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Abstract 

    Academic growth centers are a platform for creating real opportunities for the 

productivity of academic teaching. To achieve the results of education and research in 

the university, learners' knowledge should be directed towards the commercialization of 

education and research. Therefore, the purpose of this study was to review the position 

of academic growth centers (incubators) on the commercialization of academic 

research. 

 The present study is a simple review study with a search approach in the databases of 

Scopus, PubMed, Google Scholar, Embase during the years 2010 to 2021 and focusing 

on the keywords of commercialization, growth centers, academic growth centers, 

commercialization of research, and academic research. 26 articles were included in the 4 

stages of search and screening. The results show that creating growth centers without 

using commercialization management is useless. Academic research must pass the filter 

of commercialization power, otherwise, research is not feasible and 

practical.  Commercialization of academic research can be used to motivate, enhance 

the empowerment of scientific development at national and international levels, 

generate income, scientific growth, and develop economic, social, cultural, and political 

indicators. 
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 مروری
 

 تعــالــی بــالینـی
 وهشیپژ -آموزشی
 (33-11) 3شماره   دوازدهم

 های دانشگاهیسازی پژوهشجایگاه مراکز رشد دانشگاهی بر تجاری

  2، رضا یوسفی سعیدآبادی*2کیومرث خطیرپاشا، 1مهدی آهنگر دارابی

 

 چكيده
های دانشگاهی است. برای وری آموزههای حقیقی در راستای بهرهمراکز رشد دانشگاهی بستری برای ایجاد فرصت     

ها ها و پژوهشسازی آموزشوسوی تجاریپژوهش در دانشگاه بایستی دانش فراگیران با سمت دستیابی به نتایج آموزش و

سازی بنابراین هدف مطالعه حاضر مروری بر جایگاه و موقعیت مراکز رشد دانشگاهی بر تجاری ،سوق داده شود

 های دانشگاهی صورت گرفته است. پژوهش

 Scopus،PubMed ،Google ؛هایوجو در پایگاه دادهد جستمطالعه حاضر یک مطالعه مروری ساده با رویکر

Scholar،Embase  سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، های تجاریو با کلیدواژه 0200الی  0202 هایطی سال

مقاله وارد  02وجو و غربالگری مرحله جست 4سازی پژوهش و پژوهش دانشگاهی صورت گرفته است و طی تجاری

  .انددهمطالعه ش

های دانشگاهی فایده است. پژوهشسازی بیگیری از مدیریت تجارینتایج نشان داده است که ایجاد مراکز رشد بدون بهره

 اینکه ضمن ها قابلیت اجرایی و کاربردی ندارند.سازی رد شوند در غیر این صورت پژوهشبایستی از پاالیه قدرت تجاری

 توسعه علمی، رشد درآمد، ایجاد المللی،بین و ملی سطوح در علمی توسعه ندی،توانم ارتقاء انگیزه، ایجاد برای

   بهره برد. دانشگاهی هایپژوهش سازیتجاری از توانمی سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، هایشاخص

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .پژوهش دانشگاهی سازی پژوهش،سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، تجاریتجاری ی:ديکل یهاواژه
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 مقدمه
های آموزشی و کارگیری ایدهعصر حاضر، عصر به  

