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 در شهر تهران یدانش در حوزه سالمت در دانشگاه علوم پزشک یساز یتجار یبوم یارائه الگو
 ، رودهن، ایران.یدانشگاه آزاد اسالم واحد رودهن، تربیتی، علوم گروه ،دکتری یدانشجو معصومه کرپی:

 رودهن، ایران. ی،آزاد اسالمدانشگاه  ،واحد رودهن ،تربیتی علوم گروهعلمی، هیأت عضو  :*فتاح ناظم

 ی، رودهن، ایران.آزاد اسالمدانشگاه  واحد رودهن، ،تربیتی علوم گروهعلمی، هیأت عضو  صمد کریم زاده:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رودهن، ایران. ی،آزاد اسالمدانشگاه  ،واحد رودهن ،تربیتی علوم گروهعلمی، هیأت عضو  ی مسؤول:سندهینو*

 

 

 

 

 

 

دانش در حوزه سالمت در دانشگگاه   ی سازیتجار یبوم یارائه الگو» اصلی این پژوهش  هدفچكيده: 

 نیو متخصص یحاضر شامل خبرگان دانشگاه قیتحق یآمار جامعهاست. « در شهر تهران یعلوم پزشک

دانگش در حگوزه سگالمت     یسگاز  یحوزه تجار نیو مشاور انیکارشناسان، متول ران،یکه مشتمل بر مد

 افتگه یاطالعات تا زمان اشباع ادامگه   یباشند که  گردآور یدر شهر تهران م یعلوم پزشک یدانشگاه ها

استفاده شده است که بگر اسگان ناگرات      یبرفنمونه از روش گلوله مانتخاب حج یبرا نیاست؛ همچن

و  یبگاز، محگور   یسگه مرحلگه کدگگ ار    یدر طگ  نیاستراون و کورب یستمیس کردینفر خبره و رو 81

 دانگش در حگوزه   یسگاز  یآنها مقوله تجار نیکه از ب دهیمقوله استخراج گرد 81مفهوم و  97 ،یانتخاب

مدل  .دادند لیپژوهش را تشک ادیداده بن هینار یاجزا گریمورد د 84و  یسالمت به عنوان مقوله مرکز

و   SPSS 20 ،Lisrel8.8یآمگار  یاز نرم افزارهگا  ادهارائه شده در مرحله دوم با استف یشنهادیجامع پ

SmartPLS.03         مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و نتایج یافتگه هگا حگاکی از ایگن اسگت کگه تمگامی

متغیرهای احصا شده در قالب سطوح م کور، به عنوان متغیرهایی که بایگد در طراحگی مگدل مطلگوب     

برای  t. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره تمورد توجه قرار گیرند، مورد تایید قرار گرف

و نیگز تمگامی بارهگای عگاملی در حالگت       8971می روابط بین متغیرها بگزر  تگر از مقگدار بحرانگی     تما

به دست آمد، ل ا هیچ کدام از روابگط رد نشگده و تمگامی متغیرهگا و روابگط       390استاندارد بزر  تر از 

 .دیمدل اولیه تحقیق نیز تایید گرد یتدرنها نیتایید شد. بنابرا

 .ادیداده بن یپرداز هیالگو، نار یدانش سالمت، طراح یساز یتجار ،یزسا یتجارواژگان کليدی: 

 
 
 

Email: nazem@riau.ac.ir 
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 مقدمه

 امگور  بگه  صگرفا   بایگد  باور عموم این است که دانشگاه ها    

 بایست در پی دستیابی بگه دو و تنها می آکادیمیک پرداخته

دانگش  تگالش    انتقگال  و عگالی  خود )پگژوهش  هدف اصلی

 نسگبت  نگرش موید این مهم است که دانشگگاه نمایند. این 

نه تنها مسئولتی ندارد، بلکه کامال   منابع تجاری و صنعت به

دیدگاهی که بر این .  7389است )ماتیال  مستقل و طرفبی

 هگا دانشگگاه  بگه  نگگرش نسگبت   اصل استوار است که امروزه

 نقگش  ایفایآموزش، به وپژوهش عالوه بر آنها و یافته تغییر

 اقتصگادی  توسگعه  در مشگارکت  جدیگد  مأموریگت  جهت در

 چنگدی  تا.  7331پردازند )نیکوال و همکاران مینیز جامعه 

 سگازی از تجگاری  دانشگگاه،  پژوهشگران و دانشمندان پیش

 تولید صرفا  را خود اصلی رسالت و کردندمی امتناع پژوهش

. دانستندتولید می عرصه در آن کاربرد به توجه بدون دانش

 هگا بگرای  دانشگگاه  بگر  فشگار  خگاطر  بگه  تدریج به وضع این

ایجگاد   بگرای  هگایی فرصگت  و اقتصگادی  توسعه در مشارکت

 . 8070یافت )مهرعلیزاده و همکاران  تغییر ثروت،

 و اقتصگادی  مختلگ   هگای محیط در به بیانی دیگر تحوالت

 بعنگوان  ها دانشگاه به سنتی نگرش که شده باعث اجتماعی

 نگگرش  و گرفتگه  قگرار  ناگر تجدیگد  مگورد دانش تولیدکننده

 تبگدیل  در هگا دانشگگاه  نگرش، این در. گیرد شکل جدیدی

 رشگد  کننگده  فگراهم  عوامل به خود تحقیقاتی دستاوردهای

 بیشگتری  مسگئولیت  جامعگه  ثروت و عمومی رفاه اقتصادی،

 و انتقگال  جهگت  زیگادی  تالشگهای بایستی  و شده دارعهده

 و صگنعت اقتصادی، اجتماعی  بخشهای در دانش بکارگیری

 تحقیقگات  نتگایج  سگازی تجاری بعنوان آن از دهندکه انجام

  . 8071تبار  شود)ترکیانمی تعبیر

 در نگرانگی  افگزایش  بگدنبال  و آمریکگا  در 93 دهه اواخر در

 پیشرفته های فناوری در ملی رقابتی مزیت کاهش خصوص

 توسگعه  بگه  صرف توجه بدلیل هادانشگاه از انتقاد افزایش و

 ایگن  نمگودن  کگاربردی  بگه  توجه عدم و جدید های فناوری

 مطرح عمومی پژوهشی هایناام نقش ها، باز تعری فناوری

 دانشگگاهی  دوم  . انقالب7389گردید)بنجامین و ایساکاهو 

 بگر  مبتنی های نوآوری ظهور اسان بر بیستم قرن اواخر در

 ماموریت دار عهده هادانشگاهآنطی کهپیوست وقوع به علم

گردیدنگد؛یعنی   اقتصگادی  توسگعه  در مشگارکت  یعنگی  سوم

 وظای  و مسئولیت وتحقیقات، آموزش  بر عالوه  هادانشگاه

 علمگی  دوم انقگالب  پیامگد . گیرنگد  می عهده بر را اقتصادی

 تجگاری  در تالش و صنعت با همکاری مختل  اشکال ایجاد

 کنگار  در بنیگادی  اصگل  یک عنوان به تحقیقات نتایج سازی

 انگلسگتان  دولت 8771 سال در. باشد می تحقیق و آموزش

 نقگگش سگگومین عنگگوان بگگه را درآمگگد تولیگگد رسگگمی بطگگور

 اسگت. در  نموده اعالم آموزش و تحقیق بر عالوه دانشگاهها

 هگا  دانشگگاه  در بگاور  یگک  بصورت موضوع این حاضر، حال

 13 از بگیش  دهگد  مگی  نشان منتشره آمارهای و شده دیده

 توسعه در دانشگاه مشارکت دانشگاهی، نهادهای کل درصد

 سیاسگتهای  در اولویگت  یگک  عنگاون  بگه  را کشور اقتصادی

 مطالعگه  در  .8070پگور  فگرج )انگد  داشگته  اعگالم  دانشگاهها

 سگازی  تجاری کارکرد پ یرش نیز دسدورف، لی و اتزکویتز

 آکادمیگک  انقگالب  بگه  دانشگاه اصلی وظای  از یکی بعنوان

 ایگن  . 8779دسگدورف   لگی  و )اتزکگویتز اسگت   شده تعبیر

 جهگانی  رقابت در دانش و علم ویژه جایگاه از ناشی تحوالت

 به است رقابتی مزیت به علمی اقتدار  تبدیل و امروز دنیای

 منگابع  اقتصادی،جایگزین رشد موتور بعنوان علم که طوری

اسگت   شگده  سگرمایه  و کگار  زمین نیروی یعنی ثروت سنتی

 .  8070ی اسفنجان یعباس)

