی مدیریت بپردازد تا از طریـق آن دانـش تولیـد    ها در دانشکدهدانش  سازی تجاریمکانیزم 
بین  ای هی مدیریت به سهولت به جامعه هدف انتقال یافته و تعامل سازندها شده در دانشکده

ی هـا  فعالیـت . دشـو ی اجرایـی برقـرار   هـا  ی مدیریت، دولت، صـنعت و سـازمان  ها دانشکده
حوزه  -2حوزه آموزش  -1: ود که شاملش می ی ایران در قالب دو حوزه تعریفها دانشگاه

و  ی آکادمیـک هـا  آمـوزش : شـود  مـی  حوزه آموزشی بـه دو دسـته تقسـیم   . پژوهش هستند
بنیادی و کـاربردی اسـت،    یها ی کاربردی، حوزه پژوهشی، خود شامل پژوهشها آموزش

هـای   هـش پروژ و ای هی مشاورها هشپروژ: شوند می ی کاربردی نیز دو شاخهها که پژوهش
آموزش آکادمیـک  % 90گیرنده بر در ی ما در کلها فعالیت دانشگاه با این وجود. ای هعتوس

ی مـدیریت  ها پس قبل از هر چیزی الزم است که دانشکده. است ها هم سایر فعالیت% 10و 
 ال اینجاسـت کـه  ؤسـ . درستی تعریف کنند ظرفیت محصوالت قابل تجاری شدن خود را به

 ی مـدیریت چگونـه اسـت؟   هـا  در دانشـکده لیـد شـده   تو محصـوالت  سـازی  تجاری فرآیند
، در زمینـه آمـوزش، پـژوهش و مشـاوره     ایـن محصـوالت   سـازی  تجـاری  مؤثری ها مکانیزم
  ؟کدامند



  43 های مدیریت دانش در دانشکده های تجاری سازی ها و مکانیزم الزامات، ضرورت

 
  مبانی نظری

و  فرآینـد دانـش،   سـازی  تجـاری مبانی نظری پژوهش به مرور ادبیات پژوهشی درباره روند 
  .یابد می دانش اختصاص سازی تجاریی ها مکانیزم

  سازی تجاریگذشته در مورد  های پژوهش .1ل جدو

 نتیجه
روش
 پژوهش

  موضوع

طبــق نتــایج ایــن پــژوهش، شــکاف فرهنگــی بــین صــنعت و  
ی ضـعیف  هـا  دانشگاه، عـدم انعطـاف بوروکراتیـک، سیسـتم    

دهی و مدیریت غیر اثر بخش دفاتر انتقال تکنولـوژی،   پاداش
گاه بـه  ترین موانع اثربخشـی انتقـال تکنولـوژی از دانشـ     عمده

 .صنعت هستند

  مصاحبهکیفی ـ 
روش تحقیق 
 پیمایشی

انتقال دانـش تجـاری از دانشـگاه     .1
 ]18[ ها به شرکت

جی
خار

ع 
مناب

 

  ایجاد سیستم پاداش برای انتقال تکنولوژی؛.1
ــرای انتقــال  هــا طراحــی سیاســت. 2 ی منعطــف دانشــگاهی ب

 تکنولوژی؛
ژی از انتقــال تکنولــو فرآینــداختصــاص منــابع اضــافی بــه  .3

 دانشگاه به صنعت؛
نفعان اصـلی   کاهش مرزهای فرهنگی و اطالعاتی میان ذی. 4

 انتقال تکنولوژی

ـ  روش کمی
طراحی 
 پرسشنامه

 مـؤثر طراحی مـدلی بـرای انتقـال     .3
 ]15[دانش از دانشگاه به صنعت

  :شامل پژوهشی به دست آمده از این هابرخی نقش
محتـوای   نظـارت بـر  متـوازن در مـدیریت و    فرآینـد ایجاد . 1

 در حوزه اختراعات مورد استفاده صنعت؛ ها پژوهش
 وجود یک خط مشی پویا برای مدیریت مالکیت فکری؛ .2
 اعتبار برای حق ثبت اختراع؛ تأمینی ها ایجاد مکانیزم .3
 …توسعه طرح کارآفرینان در راستای نیاز صنعت و .4

مقاله مروری 
)review (–

 مطالعه تطبیقی

ی انتقــــال هــــا ماننقــــش ســــاز .5
تکنولوژی در گسترش حلقه علـم و  

 ]14[صنعت 

مرزهـای موجـود    برای سهولت در امر انتقـال تکنولـوژی،  .1
ی اقتصادی باید کاهش یافته یا از بـین  ها میان دانشگاه و بنگاه

  .بروند
دانـش بایـد از یـادگیری آن دانـش      سـازی  تجاریاهمیت . 2

 .بیشتر باشد

مصاحبه و 
طراحی 
 هپرسشنام

 ]16[دانش  سازی تجاریی ها راه .6

اشـاره کـرده    سازیتجاریبررسی عوامل کلیدی موفقیت در 
است که شامل تمرکز بر بازار، فرهنـگ سـازمانی، مـدیریت    
داخلـــی و ســـازمانی، مـــدیریت حقـــوق مالکیـــت فکـــری، 

 .استسازی، کارآفرینی و ایجاد کسب و کار شبکه

 ]6[ ها ژوهشپنتایج  سازی تجاری .8 مطالعه مروری

لی
اخ
ع د

مناب
 

دانشگاه برتر  5ی انتقال دانش در ها روش ی بررسی و مقایسه
در نتیجـه دسـتیابی بـه یـک الگـوی بـه گـزین شـده          جهان و
 .ها دانش در دانشگاه سازی تجاری