ها در راستای ژوهشی و کاربردی و عملیاتی نمودن ایدهپ

باشد زیرا پیشبرد پیشبرد اهداف عالی آموزش می

های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برنامه

کشور منوط به توسعه تحقیقات در آموزش عالی و 

بین و دراین (0)است افزایش اثربخشی و کارایی پژوهش

ثمر  گیری از تجارت مؤثر علمی یک عملکرد مثمربهره

باشد و تجارت ایده های پژوهشی از ابتدایی بروز می

ایراد تا اجرای آن یک موفقیت علمی است زیرا 

 (0)سازی راهکارهای اجرایی علم به ثروت استتجاری

ها و البته برکسی پوشیده نیست که امروزه دانشگاه

سازی دانش و ایفای ناگزیر از تأکید بر فرآیند تجاری

نجیره ایده تا ثروت و یا فرآیند نقش محوری خود در ز

تبدیل دانش به فناوری و سپس محصوالت نوآورانه 

سازی یک بنابراین پژوهش بر مبنای تجاری ،(3)هستند

باشد چون نتیجه یک دستاورد علمی ضرورت مسلم می

کارگیری ایده تا اجرای ایده و کاربری ایده از به

باشد براین اساس ضرورت ایجاد یک نظام پژوهشی می

منسجم و هدفمند و نیز دارا بودن یک نقشه جامع 

ازپیش در تحول نظام پژوهشی کشور، پژوهشی بیش

اهمیت دارد و توجه به امور مربوط به پژوهش و 

، (4)پژوهشگران در این زمینه گامی مثبت است

سازی پژوهشی سازی دانشگاه خصوصاً تجاریتجاری

باشد و تمرکز یک تفکری کارآمد از مدیریت بهینه می

سازی پژوهشی مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد بر تجاری

ها، پژوهشگران ها، دانشکدهشدن دانشگاهمنجر به مطرح

گردد. براین المللی میها در سطح ملی و بینو ایده

ضر در راستای بررسی جایگاه مراکز اساس مطالعه حا

های دانشگاهی سازی پژوهشرشد دانشگاهی بر تجاری

پرداخته است ابتدای تعاریفی از مفاهیم انتزاعی مراکز 

شده سازی و ارتباط این دو در ذیل اشارهرشد، تجاری

 است؛

 سازیتجاری  

سازی در دانشگاه، برگرفته از رویکرد تجاری   

گذاری دانشگاهی بوده و ناظر بر کلیه های سرمایهآموزه

منظور جذب منابع خارجی از های است که بهفعالیت

سازی تجاری. (1)پذیردجانب دانشگاه صورت می

تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در 

های تحقیقاتی را به محصوالت و سازمان هادانشگاه

کند. این عرضه یا فرایندهای صنعتی تبدیل میقابل

فرآیند مستلزم همکاری و تعامل جدی مراکز آموزش 

های تحقیقاتی وابسته به دولت، عالی و سازمان

گذاری، های مالی و سرمایههای صنعتی، سازمانشرکت

 .(2)کارآفرینان و افراد علمی است

بدیل نتایج پژوهش به سازی به معنای تتجاری 

توانند ها، خدمات و فرآِیندهایی است که میفرآورده

و  بر کاربردی کردن  (7)موضوع تعامالت تجاری باشند

ها تأکید آفرینی اقتصادی آننتایج پژوهش و ارزش

سازی شده است در تعاریف مختلفی از تجاری. (2)دارد

سازی تعریف در راستای تجاری 00مطالعه یحیایی صرفاً 

اما وجه مشترک هریک مراحل  ،(9)شده استارائه

سی رسازی شامل به تصویر کشیدن ایده، برتجاری

بات فناوری، سازی، نمایش و اثپذیری تجاریامکان

با توجه . (02)سازیورود به بازار و حفظ موقعیت تجاری

هایی همچون هدفمند نبودن به مشکالت و چالش

های اجراشده با ها و نبود تناسب بین پژوهشپژوهش

نگرفتن از انتظارات و نیازهای واقعی جامعه و نیز بهره

گیران جامعه، ها توسط مدیران و تصمیمنتایج پژوهش

تأثیر پژوهش در توسعه آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و 

بنابراین ایجاد . (4)فرنگی جامعه کمرنگ شده است

سازی های علمی پژوهش، فراهمفرهنگ و زیرساخت
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ابزار پژوهش و نیز توجه ویژه به افزایش میزان 

سازی گذاری پژوهشی و واکاوی موانع تجاریسرمایه

 .(00)های دانشگاهی خالی از اهمیت نیستنتایج پژوهش

سازی تحقیقات دانشگاهی، واقع هدف از تجاریبه

، (00)نوآوری؛ فرایند تبدیل شی به استفاده سودمند است

تحقیقات دانشگاهی  سازیتجاری دیگرعبارتبه

 فروش منظوربه که است هاییمجموعه تالش

 ارتباط و سود کسب هدف با دستاوردهای دانشگاهی

 و اقتصادی اهداف با پژوهش و آموزش هر چه بیشتر

تواند توسط این کار می (03)گیردمی انجام اجتماعی

های جدید های موجود یا از طریق ایجاد شرکتشرکت

سازی موفق، منجر به نوآوری در صورت گیرد. تجاری

در حال حاضر  (2)شودمحصول و یا فرایند می

شده است و از سازی از مزیت به ضرورت تبدیلتجاری

 .(00)باشدهای مهم وزارت علوم میاولویت

 

