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 چکیده

هما    مردار  ای فرتمت  انمدای  رشنمن ش ادیمد رش را  مظ د بمور  همره      قرارگرفتن ایران در جایگاه نهم دنیا در تولید دانش نانو، چشمم 
همایی کمظ   ها ش دراکز پژشهشی  ظ ع موان سمایدان  دانشگاه. سای  ش خلق ثرشت  ر دب ا  ف اشر  نانو فرارش  کشور قرار داده است تجار 

همد  ایمن پمژشهش، ن اسمایی ش     . سمای  تحقیقمات دارنمد   ده د، نقشمی دمرثر در تجمار     در آن تحقیقات علمی انجام دیپژشهشگران 
. کمی است -رشش این پژشهش کیفی. سای  تحقیقات ف اشر  نانو در ایران است  د  عوادل سایدانی تأثیرگذار  ر راهبرد تجار  اشلویت

رشش تحلیل در  رش کیفی، کدگذار  در سمظ درحلمظ، ش   . ش ا زار  رش کمی، پرسش ادظ است ساختاریافتظ ا زار  رش کیفی دصاحبة نیمظ
عادل سایدانی در قالب نظ  ُعد ن اسایی ند کظ  مر انترما     16در نتیجظ، . طرفظ است در  رش کمی، تحلیل عادلی ش آنالیز شاریانس یک

هما  دانشمگاه، دمدیریت    انمد ای ییرسماخت   وادل  ظ ترتیب اشلویت عبارتاین ع. سای  تحقیقات ف اشر  نانو تأثیرگذار استراهبرد تجار 
هما  دانشمگاه، دمدیریت دانشمگاه، د ما ا ان مانی       یا ی تجار ، نمبکظ دانش، راهبرد دانشگاه ش کیفیت دانشکده، داهیت پژشهش ش جهت

ها  انشعا ی  یشتر ای د  ر انترا  راهبرد ایجاد نرکتتأثیر عوادل سایدانی در  یشتر دوار. دانشگاه، ساختار دانشگاه ش د ا ا دالی دانشگاه
 .راهبردها  دیگر است
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 مقدمه

و برنطدة اطاییة نوبط ،    دان توسط  فیییط    9191بار نظر اولیة فناوری نانو در سال  اگرچه نخستین

هطای ادیطد و   ، فناوری نانو با دربرگرفتن حوزه(Feynman, 1959, p.12)ریچارد فاینمن مطرح شد 

های علوم پیشکی، تغذیطه و بدداشطت تطا     های دانش و فناوری از همة شاخهگسترده در همة زمینه

الکترونی ، صنایع نظطامی  ونق ، ارتباطات،  وساز، حم  محی  زیست، و صنایع ساختکشاورزی و 

. کنطد گذاران حوزة دانش و فناوری باز میای وسیع و نوین را پیش روی سیاست و هوافضا، گستره

های آن در چند دهة اخیر شطک   نانو تحولی نوظدور است که پایه رسد فناوری در واقع، به نظر می

کطردن   رف و زیادی در متحطول فناوری نانو توانایی شگ. گرفته، و هم اکنون در حال شکوفایی است

 (. 1، ص9911کالنتری و همکاران، )ابیار و مواد مورد استفادة بشر دارد 

کار گرفتطه   شود که در بدبود عرصة مؤثر تولید بهاهمیت اقتصادی دانش فق  هنگامی آشکار می

گطر  در بخطش دانشطگاهی دی  . به همین دلی  اریان دانش و انتشار فناوری اهمیت یافته است. شود

ططوری کطه اام طه     کننده نیست، بلکه اطمینان از کاربرد دانش بهتندایی راضی سازی دانش بهذخیره

بطرداری کنطد، یکطی از اهطداف اصطلی تحقیقطات       گذاری در تحقیقطات بدطره  بتواند از منافع سرمایه

مگر . ردبطور مستقیم از منافع تحقیقات دانشگاهی بدره نمی طور کلی، اام ه به به. دانشگاهی است

های بخش عمطومی، ی نطی   ها، کارخانهآنکه راهکارهایی طراحی شود که نتایج تحقیقات به شرکت

دارند، سپرده شود مشطرو  بطه اینکطه     صگذاری تجاری تخصعامالن اقتصادی که در زمینة سرمایه

 (.91، ص9931فکور، )منافع دانشگاه تأمین شود 

انجطام داده اسطت، بطازار ادطانی      1119کطه در سطال     یبینمطابق با پیش  بنیاد ملی علوم آمریکا

. کنطد میلیطارد دالر بطرآورد مطی    9111قریب بطه   1199محصوالت مبتنی بر فناوری نانو را در سال 

تری نیی توس  مؤسسات دیگری انجام گرفته است؛ بطرای ماطال مؤسسطة    بینانههای خوشبینیپیش

                                                           
1. NSF 
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انجام داده است، بطازار ادطانی    1113تا  1111ی هاهایی که بین سالبینیطی پیش  لوکس ریسرچ

ایطن  . کنطد میلیارد دالر بطرآورد مطی   9911حدود  1199محصوالت مبتنی بر فناوری نانو را در سال 

، تقریباً برابر با ارزش بازار محصوالت 1199مییان حجم بازار برای محصوالت فناوری نانو تا سال 

با تواه به اینکطه  (. Palmberg et al., 2009, p.53)است  در این سال  فناوری اطالعات و ارتباطات

بین پانیده  در رانیا یاسالم یامدور ،نانو یفناور ةحوز در منتشرشده ISI مقاالت ت داد اساس بر

 مناسطب  یبسطتر  و ییتوانطا  رسدیم نظر به قرار گرفته است، نانو دانش دیتول در ادانکشور برتر 

توانطد سطدم   و ایطران مطی   است فراهم رانیا در نانو یفناور بر یمبتن محصوالت یسازیتجار یبرا

  .(99، ص9919ستاد نانو، )زیادی از تجارت محصوالت فناوری نانو را کسب کند 

هطای اصطلی فطراروی کارآفرینطان و پگوهشطگران فنطاوری نطانو اتخطاذ راهبطرد          یکی از چطالش 

نگارنططده بطر اسطاس مبطانی نظططری    در ایطن پطگوهش   . سطازی تحقیقطات دانشططگاهی اسطت    تجطاری 

شده و تحقیقات محققان دیگر و با درنظرگرفتن دانشگاه به عنوان سازمانی که پگوهشطگر   گردآوری

کمی به دنبال شناسطایی   -کارگیری روش تحقیق آمیختة کیفی کند، با به در آن تحقیق و پگوهش می

سطازی تحقیقطات دانشطگاهی    اریبندی عوام  سازمانی تأثیرگذار بر انتخاب راهبطرد تجط  و اولویت

