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Abstract  Article Info 

Introduction: Every society's transcendence and decadence can be traced back to its 

culture. Thus, the development of universities with the aim of commercializing 

research findings necessitates first and foremost an understanding of the components 

of academic research finding commercialization. By incorporating the literature, this 

study attempted to provide a comprehensive overview of the components of academic 

research finding commercialization at the University of Medical Sciences in Iran. 

Methods: This applied research employed a meta-synthesis coding (thematic 

analysis). Meta-synthesis discovers new subjects and implications by providing 

researchers with a systematic approach through synthesizing different researches. 

This, in turn, expands current knowledge and presents a comprehensive view of the 

subjects. 

Results: After analyzing and synthesizing previous researchers' findings, 15 concepts 

and 4 components were identified out of 99 codes in terms of academic research 

finding commercialization. The findings revealed that the most common codes in 

academic research finding commercialization were motivation and compensation, 

coordination and interaction with the industry, assistance provided by the university 

administration, and consulting services. 

Conclusion: According to the findings, one of the reasons that academic research 

findings are not commercialized is that policymakers and decision-makers do not 

place enough emphasis on commercialization. Hence, the present study's findings can 

be used in the university policy-setting with the aim of expanding commercialization 

of academic research findings. 
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 ب ی: مطالعه فراترک ی دانشگاه علوم پزشک  قات یتحق  جینتا یسازی فرهنگ تجار یهامولفه 
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 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران یو امور عموم یدولت تیریمد یگروه آموزش 3
 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران   یآموزش تیریگروه مد 4

 
 
 

 
    Matin@ut.ac.ir. ایمیل: ، دانشگاه تهران، تهران، ایران  یو امور عموم یدولت  ت یری مد یآموزش گروه  ، ن ی مت ی حسن زارعمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

گام    نیدر اول  قاتیتحق  جینتا  يساز  تجاري  جهت  در  ها  توسعة دانشگاه  نیو انحطاط هر جامعه اي، مرهون فرهنگ آن است. بنابرا  یتعال  : مقدمه

  ي جامع از مؤلفه ها  يریبا هدف ارائه تصو  ق یتحق  نیاست . ا  یدانشگاه  قات یتحق  جینتا  ي سازي فرهنگ تجار  هاي   درک و شناخت مولفه   ازمندین
 انجام شد.  نیشیپ قاتیتحق بیترک قیاز طر یدر دانشگاه علوم پزشک  قاتیتحق جیتان يازس ي فرهنگ تجار

فراترکیب با فراهم کردن یک    پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و با روش فراترکیب کدگذاري)تحلیل مضمون(  انجام شده است .  ها:روش
پردازد، و با این    هاي جدید و اساسی می  ها و استعاره   مختلف، به کشف موضوعهاي    مند براي پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهش  نگرش نظام

 آورد.  را نسبت به مسائل به وجود می کلیروش دانش فعلی را گسترش داده و یک دید جامع و  

مؤلفه در زمینه فرهنگ تجاري سازي    4مفهوم و    15کد ،   99پس از تحلیل یافته هاي محققان قبلی و ترکیب نتایج حاصله ، از مجموع   :هایافته

مدیریت  حمایت   ، با صنعت  تعامل  و  هماهنگی   ، پاداش  و  انگیزش  کدهاي  تحقیق  هاي  یافته  براساس  شدند.  شناسایی  دانشگاه  تحقیقات  نتایج 
 شاوره اي بیشترین فراوانی را در فرهنگ تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاه داشتند. دانشگاه و خدمات م

با توجه به نتایج مطالعه، یکی از دالیلی که نتایج تحقیقات در دانشگاه زیاد تجاري سازي نمی شود عدم توجه کافی سیاست گذاران و   :یریگجه ینت

مینه بوده است بنابراین یافته هاي این پژوهش می تواند در سیاست گذاري دانشگاه در راستاي  تصمیم گیرندگان دانشگاه به فرهنگ سازي در این ز 
 فرهنگ سازي جهت گسترش تجاري کردن نتایج تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد.

 

 تحقیقات، علوم پزشکی سازي ، نتایجدانشگاه ، فرهنگ سازمانی ، تجاري: کلیدی واژگان
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 مقدمه 
  نبازیگر در اقتصاد دانش بنیا  نمهمتری  ن دانشگاه ها به عنوا

می آیند و تجاري سازي تحقیات دانشگاهی و نوآوري    ببه حسا
ثبات   ل عوام  ینمهمتر  نهاي مرتبط با تحقیق و توسعه، به عنوا

، یکی از وجوه  نابراینب  رفته می شوند گاقتصادي کشورها در نظر  
نس دانشگاه  کلیدي  منظرهاي  توسعه  (  نکارآفری)سوم    لو   ،

شها مهارت حرفغي  اي  لی،  توانمندسازي ه  و  ها  شایستگی  و 
ل  مسائ  ل همسو با فرایند توسعه ملی و ح  انو استاد  ندانشجویا

اس به روش علمی  زمینه  [.1ت]جامعه  از  دانش  یکی    هاي مهم 
دانشگاه در  است.  آفرینی  آن  فرهنگ  )  ها  (،  Albersآلبرز 