  مراکز رشد 

در اصطالح پزشکی به دستگاه نگهداری  0انکوباتورها   

شود در ادبیات کارآفرینی نوزادان نارس اطالق می

شده و نهادها های فنی محسوبانکوباتورها جزو ساخت

هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد یا چارچوب

انکوباتور . (04)شوندوکارهای کوچک ایجاد میکسب

یا مراکز رشد اغلب در یک مجموعه علمی)مراکز 

بینی)اعم از فنی پژوهشی یا دانشگاهی( که خدمات پیش

فنی( را برای تبدیل یک نوآوری یا یک اختراع به  یا غیر

شود. در کنند، تأسیس مییک شرکت صنعتی ارائه می

های رشد یک فناوری تولیدی، این مراکز، کلیه زمینه

مروری بر روند  .شودتحقیقاتی فراهم می خدماتی یا

گیری انکوباتورهای تجاری در کشورهای مختلف شکل

دهنده تغییراتی فراوان درگذر زمان در طول زمان نشان

                                                 
1. Incubators 

یکی از اهداف اصلی مراکز  .(0)در مراکز رشد است

که در نحویرشد تبدیل صاحبان ایده به کارآفرینان، به

های مناسب هنگام خروج از مرکز دارای مهارت

ی یک شرکت مستقل باشند، وکار برای ادارهکسب

یافته در انکوباتورها، با تأمین تسهیالت سازمان. (04)است

گذاران بیرونی و مشاوران وکار، جذب سرمایهکسب

های کوچک جدید ای، به دوام و رشد شرکتحرفه

ها و انکوباتورها تأثیر دانشگاه. (01)کنندکمک می

اندازی بسزایی در کارآفرینی دانشجویان و راه

های زایشی دارند درجایی که برگزاری شرکت

های های کارآفرینی در دانشگاه بر فعالیتدوره

بین التحصیالن تأثیر دارد دراینکارآفرینی فارغ

ترین نقش متعلق به انکوباتورها است ترین و حیاتیاصلی

تواند مطرح عنوان شاخص اصلی و مهم میه بهک

مراکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای . (02)باشد

رشد اقتصادی است که برای حمایت از کارآفرینان 

امکانات و  شود و با ارائهکرده تأسیس میتحصیل

های جدید را تسهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت

انکوباتورها، منبع بهترین نیروی کار، . (07)کندفراهم می

حلی برای ای و راهی اقتصادی منطقهمحرک توسعه

. برای مؤسسات دهندکاهش فرار مغزها به دست می

وکار به ها، انکوباتورهای کسبپژوهشی و دانشگاه

کند. تعامل میان دولت، دانشگاه و صنعت کمک می

بخشد و به دانشجویان سازی فنّاوری را بهبود میتجاری

ی بهتری از آموختگان شانس استفادهو دانش

وکار، فرصت دهند. برای کسبهایشان را میقابلیت

های ی تأمین و شرکتریت زنجیرهکسب نوآوری، مدی

های ها در انجام مسئولیتکند و به آنزایشی را ایجاد می

 .(02)کندشان کمک میاجتماعی

شده ادبیات به پیامدهای مختلفی از مراکز رشد اشاره در

عنوان مزایای مراکز رشد ها بهکه اغلب از آناست 
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های مستقر، مراکز رشد برای شرکت. (04)اندبردهنام

کند، دهند، اعتبار ایجاد میقیت را افزایش میشانس موف

ها کند، میان شرکتها کمک میبه بهبود مهارت

کند، دسترسی به مشاوران، اطالعات و سینرژی خلق می

های اخیر در سال. (04)کندی اولیه را آسان میسرمایه

مراکز رشد فناوری نقش رو به رشد را در تحقق و 

اند. مراکز رشد اغلب توسعه و مدیریت نوآوری داشته

اند. های تحقیقاتی و صنعت جای گرفتهبین دانشگاه

مرکز رشد دانشگاهی که جز مراکز رشد واحدهای 

فناوری هستند، سازوکاری برای انتقال فناوری ایجاد 

کارگیری فهوم رشد را از طریق نوآوری و بهکنند و ممی

 . (02)دهندفناوری توسعه می

 

 های دانشگاهیسازی کردن پژوهشعلل تجاری 

ها به دلیل تغییر در ماهیت تولید دانش و امروزه دانشگاه

عالی، نقش تولید اقتصادی، افزون بر پژوهش و آموزش

ای، ت در توسعه اقتصادی و منطقهسومی یعنی مشارک

های اخیر رابطه که در سالطوریبه، (09)اندپیداکرده

تنیده شده میان دانش و فناوری چنان نزدیک و درهم

ملی بسیار دشوار صورت عاست که جدا کردن قلمرو به

که درحالی. (02)و شاید در مواردی حتی ناممکن است

هدف از دانش شناخت واقعیت است، هدف از فناوری 

هریک درهرحال  (2،00)رفع حاجات عملی است

رویکرد وابستگی و تعامل دوسویه دانش و فناوری 

باشد و دنیای امروز درصدد تعامل انکار میغیرقابل

سازی دانش بر پایه دوسویه این دو است تا تجاری

مدیریت دانش بر پایه فناوری اهتمام ورزد)خودم(. 

دهند شواهد عینی زیادی وجود دارند که نشان می

های فکری، به سازی دارایییجاد و تجاریشناسایی، ا

های دانشگاهی گوناگون اهدافی نهادی در سیستم

باید به این نکته توجه داشت  .(09)شده استتبدیل

در عرصه تولید  عنوان یک پدیده جدیدسازی بهتجاری

تواند تبعات و آثار دانش مثل هر پدیده جدیدی می

توان با منفی با خود به همراه داشته باشد که می

سازی ضمن کاستن از این اثرات به هوشمندی و آگاه

وری از فواید و مزایای آن پرداخت بدون بیشترین بهره

که عرصه تولد دانش و اندیشه درگیری چالش و  آن

 .(2)زار قرار گیردمعضالت با

 

 روش کار

این  در است. روایتی مرورحاضر از نوع مطالعه    

گیری از پایگاه اطالعاتی فارسی شامل؛ بهرهمطالعه، 

 آوریفنپژوهشگاه علوم و گستر برکت، سامانه دانش

های؛ کلیدواژهبا  جهاد دانشگاهی  ن ورایاطالعات ا

سازی، مراکز رشد، مراکز رشد دانشگاهی، تجاری

 0392سازی پژوهش، پژوهش دانشگاهی  از سال تجاری

ی از پایگاه اطالعاتی گیر. بهرهشد جستجو  0422تا سال 

 Scopus،PubMed ،Googleزبان شامل؛ انگلیسی

scholar،Embase   های؛ کلیدواژهبا

Commercialization, growth centers, academic 

growth centers, commercialization of research, 

academic research.  جستجو  0200تا سال   0202از سال 

تمامی مقاالت  به مطالعه شامل معیارهای ورود  . شد

سازی و فارسی و انگلیسی بود که  در راستای تجاری

مراکز رشد بوده، بررسی اولیه شد. معیارهای خروج 

و مقاالت مقاله شامل عدم دسترسی به متن کامل 

مرتبط باهدف مطالعه بوده است. پس از جستجوی غیر

 73ه یافت شد ک ،مطالعه شد 010 های اطالعاتیدر بانک

مقاله معیارهای ورود را داشته و در مطالعه قرار گرفت. 

سپس براساس هدف مطالعه خصوصاً بررسی 

مقاله  14سازی پژوهشی و مراکز رشد تحقیقاتی تجاری

استخراج شد. در انتها  با مطالعه محتوای کامل مقاالت 

گیری بود مقاله فارسی و انگلیسی مجموعاً قابل بهره 02
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طور اختصار ها بهه شد و در جدول یافتهکه وارد مطالع

 شرح داده شد. 