 .فناوری نانو است

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 سازی تحقیقات دانشگاهیراهبردهای تجاری

 م قطول  یمتیق با که ،شده فیت ر دیاد محصول خلق فرایند عنوان به عموماً یفناور یسازیتجار

 یبطرا  یفرایند بیان دیگر،به . ه استشد عرضهخاص  یبازار به بازار، یتقاضا به ییپاسخگو یبرا

 اسطت  یصطن ت  یهطا شطرکت  بطه  هطا شطگاه یآزما و توس ه و قیتحق بخش از یفناور یتجار ةعرض

: کنطد سازی تحقیقات را به این شطرح ت ریطف مطی   تجاری( 9939)فکور (. 99، ص9933بندریان، )

                                                           
1. Lux Research  

2. Information and Communication Technology (ICT) 
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 را یقطات یتحق یها سازمان و هادانشگاه در دشدهیتول دانش که است یفرایند قاتیتحق یسازیتجار

 یهمکطار  مستلیم فرایند نیا. کندیم  یتبد یصن تی فرایندها ای بازار در عرضه قاب  محصوالت به

 ،یصطن ت  یهطا شرکت دولت، به وابسته یقاتیتحق یهاسازمان و یعال آموزش مراکی یاد ت ام  و

 .(11ص، 9939فکور، )است  یعلم افراد و نانیکارآفر ،یگذارهیسرما و یمال یهاسازمان

         کننطد بطه سطه راهبطرد اشطاره مطی      صططور مشطخ   در مقالة خود به( 9111)کمپو و همکاران دل

هطای تحقیقطاتی بطا    دادن پروژه انجام. 1های تجاری؛ های دانشگاهی به شرکتدهی پتنتلیسانس. 9

 Del)دانشگاهی های سازی یافتههای نوپا برای تجاریایجاد شرکت. 9حمایت مالی بخش صن تی؛ 

Campo et al., 1999, p.295.) 

هطای تحقیقطات   سطازی یافتطه  نیی در مقالة خود به پنج راهبطرد تجطاری  ( 1119)اورت و راارز 

دهطی بطه   لیسطانس . 1هطای انشط ابی؛   تشطکی  شطرکت  . 9انطد از   کند که عبارتدانشگاهی اشاره می

مالقات اسطتادان  . 9ت و نشریات علمی؛ های تحقیقاتی در مجالانتشار یافته. 9های مواود؛ شرکت

ها اطالعطات تکنیکطی میطان افطراد م اوضطه      دانشگاهی با افراد خارج از دانشگاه که در این مالقات

های تحقیق و توس ة مشترک بین بخش دانشگاهی و بخطش  گرفتة پروژه توافقات انجام. 9شود؛  می

 (.Everett & Rogers, 2003, p.1565)صن تی 

هطای  دهطی پتنطت  هطای انشط ابی و لیسطانس   دو راهبرد تشکی  شرکت( 1111)البی یدالدی و ط

سطازی  تطرین راهبردهطای تجطاری   ها، یا ترکیبی از ایطن دو را بطه عنطوان مدطم    دانشگاهی به شرکت

 (.Yadollahi & Talebi, 2009, p.452)کنند تحقیقات دانشگاهی م رفی می

کند، شرکتی ادید که توس  افرادی کطه  شرکت انش ابی را به این شرح ت ریف می 9کارایانیس

ای فناورانه که از سازمان مادر نشأت  اند و حول هستهبوده( دانشگاه)قبالً کارکنان ی  سازمان مادر 

گویطد شطرکت   مطی  1ویترسطتون . گرفته و به این شرکت ادید انتقال یافته است، تأسیس شده است

                                                           
1. Carayanuis 

2. Weatherston 
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شطده اسطت کطه کطارآفرین دانشطگاهی در       وکطار تأسطیس   انشطگاهی یط  شطرکت کسطب    انش ابی د

رییی، تأسیس اولیه و مراح  مدیریتی ب دی آن، یا ب ضی از این مراح  نقطش اصطلی داشطته     طرح

هطای  کننطد، شطرکت  های انش ابی را به این شرح ت ریطف مطی  و همکاران نیی شرکت 9راپرت. باشد

ها توس ة نظرهای مبتنی بر فنطاوری  ند که محصوالت یا خدمات آنا هاییانش ابی دانشگاهی شرکت

یا دانش فنی فناورانه یا علمی تولیدشده در ی  مجموعة دانشگاهی بوده و توس  اعضطای علمطی،   

 ,.Pirnay et al)گطذاری شطده اسطت    کارکنان یا دانشجویان دانشگاهی، یا با مشارکت دیگران بنیطان 

2003, p.368 .) 

سازی فناوری، فروش کام  حقطو  انحصطاری مربطو  بطه     های تجاریترین شک یکی از ساده

شده بدون هیچ  وقتی همة حقو  انحصاری ی  اختراع ثبت. شده از مال  آن است ی  اختراع ثبت

شده به فرد حقیقی یا حقوقی دیگطر   محدودیت زمانی یا شرای  دیگر از سوی مال  آن اختراع ثبت

قراردادهای لیسطانس  (. 94، ص9939هداوند، )حقو  واگذار شده است گویند این منتق  شود، می

این روش شام  یط   . سازی فناوری دربارة کاال یا فرایند فناوری توس  قرارداد استروش تجاری

االمتیاز به عنوان سدم از فروش، یا ی  رونطد دواانبطه از امتیطازات و دانطش، و     الیحمه یا حقحق

 & Lowe)اسطت   صر دو طرف برای نگدداری در بطازة زمطانی مشطخ   ت ددی برای التیام توس  ه

Taylor, 1998, p.267.) 

گرفتن یطا تطأمین مطالی شطریکی دیگطر بطرای پطذیرفتن         خدمت ی  قرارداد تحقیقاتی مشترک به

این تحقیقات م موالً خصوصطیات ویطگه، دامنطة کطاربرد وسطیع در      . از تحقیق استخاص ای  گونه

 ,Ford & Saren, 1996)ادة کم یا عدم اسطتفاده از دانطش شطرکت اسطت     ها و استفصنایع و شرکت

p.19 .)هطای صطن تی در قبطال    دادن تحقیقات مشترک دانشگاه بطا صطن ت، شطرکت    در راهبرد انجام

برداری انحصاری از فنطاوری حاصطله از همکطاری مشطترک بطین      دریافت امتیازهایی مانند حق بدره

کطارگیری   ری غیرانحصاری بدون پرداخت حق امتیاز ادطت بطه  برداشرکت و دانشگاه، یا حق بدره

                                                           
1. Rappert 
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کننطد و وارد  دادن تحقیقات توس  بخطش دانشطگاهی تطأمین مطی     فناوری، واوه الزم را برای انجام