  مطالعه تطبیقی و
 روش دلفی

بـا عنـوانکارشناسی ارشدرساله .9
تدوین الگوی انتقال تجاری دانش "

ــات ــگاهی   و الزام ــارآفرینی دانش ک
ی پــنج هــا بــر اســاس مقایســه روش(

 ]10[")دانشگاه معتبر جهان
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  دانش سازی تجاریروند 
سسات آموزش عالی در جوامـع غربـی و در حـال توسـعه، بـا تغییـرات       ؤهای اخیر م در سال

ی ناظر بر آموزش عـالی، متحمـل   ها مشی با ظهور اقتصاد دانشی، خط. اند هزیادی مواجه بود
هـای اقتصـادی در بازارهـای     عنوان ابزاری بـرای رقابـت   ه، بهشدکه سبب  اند هرهایی شدفشا

ایـن بـدان معناسـت کـه ارزشـیابی و نگـاه بـه آمـوزش و تحقیـق          . جهانی ایفای نقش کننـد 
در تطـابق بـا ایـن    . پـذیر شـده اسـت    از زاویـه اقتصـادی امکـان    ای هطور فزایند دانشگاهی به

ی مدیریت ها سرمایه و سبک تأمینویه نگاه به دانشگاه، الگوهای و تغییر زا ها مشی تغییرخط
  ].8[ها با تحوالت کثیری مواجه شده است دانشگاه

، جهـت تسـهیل انتقـال    1تحت عنوان دفاتر انتقال فناوری ای هدر بسیاری از کشورها ادار 
حفاظت نقش عمده این دفاتر، . شده است تأسیسها به صنایع  دانش تجاری شده از دانشگاه

ی دانشـگاهی و انتقـال تجـاری دانـش از     هـا  ی فکری دانشگاه و نتـایج پـژوهش  ها از دارایی
ی هـا  ی فکری ناشی از پـژوهش ها طریق واگذاری حق امتیاز اختراعات یا سایر انواع دارایی

  ].17[دانشگاهی به صنعت است
بــه  هــای ایــران، در پــی اســتراتژی تجــاری ســازی،  مــدیران دانشــگاه راســتا نیهمــ در 

مشترک دانشگاه و صنعت، مشاوره یـا  های  پژوهش: اند ههای تجاری زیر روی آورد فعالیت
ی یهـا  ها و شرکت اندازی سازمان ، راهنال مراجعیمنظور حل مسا به» روش مهارت شخصیف«

های  آموزش ارایهپذیرد،  برداری مالی صورت می ، بهرهپژوهشیبا فروش نتایج ها  آن که در
ت علمــی در خــارج از دانشــگاه، أهــای اعضــاء هیــ بــر شــهریه، ســخنرانیکــاربردی مبتنــی 

ی صـنعتی تحـت حمایـت مـالی     ها شرکتکه توسط گرنتهای دولتی یا  پژوهشیهای  پروژه
و  2دهـی  و عقد قراردادهای لیسانس ها پژوهشگیرند، ارزیابی پتانسیل تجاری نتایج  قرار می

 ].5[حق اختراع
انتقـال یـک   : دشـو  مـی  دانشگاهی و صنعت چنـین بیـان  مفهوم انتقال فناوری بین بخش  

ایده، روش، مهارت، دانش فنی، دارایی فکری، کشف یا اختـراع ناشـی از پـژوهش علمـی     
انجام شده در بخش دانشگاهی به یک محیط صنعتی که در آن ممکن است به توسـعه و یـا   

بخــش  ســازی دانــش ایــن مفهــوم کــه صــنعتی. ها منجــر شــودفرآینــدبهبــود محصــوالت و 

                                                 
1-Technology transfer offices  
2- License 
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د، بــه لحــاظ کــاربردی دقیقــاً مــرتبط و متــرادف بــا مفهــوم شــو مــی دانشــگاهی نیــز اطــالق

  ].7[است ها پژوهشنتایج  سازی تجاری

 دانشگاهی های  پژوهشنتایج  سازی تجاری فرآیند
ی پیچیده اسـت کـه   فرآیندی ساده و خطی نیست بلکه فرآیندفناوری  سازی تجاری فرآیند

نیازمنـد   فرآینـد ایـن  . کنند می ی گوناگون در آن ایفای نقشها ندیبازیگران متعدد با توانم
ی بـازار، مـدیریت منـابع مـالی،     ها یی از قبیل توسعه محصول، ارزیابی بازار، راهبرها مهارت

 فرآینــدمطالعــات در خصــوص  ].12[ اســت... مهندســی و مــدیریت تولیــد، حســابداری و 
و  سـازی  تجاریبا تعریف مفاهیم  هعمدر طو بههای مربوط به آن  و زیرساخت سازی تجاری

  ].19[آن سر وکار دارد فرآیندمفهوم پردازی 
مجـزا تبـدیل    تـوان بـه سـه مرحلـه     مـی  را )علم تا عمـل (ایده تا بازار  فرآیندطورکلی  به 
در . آن سازی تجاریو در نهایت  2محصول /، توسعه فناوری1پردازی که عبارتند از ایدهکرد
شـود و   مـی  ایده که به اندازه کافی بازار دارد از منـابع مختلـف ایجـاد    ابتدا یک فرآینداین 

  . شود می در مرحله توسعه این ایده به فناوری یا محصول مورد نظر تبدیل. یابد می پرورش
  

 
 
  
  
  

 