 

 بحث 

سازی در مراکز نتایج مطالعات نشان داد که تجاری    

دانشگاهی و مراکز رشد توانمندی آموزشی و پژوهشی 

گشای مسیر توسعه محلی، باشد که راهکشور می

سازی به المللی است. رویکرد تجاریای و بینمنطقه

صت را برای مدیریت آموزشی فراهم پژوهش این فر

پردازی فاصله بگیرد. آورده که از حالت تئوری و نظریه

دانش و دانش تولیدی خود را از جامعه عرضه کند. با 

های آموزشی ها و فناوریکاربردی کردن پژوهش

ها در عرصه عمل و محیط واقعی آمده از آندستبه

رشد و  آفرین خود درجامعه، ضمن ایفای نقش تحول

سوی پیشرفت و حل مشکالت جامعه حرکت به

صورت دانشگاهی و های علمی خود را چه بهتوانمندی

های در چارچوب نظام آموزشی و چه در قالب پروژه

ازپیش کند و با فاصله گرفتن از ترجمه پژوهشی بیش

، (2)ای به تولید اندیشه و دانش اقدام کندصرف اندیشه

سازی بنابراین بررسی علل تحقق و یا عدم تحقق تجاری

های کمک مؤثری بر برآورده نمودن نیازهای پژوهشی

 نماید.آتی و دستیابی به اهداف مراکز علمی می

 

 سازی در علت تحقق  و یا عدم تحقق تجاری

 کارگيری مراکز رشد:راستای به

در راستای علت عدم تحقق؛ ناتوانی علمی که    

رگیرنده نبود تولیدات علمی و موانع دانشگاهی درب

ها، نبود عنوان شرایط علی، ماهیت پژوهشبه

سازی های تشویقی و بسترسازی برای تجاریسیاست

سازی ای، بدانگاری تجاریعنوان شرایط زمینهبه

گر، که تعامل و کنش متقابل همچون شرایط مداخله

پژوهشگران میلی ها باهم موجب عدم توانایی و بیآن

های مدیریت آموزشی شده سازی پژوهشبرای تجاری

همانند؛ مدیریت برخی از عوامل دیگر ، (2)است

های فکری دانشگاه، های داراییغیراثربخش مالکیت

مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانش، عدم 

ها و اختراعات سازی یافتهانگیزه پژوهشگران در تجاری

های فرهنگی بین دانشگاه و و فرهنگ دانشگاه و تفاوت

عوامل رهبر و مدیریت سازمان، اهداف ، (41)صنعت

مشی و مأموریت سازمان، فرآیند سازمان، فرهنگ خط

علمی دانشگاه، نامناسب بودن نظام انتخاب اعضای هیئت

، (42)های دانشگاهیسازی پژوهشها در تجاریدانشگاه

های علمی، شیوع نوعی گذاری فعالیتابهام در ارزش

سامانی و نبود تکلیفی در میان پژوهشگران، بیبی

سازمانی ساختاری پویا، پایدار و ارگانیک در فرهنگ

و نامشخص بودن راهبردها و انتظارات و ها دانشگاه

اهداف تفضیلی در این زمینه، عدم تناسب مدیران 

ها و بازخورد منفی این دانشگاهی با جایگاه ارزشمند آن

شرایط در ذهن و اندیشه پژوهشگران و همچنین ناتوانی 

های غیردولتی در در جذب و جلب مشارکت سازمان

حلیل نایی، موجب راستای علم، فناوری و تحقیق، در ت

افت کیفی بیشتر نظام آموزشی و پژوهشی حاکم بر 

علل عدم تحقق از جمله . (41)خواهد شد هادانشگاه

باشد اما در عوض کاهش بروکراسی زائد، ایجاد می

گذاری سازی، به اشتراکفراگردهای تجاری انعطاف در

سازی سازی با محققان، فرهنگمزایای مرتبط با تجاری

سازی، قرار گرفتن در کردن فرهنگ تجاریو نهادینه

های اصلی دانشگاه، توسعه سیستم ارزیابی مأموریت

ها و ارتباطات پژوهشی دانشگاه، ایجاد شبکههای طرح

گسترده بین پژوهشگران دانشگاه و فعاالن صنعت و 

نظام ، (47)گذاران و کارآفرینان تأکید شده استسرمایه

ارتقاء و امتیازدهی، نحوه تخصیص منابع، روابط و تعامل 
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های عنوان سیاستصنعت، تعداد مقاله به/دانشگاه

شده، ضعف نظام گذاری مطرحتشویقی در سیاست

عنوان بسترسازی ارتباط، تأمین بودجه از طرف دولت به

سازی از تسهیل تجاری. (2)شدهگذاری مطرحدر سیاست

های نهادی و های و بهبود قابلیتطریق ایجاد زیرساخت

خدمات حمایتی و ، (42)های زایشیتأسیس شرکت

سابقه، اعتبار و ، (49)هاسازی زیرساختمکمل، فراهم

ها، نظام فرهنگ، سیاست، (12)معروفیت دانشگاه

ی رهبری، مأموریت، اهداف، پیشینه و رسم و دهپاداش

عنوان عوامل نهادی اثرگذار بر عرف دانشگاه به

جز عوامل  (10)های دانشگاهیسازی پژوهشتجاری

های دانشگاهی سازی پژوهشپذیری تجاریتحقق

ز عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر تحقق باشد. بسیاری امی

ل در آهعنوان یک هدف ایدسازی پژوهش بهتجاری

ایجاد اقتصاد فعال و ارائه هویت پژوهشگر به دنیا و 

باشد اما چیزی که مطرح دستاورد واقعی مؤثر می

باشد بسترسازی تحقق اهداف در راستای کاربردی می

ابی به های پژوهشی و رفع موانع دستینمودن ایده

 سازی پژوهشی است. تجاری

 