خلق  و  دانش  مدیریت  اجراي  عناصر  مهمترین  از  را  فرهنگ 
ایده  دانش فرهنگ  و  است  کرده  اعتماد،    ذکر  را  آن  براي  آل 

ویژگی  براي  تحمل  خطرپذیري،  همکاري،  و  هاي   کارتیمی 
و   یادگیري  مشترک،  زبان  اشتباهات،  شنیدن  قبیل  از  فرهنگی 

هاي علوم پزشکی هم سو با تغییر    دانشگاه[.  2د]دان  شجاعت می
تحو از  الو  حرکت  نیازمند  عالی  آموزش  مؤسسات  دیگر  ت 

باشند.   انشگاه آموزش محوري به سوي مؤسسات کارآفرین مید
فعالیت که  است  دانشگاهی  کارآفرین  دانشگاه  هاي  یک 

تجاري و  انجام می کارآفرینی  را  بهبود    سازي  دهد و هدف آن 
منطقه و  ملی  سطح  در  مالی    عملکرد  منفعت  افزایش  و  اي، 

در  [.  3]باشد  دانشگاه و اعضاي هیات علمی و دانشجویان آن می 
اصالحات نظام هاي سالمت که اخیراً در بسیاري از کشورها از  
محدود  و  ساختاري  تغییرات  بیشتر  است،  شده  آغاز  ایران  جمله 
انتخاب مشتري مد  و  تجاري  و مکانسیم هاي  سازي هزینه ها 
در   است  شده  توجه  انسانی  مسائل  به  کمتر  و  گرفته  قرار  نظر 

سازمانیحالی فرهنگ  هاي  ویژگی  تداوم   که  در  موثري  عامل 
اهمیت فرایند تجاري    [.4]روند اصالحات نظام سالمت می باشد

دانشگاه اکثر  در  تحقیقات  نتایج  اما  سازي  است  شده  مطرح  ها 
دانشگاه در  فرایند  این  چگونه  تا  اینکه  شود  سازي  فرهنگ  ها 

کنون  تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است و اکثر  
عامل   به  تجاري محققین   مانع  ترین  مهم  عنوان  به  فرهنگ 

این ضعف سبب شده است که بسیاري از  کرده اند و سازي اشاره 
منابع فرهنگ سازمانی دانش بنیان ساز  براي همیشه ناشناخته  
بمانند و بسیاري از خال هاي موجود همچنان بر جاي خود باقی  

و   بمانند از سوي دیگر عدم توجه به دانش تولید شده در داخل
مادي   لحاظ  به  نیز  را  دانشگاه   ، تجاري  رویکرد  یک  فقدان 
تحقیقات   و  آثار  از  است که بسیاري  نموده و سبب شده  متضرر 
تجاري  مرحله  به  دانشگاهی  غیر  افراد  توسط  استادان  علمی 
سازي برسد و سود حاصل از آن به جاي اینکه به تولیدکنندگان 

با بررسی    هی شود. اصلی دانش برسد به نصیب افراد غیر دانشگا
می  اینگونه  شده   انجام  مهم تحقیقات  که  گرفت  نتیجه  توان 

و   فرهنگ  در  ریشه  دانشگاه  و  صنعت  بین  شکاف  ترین 
هاي صنعت و دانشگاه نسبت به هم دارد. اهمیت موضوع  دیدگاه

هاي موثر بر فرهنگ  محقق را بر آن داشت تا به شناسایی مؤلفه 
دانش تحقیقات  نتایج  سازي  بپردازدتجاري  مؤلفه  گاهی  هاي و 

سازمان فرهنگ  براي  پژوهشگران  سوي  از  عوامل     متعددي  و 
تجاري سازي نتایج تحقیقات طراحی شده است که محقق بر آن  

به جمع هاي موثر در فرهنگ سازمانی بندي عوامل و مؤلفه شد 
-تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاه  پرداخته و آنها را دسته

در و  کرده  دهد.  بندي  قرار  متشکل  چارچوبی  در  با    نهایت 
مؤلفه  تحقیقات هاي  شناسایی  نتایج  سازي  تجاري  فرهنگ 

مؤلفه دانشگاهی   این  دانشگاهبتوان  در  را  سازي ها  فرهنگ  ها 
 . نمود 

 هاروش 
بود.   فراترکیب  رویکرد  با  کیفی  پژوهش    یا  بفراترکیروش 

بدین  نتایج تحقیقات کیفی است.    بمتاسنتز رویکردي براي ترکی
منظور پس از جست و جو در پایگاه هاي اطالعاتی ، در فاصله 

مقاله در حوزه فرهنگ سازمانی 450، تعداد  2020تا  1980زمانی  
مقاله ، به  112و تجاري سازي نتایج تحقیقات ارزیابی و درنهایت  

تجاري   و  دانشگاه  سازمانی  فرهنگ  موضوع  مستقیم  صورت 
یج تحقیقات دانشگاهی را بررسی کرده بودند ، به روش  سازي نتا