بیطان  ( 9111)کطامپو و همکطاران    دل. شطوند قراردادهای مشترک تحقیقاتی با بخش دانشطگاهی مطی  

اغلب هنگامی کطه فنطاوری ایجادشطده در دانشطگاه در      دادن تحقیقات مشترک کنند راهبرد انجام می

است، ادطت توسط ة فنطاوری و     صمراح  اولیة توس ه است و قابلیت تجاری آن در بازار نامشخ

ها و صطنایع تمایط  دارنطد بطه ازای     کارخانه. شودتر انتخاب میهای مناسبکنندهپیداکردن لیسانس

ده از طریطق همکطاری مشطترک بطا دانشطگاه،      دریافت حقوقی در زمینطة مالکیطت م نطوی ایجادشط    

 (.Del Campo et al., 1999, p.296)نیافتة دانشگاهی را تأمین مالی کنند  های توس ه فناوری

 (مرور تحقیقات گذشته)سازمان و عوامل سازمانی 

کند سازمان ندادی ااتماعی است که هدف و سیستم دارد و به سبب داشطتن  بیان می( 9111)دفت 

 ,Daft, 1992)شطده دارد   دهد و مرزهطای شطناخته  های خاصی را انجام میآگاهانه ف الیتساختاری 

p.46 .) ت ریف دیگری از سازمان بدین شرح است که سازمان متشک  از دو یا چند نفر است که در

اهطداف مشطترک بطا همطدیگر همکطاری      شده برای نی  به  محیطی با ساختار منظم و از قب  طراحی

ای ااتمطاعی  سازمان را پدیده( 9119)همچنین، رابینی (. 91، ص9939یری و رستمی، تدب)کنند  می

طور آگاهانه هماهنگ شده و حدود نسبتاً مشخصطی اسطت و بطرای تحقطق هطدف یطا        داند که به می

 (.Robbins, 1994, p.54)کند اهدافی بر اساس ی  سلسله مبانی دائمی ف الیت می

سازی تحقیقات دانشگاهی را کیفیطت  سازمانی مؤثر بر تجاریعوام  ( 1113)اومام و همکاران 

و منبع انتقطال فنطاوری، فراینطد     صدانشکده، انضبا  درونی مراکی پگوهشی، ماهیت پگوهش، تخص

فریطدمن و  . (Umum et al., 2008, p.469)کننطد  یابی تجاری پگوهش بیان میانتقال فناوری و ادت

ماننطد نطوع دانطش موضطوع     )یابی تجاری پگوهش اهیت و ادتبا تأکید بر بُ د م( 1119)سیلبرمن 

به عنطوان عوامط    ( Umum et al., 2008, p.469)که توس  محققانی مانند اومام و همکاران ( تحقیق

تحقیقطات نشطان   گویند سازمانی مؤثر بر انتخاب راهبرد تحقیقات دانشگاهی شناخته شده است، می

هطای   این فطر  کطه یافتطه    ةبر پای) کنند ف الیت میهای پیشکی دهد دانشمندانی که در دانشکدهمی

احتمطال اینکطه نتطایج تحقیقطات خطود را      ( تری قابلیت تبدی  به پتنت را دارندآسان طور پیشکی به
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(. Friedman & Silberman, 2003, p.85) های دیگر بیشتر اسطت ن رشتهقاقحنسبت به م ،پتنت کنند

سطازی و انتقطال   هطای دانشطگاه در تجطاری   ریح به نقش زیرساختبا تص( 1113)اوشیا و همکاران 

ها دفتر انتقطال فنطاوری   گوید به منظور ارتقای ارتبا  دانشگاه با صن ت، برخی دانشگاهفناوری، می

کننطدة اشطاعة فناورانطه از تحقیقطات دانشطگاه بطه       ها به عنوان تسدی نقش آن. انداندازی کردهرا راه

های مالکیت م نوی دانشگاه و مساعدت محققطان در نشطر نتطایج    ای ارزشصن ت، مدیریت و ارتق

محقطق دیگطری بطا اشطاره بطه نقطش       (. O’Shea et al., 2008, p.663)تحقیقات شایان تواطه اسطت   

هطای مطرتب ،   گوید نبود فرهنگ نوآوری بین مدیران و کارمنطدان بطا مدطارت   مدیریت دانشگاه، می

نیروهطای انسطانی و تحطرک ایطن سطرمایه از      . های انسانی اسطت هایی بسیار مدم در نیرومحدودیت

بیطان  ( 1113)اخطوان و همکطاران   . (Jasinki, 2009, p.121)عوام  اصلی در ح  این مشک  اسطت  

. انطد طور عمده، کارشناسان آمادگی کم دانشگاه در همکاری با صن ت را سطرزنش کطرده   کنند بهمی

ها از موانع انتقال فنطاوری در ایطران   ها و بنگاهان دانشگاهفقدان دانش، انگییش و مدارت میان مدیر

 (.Akhavan et al., 2008, p.8)است 

 بطرای  ی راصطن ت  مطالی  منطابع  بیشتر که ییهادانشگاه که کندمی رهااش نکته این به( 1119)شین 

 ،کننطد  اسطتفاده مطی   یدولتط  منطابع  از که هاییهدانشگابا  هقایسمدر  ،گیرند کار می به تحقیق دادن مانجا

اسطت   بیشطتر  هطا آن در تحقیطق  هطای  هیافتط  سطازی تجطاری  برای انش ابی یها تشرک تشکی  راهبرد

(Shane, 2004, p.86.)      یطابی  در تحقیق دیگری ضمن اشاره بطه اهمیطت ماهیطت پطگوهش و ادطت

ن تحقیقات داد کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و انجام  تجاری در آن، بیان شده است که با کاربردی

هطای  ها و بازار، و بطا تواطه بطه نیطاز صطنایع و شطرکت      مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع، شرکت

افیون بر ایجاد سررییهای . شوداقتصادی در سطح اام ه، زمینة بس  تحقیقات کارآفرینانه مدیا می

هطا  گذاریسرمایهها، این های تحقیق و توس ه در دانشگاهکنندگان در ف الیتاطالعاتی میان شرکت

هطای ادیطد بطرای    بطه ایجطاد فرصطت   دهد کطه  ذخیرة سرمایة فناورانه در ی  کشور را افیایش می

در این تحقیق عوام  دیگری را کطه  (. Choi & Phan, 2006, p.501)شود گیری بنگاه منجر می شک 

 .دهیمقرار میگیرند، در این گروه ایء عوام  سازمانی قرار می( 9119)بر اساس ت ریف رابینی 
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 فناوری نانو و کاربردهای آن