سازی از برخی های بسياری برای تجاریمجموع شاخص در

 همانند: ،شده استمحققين مطرح

 عوامل نهادی .0

که در فرایند  های کیفی دانشگاه اشاره داردبه ویژگی

با کدهای محوری؛ راهبردی، اعتبار کدگذاری انتخابی)

امل نهادی مطرح عنوان عوسازمانی( بهدانشگاه و فرهنگ

 باشد. می
 

 ها زیرساخت .0

پردازد سو به ساختارها و فرآیندهای سازمانی میاز یک

نظام ها و منابع اطالعاتی اشاره دارد.  و از سوی دیگر به

مجموع بعد  های ساختاری و اطالعاتی درشاخص

 دهد. زیرساخت را تشکیل می

 

 عوامل پشتیبانی .3

های ه حمایتی از فعالیتکند که جنببر عواملی تأکید می

شود که سازی پژوهش و محققین محسوب میتجاری

باشد. توجه می هم از بعد مادی و هم از بعد معنوی مورد

مجموع بعد پشتیبانی را  های مالی و مدیریتی درشاخص

 دهد. تشکیل می
 

 عوامل فرآیندی .4

گردد و تا پردازی آغاز میمجموعه عواملی که از ایده

محصول و یا خدمات پژوهشی در دانشگاه سازی تجاری

پردازی و فرآیند یابد، دو عامل فرآیند ایدهادامه می

عنوان ضروریات فعالیت تجاری در سازی بهتجاری

توانند از مراکز رشد می. (41)باشنددانشگاه مطرح می

های عمده و ایجاد آوریتوسعه فن طریق

وکارهای موفق  جدید به تشویق و توسعه اقتصاد کسب

 .(02)ای بپردازندعلمی، ملی و منطقه

 

سازی وضعيت ایران و جهان در تجاری

 پژوهش

های ایران به تجارت دانش، از امروزه ورود دانشگاه   

یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این در 

نحوی مؤثر های کنونی بهحالی است که دانشگاه

های علمی خود را ورد صنعت کنند و تعاملی مؤثر یافته

 .(41)بین صنعت و دانشگاه برقرار نمایند

در کشورهای نظیر ایران تجاری نبودن نتایج تحقیقات و 

ضعف بازار و عملکرد نامناسب بخش خصوصی، نبود 

زنجیره تحقیق، فناوری، توسعه، محدود بودن نوآوری و 

های ترین چالشتغییرات فناوری در سطح ملی از مهم

های توسعه فناوری است. سیاست بخش تولید علم و
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انکوباتورها و مراکز رشد را گیری اخیر دولت، تصمیم