 وظگای   از یکگی  بعنگوان  سگازی  تجگاری  پگ یرش  رغم علی

 آن از حگاکی  جهگان  سراسگر  از متعددی شواهد ها،دانشگاه

 از شگده  انجگام  تحقیقگات  از کثیری تعداد چند هر که است

 در هگا  ان از انگدکی  درصد اّما، اند؛ بوده موفق تکنیکی نار

 مطالعگه .انگد  یافتگه  دسگت  موفقیگت  بگه  سازیتجاری زمینه

 خگام،  ایگده  هگزار سه هر از که دهدمی نشان بورلی و استونز

 مگی  سگازی  تجگاری  بگازار  در موفگق  بصورت ایده یک فقط

   .8071ی پورسبزشود)

 از ناشگی هگا و الزامگات   هگا، ضگرورت  کلی، محگدودیت  بطور

 و اقتصگگادی مختلگگ  هگگایمحگگیط در و تحگگوالت تغییگگرات

 مراکگز  و هادانشگاه به سنتی نگرش که شده باعث اجتماعی

 و علگم  دهنگده  اشگاعه  و کننگده  تولید عنوان به و تحقیقاتی

 آنها به جدیدی نگرش و گرفته قرار نار تجدید مورد دانش

 بیشگتری  مسگئولیت  هادانشگاه رویکرد، این در. گیرد شکل

 فگراهم  عوامگل  بگه  خگود  تحقیقگاتی  دستاوردهای تبدیل در

-مگی  جامعگه  ثگروت  و عمگومی  رفگاه  اقتصادی، رشد کننده

 ثروت به علم تبدیل اجرایی راهکارهای ازسازیتجاری.باشند

 تولیگد  بخش مهمترین بعنوان هادانشگاه حاضر،است.درحال
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 و نیازهگگا بگگه بهتگگر پاسگگخگویی چگگالش بگگا دانگگش عرضگگه و

 هگای  تگالش  بایسگتی  رو، این از. باشند می جامعه انتاارات

 در آن از اسگتفاده  و دانگش  بکارگیری و انتقال جهت زیادی

 از کگه  دهند انجام صنعت و اجتماعی ، اقتصادی های بخش

 مگگی تعبیگگر تحقیقگگات نتگگایج سگگازی تجگگاری بعنگگوان آن

  .8077شود)برشد و امیری 

 پگژوهش  مگورد  گونگاگونی  ابعاد از سازیاز دیگر سو تجاری

 راسازیتجاری فرایند که داشت توجه باید. گرفته است قرار

 ازمرحلگه  عبارتنگد  کگه  نمود تبدیل مجزا مرحله0بهتوانمی

تجگاری   درنهایگت  و محصگول  /فنگاوری  ایده پردازی، توسعه

 کگافی  انگدازه  بگه  که ایده یک ابتدا این فرایند در. آن سازی

 در. می یابد پرورش و شده ایجاد منابع مختل  از دارد بازار

 ناگر  مگورد  محصگول  یگا  فنگاوری  به این ایده توسعه مرحله

 در دانش سازیتجاری از مناور این روی، از. میشود تبدیل

 و اسگت  کرده را طی م کور مراحل است که دانشی حقیقت

 شده بازار وارد که است دانش فناورانه ای دیگر به عبارت یا

 کلگی  حالگت  در از محققگان   . بسیاری7331است)بندریان 

 مراکگز  از و فنگاوری  دانگش  انتقگال  فرآینگد  را سگازی تجاری

 از کگه  جدید دانسگتند  کار و کسب یا و صنایع به تحقیقاتی

 راستا این رند و روسول اشاره نمود. در به توانمی آنها میان

داراییهگای فکگری    مفهوم تجاری سازی از همکارانش و توله

 و استفاده فناوری و تجاری سازی دانش جای به دانشگاهی

. کردنگد  قلمگداد  دانشگاهیکارآفرینی  با مترادف آنرا درواقع

 و دانش انتقال از شکل خاصی را دانشگاهی کارآفرینی آنان

مگی   رخ زمگانی  این پدیگده  معتقدند و کرده تعری  فناوری

 پژوهشگی  و نهادهگای  هگا دانشگگاه  از پژوهشگگران  کگه  دهد

 یگا  و شگده  دانش تولید سازیتجاری به تصمیم غیرانتفاعی،

  .7384گیرند)تامیسون می  خود موسسات در یافته توسعه

با توجه بگه تحقیقگات منتشگر شگده در زمینگه کگارآفرینی       

دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقگای دانشگگاه   

ها امری الزم و ضروری تلقی مگی شگود. از طرفگی همگواره     

برخی موانع بر مسیر بهره بگرداری صگحیا از دارایگی هگای     

-وسگعه تجگاری  ها در جهگت ت فکری تولید شده در دانشگاه

سگگازی دانگگش و کگگارآفرینی دانشگگگاهی وجگگود دارد کگگه    

شناسایی و رفع آنهگا امگری اجتنگاب ناپگ یر بگه ناگر مگی        

 دانگش   . تجاری سازی8017و همکاران پورعزت علی )رسد

  هرچند گ شته، در .است طوالنی سابقه ای دارای فناوری، و

 پژوهشگهای  از دانش حاصگل  و هافناوری محدود، به صورت

 بناگر  ولگی . تجاری می شگدند  و شده عرضه بازار به ی،علم

 هگای بحگث  بگا  و فناوری دانش تجاری سازی شروع رسدمی

 افتگاده  اتفاق 8117سال  در صنعت و دانشگاه بین همکاری

 افزایش جمله جهانی شدن، از اخیر دهه های است. تحوالت

 و ملگی  افگزایش هزینگه هگای    کشگورها،  بین فناورانه رقابت

 بگگه را وادار دانشگگگاه هگگا کگگه شگگرایطی ایجگگاد و جهگگانی،

 جوامع می سازد، در جدید نقشهای ایفای و مالی خودکفائی

 در اهمیت پگژوهش  همچنین و دانش تجاری سازی افزایش

 و سگازد )پگورعزت   مگی  آشکار را دانش تجاری سازی زمینه

مراکگز   یاز کارکردهگا  از سویی دیگر یکگی  . 8073حیدری

همگگراه بگگا  یلگگیتکم یالت،گسگگترش تحصگگ یآمگگوزش عگگال

روزافگزون   یازهگای جهت پاسگ  بگه ن   یکاربرد یهاپژوهش

باشگد.   یمگ  یادر دن یکیو تکنولوژ یعلم یعسر یشرفتهایوپ

شاهد توجه و رشگد روزافگزون    یرانکشور ا یراخ یدر سالها

 کشورجوان  یتبا توجه به جمع است که یلیتکم یالتتحص

ماهر و متخصگ    یانسان یروین ینبخش تام یدتواند نو یم

 یازکشورها یاریدر بس یدر کشور باشد . تجربه آموزش عال

 یدارا یدانشگگاه  یالندهد که فگار  التحصگ   ینشان م یادن

کسگگب و  یالزم جهگت راه انگداز   یفاقگد مهگارت هگا    یگده، ا

بگا   13و در دهه  یلدل ینباشند. به هم یکوچک م یکارها

 ییى به عنوان سازمانهامراکز تجارى ، پارکهاى علم یشدایپ

کوچگک کگه    ینوآور وشگرکتها  یها یدهاز ا یتبا هدف حما

شگدند   یجگاد شگوند ا  یاداره مگ  یتوسط متخصصان حرفه ا

تابعه پارکها با  یاز واحدها یکیبه عنوان  ی،مراکز رشد علم

 یو شرکتها یدها ینوآور و دارا یالنج ب فار  التحص هدف

هگا شگکل گرفتگه     یگده ا یگن از ا یگت بگه مناگور حما   یرشد

  8070)حجت دوست است

 بعنگوان  سگازی دانگش،   تجاری خصوص شایان ذکر است در

 و شگده  انجگام  متعددی مطالعات دانشگاهها، وظای  از یکی

 داده قگرار  بررسگی  مورد را موضوع ای زاویه یک از کدام هر

 سگازی  تجگاری  بگر  موثر عوامل مطالعات از برخی در.  است

همکگاران   و پگورعزت )اسگت  شگده  بندی اولویت و شناسایی

 بررسی موفقیت کلیدی عوامل دیگری، مطالعات در . 8017

 سگازی  تجگاری  موانگع  به نیز برخی در   و7337شده)تانه، 

 از برخگی  . 8017همکاران  و عزت پور) است شده پرداخته

 و بررسگی  را سگازی  تجگاری  هگای  روش و ها رویه محققان
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 داده قرار توجه مورد را سازی تجاری برای الزم سازوکارهای

با بررسی پیشگینه تحقیگق مگی      .7383اند)دانشگاه کلمبیا 

 تجگاری  بگومی  الگگوی  توان ادعا نمود که تا کنون بگه ارائگه  

در   پزشگکی  علگوم  سگالمت دانشگگاه   حگوزه  در دانش سازی

پرداخته نشده و یا بسیار اندک مورد توجه قرار گرفته است. 