 ]2[ توسعه فناوری جدید فرآیندمراحل اصلی . 1 نمودار
 

. شـود  مـی  آغـاز  سـازی  تجـاری مرحلـه   ،بـه بـازار شـد    ارایهقابل  یکه دستاورد هنگامی 
دهـی منـابع انسـانی و     ایـده تـا بـازار شـامل سـازماندهی و جهـت       فرآیندمدیریت همه جانبه 

  : استی ذیل ها فعالیت ی همه مؤثردر جهت اجرای  ای هسرمای
                                                 
1- Ideation(Idea Generation) 
2- Technology/ Product Development 

 پردازیایده

 محصول/توسعه فناوری

 سازیتجاری
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  خلق دانش جدید؛ −
های تولیـدی و خـدمات   فرآینـد محصـوالت،   ارایهی تکنیکی با هدف ها خلق ایده −

 ته؛جدید یا بهبود یاف
 ؛)کاربردی( ی اولیهها با هدف ساختن نمونه ها توسعه ایده −
 ].2[انتقال نتایج به سمت صنعت، توزیع و استفاده −

 دانش سازی تجاری یها مکانیزم
اگرچـه انتقـال نتـایج    . هسـتند  ی مختلفـی قابـل انتقـال   هـا  توسـط مکـانیزم   هـا  پـژوهش ج ینتا

پـذیری صـنعت    رشـد و رقابـت   طور وسیعی به عامـل اساسـی جهـت    به صنعت بهها  پژوهش
عنـوان بهتـرین مکـانیزم وجـود      ولی مکانیزم انتقـال دانـش و فنـاوری بـه     ؛پذیرفته شده است

ی انتقال دانش، برخی از مسیرهای مختلفـی  ها با در نظر گرفتن انواع مختلف مکانیزم. ندارد
هـا   آن دانشـگاهی دسترسـی پیـدا کنـد و از    های  پژوهشتواند به نتایج  می که بخش تجاری

  :ندمند شود به قرار زیر بهره
ی ارتباطـات  هـا  و اطالعات از طریق سمینارها و سـایر شـکل   ها انتشار و تبادل آزاد ایده .  1

  ؛]15[ غیر رسمی
  ؛]6[میان دانشگاه و صنعت از طریق ایجاد دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه مؤثرارتباط  .  2
 هـا  کارکنان سابق توسط شرکت و پژوهشگرانانتقال افراد، شامل استخدام دانشجویان،  .  3

  ؛]15[و انتقال کارکنان به داخل و بیرون از پایگاه علمی
  ؛]15[قراردادی و مشترک با صنعت های پژوهشی مشاوره و اجرای ها تشکیل گروه .  4
ــره .  5 ــی  به ــرداری از دارای ــا ب ــق روش ه ــا ی فکــری از طری ــکیل  ه ــوع تش ــدد و متن ی متع

هـایی بـا    شـرکت  تأسـیس جـوزدهی،  ی مهـا  ی دانشـگاهی بـر مبنـای فعالیـت    ها شرکت
ه توسـط کارکنـان و دانشـجویان    یافتـ  تأسـیس ی هـا  گذاری مشترک و شـرکت  سرمایه
  ؛]7[التحصیل فارغ

مرکـز رشـد،   : هـا  ی علـم و فنـاوری در دانشـگاه   هـا  و پارک 1ایجاد مراکز رشد فناوری .  6
خـدمات حمـایتی، از    ارایـه ای، کـه بـا    ن حرفـه امرکزی است تحت مدیریت متخصصـ 

ی مختلـف  هـا  و توسعه کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعـال در زمینـه   ایجاد

                                                 
1- incubator 
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و اهـداف اقتصـادی مبتنـی بـر دانـش و فـن دارنـد،         انـد  همنتهی به فناوری تشـکیل شـد  

ن امتخصصـ  ی نی اسـت کـه بـه وسـیله    پارک علـم و فنـاوری سـازما   . کنند می پشتیبانی
روت در جامعـه از طریـق ارتقـاء    شود و هدف اصلی آن افزایش ث می ای مدیریت حرفه

ی هـا  مؤسسـه ی حاضـر در پـارک و   هـا  فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت
برای دستیابی به این هدف، پارک علمی، جریان دانـش و  . متکی بر علم و دانش است
ی خصوصـی و  هـا  شـرکت  ی تحقیق و توسعه،ها مؤسسه، ها فناوری را در میان دانشگاه

ی متکی بـه نـوآوری را از   ها و رشد شرکت کند داخته و مدیریت میبازار به حرکت ان
پارک علـم و فنـاوری سـه نـوع      .کند می های زایشی تسهیلفرآیندطریق مرکز رشد و 

  :دهد می فعالیت عمده را انجام
تولیـد کننـده و مصـرف     مؤسسـات مدیریت جریان دانش رفتـاری و فنـاوری بـین     −

 کننده آن؛ 
ی نو پای متکی بر نو آوری از طریق مراکز رشـد و  ها تسهیل ایجاد و رشد شرکت −

 .]13[انشعابیی ها فرآیند
تـازگی بـرای تسـهیل و ارتقـای      کـی از سـازو کارهـایی کـه بـه     ی: ازی فن بازارهااند هرا .  7

فـن بازارهـا در   . هسـتند  هـا  وجـود آمـده اسـت، فـن بـازار      ی توسعه فناوری بهها فعالیت
المللـی و حتـی    ی بـین ها و سازمان ها ی اتحادیهکشورهای مختلف و با حمایت و پشتیبان