و   تجزیه  براي  شدند.  تحلیل  مرحله  وارد  و  انتخاب   ، هدفمند 
تحلیل  از  پس  شد.  استفاده  کدگذاري  روش  از  ها  داده  تحلیل 

تعداد    ، نتایج حاصله  کد   21یافته هاي محققان قبلی و ترکیب 
کد در حوزه 37در حوزه مولفه هاي موثر در فرهنگ سازمانی ،  

و   تحقیقات  نتایج  سازي  تجاري  موانع    41عوامل  حوزه  در  کد 
کد ،   99تجاري سازي نتایج تحقیقات شناسایی شد و از مجموع  

و    15 نتایج   4مفهوم  سازي  تجاري  فرهنگ  زمینه  در  مولفه 
شد.   شناسایی  دانشگاه  مقاله  تحقیقات  هدف  تحقق  منظور  به 

هنگ سازمانی و تجاري فري گذشته در حوزه هامحققان پژوهش
را در ایران و جهان مورد کنکاش  سازي نتایج تحقیقات دانشگاه  

مرحله هفت  روش  از  راه  این  در  و  داده  و   اي  قرار    سندلوسکی 
که    کردند  استفاده [.5( ]Sandelowski & Barroso)  باروسو

مشخص شده است. بر  (  1)شماره    جدولصه این مراحل در  الخ
سازي روش فراترکیب به   ، مراحل مبسوط پیادهجدولاساس این 

 :   باشد شرح زیر می
 مراحل مبسوط پیاده سازی روش فرا ترکیب  . 1 جدول

 : تنظیم سوال پژوهش 1

 : مروري بر ادبیات به شکل نظام مند 2

 : جستجو و انتخاب متون مناسب 3

 : استخراج اطالعات متون 4

 هاي کیفی و تحلیل و ترکیب یافته: تجزیه 5

 : کنترل کیفیت 6

 ها: ارائه یافته7
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براي تنظیم سؤال پژوهش     تحقیق  :مرحله اول تنظیم سؤال
از پارامترهاي مختلفی مانند: جامعه مورد مطالعه، چه چیزي، چه 

پژوهش، سؤال  شود. در این    موقع و چگونگی روش استفاده می
فرهنگ سازمانی ي  هازیر مورد کنکاش قرار گرفت: ابعاد و مؤلفه

تحقیقات نتایج  سازي  تجاري  در  پزشکی  موثر  علوم    دانشگاه 
در این    :مند  مروري بر ادبیات به شکل نظام  مرحله دوم  کدامند؟

نظام جستجوي  محققان  مقا  مرحله،  بر  را  خود  منتشر المند  ت 
در م   يهامجله  شده  میمختلف  کلیدي    تمرکز  واژگان  و  کنند 

انتخاب می  را  به منظور پاسخگویی به سؤال    مرتبط  کنند. حال 
مطرح شده در مرحله اول اجراي فراترکیب، محققان با استفاده از  

سازمانی  ي:  هاکلیدواژه فرهنگ  ،  فرهنگ  کارآفرینانه،  فرهنگ 
نتایج  سازي  تجاري   ، دانش  سازي  تجاري  دانشگاه،  سازمانی 

سازي تحقیقا تجاري  موانع  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  ت، 
پایگاهتحقیقات    , Proquest , Web of science يهادر 

Emerald   و SID   وGoogle scholar    1984بین سالهاي 
جستجو و    مرحله سوم . ت مرتبط را بررسی کردندالمقا  2019تا  

مناسب   متون  هر    : انتخاب  در  محققان  گام،  این  بازبینی  در 
مقا از  میالتعدادي  رد  را  مقاله   ت  این  که  فرایند   هاکنند،  در 

نمی قرار  بررسی  مورد  حاضر،  فراترکیب  پژوهش  در  در   گیرند. 
،چکیده،   عنوان  چون  پارامترهایی  گرفتن  درنظر  با  مرحله  این 

مقاله 112محتوا، دسترسی ، کیفیت، و روش پژوهش در نهایت  
شد.   بهانتخاب  بازبینی  خ  فرایند  در شکلالصورت  آورده   1صه 

است .شده 

 

 
فرایند بازبینی  . 1شکل 

فراترکیب،  روش  در    :عات متونالمرحله چهارم استخراج اط
مقا پیوسته  طور  به  به  الپژوهشگر  را  شده  نهایی  و  منتخب  ت 

ي درون محتوایی مجزایی که در آنها  هامنظور دستیابی به یافته
انجام می هامطالعه اولیه  و  اصلی  بار مرور می  ي    شوند، چندین 

در پژوهش حاضر ، در این مرحله پس از گزینش مقاالت   . کند
بندي آن ها،   منابع و طبقه  استخراج  شد. کدهاي    15و  مؤلفه 

مرحله  آمده است.    2مربوطه و منابع استخراج مؤلفه ها  در جدول
هدف فراترکیب    :ي کیفیهاتجزیه و تحلیل و ترکیب یافته  پنجم

یافته از  یکپارچه و جدیدي  تفسیر  این روش    می  هاایجاد  باشد. 
ي  هایش حالتالسازي مفاهیم، الگوها و نتایج در پا  براي شفاف