سطازمان  . انطد های مت دد، اما نسطبتاً مشطابه را از فنطاوری نطانو مططرح کطرده       منابع گوناگون ت ریف

کنطد، درک و کنتطرل مطواد و فراینطدها در     استاندارد ادانی، فناوری نانو را به این شرح ت ریف می

هطای  ططوری کطه ایطن پدیطده     نانومتر، بطه  911در کمتر از مقیاس نانو، در ی  یا چند ب د و م موالً 

مواد نانومقیطاس   صکارگیری خوا با به. شود مستق  از اندازه، م موالً به کاربردهایی ادید منجر می

هطایی بدبودیافتطه ایجطاد    ها تفطاوت دارنطد، مطواد، ابیارهطا و سیسطتم     ها و مولکولاتم صکه با خوا

اتحادیطة   .(Palmberg et al., 2009, p.53)کننطد  بطرداری مطی  درهادید ب صشوند که از این خوا می

ای های گسطترده ای را آغاز کرده است که در قالب آن، مطال ات و تحلی پروژه 1113اروپا از سال 

گطذاران اروپطایی را در راهبطردی    گیطرد تطا سیاسطت   در سطوح مختلف علمی و صن تی انجطام مطی  

، کاربردهطای فنطاوری نطانو در    1199در گطیارش مطارس   . م  کندهای توس ة فناوری نانو ک برنامه

ونق ، صنایع کشاورزی و مواد غذایی، شیمی و مواد، سطاختمان   های هوافضا، خودرو و حم حوزه

و انرژی، محی  زیست، سالمتی، پیشکی و نانو بیوفناوری، فناوری اطالعات و ارتباطات، امنیت و 

سطازی در هطر یط  از    در ایطن گطیارش موانطع تجطاری     .منسواات، به تفصی  تحلی  شطده اسطت  

 (.99، ص9911سلطان دهقان، )های کاربردی فناوری نانو شناسایی شده است  حوزه

 روش تحقیق

کمطی   -کارگیری روش آمیختة کیفطی  های آن با بهاین پگوهش از نظر هدف کاربردی است که داده

هطای کیفطی از طریطق     مطرتب ، بطه داده  در این پگوهش پس از مطرور متطون   . آوری شده استامع

شود و دامنطة اصطلی مسطئله     صشمار مسئله مشخهای بی مصاحبه با خبرگان گردآوری شد تا انبه

کطردن   بنطدی برای تفسیر، کدگذاری و مقولطه  صدر این بخش انتخاب چارچوبی مشخ. روشن شود

کیفطی خبرگطان    اام ة آمطاری بخطش  (. 991، ص9933سرمد و همکاران، )ها ضروری است پاسخ

ایطن خبرگطان   . سازی تحقیقات دانشگاهی و آشنا با فناوری نانو اسطت در راهبرد تجاری صمتخص

، (اعضای هیئت علمی دانشگاه تدران و دانشگاه تربیطت مطدرس  )گروه خبرگان دانشگاهی  9شام  

آفرینطان  و کار( مدیران کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسط ة فنطاوری نطانو   )گذاران سیاست
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ت طداد مناسطب   . است( های ف ال فناوری نانومدیران عام  و کارآفرینان شرکت)حوزة فناوری نانو 

شطده بطرای پطگوهش کیفطی بطه نطوع سطؤال پطگوهش، نطوع روش کیفطی            کنندگان انتخطاب شرکت

. شده در مطال ه، منابع مادی، زمان و ت داد پگوهشگران درگیر در پطگوهش بسطتگی دارد   کارگرفته به

ططور   گیری کیفطی بطه   برای حجم نمونه واود ندارد، نمونهخاص اگرچه قاعدة محض یا راهنمایی 

برخطی متطون پگوهشطی ت طداد واحطدهای      . ای عمیق است کلی شام  واحدهای کوچ  در مطال ه

پیشطنداد   11تا  91های ناهمگون بین واحد و برای گروه 3الی  1های همگون، نمونه را برای گروه

بدین ترتیب، حجم نمونه در بخش کیفی بر مبنای اص  اشباع نظری (. Kuzel, 1999, p.97)کنند می

هطا ادامطه   ها، مصطاحبه شدن داده نفر از خبرگان به دلی  تکراری 91مصاحبه با  لذا پس از. ت یین شد

نفطر مطدرک    9نفر ایشان مطدرک دکتطری و    9زن، که  1مرد و  3شوندگان شام  مصاحبه. داده نشد

 9سال یا بیشتر با فناوری نانو در ارتباطنطد و   91نفر از ایشان  1همچنین، . اسی ارشد داشتندکارشن

 .کنند سال در حوزة فناوری نانو ف الیت می 91تا  9نفر بین 

های ف طال در حطوزة فنطاوری نطانو     اام ة آماری بخش کمی کارآفرینان و مدیران عام  شرکت

شرکت فنطاوری نطانو در محطدودة     41مایشگاه فناوری نانو، بر اساس آمار چدارمین دورة ن. هستند

برای ت یطین حجطم نمونطه در بخطش کمطی      (. 99، ص9911ستاد نانو، )کنند  شدر تدران ف الیت می

 91، کطه حجطم نمونطه در بخطش کمطی شطام        (991، ص9931هومن، )کار گرفته شد  به 9فرمول 

 .شرکت محاسبه شد

درصطد از   99نفطر دارنطد،    91هطای نمونطه حطداق     شرکت درصد از 91از نظر ت داد کارکنان، 

حوزة ف الیطت  . نفر کارمند دارند 9ها حداکار درصد شرکت 19نفر کارمند و  91تا  9ها بین شرکت

. درصطد علطوم پایطه اسطت     93درصطد علطوم انسطانی و     91ها فنطی و مدندسطی،   درصد شرکت 91

 91سطال،   91تطا   9درصطد بطین    99بیشطتر،  سال یا  91ها درصد شرکت 1همچنین، سابقة ف الیت 

 .سال یا کمتر است 1درصد  19سال و  9تا  1درصد بین 

  
  

1
  9   

  
1
  

1
  9   

                                                      (9)  
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دقطت احتمطالی مطلطوب بطرآورد در بطرآورد       d، 11/9ضریب اطمینان برابر بطا   tدر این رابطه، 

 .است 9/1نسبت وقوع حادثه برابر با  pو  41حجم اام ه برابر با  N، 13/1پارامتر اام ه برابر با 

. اسطت  1اییا ارااعی زنجیطره  9در بخش کیفی این تحقیق روش گلوله برفی گیری روش نمونه

کنطد   کننطدة دیگطر انتخطاب مطی     کننطده را بطا سطفارش شطرکت    در این روش پگوهشگر ی  شرکت

(Biernacki & Waldorf, 1981, p.156) .در بخطش کمطی ایطن تحقیطق نیطی روش      گیری  برای نمونه