و در هـر   انـد  هازی شـد انـد  هی علم و فنـاوری را ها در بسیاری از مناطق صنعتی و پارک
تکنــو " :بــرای مثــال. شــود مــی یــادهــا  آن ی متفــاوتی ازهــا یــک از ایــن منــاطق بــا نــام

د، عملکـر  ی کلیدی از لحـاظ سـاختاری،  ها دارای تفاوت و …"تک مارکت"،"مارت
از مشخصـات   ،موریت که بر عهده دارنـد أو بسته به م هستند مرز فعالیتی و غیره  مکان،

برنامه اصلی فـن بـازار کمـک بـه حـل مشـکالت سیسـتمی         .هستند متفاوتی برخوردار
المللـی کـه محـل نمـایش      ی بـین هـا  بـر خـالف نمایشـگاه    .سـت ها تجاری شـدن طـرح  

ار، فناوری یا یافته پژوهشی آماده تولیـد  ، در نمایشگاه فن بازاند همحصوالت ساخته شد
 ].11[نهایی محصولصرفاً شوند نه  می به معرض فروش گذاشته ه،به بازار رسید ه،شد
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  پژوهشروش 
 پـژوهش عنوان روش  به 1دارای رویکرد کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد  پژوهشاین 

یاد یک شیوه پژوهش کیفی است کـه  روش گراندد تئوری یا نظریه داده بن .شود می استفاده
طـوری کـه ایـن     بـه . یابـد  مـی  تکـوین  ای ه، نظریها آن با استفاده از یک دسته داده ی وسیله هب

در ایـن روش،  . کنـد  مـی  ، عمـل یـا تعامـل را تبیـین    فرآیندنظریه در یک سطح وسیع، یک 
پـژوهش  د، بلکه کنند و بعد آن را به اثبات برسانن را هرگز از یک نظریه شروع نمی پژوهش

شود تا آنچـه کـه متناسـب و مربـوط بـه آن       می و فرصت داده از یک دوره مطالعاتی شروع
  ].1[است خود را نشان دهد

با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل مـدیران دانشـگاهی و    پژوهشآماری این  ی جامعه
شـگاه  تهـران، تربیـت مـدرس، پـردیس قـم، پژوه     (ی مـدیریت ها برخی از دانشکده اندااست

 ،گیـری  روش نمونـه . انـد  هانتخـاب شـد   ای هکه به روش ارجـاع زنجیـر   هستند )نفت صنعت
اسـت  گیـری   گیری گلوله برفی یک روش نمونه نمونه .است) ای هارجاع زنجیر( برفی گلوله

که واحدهای نمونه نه تنهـا اطالعـاتی در مـورد خودشـان بلکـه در مـورد واحـدهای دیگـر         
، در یک مصاحبه ابتدایی اغلب با یک خبررسان روشدر این  .]20[کنند می ارایهجامعه نیز 

خـواهیم کـه دوسـتان، آشـنایان و یـا       مـی  کلیدی کار را آغاز کرده و سـپس از آن شـخص  
  .افرادی که ممکن است برای مصاحبه مناسب باشند را به ما معرفی کند

نفــر  10در ایــن مطالعــه بــا . اســت عمیــق ، روش مصــاحبهآوری اطالعــات روش جمــع 
ه دشـ از مصاحبه پنجم به بعد، تکـرار در اطالعـات دریـافتی مشـاهده      هشد کانجام مصاحبه 
 هـا  اما برای اطمینان تا مصاحبه دهم ادامه یافت، هرچند از مصاحبه هفتم بـه بعـد داده   است؛

آغـاز   1389گردآوری اطالعـات از خـرداد مـاه    . کامالً تکراری بوده و به اشباع رسیده بود
 سـازی  تجـاری و موانع پیش روی  ها ضروت "مصاحبه با طرح سؤاالتی در مورد. ه استدش

ی هـا  براسـاس پاسـخ   ها و باقی پرسش) مصاحبه باز(شد  می آغاز "ی مدیریتها در دانشکده
ضبط شده و بـرای اسـتخراج نکـات کلیـدی      ها تمامی مصاحبه. دش می شونده طرح مصاحبه

   .چندین بار مورد بررسی قرار گرفتند
  

                                                 
1- Grounded Theory 
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 داده بنیاداحل کدگذاری در مر

  1کدگذاری باز -1
   2کدگذاری محوری -2
  . 3کدگذاری انتخابی -3

 باز کدگذاری: گام اول
  :مراحل کدگذاری باز عبارت است از 

گیری باید به حـدی وسـیع انجـام شـود تـا       در این مرحله، نمونه .تحلیل و کدگذاری -1
به کدگـذاری   باید در اصل پژوهشگر. دپژوهشگر قادر به کشف مفاهیم در موقعیت باز باش

کـدهای زیـادی   ) مـتن (ممکـن اسـت از درون یـک مصـاحبه    . هر رویداد جالب، توجه کند
گیـرد کـدهای جدیـد     مـی  طور مرتب مورد بازنگری قـرار  به ها استخراج شود اما وقتی داده

  . شوند می احصا و کدهای نهایی مشخص
اس ارتبـاط بـا موضـوعات مشـابه     م براسـ در این مرحله، خـود مفـاهی   .ها کشف طبقه -2 
عنـاوینی کـه بـه    . شـود  مـی  گفتـه  )سـازی  تـم (سـازی  طبقهشوند که به این کار  می بندی طبقه
 تر از مفـاهیمی اسـت کـه مجموعـه آن طبقـه را تشـکیل       انتزاعی ؛دهیم می اختصاص ها طبقه
یم را بـر محـور   تواننـد مفـاه   مـی  زیـرا  ؛دارای قدرت مفهومی باالیی هستند ها طبقه. دهند می