هگر چنگد    تئوریکی و اینکگه وجود خالء  به توجه بنابراین با

 کارکردهای و هاماموریت از یکی بعنوان دانش سازیتجاری

 دو رسالت کلیدی دانشگاه،آموزش کنار در ها دانشگاه اصلی

 تگوان  مگی  چگونه است، گرفته قرار پ یرش مورد پژوهش و

 در حگوزه سگالمت را   دانشگگاهی  دانش حاصل از تحقیقگات 

در تحقیگق حاضگر ایگن     از اینرو مساله اصگلی  نمود، تجاری

دانش در حوزه سگالمت   یساز یتجار یبوم یالگو است که

 کدام است؟ در شهر تهران یدر دانشگاه علوم پزشک

 روش کار
تحقیق حاضگر توسگعه ای    ،با توجه به موضوع و ماهیت     

قلمداد گردیده و پژوهش به لحاظ تقسیم بندی بگر مبنگای   

کگه بگا بهگره از     بود یهدف، یک پژوهش اکتشافی و کاربرد

نارات، دیدگاه های نخبگان و صاحب ناران مراکز علمی و 

حاضر شگامل دو   قیتحق یجامعه آمار تحقیقاتی کشور بود.

 یپگرداز  هیگ نار در :اول بخش باشد. یم ریبخش به شرح ز

 یناگر  یبگردار  نمونگه  ،یریگ گ نمونه نوع نیا به ادیبن داده

 یبرا داده یآور جمع ندیفرا ،ینار یبردار نمونه. ندیگومی

 همزمگان  طور به لگریتحل لهیوس بدان که است هینار دیتول

 میتصم و کرده لیتحل و یکدگ ار ،یاور جمع را شیهاداده

 در آن، ظهور هنگام تا خود هینار بهبود مناور به دیریگمی

 دایگ پ را هگا آن کجگا  در و یآورجمگع  را ییهاداده چه ندهیآ

 استفاده   یبرفگلوله روش از نمونه حجم انتخاب یبرا. کند

 در مطلگع  یافگراد  شد خواسته شوندگان مصاحبه از که شد

 یبعگد  هگای مصاحبه انجام جهت را قیتحق موضوع با رابطه

 حگداقل  تعگداد  که بود آن محقق ینیب شیپ. ندینما یمعرف

 بگا  و نمگود  تیگ کفا متخص  و خبره نفر 03 حداکثر و 81

 و دهیرسگ  اشگباع  نطقه به شده یگرداور اطالعات حجم نیا

 جامعه دوم بخش .نباشد شتریب هایمصاحبه انجام به یازین

 یهگا  سگازمان  کارشناسگان  و رانیمگد  انتخگاب  یبرا یآمار

 انکه علت به)ی ا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش از ،یدولت

 .شگگد اسگگتفاده  اسگگت طبقگگه چنگگد شگگامل یآمگگار جامعگگه

پرسشنامه تحقیق حاضر شامل سه بخش می شگود. بخگش   

نخست مرتبط با نحوه تکمیل پرسشنامه است؛  بخگش دوم  

مرتبط با ویژگی های جمعیگت شگناختی پاسگ  دهنگدگان     

بوده و در نهایت بخش سوم مرتبط بگا متغیرهگای پگژوهش    

سؤال بسته می باشد  97می باشد. ل ا این پرسشنامه شامل 

 81ی ، مقولگه محگور  متغیگر   سوال جهگت سگنجش   88که 

سگوال جهگت    87ی،  مقوله علگ سوال جهت سنجش متغیر 

سوال جهت سگنجش   84،  مقوله مداخله گرسنجش متغیر 

مقولگه  سوال جهت سگنجش متغیگر    83، مقوله بسترمتغیر 

 امگدها یمقولگه پ سوال جهت سنجش متغیر  83و   راهبردها

 از تگن  پگنج  تأیید به پرسشنامه این صوری می باشد. روایی

 توسگط  نیز آن پایایی میزان و رسیده حوزه این متخصصین

آن  میگزان  که گرفت قرار آزمون مورد کرونباخ آلفای آزمون

آمگد، کگه نشگان     بدسگت  399برای هر دو متغیگر بیشگتر از   

دهنده قابلیت اطمینگان پرسشگنامه مگی باشگد. هگر سگؤال       

م، پرسشنامه در برگیرنده پنج گزینه )شگامل کگامال مخگالف   

موافقم  مگی باشگد تگا     ندارم، موافقم و کامال مخالفم، ناری

اصل احترام  دهنده از میان آنان یکی را انتخاب نماید.پاس 

 تیو مسگئول  یشناسگ  فگه یانسان، اصل وظ یبه شان و آزاد

نرساندن ، اصل توجگه بگه    بیو آس یاصل سودمند ،یریپ 

پگژوهش   یدرباره چگونگ یو ارائه اطالعات کاف گرانیرفاه د

نامگه   تیشرکت کننده، کسب رضگا  یها یآزمودن یبه تمام

 شدند. تیبه مناور شرکت در پژوهش رعا یکتب

 یافته ها 
اطالعگات مگورد ناگر     افتنیگ پژوهش به مناگور   نیدر ا     

از  قیگ عم یبوده است که با انجام مصاحبه هگا  نیبر ا یسع

 یمبتنگ  کردیرو یاجزا هیمصاحبه شونده خواسته شود تا کل

 یسگاز  یتجگار  یبگوم  یدر ارائگه الگگو   ادیداده بن هیبر نار

در شگهر   یدانش در حوزه سالمت در دانشگاه علگوم پزشگک  

نمونگه هگا    نیا لی. تحلندینما تیتهران را بصورت کامل روا

هگر مصگاحبه    افتنیگ  انیگ به صورت گام به گام و پگ  از پا 

آن  یانجام گرفته است. بعد از انجام مصاحبه، نسخه نوشتار

در هر مصاحبه، کم کگم   یشده و پ  از مفهوم پرداز پیتا

 .دندیتر و مقوله ها استخراج گرد یدینکات کل

عگالوه بگر    یکدگگ ار  نگد یفرآ: لیگ و تحل یکدگگ ار  ندیفرآ 

 ، شگامل مفهگوم   یدیگ )نکگات کل ی شواهد گفتگار  ییشناسا

  یمحور ی)کدگ اری مقوله پرداز )استخراج کدها ،ی پرداز

 ی  مگ یانتخگاب  ی)کدگگ ار  پگژوهش  یل کلمد ییو  شناسا
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هستند  یکوچک عیوقا یدینکات کل ای یباشد. شواهد گفتار

 یمفهوم یارباشند. نام گ  یمستقل م ییبار معنا یکه دارا

 نیگ کگه در ا  نگد یگو یم یرا مفهوم پرداز یبه شواهد گفتار

و  ییپژوهش با عنوان کگد ذکگر شگده انگد. پگ  از شناسگا      

مشابه بگر اسگان منطگق     میموجود، مفاه میمفاه ینامگ ار

مقوله ارائه شده و در  کیتحت عنوان  کیشده و هر  قیتلف

 دهارائگه شگ   ادیگ مدل پژوهش در قالگب مگدل داده بن   تینها

 است.