مدل ظهور  و  دانش  تئوريهاموجود  و  عملیاتی  پذیرفته هاي  ي 
را   موضوعاتی  پژوهشگر  تحلیل،  و  تجزیه  طول  در  است.  شده 

می مطالعهکند    جستجو  میان  در  فراترکیب  هاکه  در  موجود  ي 
  اند. این مورد به عنوان بررسی موضوعی شناخته می   پدیدار شده

موضوع  اینکه  محض  به  شدند،    هاشود.  مشخص  و  شناسایی 
طبقه  بررسی یک  می  کننده  شکل  را  طبقه  بندي  و   -دهد 

دهد که آن را    بندیهاي مشابه و مربوط را در موضوعی قرار می
اي را    ها اساس و پایهکند. موضوع  ن گونه توصیف می به بهتری

ارائه   هابراي ایجاد توضیحات، مدلها و تئوري یا فرضیات کاري 
ابتدا تمام عوامل استخراج شده از    می دهند. در پژوهش حاضر، 

در نظر گرفته شده و سپس با در نظر   هابه عنوان مؤلفه  هامطالعه
گرفتن مفهوم هر یک از این کدها، آنها را در یک مفهوم مشابه 

داده   دسته شکل  پژوهش  مفاهیم  ترتیب  این  به  تا  کرده  بندي 
ششم     .شو کیفیت:مرحله  محققان    کنترل  فراترکیب  روش  در 

می هارویه نظر  در  مطالعه خود  در  کیفیت  براي حفظ  را  زیر   ي 
کنند تا با فراهم    ش می الدر سراسر تحقیق، محققان ت-1 :گیرند

گزینه براي  واضح  و  روشن  توضیحات  در هاکردن  موجود  ي 
گام  بردارندهاتحقیق  را  شده  اتخاذ  راهکار -2.ي  دو  هر  محققان 

می کار  به  را  دستی  و  الکترونیک  مقا  جستجوي  تا  ت  البرند 
 .مربوط را پیدا کنند

روش پژ  -3 در  هاي    وهشگران  شده  استفاده  کیفیت  کنترل 
مرحله هفتم     .برند  ي تحقیق کیفی اصلی را به کار میهامطالعه

ي حاصل  هادر این مرحله از روش فراترکیب، یافته   ارائه یافته ها: 
 .شوند  از مراحل قبل ارائه می

 هایافته
در این پژوهش به صورت جامع از طریق تحلیل محتوا ، بهه  

هاي فرهنگ سهازمانی مطلهوب جههت تجهاري شناسایی مؤلفه  
و کردن نتایج تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی پرداختهه اسهت 

 .ستنشان داده شده ا 2در جدول شماره 

 415تعداد منابعی که یافت شد 

 112های بررسی شده محتوای مقاله

  152های غربال شدهکل چکیده

 11های رد شده از نظر محتوا تعداد مقاله 123های اولیهتعداد کل مقاله

 29های رد شده به علت چکیده تعداد مقاله

 263های رد شده از لحاظ عنوانمقالهتعداد 
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از آن کدهاي شناسایی شده در   بندي   طبقهمولفه   15پس 
در سپس  و  )فردي،    مولفه  4شده  و  سازمانی،  انتزاعی  اجتماعی 

 . قرار داده شدند گروهی(

 فرهنگ تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاه هاي مؤلفه .2جدول 

 فراوانی منابع استخراج کدها  مفاهیم پایه ردیف 

1 

خلق و ، خالقیت ، نوآوري 
هاي بکارگیري و گسترش ایده

، ایجاد ارزش ، دانش و  جدید
 مهارت محققان براي شروع 

نوآوري و 
 خالقیت 

کورنوال و  ) ، [8( ]2010[،) خان و همکاران 7] (2008)لی ، [ 6( ]2007)رایت ،
  1390 جاهد و همکاران ) ، [10( ]2011  جلیلی و همکاران) ، [ 9( ]  1392  پرلمن

( 1390و همکاران راد موسوي) ،[12( ]  1390ینی و ام یفارس یدالهی) ، [ 11( ]
 [ 14( ] 1397 کیخانژاد و همکاران) ، [13]

9 

 ، خطرپذیري ریسک پذیري 2
 ریسک پذیري

 

( ،   2011 جلیلی و همکاران) ، [16( ]2009)آلبرز  ، [ 15( ]  2008 )اومام و همکاران
زالی و  ( ، )  1390و همکاران راد موسو ي) ، [ 17( ]  1390 دي و همکارانوداو)

  ، [18( ]1393(، )قهرمانی و همکاران  1392 کورنوال و پرلمنهمکاران به نقل از 
   ، [ 20( ]  1396 پژوهش جهرمی )  ، [ 19( ]  1395)پژوهش جهرمی و همکاران

 (   1397 کیخانژاد و همکاران)

10 

 ، ارزشیابی پاداش ، انگیزش  3
انگیزش و  

 پاداش

) سیگل و پان  ، [ 21] (  2011(، )نیکوالینین و تهوانیان، 2008  اومام و همکاران)
)کرت لوین به نقل از   ، [23( ] 1397نامداریان و همکاران، ) ، [ 22( ] 2005، 