عنوان راهبردی برای مواجهه با مسئله اشتغال مطرح به

که آنجایی برای جامعه محلی، از. (32،10)کرده است

آموختگان مرکز در همان منطقه باقی اغلب دانش

نفس و فرهنگ کارآفرینی مانند، درآمد محلی، عزتمی

المللی، فرصت تجارت ی بینکند و برای جامعهخلق می

ها و مرکز رشد میزبان ایجاد و انتقال فنّاوری بین شرکت

شود وکار میرهنگ کسبکند، منجر به درک بهتر فمی

ها و تبادل تجربیات را از طریق ارتباطات و همکاری

هایی زیادی بین گرچه چالشدراین. (02)سازدتسهیل می

حال، دارد بااین فراروی پژوهش در کشور ایران وجود

های کشور، امروزه رو به م پژوهش در هزینه دانشگاهسه

رود ولی هنوز تا رسیدن به سطح کشورهای فزونی می

یافته فاصله زیادی دارد که این امر آهنگ توسعه توسعه

بنابراین برای  (13)علمی را تحت تأثیر قرار داده است

ها را گرایانه بودن ایدهسازی پژوهشی بایستی واقعتجاری

ها اهتمام ورزید و محک زد و بر عملیاتی نمودن ایده

پذیرش این رویکرد نویدبخش برداشتن موانع موجود بر 

بنیان است. در اقتصاد گیری اقتصاد دانشسر راه شکل

مأموریت عنوان یک سازی دانش را بهبنیان تجاریدانش

های اند، اما دانشگاهها در نظر گرفتهجدید برای دانشگاه

های تحقیقاتی اند به نحوی مؤثر یافتهایران هنوز نتوانسته

صنعت  خود را وارد صنعت کنند و بین دانشگاه و

بین در برخی از دراین. (42)کماکان فاصله وجود دارد

عنوان فرایندی سازی را بهتجاری 0224کشورها در سال 

های ها و یافتهتعریف کرده است که از طریق آن ایده

و در قالب  شوندپژوهشی عملیاتی می

های جدید، کاالها و خدمات( )فناوریمحصوالت

فروش یابند و در سراسر جهان قابلتوسعه می

سازی نتایج تحقیقات و توجه به تجاری. (0-0)شوندمی

ها یکی از نمودهای رویکرد پذیرش اهمیت نوآوری

ه اقتصادی، علم و فناوری و قبل تأثیر مستقیم آن بر توسع

  .(42)اجتماعی و فرهنگی است

های عملیاتی برای آغاز پژوهش، بنابراین برآورد ایده

هایی که اساس اجرائی اهمیت بسزایی دارد زیرا پژوهش

سازی ایده تواند در تجاریو عملیاتی شدن را ندارد نمی

زنجیره وارد ایده، پژوهش،  نقش داشته باشد. ارتباط

تجارت پژوهشی، اجرا ایده، تولید علم یک زنجیره 

مؤثر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی است زیرا از 

شروع ایده تا اجرای ایده در جامعه خرد و کالن یک 

موفقیت آموزشی و پژوهشی فردی است که در 

مدت پشتیبان پیشبرد اهداف یک محل، منطقه، طوالنی

 باشد. می کشور

 

 گيرینتيجه

های عملیاتی، در راستای تحقق اهداف آرمانی پژوهش  

دولت و هیئت حاکم بر مراکز پژوهشی و دانشگاهی 

های تشویقی مؤثر، ضمن بسترسازی و اعمال سیاست

های الزم و به وجود آوردن نسبت به ایجاد مهارت

سازی در پژوهشگران عرصه انگیزش و فرهنگ تجاری

ها به سمت آموزشی و سوق دادن آنمدیریت 

 عملبه سازی پژوهش بایستی اقدام مؤثرتجاری

طور مثال؛ برآورد خروجی مراکز رشد، به، (2)آورند

های پژوهشی و شغلی، بسترسازی جهت ایجاد مشوق

های مؤثر ارتباطی ایجاد رقابت پژوهشی، ایجاد محرک

دهی صنعت، ایجاد رویکرد رشد بین دانشگاه و

ای های مشاورهالتحصیالن عرصه آموزش، حمایتفارغ

ر مبنای کارآمد جهت ایجاد مولدهای مؤثر اقتصادی ب

های محیطی جهت مدیریت دانش، ایجاد مشوق

المللی، ای، ملی و بینواردکردن پژوهش در بازار منطقه

یافته خروجی مراکز رشد و بازبینی در برآورد سازمان

های این مراکز، ایجاد هدف بر پایه راستای هدف
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هدف  های زایشی باکاربرد علم در عمل، ایجاد شرکت

انشگاه به صنعت، بازاریابی مناسب انتقال فناوری از د

کارگیری های پژوهشی، بهسازی ایدهبرای تجاری

ها)مثالً در سازی پژوهشمشاوران اقتصادی در تجاری

کارگیری مشاوران و متخصصین اقتصاد حوزه سالمت به

کارگیری متخصصین سالمت، در حوزه کشاورزی به

 هایآفرینی به ایدهگذاری و ارزشاقتصاد ارزش

پژوهشی کشاورزی، در حوزه ورزشی متخصصین 

آفرینی به گذاری و ارزشاقتصاد ورزشی و ...(، ارزش

های پژوهشی رویکردهای مؤثر در راستای تحقق ایده

هایی که رنگ واقعیت به های پژوهشی است ایدهایده

رسد بستری گیرند و کاربری آن به اثبات میخود می

و درآمدزایی در های عملیاتی جهت تداوم پژوهش

 آینده خواهد بود. 

 

 
 ی دانشگاهیهاپژوهشی سازیتجارحاصل جستجو در راستای مراکز رشد دانشگاهی بر  شدهاستخراجی هاافته: ی1جدول شماره 

 ردیف
نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 نتیجه عنوان

و  اکاتی 

 0011 (22)همکاران

بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در 

ها و واحدهای توانمندی کارآفرینانه هسته

 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی فناوری

مرکز  فناوریها و واحدهای مراکز رشد دانشگاهی بر میزان توانمندی کارآفرینانه هسته

 .دارد رشد دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان تأثیر مثبت و معناداری

 ییرضا 

 0011 (22)یصدرآباد

و  یعلم و فناور یهاپارک تیبر وضع یمرور

 رانیدر ا مراکز رشد

ها و مراکز رشد ج.ا.ایران مبتنی بر بررسی و تحلیل هدفمند ابعاد مختلفی از وضعیت پارک

های علم و المللی پارکهای منتشرشده توسط انجمن بیناستانداردهای کیفی گزارش

 فناوری

و  الماسی 

 (20)همکاران
0011 

های علوم شناسایی موانع ارتباط دانشکده

های علم و فناوری ورزشی با مراکز رشد و پارک

 در ایران

ضعف شامل؛ های علوم ورزشی با مراکز رشد موانع ارتباط بین دانشکدهجز   اصلی مقوله 8

های ک ظرفیتساختاری، ضعف هنجاری، ضعف امکانات، ضعف آموزشی، عدم در

های دانشجویان علوم ورزشی، کم گرفتن ایدهف حمایتی(، دست)ضعکارآفرینانه در ورزش

 نگرشی دانشجویان -توجهی به منابع فرصت و ضعف روانیبی

آرامش و  

 (22)کشاورز
0231 

های مستقر در عوامل کلیدی موفقیت شرکت

 رشد دانشگاه سیستان و بلوچستانمرکز 

مشی )نیروی انسانی، خطسازمانیدر دو بعد درون شده در این الگوهای شناساییپیشران

 اندشدهبندیها( دستهو زیرساخت کنندهحمایتعوامل )سازمانیسازمانی(، برون

حبیبی،  

اصغری و 

 (22)جعفری

0231 

 توسعه بر مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی

 دانشگاه گیالن فناور واحدهای رشد مراکز

ای باتجربه، های مشاورههای حمایتی)دولت و دانشگاه(، وجود گروهپنج عامل مکانیسم

ها ها و سن آنهای مستقر در مراکز رشد، زمینه فعالیت این شرکتساختار سازمانی شرکت

 ر توسعه مراکز رشد دارا هستند.بیشترین تأثیر را ب

کالئی دارابی و  

تقوایی 

 (21)یزدی

0231 

 و رشد مراکز پژوهشی و آموزشی ابعاد مدل ارائه

 هاپایدار دانشگاه توسعه بر آن تأثیر

ها اثرگذار بود و بعد آموزشی ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد بر توسعه پایدار دانشگاه