ای از اام طه  گیری تصادفی روش گیینش نمونه نمونه. کار گرفته شده است به  گیری تصادفی نمونه

دارنطد، ثابطت    nثابت  های ممکن آن اام ه که حجمطوری که احتمال گیینش همة نمونه است، به

ای شام  مقطاالت و  ها عالوه بر منابع کتابخانهروش گردآوری داده(. Kerlinger, 1986, p.72)بماند 

سطاختاریافته و در   در بخش کیفی ابیار مصاحبة نیمهباشد که  روش میدانی نیی میهای مربو ، کتاب

روایطی مصطاحبه بطا    . کار گرفتطه شطد   های میدانی به بخش کمی ابیار پرسشنامه برای گردآوری داده

روایطی  . دادن اصطالحات الزم تأییطد شطد    کارگیری نظرهای خبرگطان و انجطام   مند و بهطراحی نظام

برای تأییطد پایطایی پرسشطنامه ضطریب آلفطای کرونبطا  بطا        . پرسشنامه نیی با نظر خبرگان تأیید شد

دهنطدة پایطایی بسطیار     دست آمد و نشطان  به 111/1محاسبه شد که برابر با  9افیار اس پی اس اس نرم

 .باالی ابیار تحقیق است

ها در بخش کیفی شام  کدگطذاری در سطه مرحلطة کدگطذاری اولیطه،      وتحلی  داده روش تجییه

افیار اسمارت تأییدی با نرم 9در بخش کمی تحلی  عاملی. کدگذاری باز و کدگذاری محوری است

ایطن پطگوهش در   . افیار اس پی اس اس انجام گرفطت با نرم 4طرفه و آنالیی واریانس ی  1پی ال اس

و در محدودة مکانی دانشگاه تدران، دانشطگاه   9919تا شدریور  9911بازة زمانی هفت ماه از اسفند 

                                                           
1. Snowball 

2. Chain Referral  

3. Simple Random Sampling  

4. SPSS 

5. Factor Analysis  

6. Smart PLS 

7. One Way ANOVA  
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هطای علطم و فنطاوری دانشطگاهی و     تربیت مدرس، ستاد توس ة فناوری نانو، مراکی رشطد و پطارک  

 .نجام گرفته استهای ف ال در حوزة فناوری نانو اشرکت

 های تحقیقیافته

 بخش کیفی

دادن مصاحبه، به منظور شناسایی عوام  سازمانی تأثیرگذار بطر راهبطرد    در بخش کیفی قب  از انجام

سطازی  شوندگان رااع به راهبردهای اصلی تجطاری  سازی تحقیقات فناوری نانو، از مصاحبهتجاری

توانسطتند در صطورت   شوندگان مطی  مصاحبه. ه شدتحقیقات دانشگاهی در حوزة فناوری نانو پرسید

نفطر از   1دهطد  هطای ایطن بخطش نشطان مطی     یافتطه . تمای ، ی  یا بیش از ی  راهبرد را نطام ببرنطد  

های انش ابی نفر به راهبرد ایجاد شرکت 3دادن تحقیقات مشترک،  شوندگان به راهبرد انجام مصاحبه

ها و مصاحبه صدر بخش ب دی، پس از تلخی. دادند نفر به راهبرد واگذاری لیسانس را اولویت 1و 

منظور پرهیی از افطیایش حجطم    به. کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام گرفت

، (ااطیای فرعطی  )نتطایج کدگطذاری اولیطه     9در اطدول  . شطود  های مصاحبه بیطان نمطی  مقاله، گویه

 .بیان شده است(   سازمانیعوام)و کدگذاری محوری ( اب اد اصلی)کدگذاری باز 
 

 و کدگذاری محوری ( ابعاد اصلی)، کدگذاری باز (اجزای فرعی)کدگذاری اولیه . 1جدولادامة 

 ردیف
 ابعاد 

 (کدگذاری باز)
 (کدگذاری اولیه)اجزای فرعی 

کدگذاری 
 محوری

9 

های زیرساخت

 دانشگاه

 واود پارک علم و فناوری در دانشگاه

 عوامل

 سازمانی 

 واود مراکی رشد در دانشگاه 1
 های آزمایشگاهی و واود شبکه زمایشگاهی دانشگاهآامکانات  9
 سازی در دانشگاهواود مرکی انتقال فناوری و تجاری 9

 واود مرکی طراحی و توس ة محصول ادید در دانشگاه 9
 دانشگاه در فکری مالکیت حقو  از حمایت مرکی واود 1
 کارآفرینی در دانشگاه ةهای مشاورکلینی واود  4
3 

 منابع انسانی
 .ها داشته باشند که توانایی ایجاد رابطه در اذب پروژه در دانشگاه د افرادیووا

1 
در حوزة  صدانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان متخص)کمیت و کیفیت محققان 

 (فناوری نانو
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 و کدگذاری محوری ( ابعاد اصلی)، کدگذاری باز (اجزای فرعی)کدگذاری اولیه . 1جدولادامة 

 ردیف
 ابعاد 

 (کدگذاری باز)
 (کدگذاری اولیه)اجزای فرعی 

کدگذاری 

 محوری

 مرتب  با فناوری نانو در دانشگاه ةو افراد خبر ها واود رشته  91
 واود افراد با سابقة موفق کارآفرینی در دانشگاه  99

 امکانات مالی دانشگاه ادت حمایت از نظرهای نوآور منابع مالی 91

 عوامل

 سازمانی 

99 
 مدیریت دانشگاه

 سازی تحقیقات دانشگاهی تجاری زمینةدر مدیریتی  های حمایت
 سازی تحقیقات دانشگاه در رابطه با تجاری دانشگاه اهداف و راهبرد به مدیر ت دد 99
 سب  مدیریت کارآفرینانه و نوآورانه در دانشگاه 99
91 

 ساختار دانشگاه

 (بودن ساختار سازمانی  مسطح یا مرتفع) مراتب سازمانی سلسله
 دانشگاهواود ساختار سازمانی فناورمحور در  94
  فرین در ساختار دانشگاهآهای دانشگاه کار مؤلفه واود 93
 بودن دانشگاه خصوصییا دولتی  91
11 

 فرایندها

 دانشگاهدر سازی فناوری ایجادشده  تجاری در زمینة با صمشخ فرایندهای واود
 در دانشگاه( کاغذ بازی)مییان بروکراسی  19

11 
دانشگاه با  م ات  ةحوبارة نو خارای درهای داخلی  نامه ها و شیوه نامه آیین واود

 سازی تجاری ةصن ت در حوز

19 

 مدیریت دانش

به اعضای  سازی و انتقال آن تجاری زمینة در دانشگاه کارگیری دانش افراد مواود در هب
 دیگر