جاهد و  ) ، [25(]1389  پورعزت و همکاران ) ، [ 24( ]   1396صادقی و همکاران
( ،  1392کورنوال و پرلمن( ،  )زالی و همکاران به نقل از  1390همکاران

( ، )  1393نی و همکاران ) قهرما ، [26( ] 1392کالنتري و پوري گونیم)
( ، ) سیگل و 1396 پژوهش جهرمی ) ، [27( ]1394ابراهیمی و عدلی و مهران
 ( 1397( )نامداریان و همکاران، 2003همکاران، 

14 

 پیگیري بی وقفه هدف ، تعهد  4
تعهد )پیگیري  

بی وقفه 
 هدف( 

( ،   2008 اومام و همکاران( ، )1396)کرت لوین به نقل از صادقی و همکاران
 مبینی و  -طغرایی   -لی  خوجم  -پوري  میگون( ، )2011 جلیلی و همکاران)

 و پوري گونیم) ، [ 29( ]1391احمدي و پوري گونیم) ، [ 28] (1390دهکردي 
 ( 1396پژوهش جهرمی( ، )1392کالنتري 

7 

5 
،   حمایت مدیریت دانشگاه

 رهبري 

حمایت 
مدیریت 
 دانشگاه 

(  2007کمیسیون اروپا  ( ، )1393) قهرمانی و همکاران   ، [30( ]2010موریس )
  ( ، )1390دهکردي  مبینی و  -طغرایی   -لی  خوجم  -پوري  میگون )  ، [31]

( ، ) ابراهیمی و  1393( ، ) قهرمانی و همکاران 1390ین یو ام یفارس یدالهی
  پژوهش جهرمی ) ، [ 32( ] 1395( ، ) رضوي و همکاران1394عدلی و مهران 

1396 ) 

9 

6 
ارتباطات ، روابط استاد و  

دانشجو، روابط خارجی )روابط 
 دانشگاه با بیرون از دانشگاه( 

الگوي  
 ارتباطی 

کمیسیون اروپا   ( ، )1393( ، ) قهرمانی و همکاران2010)خان و همکاران
( ، ) قهرمانی و  1390 جاهد و همکاران ( ، )1389پورعزت و همکاران ( ، )2007

 (  1394( ، ) ابراهیمی  و عدلی و مهران 1393همکاران
7 

7 
ایجاد هم افزایی    ، تالش جمعی

، مشارکت ،تشریک  در کار 
 مساعی 

 کارگروهی 
  ) ، [34( ]میگولز و همکاران ) ، [33(] 2008 کرامر ( ، )2009( ، )آلبرز   2008)لی

( ،  1390ی نیو ام  یفارس یدالهی) ، [35( ] 1384 عدلی( ، )  2008 اومام و همکاران
 ( 1396 پژوهش جهرمی( ، )1395پژوهش جهرمی و همکاران)

9 

8 

پاسخگویی  ، مسئولیت پذیري 
، جامعه  اجتماعی

پذیري،اثربخشی فردي،کنترل  
فردي، تعهد وتعلق، اخالق  

 کاري ،خودکار آمدي 

مسئولیت  
پذیري و  

پاسخگویی 
 جتماعی ا 

( ،  1392 کورنوال و پرلمن( ،) 2010[ ، ) خان و همکاران36]( 1998 )تیرنی
 ( 1393( ، )قهرمانی و همکاران 1390جاهد و همکاران)

5 

 رهبري  رهبري  9

) کرت لوین به نقل از صادقی و  ، [ 37] (2016 ( ، ) هارویکی1998)تیرنی
اومام   ، ) ، [ 38( ] 2004 کالرک ( ، )1392کورنوال و پرلمن  ( ، )  1396همکاران

 مبینی و  -طغرایی   -لی  خوجم  -پوري  میگون ( ، )2008و همکاران

 ( 1396پژوهش جهرمی   ( )1392کالنتري و پوري گونیم ( ،  )1390دهکردي

8 

10 
 انعطاف پذیري 

 و استراتژي 
 استراتژي، انعطاف 

انعطاف  
پذیري و  
 استراتژي 

پورعزت و   ( ،  )2011 جلیلی و همکاران(  )1397 کیخانژاد و همکاران)
  یدالهی و همکاران ) ، [ 39( ]1389حسنقلی پور و همکاران( ، )  1389 همکاران
( ، ) 2003( ، ) سیگل و همکاران ، 1396 پژوهش جهرمی ) ، [ 40( ]1390

 ( 2011نیکوالینین و تهوانیان،، 

8 

11 
تعامل با  ، انسجام   ، هماهنگی 

، یکپارچگی ، تعامل  صنعت 
 ،پیوند 

هماهنگی و 
 انسجام

زالی و 1392کورنوال و پرلمن ( ، )2010( ، ) خان و همکاران2008) لی
 ( ،  )2011 جلیلی و همکاران ( )2004 کوکتب ( )2004کالرک ) همکاران( ، 