و  انـد  هتوسط خود پژوهشگر انتخـاب شـد   هعمدطور  بهی انتخابی ها عنوان .خود جمع کنند
یی که نمایـانگر آن اسـت داشـته    ها سعی بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با داده

و عبـارتی اسـت کـه مشـارکت کننـدگان در       هـا  ، واژه)هـا  عنـوان (منشـأ مهـم دیگـر    . باشند
  . تواند برای پژوهشگر کاربرد داشته باشد می برند و می کار به) مصاحبه کنندگان(شپژوه
، در هـا  تر کـردن طبقـه   منظور روشن به. ها آن با توجه به خصوصیات ها توصیف طبقه -3

  .شود می بیانها  آن گام بعدی خصوصیات
ی جدول کدهای اولیـه اسـتخراج  : است که شامل دو قسمت .جدول کدگذاری باز -4

  . ها آن همراه کدهای ثانویه ی استخراج شده از مفاهیم بهها و جدول طبقه ها از مصاحبه

                                                 
1- Open Coding  
2- Axial Coding 
3- Selective Coding  
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شود  می ، عنوانی دادهها نکات کلیدی مصاحبه ی همهدر این مرحله به : اولیه کدگذاری
  . دهیم می زیر قرار های ولاین عناوین را در جد ی همهسپس 

  .در جدول زیر آورده شده است ها مصاحبهنمونه کدهای اولیه استخراج شده از یکی از 

  کد گذاری اولیه. 2جدول 
 )مصاحبه دهم(کدگذاری اولیه

 هاآنمشاوره دادن بهها وارتباط برقرار کردن دانشکده با دیگر سازمان .1

 ها آن ی دانشکده در حل مشکالتها ریان از طریق باال بردن تواناییتایجاد اعتماد در مش .2
 ان یک عامل بازدارندهعنو برند دانشگاه به .3
 اطالعی دانشگاه از مشکالت واقعی صنایع بی .4
 علمی دانشکده هیأتپژوهش محور نبودن اعضای  .5
 ی قابل عرضهها تبدیل دانش غیر قابل استفاده به دانش قابل استفاده و فروش آن در قالب بسته .6

 ی مشتریانها و نیاز ها با پژوهش ها آموزش ت علمی از بعد عملیاتی و سازگار و همسو کردنئتقویت هی .7
 سازی تجاری فرآیندکننده دانش و استفاده کننده از آن در حضور دو گروه تولید .8

 شناخت اندک صنعت از دانشگاه  .9
 ضرورت تعریف ساختارهای ارتباط دانشگاه و صنعت .10
 ضرورت طراحی مکانیزم ارزیابی محصول تجاری شده در دانشکده .11

 گیری از مشتریان ضرورت طراحی مکانیزم سفارش .12
 ها آن علمی به آموزش به دلیل خودشیفتگی تئهیعدم نیاز اعضای  .13

 اعتماد بین دانشگاه و صنعت نبود .14

  ها از هر یک از پروژه) دانشکده% 5دانشگاه و % 5/7(باالسری %  5/12گرفتن .15
 در عرصه عمل ها لزوم ارتباط دائمی میان کارشناسان دانشگاه و سازمان .16

 اندای شفاف دانشکده از امکانات و تسهیالت موجود خود به استرسان لزوم اطالع .17
 لزوم تصویب قوانین حقوق مالکیت فکری برای جلوگیری از سرقت علمی .18
 استادانلزوم طراحی مکانیزمی برای آموزش مستمر  .19

 مداخله دولت در مرحله تبدیل ایده به محصول قابل تجاری شدن .20

 ی آکادمیکها ریک و آموزشعلمی به کار تئو تئهیمشغول بودن اعضای  .21

 ی غیر کاربردیها ی دانشکده در عمل به دلیل آموزشها ناتوانی خروجی .22

 هاآندر نتیجه کاربردی نبودنوهاو پژوهشهاهمراستا نبودن آموزش .23

  
علـت تعـداد    در مرحلـه بعـد، کـدهای اولیـه بـه      :دهی مقوالت کدگذاری ثانویه و شکل

 ی مشـابه قـرار  هـا  ی اولیه در قالب طبقهها کد( شوندبدیل میبه کدهای ثانویه تها  آن فراوان
عنـوان    در جـدول زیـر بـه   . شـود چند کد ثانویه تبدیل به یک کد مفهـومی مـی  ). گیرند می

  .شده است ارایهنمونه، نتایج کدگذاری باز براساس کد ثانویه، کدهای مفهومی و مقوالت 
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  ی و مقوالتدهی کدهای مفهوم کدگذاری ثانویه و شکل. 3جدول 

   مقوالت کدهای مفهومی کدهای ثانویه فراوانی
 )طبقه فرعی(

7 

 سازیتجاریمانع  عنوان دانشکده بهاندابرای استایهنداشتن برندهای پروژ
  ان دارای برند مربوطدابه است ها ارجاع پروژه

 برندهای مختلف از محصوالت دانشکده ارایه
انسـانی در صـنعت    تصص منـابع ی تخصصی صنعتی چون متخها ایجاد زمینه

  نفت
ی عمومی و تمرکز بر یک زمینـه تخصصـی   ها از حوزه اندالزوم خروج است

 ویژه

 ایجاد برند در
ی ها حوزه

 تخصصی

تی
رقاب

کر 
و تف

ط 
حی

د م
جا
ای

 