های بیشترین تأثیر و بعد پژوهشی مراکز رشد کمترین تأثیر را بر توسعه پایدار در دانشگاه

 د.آزاد اسالمی مازندران به خود اختصاص دادن

عبدالهی و  

 0231 (00)دیگران

ای دانشگاهی هسازی نتایج پژوهشموانع تجاری

های عالمه های خودگردان دانشگاهدر پردیس

 طباطبایی و خوارزمی

ها، ساختاری، موانع مربوط به منابع و زیرساخت-دانشگاهی، موانع مدیریتی-موانع فرهنگی

عنوان ای به ترتیب اولویت بهحرفه اعتباری و موانع علمی -قانونی، موانع مالی-موانع حقوقی

 های دانشگاهی است.نتایج پژوهش سازیموانع تجاری

یحیایی و  

 0231 (3)زادهحسن

 هایآوری در شرکتفن سازیتجاری مدل ارائه

 ICT حوزه بنیاندانش

  سازیتجاری بر زیست و قانونیآورانه، محیطعوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فن

 سازیبر تجاری عامل کمترین و اقتصادی عامل تأثیرگذار عامل ترینو مهم ندآوری مؤثرفن

 مربوط است. قانونی عامل به

ایزدی و  

 (28)دیگران
0232 

در  ینانهکارآفر هاییدها سازییارائه مدل تجار

 مراکز رشد

، وجود مشتریان اولیه، تمایل و هیجان نسبت به گذارانبنیانهای های ویژگیمقوله

 کارگیریبهکارآفرینی و بازار مناسب تحت عنوان شرایط علّی با تأثیر بر مقوله اصلی و با 

بازخورد مشتری، تبلیغات نوآورانه و گرایش به نوآوری در نهایت راهبردهای توجه به نیاز و 

 .شوندسازی شده میساز موفقیت درفروش محصول تجاریزمینه

 (23)جهرمی 

0232 

سازی تجاری بر مؤثر عوامل سازیمدل

 دانشگاهی در  ای تحقیقاتدستاورده

 دولتی هایدانشگاه مهندسی های فنیدانشکده

 تهران شهر

سازی تحقیقات دهنده بر تجاریارتباط و سازمانیبرون سازمانی،درون فردی، عوامل

 دانشگاهی مؤثرند.

 (02)حافظیان 

0232 

های اثرگذار در خروجی شناسایی مؤلفه

انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد 

 های زایشی دانشگاهشرکت

که؛ در بعد خروجی، مؤلفه مشارکت با جامعه محلی بیشترین و مؤلفه هماهنگ نمودن 

در تبیین بعد  های دانشگاهی با نیازهای بازار کار کمترین میزان تأثیرگذاری راآموزش

 های زایشی دانشگاه دارند.شرکتهای موجود در انکوباتورهای دانشگاهی در ایجاد خروجی

حافظیان و  

 0232 (21)صالحی

 بخش مدیریت در موجود هایمؤلفه شناسایی

 آن نقش و دانشگاهی ایانسانی انکوباتوره منابع

 دانشگاه زایشی هایایجاد شرکت در

عاملی و مؤلفه استقرار  های فکری توسط مدیران رشد دارای بیشترین بارحفاظت از دارایی

های اصلی این مدل عاملی، ابعاد و مؤلفه یک سامانه نظارتی دقیق بر عملکرد با کمترین بار

 بودند.

حافظیان،  

صالحی و 

 (20)عنایتی
0232 

بررسی عوامل تأثیرگذار بر زیرساخت 

انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تأسیس 

 دانشگاهی های زایشیشرکت

 کمترین با سرمایه جذب عاملی و مؤلفه باالترین بار با موجود سازمانی هایمشیمؤلفه خط

 بعدی درجات در به ترتیب ها هرکدامها را تبیین و سایر مؤلفهعاملی از کل واریانس بار

 .گرفتند قرار اهمیت
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 ی دانشگاهیهاپژوهشی سازیتجاررشد دانشگاهی بر حاصل جستجو در راستای مراکز  شدهاستخراجی هاافته: ی1جدول شماره 

 ردیف
نام 

 نویسندگان

سال 

 انتشار
 نتیجه عنوان

)شاهوردیانی 

22) 0283 

توسعه  و ایجاد بر محیطی عوامل تأثیر بررسی

 دانشگاه بر نو ها: رهیافتیدانشگاه رشد مراکز

 دانشگاه و صنعت بین ارتباط و کارآفرین

 کارآفرینی، زایی،از: اشتغال اندعبارت مطالعه بر رشد مبتنی مراکز ایجاد تأثیرات ترینمهم