 مبینی و  -طغرایی    -لی  خوجم  -پوري  میگون ( )1389پورعزت و همکاران

13 
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 فراوانی منابع استخراج کدها  مفاهیم پایه ردیف 

(  2017( ، )احمد و همکاران) 1390ین یو ام یفارس یدالهی ( ، )1390دهکردي
)   ، [ 42(] 2012( ، ) پلیکا و همکاران، 1397، )نامداریان و همکاران،   ، [41]

 [ 43] (2013کارال، 

12 
، استقالل اختیار و آزادي عمل 

 دانشگاه،ساختار دانشگاه 
اختیار و آزادي  

 عمل
داوودي ( ،)1990همکاران( ) آستین  به نقل از زالی و   1392کورنوال و پرلمن) 

 ( 1396  پژوهش جهرمی ( )1390 و همکاران
4 

 کنترل ) نظارت در سازمان(  13
کنترل )  

نظارت در  
 سازمان( 

(  1390 یدالهی و همکاران( ، ) )  1396)کرت لوین به نقل از صادقی و همکاران
 ( 1390 جاهد و همکاران)

3 

 اعتماد  اعتماد  14
( ،  1389حسنقلی پور و همکاران)  ( ، 2008 میگولز و همکاران( ، )  2008)لی

( )احمد و  1995(  ،  ) بی مانز و هارمسن، 1394)ابراهیمی و عدلی و مهران
 ( 2017همکاران، 

6 

15 

 خدمات مشاوره اي 
اطالع رسانی ، آموزش و  

یادگیري،  شناخت فرصت ها،  
 مشاوره، آگاهی و اطالعات 

خدمات 
 مشاوره اي 

یدالهی و  ( ،  )1389حسنقلی پور و همکاران )، [ 44]  (2003 ژاکوب و همکاران )
( ، ) سیگل و پان 2007( ، ) رایت ، 1390جاهد و همکاران ( ، )1390همکاران

( ، ) پلیکا و  2011( ، ) نیکوالینین و تهوانیان، 2017( ، ) احمد و همکاران 2005، 
 ( 1397اریان و همکاران ، ( ، )نامد2005( ، ) سیگل و پان، 2012همکاران، 

11 

 

 

 مولفه هاي فرهنگ تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی   .2شکل 
 

 بحث  
دانشگاه تحقیقات دتجاريها در جهت  توسعة  نتایج  ر  سازي 

شناختلاو و  درک  نیازمند  گام  سازمانی  مولفه  ین  فرهنگ  هاي 
تجاري در  دانشگاهیموثر  تحقیقات  نتایج  این    .است  سازي 

فرهنگ   هاي  مؤلفه  از  جامع  تصویري  ارائه  هدف  با  پژوهش 
تجاري سازي نتایج تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی از طریق  

تحقیقات خود به  محققان در  .ترکیب تحقیقات پیشین انجام شد.
علوم   هاي  دانشگاه  در  فرهنگ  که  اند  کرده  اذعان  امر  این 

ب عنوان  پزشکی  به  را  تغییر  که  کند  پیدا  به سمتی سوق  ایستی 
بگذارد،   احترام  گوناگون  نظرات  به  کند،  محسوب  فرصت  یک 

اهمیت دهد، نظام   تیمی  به کار  تشویق می کند،  را  خطرپذیري 
جبران خدمت و انگیزش مبتنی بر حل مسائل جامعه را تشویق 

مقد  را  علم  تولید   ، بشمارد  مهم  را  محوري  پژوهش   ، س  کند 
هزینه.   نه  کند  نگاه  سرمایه  عنوان  به  انسانی  نیروي  به  بداند، 
علوم پزشکی طوري عمل کنند  دانشگاه هاي  بایستی  همچنین 
انسانی،   منابع  توانمندسازي  گرایی،  مهارت  شراکت  فرهنگ  که 
تعهد به تغییر، چند صدایی، اعتماد، نوآوري، ابتکار، هماهنگی و  

   .[45]صداقت در آنان نهادینه شود
خالقیت   و  نوآوري  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  از  نتایج 

عوامل مهم بعد فردي در فرهنگ تجاري سازي نتایج تحقیقات 

حمایت مدیریت •

رهبري •

کنترل •

اختیار و استقالل دانشگاه•

هماهنگی ، انسجام و تعامل با صنعت•

پاسخگویی اجتماعی•

استراتژي و انعطاف پذیري•

اعتماد  •

نوآوري و خالقیت•

ریسک پذیري•

انگیزش•

تعهد و پیگیري هدف•

الگوي ارتباطی •

کارگروهی•

خدمات مشاوره اي•

بعد گروهی بعد فردی

ی  بعد اجتماعبعد سازمانی
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و    است  می  دانشگاه   نشان  نیز  شاهقلیان  و  کرامتیان  پژوهش 
در عصر حاضر، نوآوري و تغییر یکی از مهم ترین الزامات و دهد  

است لذا در این  مزیت هاي رقابتی براي بقا و رشد هر سازمان  
بر   سازمانی  فرهنگ  تاثیرگذار  هاي  شاخص  بررسی  به  تحقیق 