 دانشگاهوسای  ارتباطی مدرن در  کار گیری به 19
 ر دانشگاهفرینی دآهای آموزش کار برنامه 19
 دانشگاهچگونگی انتقال دانش در  زمینة موزشی درآهای  رنامهب 11
14 

راهبرد دانشگاه و 

 کیفیت دانشکده

 واود راهبرد توس ة محصول در دانشگاه
 گذاری در دانشگاهواود راهبرد سرمایه 13
 واود راهبرد بازار در دانشگاه 11
 وکار در دانشگاه واود راهبرد کسب 91
 های پگوهشی در دانشکدهها و طرحکیفیت پگوهش 99
91 

 های دانشگاهشبکه
 سازی دانشگاه در صن تنفوذ و شبکه

 گذاریگیری و سیاستسازی دانشگاه در مراکی تصمیمنفوذ و شبکه 99
یابی  ماهیت و جهت 99

 تجاری

 ایماهیت پگوهش به عنوان پگوهش بنیادی، کاربردی یا تحقیق و توس ه

 های پگوهشیها و طرحسازی در پگوهشیابی تجاریواود ادت 99

نشطان داده شطده اسطت، عوامط  سطازمانی تأثیرگطذار بطر راهبطرد          9ططور کطه در اطدول     همان

بُ طد   91دست آمطده اسطت، شطام      سازی تحقیقات فناوری نانو که از مصاحبه با خبرگان به تجاری

 ادامة
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نشطان داده شطده    9اصلی و اایای فرعطی در اطدول   ایئیات اب اد . ایء فرعی است 99اصلی و 

 .است

 بخش کمی

برای این منظور تحلیط   . پس از تحلی  بخش کیفی، این اب اد و اایا در بخش کمی نیی تحلی  شد

افطیار،  هطا بطه نطرم   پطس از ورود داده . افیار اسمارت پطی ال اس انجطام گرفطت    عاملی تأییدی با نرم

ضطریب   صبدین منظور برای بررسطی پایطایی دو شطاخ   . بررسی شد 1و روایی 9های پایاییشاخص

مقطدار قابط  قبطول بطرای هطر دوی ایطن       . کار گرفته شد به 9و ضریب پایایی مرکب 9آلفای کرونبا 

 9همچنطین، بطرای بررسطی روایطی همگطرا     . است 4/1ها بر اساس مبانی نظری حداق  برابر شاخص

بر اساس مبانی  صمقدار قاب  قبول این شاخ. ه شدمحاسب 1شده میانگین واریانس استخراج صشاخ

عطالوه بطر بررسطی پایطایی و روایطی، دو      (. 19، ص9919داوری، )اسطت   9/1نظری حداق  برابطر  

مقدار قاب  قبول برای بار عاملی حداق  برابر . نیی بررسی شد 3و آمارة تی 4دیگرِ بار عاملی صشاخ

(. 13، ص9919داوری، )اسطت   11/9حطداق  برابطر   آمارة تی  صو مقدار قاب  قبول برای شاخ 9/1

ها با مقادیر قاب  قبطول و نیطی بررسطی دو    های پایایی و روایی، و مقایسة آنپس از بررسی شاخص

 یط  ها با مقادیر قاب  قبول، برای تأیید مدل، به حطذف  بار عاملی و آمارة تی و مقایسة آن صشاخ

( 9از ادول  11و  19، 11، 91، 91های  اایای شماره) ایء پنج و( 9بُ د فرایندها از ادول )بُ د 

مقادیر بار عاملی و آمارة تی برای اب طاد و ااطیای   . ناچار شدیم( نتایج مصاحبة کیفی)از مدل اولیه 

 .نشان داده شده است 1تأییدشده در ادول 

                                                           
1. Reliability 

2. Validity 

3. Cronbachs Alpha 

4. Composite Reliability 

5. Convergent Validity 

6. AVE 

7. Factor Loading 

8. T-Statistics  
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 سازمانی تأثیرگذار  افزار برای ابعاد و اجزای شده با نرم مقادیر بار عاملی و آمارة تی محاسبه. 2جدول

اب اد عوام  
 سازمانی

 ارتبا  هر ب د با عوام  سازمانی
 اایای عوام  سازمانی

 ارتبا  هر ایء با اب اد سازمانی

 آمارة تی بار عاملی آمارة تی بار عاملی

های  زیرساخت

 دانشگاه
33/1 11/91 

 11/91 39/1 واود پارک علم و فناوری
 91/11 39/1 دانشگاهواود مراکی رشد در 

 91/99 49/1 زمایشگاهی دانشگاهآامکانات 
 39/11 31/1 واود مرکی انتقال فناوری
 99/11 39/1 واود مرکی طراحی و توس ه

 99/11 31/1 حقو  از حمایت مرکی واود
 91/4 99/1 های مشاورهواود کلینی 

منابع انسانی 

 دانشگاه
41/1 11/91 

 14/1 11/1 ...توانایی که در دانشگاه افرادید ووا
 49/91 44/1 کمیت و کیفیت محققان

 19/94 31/1 و افراد خبره ها واود رشته
 44/91 41/1 واود افراد با سابقة موفق

 19/91 14/1 منابع مالی دانشگاه
مکانات مالی دانشگاه ادت حمایت از 

 نظرهای نوآور
 ت ریف نشده 11/9

 91/91 49/1 مدیریت دانشگاه
 11/91 11/1 مدیریتی های حمایت

 19/91 11/1 اهداف و راهبرد به مدیر ت دد
 19/99 43/1 سب  مدیریت کارآفرینانه

 19/91 13/1 ساختار دانشگاه
 91/91 11/1 واود ساختار سازمانی فناور

 99/11 33/1 فرینآهای دانشگاه کار واود مؤلفه

 19/14 39/1 دانشمدیریت 

 14/99 34/1 کارگیری دانش افراد هب
 93/99 49/1 وسای  ارتباطی کارگیری به

 99/99 43/1 فرینیآهای آموزش کار برنامه
 91/94 33/1 موزشیآهای  رنامهب

راهبرد دانشگاه و 
 کیفیت دانشکده

41/1 31/19 

 41/94 49/1 راهبرد توس ة محصول
 99/11 39/1 گذاریراهبرد سرمایه

 13/91 49/1 راهبرد بازار
 91/3 19/1 وکار راهبرد کسب

 39/11 41/1 هاکیفیت پگوهش

 13/93 49/1 های دانشگاهشبکه
 91/99 19/1 ...سازی دانشگاه درنفوذ و شبکه
 91/91 19/1 ...سازی دانشگاه درنفوذ و شبکه