حاصل از مصاحبه ها به دقت مگورد   یداده ها:باز یکدگ ار

کگه   ییقگرار گرقگت. بگه داده هگا     لیگ و تحل یمطالعه، بررس

متناسگب اختصگاص داده    یمیه اند مفگاه بود گریکدیمشابه 

 هگا  مفهگوم  و هگا  مقولگه  یتمگام  بیگ ترت نیشده است و بد

 97 و مقولگه  81 درمجمگوع  کگه   شده شناسایی و استخراج

مشگاهده   قابگل   8) جدول در که اند  شده شناسایی مفهوم

 :می  باشد

 داده ها یمستخرج از کدگذار یو مقوله ها یممفاه .1جدول 
 مفهوم مقوله ردیف

1 
 علوم دانشگاه در سالمت حوزه در دانش سازی تجاری

 شهرتهران پزشکی

 وخارجی داخلی معتبر درمجالت مقاله چاپ

 ژن( ثبت)پتنت ثبت

 بنیان دانش رشد مراکز

 مشتریان برای گوناگون های حوزه در تولیدشده محصوالت اندازی راه

 انسانی عوامل 2
 فردی های قابلیت و توانمندیها بهبود

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه علمی هیئت اعضاء تعداد افزایش روند

 عوامل سازمانی 3
 توسعه کمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 بهبود پتانسیلها و قابلیت های کیفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 سرمایه داری دانشگاه در علوم پزشکیبررسی روند تغییر دانشگاه در راستای 

 محیطی عوامل 4
 ضرورت حل مسائل جامعه

 فراهم بودن زیرساخت های ارتباطی )قابلیت های شبکه سازی جهت توسعه مشارکتی(

 فراهم بودن زیرساخت های قانونی

5 
طراحی سیستم  آموزشی و پژوهشی نوین مبتنی بر  تجاری 

 سازی دانش

 یازسنجین وی ابیبازار قاتیتحق

 هادهیا غربال وی ابیدهیا

 ارتقا و بهبود ش،یآزما د،یتول جهتی ریگ میتصم

 فروش از پس خدمات وی بانیپشت

6 
استقرار و پیاده سازی سیستم  آموزشی و پژوهشی نوین 

 دانشمبتنی بر  تجاری سازی

دانشگاه های علوم پزشکی الزامات نظام سیستم آموزشی  و پژوهشی نوین مبتنی بر  تجاری سازی دانش در 

 کشور

ابزارهای نظام سیستم آموزشی  و پژوهشی نوین مبتنی بر  تجاری سازی دانش )ماموریت و رسالت؛ خط مشی 

 ها؛ رویه ها(

 سالمت خدمات ارائه نظام بای پزشک علومی آموزش نظامی همسوئ وی هماهنگ عوامل استراتژیک 7

 ها دانشگاه نیای  آموزش های برنامه در معنوی سالمت و ای حرفه اخالق گاهیجا به  ژهیو توجه و دیتاک

 یپزشک اخالق متناسب آموزش بری مبتن نگرش و فرهنگ توسعه و رشد عوامل سازمانی 8

 انسانی منابع و مدیریت نیب روابط تیفیک و ارتباطات نظام

 عوامل کالن 9

 (فرهنگ کی شدن نهادینه همچونی)اجتماع وی فرهنگ عوامل

 (دانش سازی تجاری شفاف قوانین زانیم همچونی)قانون وی اسیس عوامل

 یفن وی کیتکنولوژ عوامل

 عوامل ساختاری 11

 دانشگاه ساختار کیبوروکراتی ریپذ انعطاف زانیم

 ها فعالیت و ها برنامه

 التیتشک و بودجه تیوضع

 عوامل نرم 11
 امنیتی و سیاسی شرایط

 اقتصادی و فرهنگی شرایط

 ای منطقه و جهانی شرایط

 یتیریمدی ریپذ انعطاف وی  اداری بوروکراس عوامل مدیریتی و  سازمانی 12

 یستمیس وی تیریمد بلوغ کارآمدی، و ثبات

 پیامدهای زیرساختی 13
 نیکارآفر دانشگاه جادیا

ی فناور رشد مراکزی انداز راه  ان؛یبن دانشی ها شرکت تعداد شیافزا)رشد مراکز وی قاتینحق مراکز تیتقو

 (سالمت،ی فناور پارک جادیا سالمت،

 ی(متعال و مناسب گاهیجا بهی پزشک علومی ها دانشگاهی ابیدستی )سازمان تعالی پیامدهای سازمانی 14

 یاجتماع هیسرما وی فکر هیسرما توسعه

 ایرانی –خلق ارزش اقتصادی )ارزش آفرینی( متناسب با فرهنگ اسالمی  پیامدهای ملی )کالن( 15

 محوری در بخش های مختلف،(محور بودن به دانشتوسعه دانش بنیان)تغییر رویکردهای توسعه از منبع
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: در ایگن سگطا سگعی مگی     هیو خلق نار یانتخاب یکدگ ار

شود با کنار هم نهادن مقوله هگا حگول مقولگه محگوری بگه      

روایت ناگری بگرای پدیگده ارائگه     منزله مضمون اصلی، یک 

شده و ضمن آن، حول ایگن رشگته اصگلی، بگین مفگاهیم و      

مندایجادشود. نتایج تحلیگل داده هگا   ها، ارتباطی نااممقوله

دهد که استقرار ناگام حرفگه ای و مناسگب مگی     نشان  می

 یتجگار  یبگوم  یالگگو تواند به طور دقیق: صحیا و معتبگر  

در  ینشگاه علوم پزشگک دانش در حوزه سالمت در دا یساز

را به نحو مناسگبی ارزیگابی، سگنجش و تعیگین      شهر تهران

سطا کند تا نهایتا  سازمان به تعالی سگازمانی دسگت یابگد.    

نتایج کدگ اری انتخابی منجر به استخراج مدل پیشگتهادی  

 یکدگگ ار گردیده است که با توجه به این توضیحات مگدل  

 است. 8 نموداریه به صورت و خلق نار یانتخاب

 تهران شهر در پزشکی علوم دانشگاه در سالمت حوزه در دانش سازیتجاری . الگوی بومی1نمودار 

 قیگ مگدل تحق  یجهت بررسگ  آزمون معادالت ساختاری:

بگر   یمبتنگ  یمعگادالت سگاختار   سگازی  ابتدا از روش مدل

 یعگگامل لیگ تحل کیگ بهگره گرفتگه شگگده و از تکن   ان یگ کوار

در ناگر   یسگؤاالت و شاخصگها   یگی روا یبررس یبرا یدییتا

مهگم از نگرم    نیانجام ا یگرفته شده استفاده شده است. برا

 مناگور هبگ  نیشود. همچنگ  یاستفاده م LISREL8.80افزار 

معادالت  سازی پژوهش از روش مدل یاصل اتیآزمون فرض

اسگتفاده شگده    یگی بر حداقل مربعگات جز  یمبتن یساختار

مورد استفاده قرار  SmartPLS.03نرم افزار  رونیاست، ازا

 گرفته است. 

 یریگ گبرازش مگدل انگدازه   یهامربوط به شاخ  هاییافته

منگدرج در   نگرم افگزار لیگزرل   توجه به خروجگی   با ها:ریمتغ

 یعگامل  لیگ بگرازش تحل  یکلگ  یارهگا ی ، همگه مع 0جدول )

 هگا  بگا داده  یشنهادیپ یالگو یاز برازش کل یحاک ،یدییتا

 یرانگدازه گیگ   مگدل  مناسگب  بگرازش  دهنگده  نشان و است

 .باشدیم تمامی متغیرها
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 های نیکویی برازش. بررسی شاخص2جدول 

