
 

Clinical Excellence 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Study of Effective Factors of the commercialization of research 

projects in medical universities 
Afsaneh Shahrabi1, Safiyeh Tahmasebi Limooni2*, Seyed Ali Asghar Razavi1  

 
1.Knowledge and Information Sciences, Babol Branch, Azad Islamic University, Babol, Iran. 
*. Corresponding Author: E-mail: sa.tahmasebi2@gmail.com  

 
(Received 3 July 2019; Accepted 3 October 2019) 

 

Abstract 
 

   Today, knowledge is one of the essential elements of wealth creation, ability and knowledge of 

countries and is considered as a powerful tool in national development. The purpose of this 

study is A Review of Factors Affecting the Commercialization of Research Projects of Iranian 

Medical Universities. In this review study, using Persian keywords (knowledge 

commercialization, research commercialization, and research projects) in Persian databases such 

as Irandoc, SID, Magiran, Normags, and Civilica) and in English Databases Proquest, EBSCO, 

Emerald, JSTORE, Science Direct, ISI, Scopus, Pubmed and LISA. In this regard, it is 

attempted to extract the closest and most relevant articles in the period between 2010-2019 as 

follows. As a result of the search, in the search result, based on the keyword in the article title, 

22 articles with reliable and trustworthy information were reviewed. The findings extracted 

from the studies showed that various and diverse factors such as marketing research factors, 

factors (individual, environmental, contextual, structural and content, social, cultural, 

organizational, legal, political, economic, industrial, intellectual property, technology 

management, and so on) are effective in commercializing research projects and research. 

Therefore, effective steps can be taken by employing competent and experienced research and 

interested managers and paying attention to the factors influencing the commercialization of 

knowledge and research. In order to make the most of the economic and social benefits of the 

scientific potential of the country's research sector, it is necessary to commercialize research 

projects more seriously in medical universities than other organizations because of their 

important mission and vision to community health which necicitate effective research 

management is from start to finish. 
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 یـالینــی بــالــتع 
 پژوهشی -آموزشی

 (91-54)2شماره   نهم دوره

 های علوم پزشکی کشورهای پژوهشی دانشگاهسازی طرحبررسی مروری عوامل موثر بر تجاری
 1رضوی اصغر علی سید ،*1لیمونی طهماسبی صفیه ،1افسانه شهرابی

 

 چكيده

در توسعه  یقدرتمند لهیکشورها به شمار آمده و وس ییو دانا ییثروت، توانا جادیا یاز عوامل اساس یکیامروزه دانش    

 یهادانشگاه یپژوهش یهاطرح یسازیبر تجار مؤثرعوامل  ی مروریبررس. هدف از تحقیق حاضر، شودیم یتلق یلم

 یسازیدانش، تجار یسازی)تجاریفارس یهادواژهیکلبا استفاده از  ،یمطالعه مرور نیدر ااست.  کشور یعلوم پزشک

، یجهاد دانشگاه یمرکز اطالعات علم ،یکتابخانه ملایرانداک،  یفارس یهاگاهیپا( در یپژوهش یهاطرحو  قیتحق

 Knowledge Commercialization ،Research Commercializationالتین  یهادواژهیکل( و کایلیویمگیران، نورمگز و س

، Proquest ،EBSCO ،Emerald ،JSTORE ؛یخارج هایگاهیدر پا  Research proposals our research projectsو

Science Direct ،ISI ،SCOPUS  ، Pubmed وLISA ،و  نیترکیشده نزد یراستا سع نیکاوش صورت پذیرد. در ا

براساس وجود . در نتیجه جستجو استخراج شوند ریشرح ز 9101-9102های در محدوده زمانی بین سال هانهیشیپ نیترتبطمر

های قرار گرفتند. یافته یموردبررساند،  بوده اعتمادابلقمقاله که واجد اطالعات معتبر و  99، کلیدواژه در عنوان مقاله

 ای،زمینه محیطی، فردی،)عوامل بازاریابی، هایشده از مطالعات نشان داد که عوامل مختلف مانند پژوهشاستخراج

 و اوریفن مدیریت فکری، مالکیت صنعتی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، محتوایی، و ساختاری

بنابراین، با بکارگیری مدیران توانمند، عالقمند و کارآزموده هستند.  مؤثرهای پژوهشی و تحقیقات سازی طرحبر تجاری ...