ماهیت پژوهش و 

 یابی تجاریجهت
44/1 11/99 

 19/91 11/1 ماهیت پگوهش
سازی در یابی تجاریواود ادت
 های پگوهشیها و طرحپگوهش

19/1 14/99 
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های دانشگاه، منابع انسانی دهد عوام  سازمانی شام  نه بُ د زیرساختنشان می 1نتایج ادول 

دانش، راهبرد دانشطگاه و  دانشگاه، منابع مالی دانشگاه، مدیریت دانشگاه، ساختار دانشگاه، مدیریت 

اطیء فرعطی    91یابی تجاری پگوهش شام  های دانشگاه و ماهیت و ادتکیفیت دانشکده، شبکه

 .سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو تأثیرگذار استدر راهبرد تجاری

سطازی  دهد تأثیر عوام  سازمانی بر انتخطاب راهبطرد تجطاری   طرفه نشان می آنالیی واریانس ی 

دادن تحقیقطات مشطترک و ایجطاد     تحقیقات دانشگاهی بین سطه راهبطرد واگطذاری لیسطانس، انجطام     

 .دهد طرفه را نشان می نتایج آنالیی واریانس ی  9ادول . های انش ابی تفاوت م نادار داردشرکت
 

 طرفه نتایج آزمون آنالیز واریانس یک. 3جدول

  ضریب معناداری  Fنسبت   وراتمیانگین مجذ  درجة آزادی  مجموع مجذورات موارد

 191/1 414/9 499/9 1 914/9 هابین گروه

   913/1 994 149/99 هادرون گروه

    991 944/94 کل

بیشطتر از عطدد یط  و ضطریب م نطاداری       Fشود، نسبت مالحظه می 9طور که در ادول  همان

سطازی  انتخطاب راهبطرد تجطاری    بنابراین، تأثیر عوام  سطازمانی تأثیرگطذار بطر   . است 19/1کمتر از 

 .تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو بین سه راهبرد مورد بررسی در این پگوهش تفاوت م نطادار دارد 

میانگین تأثیر هر از اب اد عوام  سازمانی بر انتخطاب هطر سطه راهبطرد نشطان داده شطده        9در شک  

 .است

                                                           
1. Sum of Squares 

2. df 

3. Mean Squares 

4. F-ratio 

5. Sig.  



   644                                                            1314تابستان ، 2، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

 
 

 سازمانی بر انتخاب سه راهبرد نمودار میانگین تأثیر هر یک از ابعاد عوامل . 1شکل 

شود، تأثیر عوام  سطازمانی در بیشطتر مطوارد بطر انتخطاب      مالحظه می 9طور که در شک   همان

 . های دیگر استهای انش ابی بیشتر از راهبردراهبرد ایجاد شرکت

 بحث و نتیجه

سطازی تحقیقطات   بر اساس نتایج این پگوهش، عوام  سازمانی تأثیرگذار بر انتخاب راهبرد تجطاری 

چطارچوب مفدطومی    1شطک   . اطیء شناسطایی شطد    91دانشگاهی فناوری نطانو شطام  نطه بُ طد و     

 .دهدشده در این تحقیق را نشان می شناسایی

یابی تجاری پطگوهش، راهبطرد دانشطگاه و کیفیطت     دهد نه بُ د ماهیت و ادتنشان می 1شک  

نطابع انسطانی دانشطگاه، مطدیریت دانشطگاه،      هطای دانشطگاه، م  دانشکده، منابع مالی دانشطگاه، شطبکه  

اطیء فرعطی    91های دانشگاه، مدیریت دانش در دانشگاه و سطاختار دانشطگاه در قالطب    زیرساخت

سطازی تحقیقطات دانشطگاهی فنطاوری نطانو را تشطکی        عوام  سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاری

 .دهند می

1.9 

9.9 

9.9 

زیرساخت 

 های دانشگاه

مدیریت   منابع مالی منابع انسانی

 دانشگاه

ساختار 

 دانشگاه

مدیریت  

 دانشگاه

استراتگی  

دانشگاه و  

کیفیت  

 دانشکده

شبکه های 

 دانشگاه

ماهیت و 

ادت یابی  

 تجاری

 استراتگی شرکتدای انش ابی استراتگی تحقیقات مشترک استراتگی واگذاری لیسانس
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 سازی تحقیقات فناوری نانو ر بر انتخاب راهبرد تجاریچارچوب مفهومی عوامل سازمانی تأثیرگذا. 2شکل 

 (1333، ساخته محقق)

شطده در ایطن تحقیطق در پطگوهش محققطان دیگطر مشطاهده         ب ضی از عوام  سازمانی شناسایی

مانند واود نیروی انسانی خبره در حطوزة فنطاوری نطانو    )برای ماال منابع انسانی دانشگاه . شود نمی

ماننطد راهبطرد   )، راهبطرد دانشطگاه   (ی و دانشطجویان تحصطیالت تکمیلطی   اعم از اعضای هیئت علم

ماننطد نفطوذ و ارتبطا  دانشطگاه در مراکطی      )های دانشطگاه  و شبکه( سازی و توس ة محصولتجاری

که در این تحقیق به عنوان اب طادی از عوامط  سطازمانی مطؤثر بطر انتخطاب       ( گیریصن تی و تصمیم

هطای محققطان   شگاهی فناوری نانو شناسایی شده اسطت، در یافتطه  سازی تحقیقات دانراهبرد تجاری

از آنجا که فناوری نطانو یط  فنطاوری نوظدطور اسطت، لطذا ت طداد کمطی از         . دیگر بیان نشده است

بنطابراین، واطود نیطروی انسطانی خبطره ماننطد       . دارند صمتخصصان دانشگاهی در این حوزه تخص

در فنطاوری نطانو، عطاملی مدطم در      صیلی متخصاعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکم

همچنطین،  . شطود سازی تحقیقطات دانشطگاهی در ایطن حطوزه محسطوب مطی      انتخاب راهبرد تجاری

سازیِ آن، مواب ایجاد دغدغه تواه به اب اد تجاری رویکرد سنتی آموزشِ صرف و تولید دانش بی

لطذا واطود راهبطرد    . شان تمای  دارندهای تحقیقاتسازی یافتهو نگرانی محققانی است که به تجاری

های پیشرفته و نوظدور، بطر  سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه مخصوصاً دربارة فناوری تجاری

عوام  سازمانی 
تأثیرگذار بر راهبرد 
تجاری سازی 

تحقیقات فناوری 
 نانو

ماهیت و 
ادت یابی 
 تجاری

راهبرد 
دانشگاه و 
کیفیت 
 دانشکده

منابع مالی 
 دانشگاه

شبکه های 
 دانشگاه

منابع 
انسانی 
 دانشگاه

مدیریت 
 دانشگاه

زیرساخت های 
 دانشگاه

مدیریت 
دانش در 
 دانشگاه

ساختار 
 دانشگاه
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های کالن به منظطور  گذاریبا تواه به لیوم سرمایه. انتخاب راهبرد تحقیقات دانشگاهی مؤثر است