 نتیجه برازش
مقادیر 

 بستر ریمتغ

مقادیر 

 ریمتغ

 مداخله گر

مقادیر 

 ریمتغ

 پیامدها

مقادیر 

 ریمتغ

 راهبردها

 ریمتغمقادیر 

 مقوله محوری

 ریمتغمقادیر 

 یعل طیشرا

مقادیر 

 عالی

مقادیر 

 مناسب)خوب(

شاخص های 

 برازش

 𝒳2/𝑑𝑓 ≤3 ≤2 88/1 17/1 44/1 95/1 98/1 91/1 برازش مناسب

 RMSEA ≤1/1 ≤18/1 183/1 19/1 192/1 19/1 19/1 19/1 برازش مناسب

 NFI ≥9/1 ≥95/1 91/1 93/1 91/1 95/1 91/1 91/1 مناسببرازش 

 NNFI ≥9/1 ≥95/1 96/1 91/1 91/1 96/1 91/1 95/1 برازش مناسب

 CFI ≥9/1 ≥95/1 93/1 91/1 91/1 95/1 93/1 96/1 برازش مناسب

 IFI ≥9/1 ≥95/1 92/1 96/1 94/1 91/1 94/1 91/1 برازش مناسب

 GFI ≥9/1 ≥95/1 94/1 91/1 93/1 94/1 91/1 93/1 برازش مناسب

 AGFI ≥8/1 ≥9/1 83/1 91/1 88/1 82/1 89/1 83/1 برازش مناسب

 RMR ≤18/1 ≤15/1 139/1 142/1 138/1 148/1 129/1 148/1 برازش مناسب

 SRMR ≤18/1 ≤15/1 171/1 172/1 162/1 177/1 174/1 91/1 برازش مناسب

با توجگه  : راستانداردیمس بیضرا یبررس های مربوط بهیافته

 یمگ  0/3استاندارد رابطه ها  باالتر از  ریمس بیضر نتایج،به 

 نیگی گفت سؤاالت مورد نار از قدرت تب توانیل ا م  باشد،

و  رهگا یمتغ یتمگام  نیبگ  ریمسگ  بیضگرا  برخوردارند. یخوب

 طیشگرا  ریمس بیضر نیدهد که باالتریمقوله ها را نشان م

بگوده و   %73است که برابر بگا   یمربوط به عوامل انسان یعل

مربوط به عوامل صگنعت   یعل طیشرا ریمس بیضر نیکمتر

 باشد. یم  %91است که برابر با  مهیب

مربگوط بگه    یمقولگه محگور   ریمس بیضر نیباالتر نیهمچن

بگوده و   %73اصالح و  بهبود عملکگرد  اسگت کگه برابگر بگا      

و  رییادگیگ مربوط بگه   یمقوله محور ریمس بیضر نیکمتر

 نیباشد. باالتر یم  %19بهبود  است که برابر با  دارسازییپا

ناگام   یمقولگه راهبردهگا مربگوط بگه طراحگ      ریمسگ  بیضر

 نیبگوده و کمتگر   %11است کگه برابگر بگا     لکردعم تیریمد

مقولگه راهبردهگا مربگوط بگه اسگتقرار ناگام        ریمسگ  بیضر

 نیباشگد. بگاالتر   یمگ   %11ا عملکرداست که برابر ب تیریمد

 یمقوله مداخله گر مربوط به عوامگل سگاختار   ریمس بیضر

مقولگه   ریمسگ  بیضگر  نیبوده و کمتر %18است که برابر با 

است که برابر با  یعوامل آموزش زانیممداخله گر مربوط به 

مقوله بستر مربوط به  ریمس بیضر نیباشد. باالتر یم  98%

 نیباشگد. همچنگ   یمگ  %78است که برابر با  یاسیعوامل س

مرتبط با  بیبه ترت امدهایپ ریمس بیضر نیو کمتر نیباالتر

است که  یسازمان یامدهایو پ یفرد یامدهایپ  یمقوله ها

 باشد. یم  %11و   %78برابر با 

 نیبگد  زیگ ن قیگ تحق یرهگا یمتغ نیذکر است روابط ب انیشا

اثرگگ ار   یبر مقولگه محگور   %48 یعل طیشرح است که شرا

عملکردخود بگه انگدازه    تیریناام مد یبوده و  مقوله محور

 دارد.  ریبر راهبردها تاث 01%

 کیگ بوده که بگه تفک  %47برابر با  یبه طور کل ریمس بیضر

عوامگل   ریمسگ  بی؛ ضر %78 یعوامل ساختار ریمس بیضر

 تگا  یو نها  %98یعوامل آموزش ریمس بی؛ ضر %17 یسازمان

 باشد. یم %73 یو  رهبر یتیریعوامل مد ریمس بیضر

عملکگرد   تیریناام مگد  یعامل طراح زیراهبردها ن انیم در

 ریمسگ  بیضر نیبوده است. همچن %78 ریمس بیضر یدارا

 بیضگر  تگا  یو نها %11عملکرد برابر با  تیریاستقرار ناام مد

 تیریناگگام مگگد یسگگاز ادهیگگپ یگگیاجرا ینگگدهایفرآ ریمسگگ

 باشد.  یم  %18عملکرد
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 %47برابگر بگا    یمداخله گر به طور کلگ  طیشرا ریمس بیضر

؛  %78 یعوامگل سگاختار   ریمسگ  بیضر کیبوده که به تفک

عوامگل   ریمسگ  بی؛ ضگر  %17 یعوامل سازمان ریمس بیضر

و   یتیریعوامگگل مگگد ریمسگگ بیضگگر تگگا یو نها  %98یآموزشگگ

بسگتر بگه طگور     طیشرا ریمس بیباشد. ضر یم %73 یرهبر

عوامگل   ریمسگ  بیضگر  کیتفککه به  ودهب %11برابر با  یکل

 بی؛ ضگر  %78 یاسیعوامل س ریمس بی؛ ضر %17 یاقتصاد

  یاسگتراتژ  عوامگل  ریمس بی؛ ضر %91یطیمح عوامل ریمس

 . ی باشدم 17%

 در مگدل آزمگون شگده    زیگ شکل گرفته ن یامدهایپ تیوضع

 ریمسگ  بیضگر  یدارا یفگرد  یامدهایشرح است که پ نیبد

؛ %19 ریمسگ  بیضگر  یدارا یگروهگ  یامدهایبوده و پ 78%

 بیضر تا یو نها %11 ریمس بیضر یدارا یسازمان یامدهایپ

 است. %73کالن برابر با   یامدهایپ ریمس

 استاندارد تخمین حالت در ساختاری . مدل2 نمودار

 بحث و نتيجه گيری 

بر اسان تحلیل مصاحبه های انجام شده و همچنین بر       

سگگازی معگگادالت مگگدل اسگگتاندارد یرمسگگ یبضگگرامبنگگای 

انجام شده  SmartPLS افزار ساختاری که با استفاده از نرم

عامل می توان تحلیل برآمده را اینگونه بیان نمود که ، است

انسانی بگه علگت دارا بگودن بیشگترین تاثیر)بعلگت داشگتن       

و مهگم تگرین   اصلی ترین به عنوان   ،باالترین ضریب مسیر 

تجاری سازی دانگش در   عامل از بین عوامل علی اثرگ ار بر

است.  حوزه سالمت در دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران

و  یگت مدر دانشگاه بگه ک  دانش تجاری سازیبنابراین مقوله 

دانگش   و چگون   آن مربوط می شگود.  سانیکیفیت نیروی ان

است، خود بخگود نقگش   سالمت تخصصی حوزه مربوطه در 

راسگان  انسان اهمیت بیشتری خواهد داشت. از دیگر سگو ب 

 یگن ا یجنتا یزمحقق و ن یاتصورت گرفته، تجرب یها یبررس

به جرات می توان ادعا نمود که در صورتی کگه بگر    پژوهش؛

توانمندیها و قابلیت های فردی توام بگا بهبگود همگه    توسعه 

الزم بگا تمرکگز    جانبه قابلیت های تیمی و مشگارکتی افگراد  

یقیینا  این افراد توانمند به گونه ای مگدیریت  ، صورت پ یرد

و مشکالت سگازمان   مسائلحالل تمام می شوند که نه تنها 

را  نیشاتمام ضع  ها و نداشته ها می توانند و مربوطه بوده

 سازمان ید برانتوان یم بلکه از تمامی جوانبد، نپوشش ده
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بنابراین توصیه می شگود بگه طگور کگامال      دنموثر باش یاربس

ترغیگب و   تخصصی و برنامه ریزی شده بر این این دو مقوله

 یفگرد  یهگا  یگت و قابل یهاتوانمنگد  مهارت، دانگش و  توسعه

 یو مشگارکت  یمگی ت مهارت های گروهگی؛   توسعهبا ان توام

سرمایه گ اری شود، تا همه توانایی های بگالقوه آنگان    افراد

 بالفعل شود.

کگه   دانشگگاه هگا   یانو دانشجو یداسات یزهانگمیزان تمایل و 

سازمانی است، خود از جملگه عوامگل    های ویژگی به مربوط

کلیدی نیز به شمار می رود. به گونه ای که  بی توجهی بگه  

 تجگاری  جر مگی شگود تگا  فراینگد    آن و یا اندک بودنش من

آن مگی  ارتقگاء  شود، همچنین  اجرا درستی به دانش سازی

باشد. بنابراین  تجاری سازی دانشتواند بسترساز و پشتیبان 

و  یگل تماپیشنهاد می شود به مناور ایجاد و بهبود وضعیت 

، اقگدامات الزم  صگورت   دانشگاه یانو دانشجو یداسات یزهانگ

 نبگودن  رقابتی به وجه آنست که باتوجهپ یرد.  نکته قابل ت

شود.  اندیشیده ترغیب بایستی برای دانشگاه تدابیری محیط

 هگای  در حگوزه  رقابگت  تشگویق  و گیگری  شگکل  همچنگین 

 و تعریگ   نیازمنگد  کگاربردی  های پروژه و تحقیق تدری ،

ایگن بگه    بر عالوه . است غیرمالی و ایجاد سازوکارهای مالی

 شگود در  مگی  پیشنهاد علمی محرک و انگیزه ایجاد مناور

 ارزشیابی اساتید و ارزیابی دانشگویان هگر گونگه اقگدامات و    

کارآفرینانه و در ارتباط با تجاری سازی دانش،  های فعالیت

 هر چند اندک، مد نار قرار گیرد.