های توان گامسازی دانش و پژوهش در راستای تبدیل ایده به محصول میپژوهشی و توجه به عوامل موثر بر تجاری

های علمی بخش پژوهشی مندی اقتصادی و اجتماعی هر چه بیشتر از پتانسیلر بهرهموثراری بر داشت.  بنابراین، به منظو

تری مد نظر قرار گیرد، های علوم پزشکی به صورت جدیهای پژوهشی در دانشگاهسازی طرحکشور، الزم است تجاری

های مورد نیاز و مدیریت وهشعلت مأموریت و رسالت مهم خود در برابر سالمت جامعه نیاز به نیازسنجی دقیق پژزیرا، به

 باشند.کارآمد پژوهشی از ابتدا تا انتها می

 .دانشگاه علوم پزشکی، ایران ،دانش  ،آوریسازی، پژوهش، انتقال فنتجاری: یديکل یهاواژه
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 مقدمه

در درجه اول ارتقاء منافع  ینقش بهداشت عموم   

است و  تیو ارتقاء سطح سالمت جمع یعموم

سازی تجاری یبرا یکم ایمحدوده کم و  ورمعمولطبه

 دلیل به سازیتجاری، اخیر هایسال در شود.یفراهم م

، اقتصادی رشد، دانش انتقال در فعال مشارکت

 است.  یافته یتوجهقابل اهمیت کارآفرینی و زاییاشتغال
 

 

 
 

 
 

 هایپارک و دانشگاه رشد مراکز نقش حقیقت در

 زیادی شواهد سازی نیزریتجا برتری برای فناوری

 یتجار یهاتیدر مورد فعال یمتون فراوان .(0)دارد

وجود  افتهیتوسعه یکشورها یهادر دانشگاه یدانشگاه

و انتقال محصوالت و  بر توسعه شتریب دیکه تأک دارد

 یهابه شرکت یدانشگاه پژوهشگرانتوسط  هایفناور

  دارد.  یصنعت

 

 

 ایران. بابل، اسالمی، آزاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه. 0

 E-mail: lakrami@yhoo.com                                                            .اسیگروه علم اطالعات و دانش شن ،اسالمی آزاد دانشگاه، بابل* نویسنده مسئول: 
 

:1/1/0921تاریخ پذیرش:      94/6/0921 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        09/4/0921تاریخ دریافت
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نوظهور احتماالً با دو  یاها در اقتصاده، دانشگاهحالنیباا

روبرو هستند که تا  قیسازی تحقموضوع مهم در تجاری

به  ازین. (9)موجود ناشناخته مانده است متوندر  یادیحد ز

بر  هاآن قاتیبالقوه تحق ریدر مورد تأث پژوهشگران تحقیق

 لقاب گستردهبا جامعه  هاآن  املتع و تیجمع یسالمت کل

در سایر کشورها از جمله استرالیا،  قضاوت است.