5 
محیط رقابتی عامل حذف افراد ضعیف

  یشانها با همه ضعف انداکده و قبول استرقابتی نبودن محیط دانش
 و دانشجویان اندافکر رقابتی در دانشکده برای رشد استلزوم ایجاد ت

ایجاد محیط 
 رشد

5 
 ها آن بندیدر رتبههاساعات خاموشی دانشگاهتأثیر

 ضرورت فعال بودن دانشگاه در طول سال و سه ترمه بودن آن
 ی دانشکدههای تابستانی در فعالیتهاگنجاندن برنامه

حداقل کردن
ساعات خاموشی 

 دانشکده

8 
 ی مدیریت از لحاظ مالی هاضعف دانشکده

 محدودیت منابع مالی  دلیل ی مدیریت بهها عملکرد پایین دانشکده
سـازی   منابع مالی مـورد نیـاز بـرای پیـاده    دانش راه دستیابی به  سازی تجاری
 ایده

 تأمینضرورت 
 منابع مالی

دها
رآم

ت د
یری

مد
 

ینه
هز

و 
 ها 

5 
 اقتصادیلزوم ایجاد توازن بین کار علمی و

ریــزی مــالی دانشــگاه جهــت مــدیریت درآمــدهای حاصــل از  لــزوم برنامــه
 ی کالنها دلیل عدم ظرفیت دانشگاه برای نگهداری پول به سازی تجاری

ظرفیت پایین
دانشگاه برای 

 ی کالنها پول

6 

 ی کاربردیها آموزشارایهوایهرابطه مستقیم میان کار مشاور
  در بازار واقعی انداک استضرورت محک زدن سواد آکادمی

 ها آن مشاوره به ارایهدرآمد زایی دانشکده از راه ایجاد ارتباط با صنایع و 

درآمدزایی از
 ارایهطریق 

مشاوره تخصصی 
ی ها به دستگاه
 اجرایی

10 

در دانشکده مؤثرمصادیق واقعی الزم آموزش ارایهاستفاده از مثال و
 ی آکادمیک ها وزشسازی محیط واقعی در آم ضرورت شبیه

 ها واقعی سازمان از محیط اندای غیرکاربردی به دلیل جدایی استها آموزش
  ی غیر کاربردیها ی دانشکده در عمل دلیل آموزشها ناتوانی خروجی

  پیامد آموزش غیر کاربردی  ها مدی پژوهشآناکار
  تربیت پژوهشگر ماهر برایآموزش صحیح الزمارایه

 ارایه
ی ها آموزش
 دیکاربر

شی
وز

 آم
تم
سیس

یر 
تغی

 

9 

 اندالزوم طراحی مکانیزمی برای آموزش مستمر است
 اندای جدید اداره کالس به استها آموزش شیوه

 ها آن علمی به آموزش به دلیل خودشیفتگی تئهیعدم نیاز اعضای 
  ی نوین آموزشی در جهانها کارگیری شیوه هلزوم ب

 اندابرای استپژوهشبرگزاری کارگاه آموزشی روش

آموزش مستمر 
 اندااست

5 
 ها واحدهای درسی متناسب با نیاز شرکتنبود

 ی آکادمیکها ترجمه محور بودن آموزش
یهادوره

  آموزشی
 غیر مرتبط
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  طبقات اصلیدهی شکل
پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات اصلی نظریه است که در جدول زیـر ارایـه   

  .شده است

  ی از مقوالتدهی طبقات کل شکل .4 جدول
 طبقات اصلی )طبقات فرعی(مقوالت

 نقش حمایتی مدیران عالی در ایجاد تحول
 امکانات و تسهیالت تأمین

 نقش پررنگ مدیریت منابع انسانی
 ی مدیریتیها مکانیزم

 هامدیریت درآمدها و هزینه
 ی پژوهشیها ایده حمایت مالی از

 توزیع عادالنه منافع
 ی مالیها مکانیزم

  پژوهشیوه آموزش روشتغییر ش
 ی پژوهش محورها آموزش ارایه

  ها مسئله محور بودن پژوهش
  تغییر سیستم آموزشی

  ایجاد سند راهبردی پژوهشی
 سازیتجاریرابطه تولید علم و

  ی آموزشی ها مکانیزم
 و پژوهشی

ارتقاء نظام ارزشیابی
  ارتقاء کیفیت محصوالت

 اصالح ساختار معیوب حاکم
 الح ساختاری اصها مکانیزم

هاحاکمیت ارزش
 بندوباری سیاسی رفع بی
  تصویر مثبت از دانشکدهارایه

  مکانیزم اصالح فرهنگ

 های داخلیفرآیندطراحی مجدد
 تسهیم دانش فرآیندایجاد 

 هاین نامهیشفافیت آ
 ی قانونیها مکانیزم

تعامل دانشگاه و صنعت
 سازی تجاریدستیابی به مزایای 
 انایجاد شبکه مشتری
 ی بازارسازیها آشنایی با شیوه

  سازی تجاریدرک ضرورت 
 ایجاد محیط و تفکر رقابتی

  فرآیندطراحی و استقرار 
 سازی تجاری 
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  گذاری محوری کد: دوم گام

هـدف از  . پردازی داده بنیـاد اسـت   کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه
این کار . است) در مرحله کدگذاری باز(ید شده ی تولها این مرحله برقراری رابطه بین طبقه

یند نظریـه  آکند تا فر می پرداز کمک شود و به نظریه می بر اساس مدل پارادایم انجام) عمل(
دهـی در کدگـذاری محـوری بـر بسـط و       اینـد ارتبـاط  آاسـاس فر . را به سهولت انجام دهـد 
  ].4[قرار دارد ها گسترش یکی از طبقه