 و فرهنگگگی بگگا توجگگه بگگه اثرگگگ ار بگگودن عوامگگل همچنگگین

 سگازی  تجاریاجتماعی  از میان عامل های موثر بر  توسعه 

در ارتباط  شدن نهادینه تفکر و فرهنگ یک دانش )همچون

 دانش  گگام هگای اساسگی الزم بگه مناگور       سازی با تجاری

 نیاز مورد کردن فضای فراهم جهت الزم هایسازی فرهنگ

 آموزشگی،  مختلگ   ی هگا  زمینگه  در علمی تالش و کوشش

 ایگد ب برداشته شود. البته  دانشگاه در ای و مشاوره پژوهشی

 مگورد  مگالی  حمایتهای بدون که داشت در نار را نکته این

 . رود نمی پیش از کاری ها پژوهش نیاز

مبتنی بر داده های گردآوری شده از مصگاحبه هگای انجگام    

شده، مشخ  شد که ناام آموزشی در جامعه مورد مطالعه 

اهمیت ویژه ای داشته و به همین دلیل بگر مقولگه آمگوزش    

هگای  دارند، ل ا پیشنهاد می گردد کگه مقولگه  تاکید فراوانی 

و  دانگش  سگازی یتجگار  سگازی،  یتجار سازی، انواعیتجار

 ،  سگگوم نسگگل کگگارآفرین یگگا دانشگگگاهدانشگگگاه فوایگگد آن، 

سگازی، . .در  یتجگار راهکارها و شیوه های مختلگ  توسگعه   

اولویت دوره های آموزشی قرار گیرد و عالوه بر آموزش این 

ئوریک پیشگنهاد مگی گگردد کگه در مقگام      مفاهیم بصورت ت

عمل نیز موقعیت و شرایط الزم را برای افراد مستعد فگراهم  

آورند تا دانسته هگای خگود را بگه منصگه ظهگور گ اشگته و       

قابلیت های بالقوه خود را به شایستگی های بالفعگل مبگدل   

نمایند تا بدین ترتیب قابلیت های فردی و گروهی و متعاقبا 

  ستای رشد تجاری سازی دانگش بهبگود یابگد.   سازمانی در را

 نیگ ای  آموزش های برنامهافزون بر این  توصیه می شود در 

 ای حرفه اخالق گاهیجا به ای ژهیو توجه و دیها تاک دانشگاه

 هگای  آمگوزش  بگه  توجگه . همچنین  شود معنوی سالمت و

نیز از دیگر نکات قابل توجه اسگت کگه مگی     ای رشته انیم

 بایست بسیار مد نار قرار گرفته شود.

هگای خگود بگر آن اشگاره     آنچه پاس  دهندگان در مصگاحبه 

 یطتوجگه بگه شگرا    یگت اهم یدر راسگتا نمودند این بود کگه  

 زمینگه  به نقش مکمگل  ید، بای سازمان یبستر ساز) یبستر

تجگاری   یجگرا ا یهمگوار بگرا   یردر کنار مسگ سازمانی  های

 یدنامکگان رسگ   ؛ چراکه بدون جادهشودتوجه  سازی دانش

 یمحقق مگ  یو اهداف، تنها در صورت یستن یسربه مقصد م

همراه جاده هموار فگراهم شگود و    به شوند که مبدأ و مقصد

 باالست. یارصورت احتمال عدم تحقق اهداف، بس یرایندر غ

به همین مناور پیشنهاد مگی گگردد کگه بگر روی کارآمگد      

 و ارتقگاء  سیسگتم  سگازمانی حیگاتی همچگون     هگای  زمینه

 ینروابگط بگ   یفیتناام ارتباطات و کمسیر شغلی،  مدیریت

 ینگده و آ یسگاالر  ، ناگام شایسگته  مدیریت و منبع انسگانی 

 منگابع  نگهداشت ناام و یآموزشو برنامه های  ناام ی، نگر

یزشی تاکید شگود و ملزومگات و مقگدمات ارتقگاء     انگ انسانی

اثربخشی آنها  بطور جامع فراهم آورده شود. ضگرورت ایگن   

مهم تا بدانجاست که وجود یک خگالء  در هگر یگک از ایگن     

سیستم ها کافیست تا به تنهایی سازمان را در دستیابی بگه  

دانش  ی سازیتجارمطلوب خود که ایجاد یک الگوی بومی 

 است، ناکام نماید.درحوزه سالمت 

 ویگژه  بگه  کگارآفرینی  زمینه در شده انجام مختل  تحقیقات

 که است واقعیت این گویای دانشگاهی محیط در کارآفرینی

 در شگده  فراگیگر  دانگش  سگاختن  عملیگاتی  و سازی تجاری

 بگرای  دانشگگاه  خگارج  محیط در آنها کارگیری به و دانشگاه
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 از آن فراگیگران  برای اقتصادی منفعت کسب و درآمد ایجاد