در مورد  یاندهیفزا طوربه یبهداشت و پزشک پژوهشگران

 .(9)شوندیم قیخودشان  تشو قاتیسازی تحقتجاری

ها و به دانشگاه به نسبت ها، با توجه به تغییر نگرشامروزه

توسعه  در مشارکت برای هادانشگاه بر خاطر فشار

دانش یکی از  ثروت، ایجاد برای هاییاقتصادی و فرصت

وسیله ، عوامل اساسی ایجاد ثروت، توانایی و دانایی

ترین اصلی عنوانبه ، و همچنیندر توسعه ملی قدرتمندی

 یکی از ملزومات ورودمحسوب شده و  افزودهارزشمنابع 

ورود  و سازی دانش استبه اقتصاد نوین، تجاری

 . (4-6)ضرورت دارد به تجارت دانش رانیا هایدانشگاه

گیری اقتصاد ها، ابزار مهمی در تسهیل شکلدانشگاه

 و ثروت به ایده و دانش تبدیل. (7)هستند محوردانش

 و سازیتجاری بر مؤثر عوامل شناسایی برای تالش

 ارکان از یکی عنوانبه پزشکی علوم تحقیقات نوآوری

 از توان یکیاست. می ضرورت یک انیبندانش اقتصاد

 در آوریفن توسعه پیشرفت سرعت اصلی دالیل

 نتایج سازیتجاری فرایند به توجه پیشرفته کشورهای

سازی تجاری. (1-01)ها دانستآن داخلی هایپژوهش

 پژوهشی  مراکز در دشدهیتول دانش تبدیل و انتقال فرایند

 گریدعبارتبه. (00)های تجاری استفعالیت انواع به

 هاییتحقیقات دانشگاهی مجموعه تالش سازیتجاری

 هدف با دستاوردهای دانشگاهی فروش منظوربه که است

 با پژوهش و آموزش هر چه بیشتر ارتباط و سود کسب

. (09)گیردمی انجام اجتماعی و اقتصادی اهداف

های جدید و توان از تبدیل یافتهسازی را میتجاری

های ی به محصوالت و خدمات و فناوریهای پژوهشایده

سازی تجاری گریدعبارتبهکرد. ارائه به بازار تعریف 

فروش  منظوربههایی را که تحقیقات مجموعه تالش

چه هشی با هدف کسب سود و ارتباط  هرکارهای پژو

بیشتر آموزش و پژوهش با هدف اقتصادی و اجتماعی 

توان به به تعریف باال، می توجهبا . (09)گیردصورت می

 ن،یبنابرابازار رسانیدن یک ایده و یا یک نوآوری است. 

 در هادانشگاه یاصل تیادعا کرد که دو مأمور توانیم

نمودن آن  کاربردی و هاپژوهش انجام دانش، حوزه

 . (04)است

 زین ینوآور تیو اهم یبه خاطر نوآور قاتیتحق تیاهم

سازی نتایج تجاری. (01)آن است یسود اقتصاد لیبه دل

که  است ینوآورهای مهم نظام تحقیق، یکی از گام

کند و مناسب پایداری و استمرار امر تحقیق را تضمین می

 توجهقابلهای اقتصادی آوردن ارزشبا آن عالوه بر فراهم

محور جامعه را نیز ها، رشد اقتصادی دانشبرای سازمان

دانشگاه  و صنعت یهمکار یتوسعه .(06)نمایدتسریع می

ارتباط نزدیک و مناسب  انگرییافته، بتوسعه یدر کشورها

 نیت بالاز تعام مختلفی ن دو نهاد است. سطوحای انیم

و خدمات  پژوهشی یدر همکار انیصنعت و دانشگاه

و  ینوآور پژوهشی، ممکن است وجود داشته باشد که

 یهدف و دغدغه عنوانبهتواند باز، می یآن نوآور تبعبه

 دانشگاه و صنعت تلقی نیمؤثر ب یمشترک جهت همکار

 یافزایش تعامل و همکار باز، ارتباط و ی. نوآورگردد

بازیگران خارجی همچون کاربران، مشتریان، 

رقبا جهت تبادل  حتی ها وکنندگان، دانشگاهنیتأم

پیش،  چندی تا .(07)شودنوآورانه را شامل می یهاایده

سازی تجاری از دانشگاه، پژوهشگران و دانشمندان

 را فقط خود اصلی رسالت و کردندمی امتناع پژوهش

 در عرصه تولید آن کاربرد به توجه بدون دانش تولید

 هادانشگاه بر به خاطر فشار جیتدربه وضع دانستند. اینمی

 برای هاییتوسعه اقتصادی و فرصت در مشارکت برای

 .  (01)یافت تغییر ثروت، جادای

 کشور  اقتصادی و علمی توسعه مانع آنچهاز طرفی 

 و تجاری از نظام صنعتی اقتصادی، دوری نظام شود،می

 علمی است. تولیدات پژوهشی کشور و آموزشی علمی،

 بسته هایو محیط هاکتابخانه قفسه در عمده طوربه نیز ما

امروز،  دنیای بیایند. در بازار به توانندو نمی اندشده حبس

 و متناسب کشورها نظامی و ی، سیاسیاقتصاد قدرت 
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 که آن هاست. برایآن علمی تولیدات به حجم متکی