  

  
 

  )تصویر مدل تکمیلی(ی محوری براساس مدل کدگذار .3 نمودار  

  )کدگذاری انتخابی(پردازی نظریه مرحله: گام سوم
صـیف صـرف   گونه که گفته شد، هدف نظریه پردازی بنیادی، تولید نظریه است نه تو همان
. طور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط شـوند      باید به ها ها به نظریه، طبقه برای تبدیل تحلیل. پدیده
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پـردازی   مرحله اصلی نظریـه ) براساس نتایج دو مرحله قبلی کد گذاری( ابیکدگذاری انتخ
ربـط داده و آن   هـا  مند به دیگـر طبقـه   به این ترتیب که طبقه محوری را به شکل نظام. است

یی را که به بهبود و توسعه بیشـتری  ها کرده و طبقه ارایهروابط را در چارچوب یک روایت 
این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از مـتن پدیـده مـورد    در . کند می نیاز دارند اصالح

کند یا مدل پـارادایم را بـه    می صورت روایتی عرضه مطالعه، یا چارچوب مدل پارادایم را به
  .]3[دهد می صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان ریزد و به می هم

  پژوهشی ها یافته
دانـش، بـه    سـازی  تجـاری نع و الزامـات  ، مواها در قالب سه مقوله، ضرورت ها نتایج مصاحبه
  :قرار زیر است

توسعه و  ؛دانشگاه و جامعه مؤثرارتباط  :دانش به این شرح است سازی تجاریضرورت  
ایجـاد ارزش افـزوده بـرای جامعـه و      ؛تولیـد علـم بـومی    ؛جامعـه  مسـایل حل  ؛ارتقاء کشور

  .استقالل مالی دانشکده
ی مدیریت شامل، مخالفت بـا تفکـر   ها دانشکدهدانش در  سازی تجاریترین موانع  مهم 

بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم اعتمادی میان دانشگاه و صنعت،  بنگاهی در دانشگاه، بی
پایین بـودن سـرانه    ی غیرکاربردی وها آموزش ارایه، ها ین نامهی، ضعف قوانین و آمدیریتی

  .استپژوهشی 
، طراحی مکـانیزم  سازی تجاری ی مشوقها نامه آیینالزامات انتقال دانش شامل، تدوین  

، ایجـاد سـند راهبـردی پژوهشـی     هـا  ، ارتباط با محیط واقعی سـازمان ها پروژهکنترل کیفیت 
در پایـان نیـز، مـدل    . اسـت مالی، طراحـی مکـانیزم انتخـاب افـراد ماهر     یها طراحی مکانیزم

  .شود می ارایهدانش  سازی تجاریمکانیزم 
ی هـا  دسـتگاه (جامعـه هـدف   هـا   آن کند که از طریقیان میاین مدل سازوکارهایی را ب 

ی علمـی خـود را تشـخیص داده و بـا     هـا  نیازمنـدی ...) اجرایی، صنایع، نهادهای خـدماتی و 
آینـد و از طرفـی    مـی  در صدد کسب دانش مـورد نیـاز بـر    ی مدیریتها مراجعه به دانشکده

 هـدف عرضـه   ی بـه جامعـه   ی مدیریت نیز محصول خود را از طریق بازارسـازی ها دانشکده
ی مـدیریت،  هـا  برای بسط و گسترش نظریه مکانیزم تجاری سازدانش در دانشکده. دارد می

   .ده استش ارایهمدلی کلی 
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 گیری بحث و نتیجه
ی نظـام پژوهشـی   هـا  یکی از ضرورت ،گونه که در نمودار باال نمایش داده شده است همان

سازی آن متناسـب بـا شـرایط     زهای جامعه و بومیکاربردی به نیا های پژوهشکشور، توجه 
 اندای علمی استها مدیران شرایط الزم را برای فعالیت ،بدین منظور الزم است .کشور است

جامعــه  مســایلدر زمینــه حــل هــا  آن ی نوآورانــههــا و دانشــجویان فــراهم کــرده و از ایــده
از حمایت  انداخورداری استو بر ها با وجود این حمایت. عمل آورند ی الزم را بهها حمایت

 اندااز فعالیـت اسـت   ای هآمـده و نتـایج ارزنـد    مدیران زمینه کار پژوهشی و آموزشی فـراهم 
متناسب  ی ساختاریها از الزامات حمایت از فعالیت پژوهشی، تعبیه مکانیزم. دشو می حاصل

ری در در ساختار کلی دانشگاه و دانشکده اسـت و ایجـاد تحـوالت سـاختا     سازی تجاریبا 
ی الزم جهـت فـراهم کـردن    هـا  سـازی  همچنین فرهنگ. رسد می نظر این زمینه ضرووری به

 ی مختلـف آموزشـی، پژوهشـی و   هـا  مـورد نیـاز کوشـش و تـالش علمـی در زمینـه       فضای
البتـه بایـد ایـن نکتـه را در     . در دانشکده یکی دیگر از الزامات ایجاد تحول است ای همشاور

 ی نکتـه . رود کاری از پیش نمـی  ها ی مالی مورد نیاز پژوهشها نظر داشت که بدون حمایت
و تـدوین   سـازی  تجـاری ی هـا  و قـوانین مشـوق فعالیـت    هـا  نامـه  آیـین دیگر اینکه با تـدوین  

ی فکـری تولیـد شـده در دانشـکده     هـا  مشی دقیق و شفاف برای تعیین مالکیـت دارایـی   خط
کرده و از ایـن طریـق راه رسـیدن بـه     ایجاد  اندتاانگیزه الزم برای فعالیت پژوهشی را در اس