است.   شده  پرداخته  سازمان  تغییر  و  نقش    ونوآوري  مطالعه  به 
رنو شرکت  در  سازمان  در  تغییر  و  نوآوري  بر  سازمانی    فرهنگ 

می نشان  نتایج  است.  پرداخته  عقالیی،  پارس  فرهنگ  دهد 
تبی بر تغییرات سازمانی  فرهنگ مشارکتی و فرهنگ سلسله مرا

بر   ایدئولوژیک  فرهنگ  تاثیر  نتایج  همچنین  دارند  مثبت  تاثیر 
نمی تایید  را  سازمان  داده  اثربخشی  نشان  نتایج  عالوه  به  کند، 

است فرهنگ سازمانی از طریق نوآوري بر تغییرات سازمانی تاثیر  
است  داشته  ]معناداري  حاضر   . [46.  پژوهش  هاي  یافته  با  که 

 .  همسو است
سازي بودن عامل فرهنگی در تجاريدر این پژوهش بر موثر

مولفه شناسایی  به  و  است  شده  تاکید  دانشگاه  هاي  تحقیقات 
تجاري در  موثر  پرداختهفرهنگی  دانشگاه  تحقیقات  و سازي  ایم 

ارتباط بین مدیریت  در پژوهشی به  جنوي و رضائی و پوروشسب  
دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقیقات و 

پزشکی آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت    .اندپرداخته  فناوري 
داد  یافته نشان  موفقیتبهکه  ها  و  صحیح  مدیریت  آمیز منظور 

سازمان   فرهنگ  به  باید  فرهنگ  دانش،  ابعاد  بین  کرد.  توجه 
رابطه معن از دیدگاه کارکنان  ابعاد مدیریت دانش  -یسازمانی و 

مشخص فریدمن  آزمون  همچنین  دارد.  وجود  که    داري  کرد 
سازمان   در  سازمانی  فرهنگ  نظام  ارتقاء  براي  سازمانی  هویت 

پایین داراي  خالقیت  و  داشته  استاولویت  رتبه  میانگین    .ترین 
-برداري از دانش را در بین مولفه ین وضعیت در بهره ها بهتررتبه

دهد و متغیر حفظ و ذخیره دانش  می   هاي مدیریت دانش نشان 
دانش    ترینپایین نظام مدیریت  ارتقاي  براي  یعنی  دارد،  را  رتبه 

در معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش  
 .[47] پزشکی این متغیر باید تقویت شود

ابعاد گروهی   در پژوهش حاضر مولفه کارگروهی و تیمی از 
و   است  به    محمديتاکید شده  پژوهش خود  نیز در  و همکاران 

به  در  سازمانی  فرهنگ  علمینقش  هیأت  اعضاي  تاکید   سازي 
این به  و   رسیدهکردند  که  نتیجه  قوي  اند  سازمانی  فرهنگ 

بهمی و  قابل   میزان تواند  گذاشته  اثر  برتعهدکارکنان  توجهی 
برنامه  در  بنابراین  دهد.  افزایش  را  آنان  رفتار  ریزي استحکام 

تحول و  باکالن  سازمانی  وزنآفرین  براي    یستی  باالیی 
شدن در کار و سازگاري قائل هاي فرهنگی رسالت، درگیرمؤلفه

از    گردد درشد. پیشنهاد می اثربخشی فرهنگی  استراتژي  تدوین 
سازي  نحو بهینه در امر تحول و تعالی به  به  افزایی آن  حالت هم

دانشگاه علمی  هیأت  نمواعضاي  استفاده  ]ها  این  48د.  در   .]
شدن در کار و سازگاري اشاره شده که با مولفه  ه درگیرپژوهش ب

 کارگروهی و تیمی پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

سازمانی   فرهنگ  هاي  مولفه  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه 
فردي  بعد  چهار  در  تحقیقات  نتایج  سازي  تجاري  در  موثر 
پیگیري   و  تعهد  و  انگیزش  پذیري،  )نوآوري و خالقیت، ریسک 

سا بعد   ، و  هدف(  کنترل  رهبري،  مدیریت،  حمایت   ( زمانی 
استقالل دانشگاه( ، بعد اجتماعی) انسجام و تعامل ، پاسخگویی  
الگوهاي   ( گروهی  بعد  و  اعتماد(  و  پذیري  انعطاف  اجتماعی، 
نتایج  و   هستند  اي(  مشاوره  خدمات  و  کارگروهی  ارتباطی، 

در   همکاران  و  پیلوار  مولفهمطالعه  توسعه  شناسایی  هاي 
دانش  کارآ مدیریت  بر  مبتنی  سازمانی  که فرینی  داد    نشان 

مقوله  مولفه سه  در  دانش  مدیریت  در  کارآفرینی  توسعه  هاي 
هاي فردي، ها و ویژگیمهارت)  اي و بستر:  شرایط زمینهاصلی  

و   سیاسی  شرایط  ساختار سازمانی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  شرایط 
علی:(قانونی شرایط  دانش)  ،  ایجا،  مدیریت  و  و  کسب  حفظ  د، 