 را کشورمان اقتصادی و علمی عظیم شکاف این بتوانیم

های سازی دانش  طرحتجاری پر کنیم، دنیای پیشرفته با

 جامعه در پایدار توسعه پژوهشی از ضروریات است. برای

 در علم کردن فرهنگی و شود تبدیل فرهنگ به علم باید

امروزه . (02)گذردمی سازی آنتجاری مسیر نیز از جامعه

 به مزیت یک از های ایران به تجارت دانشورود دانشگاه

پورعزت  گشته است. ولی بنا به گفته تبدیل یک ضرورت

 اندهنوز نتوانسته ما کنونی هایدانشگاه (،0921)و حیدری

 کنند صنعت وارد را خود های علمیمؤثر یافته نحوی به

. (91)سازند برقرار و دانشگاه صنعت بین مؤثر تعاملی و

فشار ، افتهیتوسعهالزم به ذکر است که در کشورهای 

 کی عنوانبهدانشگاه  قاتیتحق یسازیتجار یبرا ندهیفزا

است.  شدهمطرح یعلم یگذاراستیچالش مهم س

پژوهشی و  یتجار یو اجتماع یمنافع اقتصاد کهیدرحال

مورد  یمشخطها و مباحث هیانیاغلب در ب یو تجار عیسر

کمتر به  ی، در مورد خطرات احتمالردیگیقرار م دیتأک

مرجعی  عنوانبهند توااین مقاله می .(90)شودیم رهآن اشا

های پژوهش و مراکز رشد دانشگاه انیمجربرای مدیران و 

های پژوهشی برای تبدیل علوم پزشکی برای هدایت طرح

 به محصول و تولید شود.
 

 روش کار

 یهادواژهیکلدر این مطالعه مروری، با استفاده از    

 سازی تحقیق وسازی دانش، تجاری)تجاریفارسی

های فارسی ایرانداک، پژوهشی( در پایگاه یهاطرح

کتابخانه ملی، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، 

های التین نمایه، مگیران، نورمگز و سیویلیکا( و کلیدواژه
(Knowledge Commercialization، Research 