 عنگوان  بگه  امگر  ایگن  و اسگت  برخوردار توجهی قابل اهمیت

 این در اما. است شده شناخته دانشگاهی جامعه مهم رسالت

 بهگره  امکگان  کگه  دارد وجگود  محگدودیتهایی  و موانع راستا

 بگرای  فراگیگران  سگازی  آمگاده  و فکر های سرمایه از گیری

سگازد)احمدی و   مگی  مواجگه  باچگالش  را کار و کسب ایجاد

 اساسگی  عامگل  دو فناوری و دانش امروزه . 8019همکاران 

 وسیله و آمده شمار به کشورها دانایی و توانایی ثروت، ایجاد

 رو ایگن  از. شگود  مگی  تلقگی  ملی ی توسعه در قدرتمند ای

 قبگال  در مسگئول  نهاد متفکرترین عنوان به دانشگاه رسالت

 بگه  تگا  کنگد  مگی  ایجگاب  ملی، ی توسعه های آرمان تحقق

 توسگعه  هگای  برنامگه  بگا  انطبگاق  در خگود  ارکگان  پویاسازی

 میسگر  دانشگگاهی  کارآفرینی طریق از جز امر این و بپردازد

 دانشگگاه،  در کگارآفرینی  هایجنبه ازمهمترینیکی.شودنمی

 بگگه و حگگوزه کسگگب وکگگار بگگه دانشگگگاه هگگای فعالیگگت ورود

 پگگگوریحسگگگنقلاست) «دانگگگشسگگگازی تجگگگاری»عبگگگارتی

 ازجملگه  دانشگاهی فکری هایسرمایه سازی  .تجاری8073

 وتوجه است کشور توسعه پنجم برنامهقانون مهم ویژگیهای

 بگه  نیگل  بگرای  را آن به فناوری و علم گ اریسیاست حوزه

 انگداز  در سندچشگم  شده بینی پیش از اهداف مهمی بخش

 نهگادی  اهگداف  در واقگع  سگازد مگی  کشورهموار ساله بیست

 سگازی  ایجاد و تجاری نیز دانشگاهی هایازسیستم بسیاری

 بگه  هگا  دانشگاه اینکه به باتوجه باشد می فکری های دارایی

 ای کارافرینانگه  شکل نوعی به رسیدن درحال مشترک طور

 کگه  رسد می نار به ضروری سوال این به پاس  ل ا هستند

 مگی  ایفگا  سگازی  تجگاری  درفرایند را نقشی چه ها دانشگاه

 کنند )صادقی می تبعیت فرایند دراین الگویی ازچه و کنند

 . 8070تبار 

کشور  سالمت علمی جامع در نقشهاز دیگر سو همانگونه که

 بیمگاری  نداشتن تاکید شده است سالمتبرآن نیز به کرات

 روانگگی، جسگگمی، کامگگل رفگگاه از برخگگورداری بلکگگه نیسگگت

 خگود  تبگع  به تعری  این پ یرفتن. است معنوی و اجتماعی

 جامعه و انسان به توجه برای را توسعه نهادهای همه وظیفه

 جمهگوری  ساله بیست انداز چشم در. سازد می خطیر سالم

 رفگاه،  سالمت، از برخوردار» آرمانی جامعه نیز ایران اسالمی

 توزیگع  برابگر،  فرصگتهاى  اجتمگاعى،  تگامین  غگ ایى،  امنیت

 فسگاد،  فقر، از دور به خانواده، مستحکم نهاد درآمد، مناسب

. باشگد  مگی  «مطلگوب  زیسگت  محیط از بهره مند و تبعیض

. اسگت  دولگت  عهگده  بگر  سالم جامعه تحقق نهایی مسولیت

 جسمی رفاه به رسیدن برای سالمت ناام نقش است ممکن

 در خصگوص  بگه  و جسگمی  رفگاه  مورد در هم اما باشد مهم

 بخشگهای  از بسگیاری  معنگوی  و اجتماعی روحی، رفاه مورد

 اقتصگاد،  فرهنگگی،  سگاز  هویگت  نهادهگای  ماننگد )حاکمیت

 جامعگه  سالمت برابر در...  مسکن و غ ا، پرورش، و آموزش

 و توجه مورد بایستی که دارند تری مهم مسوولیت و اختیار

 بگه  اسگت  عمگومی  حگق  همچنین سالمت .گیرد قرار پایش

 عگالوه  دولت که است الزم سالمت خصوص در دلیل همین

 منگابع  و پرداخت توزیع تامین، موارد در حاکمیتی، نقش بر

 و مگردم  آحگاد  از حمایت برای) نیز گری تصدی نقش مالی

عالوه بر آن .نماید ایفا  نها آ حقوق نشدن تضییع از اطمینان

 تحقگق  بگا  کشور ساله بیست چشم انداز اهداف چون تحقق

 الزمگه . بگود  خواهگد  پگ یر  امکگان  کشگور  علمی جامع نقشه

 آموزشگی  ناگام  علمگی ماموریگت   جامع نقشه شدن اجرایی

 پاسگخگوی  کارآمگد،  و توانمنگد  عگالم،  انسانی نیروی تربیت

 و ای اخالق حرفه به متخلق جامعه، و افراد سالمت نیازهای

 در تالشگگر  و ایرانی - اسالمی فرهنگ با متناسب اجتماعی،

علوم  در کارآفرینی و مفید علوم تولید پردازی، ناریه زمینه

 ناگام  مختلگ   سگطوح  در کیفیخدمات ارایه به که پزشکی

باشد و بگه مناگور دسگتیابی بگه آن و      می بپردازند سالمت

 سگال  سگالمت )در  ناگام  انگداز  چشم همچنین دستیابی به

 مردمگی  بگا  اسگت  کشگوری  ایگران  اسالمی جمهوری 8434

 و تگرین  عادالنه دارای و سالمت سطا باالترین از برخوردار

بایسگگت منطقگگه می در سگگالمت ناگگام تگگرین یافتگگه توسگگعه

سگازی  تجگاری  و نمگودن  همچون کاربردیتدابیری عملیاتی

هگای علگوم پزشگکی     حوزه سالمت)نایر دانشگگاه  دانش در

  .8019و همکاران احمدی کشور  اتخاذ گردد )

تمرکز  گرفت که یجهتوان نت یتوجه به آنچه گفته شد، م با

 علگوم  دانشگگاه  در سگالمت  حوزه در دانش سازی بر تجاری

تواند بستر مناسبی را فراهم آورد بگه  می تهران پزشکی شهر

 نایگر ارتقگای   سالمت ناام کالن مناور دستیابی به اهداف

 ایران، مردم آحاد معنوی و اجتماعی روانی، جسمی، سالمت

 و انسگانی  اسالمی، حقوق سالمت، مراعات در عدالت تامین

سالمت،  ناام گیرندگان خدمت تکریم و پاسخگویی و مدنی

 در علمگی  نهادهگای  و غیردولتگی  بخگش  ظرفیت از استفاده
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  آموزشی موسسات و ها دانشگاه اعتبارسنجی و ارزیابی انجام

 ساز ثروت و کارآفرین های رشته توسعه و پژوهشی،ایجاد و

 چرخگگه آمگگوزش، تکمیگل  بخگش  سگگازی تجگاری  جهگت  در

 تقویگت  طریق از دولت گریتصدی نوآوری سالمت، کاهش

 گگگ اریپژوهشگگی، سگگرمایه هگگا و مراکگگزدانشگگگاهاسگگتقالل

 و تولیگد  در آنهگا  الزم ومشگارکت  خطرپ یر،تصویب قگوانین 

 .سگگالمت و فناوریهگگایدانگگش  از خردمندانگگه بگگرداریبهگگره

 نهادهگای  کلیه تعامل مناسب با عمل تا ایده زنجیره تکمیل

 دانگش  شگهر  گیگری شگکل  مانند کشورسالمت نوآوری ناام

بنگابراین مگی تگوان     .فنگاوری  و علگم  هگای  خوشگه  سالمت،

 حیگاتی  اهمیگت  بگه  توجگه  اینگونه جمع بندی نمود که بگا 

 و جهگانی  اقتصگاد  در اصگلی  رقگابتی  مزیگت  مثابگه  به دانش

 نهگاد  تگرین  اصگلی  ی منزلگه  به دانشگاه، مشارکت ضرورت

 و ای منطقه و ملی اقتصاد ی توسعه در دانش،  تولیدکننده

 و درآمگد  کسگب  بگه  هگا  دانشگگاه  نیگاز  به توجه با همچنین

و بومی  مناسب الگویی تدوین بقا، برای دانش سازی تجاری

 علگوم  دانشگگاه  در سگالمت  حگوزه  در دانگش  سازی تجاری

داشگته و از اهمیگت بگاالیی     تهگران ضگرورت   شگهر  پزشکی

 ینکهبا توجه به ا برخوردار می باشد. شایان ذکر است امروزه

بگه   یگت مز یگک به تجارت دانش از  یرانا یورود دانشگاه ها

 یدانشگاه هگا  متاسفانهاما  ،گشته است یلضرورت تبد یک

 یعلم یها یافتهموثر  یما هنوز نتوانسته اند به نحو یکنون

صگگنعت و  ینمگگوثر بگگ یخگگود را وارد صگگنعت کننگگدو تعگگامل

 یتگر  یعوسگ  گگرش بگا ن  یدرو با یندانشگاه برقرار سازند از ا

دانگش   یساز یگ ار بر تجار یرامل تأثو عو یطمجموعه شرا

و الزامگات مختلگ  آن مگورد توجگه و فگراهم       یازهان یشو پ

 . 8071ی علویرند)قرار گ یساز

 یدانش، موانگع متعگدد   یساز یتجار ندیفرا تیه رغم اهمب

اجگرا   یبه درسگت  ندیفرا نیدهند ا یوجود دارند که اجازه م

 جینتگا  یعگ یطب تیگ از ماه  یگ ط کیگ موانگع در   نیگ شود، ا

پژوهش ها و ابعاد آن گرفته تگا عوامگل متعگدد مربگوط بگه      

 قرار دارند. یسازمان یها یژگیو

 ریگ ز نیشده در باال، الزم است که مضام انیموارد ب براسان

و بگا توجگه بگه     رندیمد نار قرار گ یدانشگاه ینیدر کار آفر

و تنگ معتقدند کگه   نگیکوم ،دانشگاه طیبودن محن یرقابت

 شگود  دهیشگ یاند یح ف انحصار پژوهشگ  یبرا یریتداب دیبا

رقابگت در   قیو تشگو  یری . شکل گ7330و تنگ  نگیکوم)

 ازمنگد ین یکگاربرد  یو پروژه ها قیتحق  ،یتدر یحوزه ها

است. افگزون   یمال ریو غ یمال یساز و کارها جادیو ا  یتعر

 یابیگ در ارزش  نانگه یکارآفر یها تیدادن فعال ریتاث ن،یبر ا

انجگام   یبگرا  یعلم یزه و محرکیانگ جادیناور ابه م دیاسات

شگود ، بگا    یمگ  شنهادیپ زین ها توسط آنان تیگونه فعال نیا

ر خگانلو  ندیدر دانشگاه ) یبه تفکر بنگاه یوجود نگرش منف

دانگش بگا    یسگاز  یو تجگار  یدانشگگاه ی نی ، کارآفر8019

 یبه تجار ینگرش مثبت دیمواجه است. اسات یمشکالت جد

 یمقبگول مگ   ریگ غ یتفکگر بگازار   یندارند و آن را نوع یساز

 یروزمگره   یارزش ها و نگرش ها در رفتارها نیپندارند و ا

 تیگ بگر فعال  دیتوان با تاک یم نجایشود. در ا یم انیآنها نما

دانشگگاه،   یهگا  تیمامور  یباز تعر گامهن نانهیکارآفر یها

 نیقگوان  یناکارآمد . کاهش داد یحد را تا ینگرش منف نیا

 یعمگگل مگگ یسگگار یو مقگگررات، بگگه عنگگوان ترمگگز تجگگار  

 یگگر تجگار   لی. مقررات موجگود تسگه   7339بندریان کند)