   .آن در دانشکده را هموار سازیم فرآیندو استقرار  سازی تجاری
ی مـدیریت معاونـت پژوهشـی، آموزشـی،     ها در دانشکده ،بر اساس این مدل الزم است

  :صورت زیر در نظر گیرند را به پژوهشمالی و مدیران گروه مضامین این  ـ اداری
ی پژوهشـی  هـا  که معاونـت پژوهشـی بـر اسـاس اسـتراتژی     در وهله اول الزم است  −

ی پژوهشـی  هـا  ی پژوهشی دانشکده را تدوین و تمـام فعالیـت  ها دانشگاه، استراتژی
بر اساس کدهای مفهومی لزوم هدفمنـد کـردن   (ندک ارایهدانشکده را بر اساس آن 

  ؛)پژوهشی در دانشکده عناوین پژوهشی و تعریف استراتژی
دانشـکده از   اندتایکسـری آمـوزش کـاربردی را بـرای اسـ      معاونت آموزشی بایـد  −

 اندای اجرایی از زبان مدیران تدارک ببیند تـا اسـت  ها طریق طرح مشکالت دستگاه
بـر ایـن اسـاس     ها محور طرح درس خود را تدوین کرده و آموزش مسئلهبه روش 
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ی هـا  آموزش ارایهو  اندابر اساس کدهای مفهومی آموزش مستمر است( شوند ارایه

 ؛ )کاربردی
سال گذشته  50ی دانشکده در ها معاونت آموزشی بانک اطالعاتی از کلیه ورودی −

بـر اسـاس   ( تعبیـه کنـد  هـا   آن و مسـتمر بـا   مـؤثر را ایجاد و مکانیزمی بـرای تعامـل   
انجمن فارغ  تأسیسلزوم ، مقوالت و کد مفهومی ارتباط مستمر با فارغ التحصیالن

ی آموزشـی  هـا  مشاوره شغلی، خدمات کاریابی، برنامهی ها برنامه ارایهالتحصیالن، 
 ؛)ی فارغ التحصیلیها و سازمان ها مستمر در قالب کلوپ

و  هـا  ی سـازمان هـا  با نیاز اندایی را برای آشنا سازی استها معاونت پژوهشی فرصت −
بـر اسـاس   ( ی مسـئله محـور ایجـاد کنـد    هـا  منظور جهت دادن به پروژه به ها شرکت

علمـی، ایـده گـرفتن از     تئـ هیرت توانمندسـازی اعضـای   کدهای مفهـومی ضـرو  
آزمایشگاه عملی دانشکده مدیریت، لزوم شناخت محـیط واقعـی    ها محیط، سازمان

 ؛)، توجه به نیازهای جامعهها سازمان
قراردادهـا و درصـد باالسـری را مـورد بـازبینی قـرار داده و        مـالی  ـ اداریمعاونت  −

اساس کدهای مفهومی کاهش انگیزه افـراد از  بر ( های مالی را تسریع بخشدفرآیند
عـدالتی در   دریافت ناعادالنه، طراحی مکانیزم تعیـین سـهم مـالی افـراد پـروژه، بـی      

 ؛)اعطای مزایای پروژه
بــرای  2و ضــوابط کــرداری 1ی آموزشــی و پژوهشــی ضــوابط اخالقــیهــا معاونــت −

در سـایت   دانشکده را تدوین کـرده و  ای هی آموزشی، پژوهشی و مشاورها فعالیت
بر اسـاس کـدهای مفهـومی لـزوم تعیـین ضـوابط اخالقـی و        ( نندکدانشکده اعالم 

 ؛)کرداری، لزوم افزایش اعتبار دانشکده، لزوم ترسیم تصویرمثبت از دانشکده
و  اندااسـت  و سـطح علمـی   هـا  در دانشکده برای باال بردن توانمندی ها مدیران گروه −

بـر اسـاس کـدهای    ( نحصـار شـکنی کننـد   دانشجویان محیط رقابتی ایجاد کرده و ا
ایجـاد محـیط رشـد، حـداقل کـردن      ی تخصصـی،  هـا  مفهومی ایجاد برند در حوزه
 ؛)ساعات خاموشی دانشکده

                                                 
1- Code of ethics 
2- Code of conduct 
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با هماهنگی معاونت  ها دارای قلمرو و حیطه پژوهشی شوند و مدیران گروه ها گروه −
معرفی  پژوهشی، توانمندی گروه را بر اساس قلمرو پژوهشی تعریف شده به جامعه

 .نندک
ننـد و تــدریس،  کتعریـف  پژوهشـی   ی بـرای خـود قلمـرو و حیطـه     اسـتادان گـروه   −

را در مسیرهای تعریف شده انجـام دهنـد تـا حاصـل      ها نامه پژوهش و هدایت پایان
شـود و  منجـر  زحماتشان به تولید مقاله، کتاب و حل مشـکلی از سـازمان و جامعـه    

 .داشته باشند ؤثرمبتوانند در مجامع علمی جهانی نیز حضور 
 هـا  و مـدیران گـروه   ها با همکاری همه معاونت تر از همه ریاست دانشکده باید مهم −

بر مبنای کدهای (د ننکفرهنگ پژوهش محور و پروژه محور را در دانشکده ایجاد 
مـرتبط بـا صـنعت، مبـارزه بـا فرهنـگ        اندامفهومی لزوم حمایت دانشـکده از اسـت  

 ).پژوهش ستیزی
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