Commercialization  وResearch Proposals or 

Research Projects )؛خارجی هایاهپایگ در Proquest ،

EBSCO ،Emerald ،JSTORE ،Science Direct ،ISI ،

SCOPUS ،  Pubmed LISA  کاوش صورت پذیرد. در

ها در ترین پیشینهترین و مرتبطاین راستا سعی شده نزدیک

 ریشرح ز 9101-9102های محدوده زمانی بین سال

العه مقاله پس از مط 99. در نتیجه جستجو، استخراج شوند

چکیده و پس از بررسی متن کامل مقاالت واجد 

 ورود معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد. معیارهای

براساس وجود کلیدواژه در عنوان مقاله صورت  مطالعه

 مطالعات صورت گرفته در نیترمهمصه نتایج الخ گرفت

 های پژوهشیسازی دانش و طرحخصوص تجاری

 .(0 شماره است)جدول شدهانجام

 چه هر اجتماعی و اقتصادی مندیبهره منظوربهبنابراین، 

 کشور، الزم پژوهشی علمی بخش هایپتانسیل از بیشتر

  صورتبه شیـای پژوهـهازی طرحـستجاری است

مستلزم  کار گیرد که این مورد پیگیری قرار تریجدی

 های پژوهشی سازی طرحبر تجاری مؤثرشناسایی عوامل 

 است. از سویی، با توجه هاهدانشگا هشی وهای پژوسازمان

 هایدر رشته پژوهشگران هایایده از که بسیاریاین به

 بالاستفاده هایکتابخانه هایقفسه در پزشکی علوم

 ایجاد صرف هدفبی افراد این که انرژیاین و اندمانده

 هاآن از صحیحی عملی استفاده که گرددهایی میدانش

 و دانشجویان ناامیدی موجب یصهنق این و شودنمی

 موارد برخی در و دانش خلق به نسبت پژوهشگران

شود؛ بنابراین، با توجه می کشور مرزهای از علم رفتبرون

مروری   یبررس، مسئله پژوهش شدهمطرحبه مباحث 

 یپژوهش یهاطرح یسازیبر تجار مؤثرعوامل 

 .است یعلوم پزشک یهادانشگاه
 

 گيریبحث و نتيجه

 دانشگاهی و سازی تحقیقاتتجاری به توجه امروزه،   

 افتهیشیافزا چشمگیری، طوربه صنعت، دانشگاه و ارتباط

است. تا چندی پیش دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه از 

کردند های پژوهشی امتناع میسازی دانش و طرحتجاری

و رسالت اصلی خود را صرفاً تولید دانش بدون توجه به 

 جیتدربهدانستند. این وضع آن در عرصه تولید می کاربرد

ها برای مشارکت در توسعه به خاطر فشار بر دانشگاه

هایی برای ایجاد ثروت تغییر یافت. از اقتصادی و فرصت

 0221سوی دیگر بیانیه جهانی آموزش عالی که در سال 

میالدی توسط یونسکو منتشر شد، فشار وارده بر انتقال 
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ز دانشگاه به صنعت را افزایش داد. بیانیه تجاری دانش ا

های کشورهای مذکور مراکز آموزش عالی و دانشگاه

همچنین . المللی دعوت نمودجهان را به همگرایی بین

 هایزیرساخت توسعه راستای در  گذاریسرمایه جهت

 تمرکز بیشترین پژوهشی، هایطرح نتایج سازیتجاری

، ایزمینه فردی، محیطی، عوامل زمینه در ترتیب به بایستی

 که چرا گیرد؛ صورت محتوایی نهایت در و ساختاری

 سایر بر غیرمستقیم صورتبه عوامل این اصالح و توسعه

بنابراین،  .(99)نمود خواهند نقش ایفای نیز مؤثر عوامل

های سازی طرحتطبیق با روندهای جهانی، تجاری منظورهب

پژوهشی یکی از ملزومات اساسی قلمداد شد؛ چرا که 

در عرصه عمل  کهیهنگامها و نتایج پژوهشی تا یافته

 تنهانهها نصیب جامعه نشود، استقرار نیابند و عواید آن

نیستند بلکه باعث به هدر رفتن منابع  ینیآفر ثروت منشأ

ف و همچنین ایجاد مشکالت برای جوامع خواهند مختل

نتایج پژوهش  نمایند.  ایجاد رفاه عمومی توانندشد و نمی

داد که  عوامل فردی، محیطی،  نشان همکارانشهرابی و 

 یهاطرح یسازیبر تجارای، ساختاری و محتوایی زمینه

داری دارند. همچنین معنی ریتأث مراکز رشد یپژوهش

و  ریتأثستاندارد عامل محتوایی بیشترین براساس ضرایب ا

های سازی طرحرا بر تجاری ریتأثعامل محیطی کمترین 

های نتایج پژوهش این یافته با. (1،01،99)پژوهشی دارد

صفری و ، (96)ترکیان تبار و دیگران، (4)پورنقی و حجازی

همخوانی دارد. در تبیین  (91)و وو و دیگران (97)کالهی

 سالهستیب اندازچشمتوان گفت که  در سند این یافته می

ترین سند باالدستی نظام جمهوری مهم عنوانبه 0414

اسالمی ایران، حرکت کشور در مسیر توسعه و تعالی 

 منطقهشامل دستیابی به جایگاه نخست در میان کشورهای 

آوری و فنآسیای جنوب غربی از منظر توسعه علمی، 

اقتصادی است که این امر تنها با دستیابی به اقتصاد و 

یکی از  درواقعپذیر است. توسعه مبتنی بر دانش، امکان

الزامات و اقتضائات گریزناپذیر هزاره اخیر، ارتقای نقش 

ها در فرایند توسعه ملی و مبتنی شدن چرخه دانشگاه

ع بر توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی جوام

سازی دانش فرایند تولید، توزیع و کاربست و تجاری

 قبول مورد اریبس یو نوآور ی، فناوریمطالعات علماست. 