ب  انتقال،  و  تبدیل  مداخله(کارگیريهنگهداري،  شرایط  گر:  ، 
انسانی) منابع  و  سازمانی  دستهفرهنگ   )[ است  شده    .[49بندي 

ایجاد،   و  کسب  مولفه  به  خود  پژوهش  در  همکاران  و  پیلوار 
کارگیري هاي فردي، ساختارسازمانی، تبدیل و انتقال و  بهویژگی

کرده اشاره  که  دانش  یافتهاند  بعد با  به  که  پژوهش حاضر  هاي 
است   پرداخته  اجتماعی   و  گروهی  بعد   ، سازمانی  بعد  فردي، 

 همخوانی دارد . 
  به   پژوهش  انجام  که  گفت   توان  می  پژوهش  محدودیت  از
  صرف   زیادي  وقت   طلبد  مى  را   زیادى  تالش   فراتحلیل   روش

  دهنده  نشان  ماهیتاً  نتایج  ضمن  در   شد  نتایج  تحلیل   و  مطالعه
 .   علیت نه  است ابطهر

  در مجموع، بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد 
شود  با   می  دانشگاه  در  سازي  فرهنگ  جهت  هایی  برنامه  که 

مطلوب   سازمانی  فرهنگ  در  شده  شناسایی  مولفه   از  استفاده 
تجاري سازي تحقیقات ، طراحی و اجرا شود که در آن برنامه ،  

دوره   برگزاري  ارتضمن  براي  هاي  صنعت  با  تعامل  و  باطی 
روساي   بین  اندیشی  هم  جلسات   ، دانشگاه  اساتید  و  مدیران 

-دانشگاه و اساتید  با روساي صنعت در جهت معرفی توانمندي
متقابل مد نظر   اعتمادسازي  و  به یکدیگر  نسبت  هاي دو طرف 

فعالیت و  گیرد  روساي  قرار  براي  انگیزشی  و  تشویقی  هاي 
منظور ترغیب آنها به گذراندن مدتی از هر  دانشگاه و اساتید به  

سال، به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در یک صنعت به منظور 
 یافتن معضالت و مشکالت آن صنعت ایجاد شود. 

 
 

 نتیجه گیری
استفاده   بلکه  نیست؛  ثروت  خلق  عامل  تنهایی  به  فناوري 

شود. ارزش  مؤثر و مناسب از آن است که باعث خلق ثروت می
استفاده فناوري در عرضه محصوافزوده ن از  ت و خدمات الاشی 
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شود. آنچه در این پژوهش در  مورد نیاز، موجب افزایش ثروت می
دیدگاه سایر  با  شده  مقایسه  مطرح  سازي دربارة  و  هاي  تجاري 

تحقیقات   نتایج  میسازي  در    کندخودنمایی  که  است  این 
ر شده مطالعات قبلی فرهنگ سازمانی از موانع تجاري سازي ذک

سازمانی   فرهنگ  هاي  مؤلفه  شناسایی  به  تحقیق  این  در  ولی 
بسیار   نقش  تحقیقات  نتایج  سازي  تجاري  در  که  ایم  پرداخته 

با توجه به نتایج مطالعه، یکی از دالیلی که نتایج   .مهمی دارند  

توجه   عدم  شود  نمی  سازي  تجاري  زیاد  دانشگاه  در  تحقیقات 
گیرندگ تصمیم  و  گذاران  سیاست  فرهنگ  کافی  به  دانشگاه  ان 

این پژوهش  بنابراین یافته هاي  بوده است  این زمینه  سازي در 
تواند در سیاست گذاري دانشگاه در راستاي فرهنگ سازي  می 
قرار   استفاده  تحقیقات مورد  نتایج  تجاري کردن  جهت گسترش 

 گیرد.

از   حاضر  پژوهش  تحلیل  روش  در  و  تجزیه  و  فراترکیب 
مبانی   و  زمینهنظرات  در  تجاري  ي    موجود  و  سازمانی  فرهنگ 

دانشگاه تحقیقات  نتایج  با  سازي  شد.  نتایج   جمع   استفاده  بندي 
فرهنگ تجاري سازي نتایج   ،مطالعات انجام شده در این حوزه  

  و اجتماعی   سازمانی گروهی،  را در ابعاد فردي،    تحقیقات دانشگاه

 فرديبعد  دهد که    . نتایج پژوهش نشان میایم  در نظر گرفته  
بیش از دیگر    فرهنگ تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاهدر  

می قرار  توجه  مورد  ابعاد    ابعاد  آن  از  پس  و    ،   سازمانیگیرد 
  مهم هستند.و اجتماعی  گروهی 

 سپاسگزاری 
پژوهش لوسی  بدین انجام  فرایند  در  که  کسانی  تمامی  از  ه 

 .شود و تشکر می نقش مؤثري داشتند تقدیر

 خالقی  ا  مالحظات

دکتری   رساله  از  بخشی  فراترکیب   ، مطالعه  این 

شماره  به  تهران  دانشگاه  حسابداری  و  مدیریت  دانشکده 

  می باشد. 26/11/1399با تاریخ  دفاع  102502ثبت 
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