 ،یو ادار یو مقگررات مگال   نی. قوانستین ینیو کارآفر یساز

 ینگ یکگار آفر  بانیپشگت  یحقگوق  یقراردادها و ضگرورت هگا  

 یفکگر  تیگ دانش و حقگوق مالک  یساز یو تجار یدانشگاه

توانگد بگا    یاست. در واقع دولت م یتر شیب تیتقو ازمندین

 ،یفکگر  تیگ معطگوف بگه حفگق حقگوق مالک     نیقوان تیتقو

 ینیتوسگگعه کگگارآفر  یالزم بگگرا یقگگانون یهگگا رسگگاختیز

دانشگگاه بگه    یرا فراهم کند. ضع  ناام آموزشگ  یدانشگاه

 ازمنگد یعنوان چالش مطرح شده در مصاحبه هگا بگود کگه ن   

آنچگه کگه در    نیدر سرفصل هاست. فاصله ب یجد یبازنگر

صنعت است،  ازیشود و آنچه که مورد ن یم هیارادانشگاه ها 

 آمگوزش  ازمنگد ین ینگ یباشد. پرورش کار آفر یم ادیز اریبس

افته هگا عنگوان   یاست. ، همان طور که در  یو بوم یکاربرد

از موانع  یکیاعتماد متقابل دانشگاه و صنعت به عنوان  هشد

 اسگت  یمحصوالت دانشگاه یساز یتجار یرو شیپ یجد

 جگگهیو در نت یمگگال ی هیگگ. ضگگع  بن 7339)شگگاین و لمگگی 

ضع  دانشگاه ها اسگت کگه    لیاز دال یکیمنابع  تیمحدود

مفصگل و   یشنهادیپ یطرح ها ه،یتوانند در مراحل اول ینم

دهند و به طور معمگول طگرح    هیرا به صنعت ارا یمستحکم

فرستند که  یرا به صنعت م یا شهیو کل یتکرار یشنهادیپ

 ی. کاهش بودجه دولتستیمدار ن ازیچندان مسأله محور و ن

توسگعه   نیو همچنگ  یتواند به استقالل مگال  یدانشگاه ها م

 یمگانع عمگده ا  « شگود   جرنمی دانشگاه ینیکارآفر تیفعال
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منگابع   تیگ فیو ک تیگ در دانشگاه به کم یساز یتجار گرید

کگه   ، 7331)روهربگک و انولگد   شود  یم آن مربوط یانسان

 ی. بگه نگدرت مگ   سگت یو تخص  صنعت ن ازهایمتناسب با ن

 83در  یخارج یکه همانند کشورها افتیرا  یدیتوان اسات

موضگوع متمرکگز کگرده باشگند.      کیگ سال گ شته فقط بگر  

در  دیگ اسگت کگه با   یگگر ید یمسأله زین دیکار اسات تیفیک

که  یتن مقاالتشود، نوش ندهگنجا دیاسات یابیارز یروش ها

 نیدانشگاه، صگنعت و جامعگه نگدارد، بگاالتر     یبرا یا دهیفا

دهگد. د آشگنا    یرا به خود اختصاص م دیاسات یدرصد انرژ

 یآن مگانع اصگل   یازهگا یو توجه به ن یواقع طینبودن با مح

 ازمندیاست که ن تیریمد یها دانشکده دانش یساز یتجار

 یهگا  پگروژه  باشد. تعری  درون مسأله مدار و یم یبازنگر

. ، ردیگ کگار دانشگگاه هگا قگرار گ     یسگرلوحه   دیگ مدار با ازین

ی ندارنگد، کگه راهنمگا    یپژوهشگ  یدانشگاه ها سند راهبرد

 .  7331)دیباکر ردیقرار گ انیو دانشجو دیاسات عمل

 در راستای این پژوهش پیشنهادات زیر ارایه می گردد:

 یمشگترک دانشگگاه بگا صگنعت بگرا      ینشست هگا  یبرگزار

 یمگ  نیطرف یها تیو قابل ازهاین زا یارتباط و آگاه شیافزا

 مطرح شود. شنهادیتوانا به عنوان پ

 یبگه همکگار   یتوجه خاص ،یدانشگاه استگ ارانیوسا و سر

 یارتبگاط  یشبکه هگا  جادیدر دانشگاه براسان ا یبخش نیب

شبکه ها موجگب ارتقگا ارتباطگات     نیداشته باشند چرا که ا

 یبروز نگوآور  یها نهیشده و زم یدانشگاه نیمتخصص نیب

 یهگا  نگه یکند و زم یرا فراهم م یرشته ا انیم یعلم یها

کنگد کگه    یم جیرا در دانشگاه ترو نانهیکارآفر گرشد فرهن

 .شود یم یعلم یدر فضا ینوآور شیموجب ارتقا گرا

 دیگ دانش در دانشگگاه با  یساز یتجار یدانشگاه برا یروسا

همراه بگا ارتقگا سگطا     یفکر یها هیبه سرما یشتریتوجه ب

 یداشته باشند. در واقگع اسگان تجگار    یبخش نیب یهمکار

اسگت کگه    یاتیگ و دانگش عمل  یانسگان  هیدانش سگرما  یساز

و توجگه بگه    یانسگان  یرویگ آموزش، حفق و رشگد ن  ازمندین

 کارکنان است یارک یزندگ تیفیک

 اسگگتگ ارانیبگگه س یعوامگگل بگگرون سگگازمان ارتبگگاط بگگا  در

مراکگز   یبهسگاز  قیگ گردد که از طر یم شنهادیپ یدانشگاه

 نیبگ  یارتبگاط  یشبکه ها جادیارتباط صنعت با دانشگاه و ا

را کگاهش داده و   یمحلگ  نگان یصنعت و دانشگگاه عگدم اطم  

 التیتسگه  یرا فراهم کنند و با اعطا شتریارتباطات ب نهیزم

دانش را  سازی ۔یتجار یقانون یندهایفرا لیکم بهره و تسه

 در دانشگاه بهبود دهند

 یعال رانیدانشگاه و مد یمورد نار، روسا یتوجه به الگو با

 سگازی  ۔یالگو را در جهت توسگعه تجگار   نیا یآموزش عال

کگه بتواننگد اثگرات بلنگد مگدت       نیگ و ا رنگد یدانش به کار گ

گگ ار در   ریتگاث  یاز ابعاد و مولفه ها کیکردن هر  یکاربرد

 .دهندتر نشان  نهیالگو را در مدت زمان کوتاه تر و به نیا
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Abstract: The main objective of this research is "Provide a native model of knowledge 

commercialization in the field of health at the University of Medical Sciences in 

Tehran". The statistical population of the research includes academic experts and 

experts consisting of managers, experts, custodians and consultants in the field of 

knowledge commercialization in the field of health of medical universities of Tehran in 

which the information gathering has been continued until saturation, as well as for 

sample size selection In this paper, based on the opinions of 18 experts and the 

systematic approach of Strauss and Corbin in three stages of open, axial and selective 

coding, 72 concepts and 15 categories have been extracted. Among them, the 

commercialization of knowledge in the field of health as the central category and the 

other 14 components of the data theory theory data base Formed. The proposed 

comprehensive model proposed in the second stage was tested and analyzed using SPSS 

20, Lisrel8.8 and SmartPLS.03 software and the results of the findings indicate that all 

the variables considered in the form of the abovementioned levels as variables Which 

should be considered in the design of the optimal model, has been approved. Also, 

given that the absolute value of the t-value for all relationships between the variables 

was larger than the critical value of 1.96 and all factor loads in a standard state greater 

than 0.3, then none of the relationships was rejected and all the validation variables and 

relationships Became So, the original model of the research was finally confirmed. 

Keywords: Commercialization, Health Knowledge Commercialization, Template 

Design, Foundation Theory Theory. 

*Corresponding author: Faculty member, Department of Education, Roudehen Branch, 

Islamic Azad University, Roudehen, Iran. 

 

 

 

 

 