به قدرت  یبستگ  تنهانهملت  کی ینوآور تیاست ظرف

 یهاشگاهیآزماها، ، دانشگاههابنگاه)یفرد گرانیباز

از  ترمهم دیدارد، بلکه شا ی( بستگیدولت یقاتیتحق

با عملکرد خوب  .(40)باشد گرانیباز نیا نیب یوندهایپ

 کیباعث تحر توانندیها مها و شرکتدانشگاه نیارتباط ب

کمک  یبه حل مشکالت اجتماع (49)شود یرشد اقتصاد

 یسازیتجار قیممکن است از طر ایمزا نی. اکندیم

ارائه  یدانشگاه یهاحاصل از پژوهش یهایفناور

دانش  تبدیل و انتقال سازی دانش فرایندتجاری .(49)شود

تجاری  هایفعالیت انواع پژوهشی به مراکز در دشدهیتول

-سازی دانش مجموعه تالشتجاری گریدعبارتبهاست. 

هدف  پژوهشی با کارهای فروش منظوربه که هایی است

با  پژوهش و آموزش هرچه بیشتر ارتباط و سود کسب

پذیرد که صورت می اجتماعی و اقتصادی اهداف

 نوآوری فن آورانه فرآیند در ارکان مهم یکی از عنوانبه

 یهایگذاراستیس یهاجنبه نیتراز مهم یکاست. ی

 یسازیتوجه به تجار یتوسعه پژوهش و فناور

 نینو یهایو توسعه فناور یپژوهش یوردهادستا

منوط ها دانشگاهادامه و استمرار حیات از طرفی . (49)است

و  مدّت کامیابیو در بلند استبه نوآوری در سازمان 

ها و اه، بنابراین دانشگدارد در پی هاآنرا برای  موفقیت

، اهدافشانتحقق  برای اثربخشی و مراکز آموزش عالی

؛ چرا به فرآیند نوآوری در سازمان روی آورند توانندمی

سازی که نوآوری در دانشگاه نقش مهمی در تجاری

ها خود متشکل از منابع دانش دارد. از طرفی دانشگاه

انسانی، ساختار، محتوا، محیط و زمینه هستند و این امر 

سازی آن هستند که این عوامل در تجاری دهندهنشان

های پژوهشی نقش دارند. عوامل فردی، محیطی، طرح

 یهاطرحی سازیتجارای، ساختاری و محتوایی بر زمینه

کالن  یعلوم پزشک یهامراکز رشد دانشگاه یپژوهش

هستند  مؤثر بخش سالمت کشور یعال شیآما کیمنطقه 

 برازش مناسب است. نیز دارای شدهارائهو الگوی 
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 پژوهشی یهاطرحدانش و سازی :  منابع تحقيقات تجاری1جدول شماره 

 مؤثرعوامل  سال نویسنده/گان ردیف

0 
دهدشتی، محمدیان محمودی تبار، 

 (99)شوشتری پور
0921 

 هاییاستراتژ یو اجرا نیتدو ،یانسان یرویو آموزش ن نیتأم ،یمال نیتأمو  لیتحل ،یابیدهیا ،یابیبازار قاتیتحق

اخذ مجوزها و  ت،یفیو بهبود و ارتقاء، کنترل ک شیو آزما دیو تول دیجامع تول یسنجامکان غات،یو تبل یابیبازار