 توسعه های پژوهشی،فعالیت سازیتجاری ها،دانشگاه کردن رقابتی زشی،آمو کیفیت ارتقای

 صنعت. و دانشگاه مؤثر ارتباط و دانشجویان خالقیت و نوآوری

زارا و  

 2120 (22)همکاران

بر  مؤثردانش: عوامل  سازیتجاریچارچوب 

 توسعهدرحال یکشورها

 یها وجود دارد و محققان و اعضادر داخل و خارج دانشگاه یو نهاد ایینهعوامل زم

 یهادانشگاه یاندازو راه ینانهکارآفر یرفتارها یتتقو یبرا یها را ابزارآن علمیهیئت

 .دانندیم ینانهکارآفر

-احمدی 

 2121 (20)ژادن

: یکشاورز یدانش در آموزش عال سازیتجاری

معادالت  سازیمدل یبرا ایدومرحله یکردیرو

 یساختار

 بود. دانش سازیتجاریبر  یو عوامل داخل یکننده عوامل خارج بینیپیشمثبت  یرأثت

 یدانش در آموزش عال سازیتجاریاول موانع  یتصنعت و دانشگاه در اولو ینب اعتمادیبی

 دارد. یکشاورز

سیگل و  

 2120 (22)گوریرو

بر  یی، و بازگشاهاقرنطینه، هاتعطیلی تأثیر

 علم: مسائل خرد و کالن سازیتجاری

و انتشار و  یعلم یقاتکرونا در تحق یروساختالالت مداوم و« کالن»و « خرد» یامدهایپ

 یندر رابطه با ا پاسخیب یقاتیتحق یدیسه سؤال کل با را در  یقاتآن تحق سازییتجار

 .شدند ییشناسا سابقهیاختالالت ب

 (22)موزنیس 

2120 

با  یقاتتحق سازیتجاریاستقالل دانشگاه و 

 ی: مورد لتونیبودجه عموم

فرهنگ  توانندیها مشگاهدان ی،مال هاییشو آزما یشترب یریپذبا اجازه دادن به انعطاف

 یتخود را با موفق یقاتکمبودها را برطرف کنند و تحق یررا توسعه دهند و سا ینیکارآفر

 کنند. یتجار یشتریب

دنیل و  

 (21)آلوز
2121 

 سازیتجاریدانشگاه به صنعت:  یقال فناورانت

 دانشگاه هایحق اختراع

عوامل  یندانشگاه به صنعت و همچن یانتقال فناور ینددر فرآ یاصل یهاچالش یبررس به

 .پرداختند یصدور مجوز موفق اختراعات دانشگاه یمرتبط برا

کیم و  

 (28)همکاران
2121 

 ینروابط ب ی: بررسیدارپا یریتمد هایفعالیت

 یرقابت یتمز ی،فناور یسازیتجار یهایتقابل

 یو عملکرد تجار یدارپا

مثبت و  یرتأث یاز نظر آمار یهوش رقابت هاییتو فعال یفیتک یریتمد هاییتفعال

 هاییتفعال یفیت،ک یریتمد هاییتو فعال یفناور سازییتجار هاییتبر قابل یمعنادار

مثبت و  یرتأث یدارپا یرقابت یتبر مز یفناور سازییتجار هاییتو قابل یهوشمند رقابت

 دارند. یمعنادار آمار

اولکیویچ،  

-ولنیاک، اوا

گربسکی و 

 (23)2اولکیویچ

2103 
وکار بر توسعه بررسی تأثیر انکوباتورهای کسب

 متحده و لهستاندی در ایاالتپایدار اقتصا

های وکار روش مؤثر برای توسعه رشد پایدار اقتصادی است و در شاخصانکوباتور کسب

 اجتماعی، فنی و مالی تأثیر مثبتی دارد.

کولیمپیریس و  

 (01)2کالین
 شود.های دانشگاهی دنبال میایجاد انکوباتور وابسته به دانشگاه با کاهش کیفیت نوآوری دانشگاهی بر نوآوری دانشگاه تأثیر انکوباتور 2101

لوس و  

 (00)0تنگه
2102 

های مراکز رشد در بررسی تناسب و چالش

 حمایت از کارآفرینان در آفریقای جنوبی
 مطالعه بود. ان منابع مالی، چالش اصلی مراکز موردفقد

 (02)2برگرن 
2101 

سازی در یک عنوان عامالن تجاریمحققان به

 دانشگاه کارآفرینی
 سازی دانش در یک دانشگاه کارآفرینی نقش معناداری دارند.محققان بر تجاری

عباس، اودیک،  

ایکسیابا، حسن 

 (02)2و مینگ

2101 

همکاری دانشگاه و دولت برای تولید و 

سازی دانش برای استفاده در صنعت تجاری

 چین

ها و ایجاد یک محیط های دانشگاهع تولید دانش است و دولت با تأمین هزینههمکاری، منب

 سازی دانش ایفا تحقیقاتی که مطابق با نیازهای صنعت است، نقش کلیدی در تجاری

 کند.می

 

مسنی، پینگت 

و 

 (00)1میلهوت

2102 

سازی تحقیقات دانشگاهی در علوم تجاری

 اداری در دانشگاه علوم پایه اقتصادی کانادا

 انتقال  متداول هایروش سایر با دانشگاه در این شدهگرفته کار به آوریفن انتقال روش

 بحث در اداری علوم هایویژگی بر این مورد و هستند متفاوت توجهیقابل طوربه آوریفن

   دارد. تأکید سازیتجاری
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