مانند فناوری نانو، نفوذ و ارتبا  دانشگاه  های پیشرفتهسازی تحقیقات دانشگاهی در فناوری تجاری

مانند دولت و )و کالن ( مانند ستاد توس ة فناوری نانو)گیری خرد در صنایع مرتب  و مراکی تصمیم

ماالً اگر دانشگاه بتواند با . سازی تحقیقات دانشگاهی مؤثر است، در انتخاب راهبرد تجاری(مجلس

پذیر در فنطاوری نطانو مُجطاب    گذاری مخاطرهبرای سرمایه ایبوداه صرایینی، دولت را به اختصا

در غیطر  . آورندهای انش ابی که سود بیشتر دارند، روی میکند، بسیاری از محققان به ایجاد شرکت

بطرداری یطا لیسطانسِ اختطراع خطود را در ازای      دهند که حطق بدطره  این صورت، محققان ترایح می

تطوان  ای کلی می همچنین، به عنوان نتیجه. مواود واگذار کنند تری به صنایعدریافت مبلغ بسیار کم

هطای انشط ابی   بیان کرد که تأثیر عوام  سازمانی در بیشتر موارد بر انتخاب راهبطرد ایجطاد شطرکت   

 .های دیگر استبیشتر از راهبرد

 پیشنهادهای تحقیق

هطای دیگطر کطه بطا     زمانهای علم و فناوری و مراکطی رشطد و سطا   ها، مراکی پگوهشی، پارکدانشگاه

نططد از طریططق ایجططاد توانپگوهشططگران فنططاوری نططانو ارتباطططات سططازمانی و پگوهشططی دارنططد، مططی 

های الزم در دانشگاه، تأمین نیروی انسطانی متخصطص، تطأمین منطابع مطالی مطورد نیطاز،         زیرساخت

گطذاری  ای سرمایهههای مدیریتی، اتخاذ سب  مدیریت کارآفرینانه و نوآورانه، اتخاذ راهبردحمایت

سطازی، ارتقطای کیفیطت    های پگوهشی به سمت تجطاری دهی طرحوکار در دانشگاه، ادت و کسب

سطازی تحقیقطات دانشطگاهی را    های پگوهشی، ارتبا  بیشتر با صن ت و موارد مشابه تجطاری طرح

مط   سازی تحقیقات در حطوزة فنطاوری نطانو ک   های مناسب تجاریافیایش دهند و به اتخاذ راهبرد

های کشور تطا حطدی خطوب انجطام     های الزم در بسیاری از دانشگاهاگرچه توس ة زیرساخت. کنند

گرفته است، گسترش مراکی طراحی و توس ة محصول ادید، حمایت از حقو  مالکیطت فکطری و   

به دلیط   . رسدها موضوعی ضروری به نظر میهای مشاورة کارآفرینی در بسیاری از دانشگاهکلینی 

رسد مؤثرترین رویکرد، نفوذ دانشگاه در صطن ت و  ت منابع مالی درون دانشگاه، به نظر میمحدودی

  .های الزم از صن ت استاذب سرمایه
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هطای  کارگیری تجربة کارآفرینان موفطق و نیطی آمطوزش مدطارت     ازپیش به به ها باید بیش دانشگاه

هطای  مؤلفه. فناوری نانو، تواه کنندوکار در حوزة  مدیریتی و کارآفرینی به صاحبان نظرهای کسب

سازی تحقیقات در ارتبا  است، هایی از دانشگاه که با تجاریبروکراسی در ساختار سازمانی بخش

های دانشگاه کارآفرین با سب  مدیریت کارآفرینانه باید حداق  تا حد ضرورت کاهش یابد و مؤلفه

وپگوهشِ صرف، به راهبطرد   اتخاذ راهبرد آموزشها عالوه بر دانشگاه. و نوآورانه اایگیین آن شود

سازی تحقیقات دانشگاهی، توس ة محصول و کسب سطدمی م طین از   تولید ثروت از طریق تجاری

سطازی و  ازپطیش در مراکطی تصطمیم    دانشطگاه بایطد بطیش   . بنیان را تواه کنندبازار محصوالت دانش

 .گذاری و نیی صن ت نفوذ کندسیاست

آشنایی بسیاری از پگوهشگران و کارآفرینان دانشگاهی در حوزة فنطاوری   همچنین، نظر به عدم

شطوند، بطا   سازی تحقیقطات دانشطگاهی در ایطن حطوزه را شطام  مطی      نانو، که ف االنِ اصلیِ تجاری

شطود ایطن پگوهشطگران    سازی تحقیقات دانشگاهی، توصطیه مطی  موضوعاتی مانند راهبرد و تجاری

های تخصصی فناوری نانو، در حوزة مدمِ راهبردهای  در موضوع همراه با افیایش سطح دانش خود

تواننطد هنگطام   همچنین، مطی . سازی نیی ورود کنند و دانش الزم در این حوزه را کسب کنندتجاری

سازی تحقیقات خود در حطوزة فنطاوری نطانو از نظطر مشطاورانِ آگطاه در       گیری برای تجاری تصمیم

 .دره بگیرندسازی نیی بحوزة راهبردهای تجاری

های حاص  از مصاحبه با خبرگان، مشاهده شطد گطرایش آنطان بیشطتر بطه اتخطاذ       بر اساس یافته

دادن تحقیقات مشترک با صن ت و واگطذاری لیسطانس بطه     های انش ابی، انجامراهبرد ایجاد شرکت

انجطام  نقش دانشگاه به عنوان سازمانی که پگوهشگر در آن تحقیق علمی . های مواود استشرکت

هطا بایطد بطا    رسطد دانشطگاه  بنابراین، به نظطر مطی  . ها بسیار اساسی استدهد در اتخاذ این راهبرد می

های پگوهشی فنطاوری  سازی مناسب با یافتهکردن بستر مناسب برای اتخاذ راهبردهای تجاری فراهم

یطن اسطت کطه    توصطیة پگوهشطگران ا  . خوبی ایفطا کننطد   بدی  خود را در این حوزه بهنانو، نقش بی

هطای آمطاری   های دیگطر، بطا روش  دادن تحقیقات مشابه در مقاطع زمانی گوناگون، در دانشگاه انجام

های ف ال در حوزة فنطاوری  به دلی  گسترش روزافیون ت داد شرکت)دیگر و با حجم نمونة بیشتر 

 .تواند پایایی این تحقیق را تأیید کندمی( نانو
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