  عیفروش و توز ی،گذارمتیق هاییاستراتژ یو اجرا نیاستانداردها، و تدو

9 
لیمونی و -شهرابی، طهماسبی

 (99)رضوی
 ای، ساختاری و محتواییعوامل فردی، محیطی، زمینه 0921

 (نیقوان لیتسه ،یرفتار ،یساختار ،یعوامل )فرهنگ 0927  (1)یاریبختت و رنجدوس 9

 آورانه، محیط و قانونی(عوامل) اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فن  (94)زادهیحیایی و حسن 4

 آوریفنسازی موفقیت تجاری ، برهاهیدییتأمشخصات فنی، مشخصات مالی و اقتصادی، مشخصات بازار و قوانین و  0927 (91)بندریانیزدی مقدم، اولیاء و  1

 0926 (4)پورنقی و حجازی 6
عوامل اقتصادی، الزامات ساختاری و سازمانی، عوامل محیطی، الزامات فرهنگی، فردی، الزامات سیاسی و قانونی و 

 های آموزشی و پژوهشیمکانیزم

7 
ترکیان تبار، محمد اسماعیل و نوشین 

 (96)فرد
 اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی( –سازمانی، فرهنگی -عوامل )فردی، سازمانی، محیطی 0921

 (هآورانفنو نهادی ، فردی، محیطی، سازمانی)عوامل  0929 (91)یو کالنتر یپور گونیم 1

 (مالی و فردی، محیطی، سازمانی، دولتی نهادی، )عوامل 0920 (97)صفری و کالهی 2

 0921 (92)امیری و همکارانش 01
و  یفکر مالکیت تیریمد یمناسب برا یدانش، ساختارها یسازیفرهنگ مساعد و مشوق تجار) جادای با هادانشگاه

 (و مشوق کنندهلیتسه هایمشیو خط نیاتخاذ قوان

00 Min, Vonortas & Kim(30) 9102 شدهمنتقلهای آوریشدت رقابت در بازار و ظرفیت جذب در زمینه تجاری موفق از فن 

09 Berggren(31) 9107 فردی آنان زهیو انگ پژوهشگران 

09 Abbas et al.(32) 9107 
 و هادانشگاهها و ایجاد یک محیط پژوهشی مطابق با نیازهای صنعت(، همکاری و های دانشگاهدولت)با تأمین هزینه

 پژوهشی هایروهگ

04 Aithal & Aithal(33) 9106 عوامل محیطی 

01 Latif, Abdullah and Jan(34) 9106  ،سازی محصوالت پژوهشی دانشگاهفعال و استقالل بر  ادراک در تجاری افزارنرم، یریپذسکیرنوآوری 

06 Ismail, Mohd Nor & 
Sidek(35) 

9101 
سازی، هش، ایجاد ایده از محصول، توسعه و ارتقاء محصول، مسیر تجاریهای شخصی پژوو ویژگی دانش، مهارت

 و امکانات و پشتیبانی وکارکسب، پرورش ارتباط سالم با شریک وکارکسبمزیت رقابتی در بازار، انتخاب شریک 

07 Park & Ryu(11) 9101 اهو رقبا بر عملکرد شرکت انیمشتر هایییایپو 

01 Dhewanto & Sohal(36) 9101 
  یفناور یسازیتجار تیبر قابل یبه نوآور شیگرا ،یمدار یابعاد مشتر ،یسازمان یابیجهت

 آوریفن یسازیتجار یبا اجرا آوریفن یسازیتجار تیقابل نیمثبت ب ارتباط

02 Lin, Wang, and Kung(37) 9101 آوریسازی فنتجاری ملکردع و متقابل کارکرد میان دانش و روابط متقابل، ایجاد همکاری 

91 Wu, Welch & Huang(38) 9101 عوامل فردی و سازمانی 

90 Perkmann et al. (39) 9109 نهادی بستر و سازمانی بستر پژوهشگر، فردی هایویژگی 

99 Amadi-Echendu & 
Rasetlola (40) 

 ، توسعه و نوآوری و مسائل مالیهای بازاریابی، استراتژیآوریمحیط ، مالکیت فکری، مدیریت فن 9100
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