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 چکيده
عوامل موثر در روند تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه دانشجويان شناسايي پژوهش حاضر با هدف 

شد. روش تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي مي باشد و از لحاظ  انجام دانشگاه آزاد شهرستان خوي

جامعه آماري اين تحقيق را كليه گردآوري، به صورت ميداني و تحليل عاملي تاييدي مي باشد. 

نفر  351از اين تعداد . تشكيل مي دهند 4021دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان خوي به تعداد 

. براي گردآوري داده ها از ه اي نسبي انتخاب شدندبه صورت روش نمونه گيري تصادفي طبق

(  استفاده 1393پرسشنامه عوامل تجاري سازي كه توسط  عباسي اسفنجاني و فروزنده دهكردي)

روايي پرسشنامه با استفاده از منابع موجود و نظرات اساتيد علوم تربيتي، مورد تاييد قرار  شد.

جهت تجزيه تحليل اطالعات  بدست آمد. 788/0ونباخ گرفت و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كر

)تحليل عاملي( استفاده شده  و انحراف معيار( و آمار استنباطي از روشهاي آمار توصيفي )ميانگين

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نتايج پژوهش نشان داد  spssاست. اطالعات حاصل با نرم افزار 

تاري از عوامل موثر در روند تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه كه عوامل زمينه اي، ساختاري و رف

 .دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان خوي مي باشد

   عوامل رفتاري، عوامل ساختاري  ،عوامل زمينه اي، تجاري سازي تحقيقات :يديکل واژگان
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 2 باقرسرداري، 1فرهاد حسن زاده

 ، ايرانمرند، دانشگاه آزاد اسالمي، مرند، واحد تحقيقات آموزشي دانشجوي كارشناسي ارشد 1

 ، ايرانمرند، دانشگاه آزاد اسالمي، مرند، واحد علوم تربيتيگروه  2
 نويسنده مسئول:ميل نشاني اي نام و

  فرهاد حسن زاده

farhad.teacher67@gmail.com 

 

عوامل موثر در روند تجاري سازي تحقيقات شناسايي 

از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان خوي در 

 94-95سال تحصيلي 
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 مقدمه

اساسي در تداوم حيات و بقاء و حضور موفق در عرصه تحقيق و توسعه، شاخص اصلي پويايي فعاليت هاي اقتصادي و عاملي 

ين رقابت به شمار مي رود. امروزه، برتري رقابتي يك ملت با توانايي ارائه نوآوري در محصول باكيفيت و بادوام و با قيمت رقابتجويانه تعي

قيق و توسعه ميسر است، امكان پذير نخواهد گيري از آخرين دستاوردهاي فناوري كه از طريق تحشود و حصول به اين امر جز با بهرهمي

)راجي و . در اين ميان تجاري سازي محصوالت، مفهومي است كه براي بيان فرايند تبديل دانش به توليد استفاده مي شودبود

 (. تجاري سازي تحقيقات به اين معني مي باشد كه از نتايج بتوان در امور تجاري و اقتصادي بهره برد. 1391مهديان،

تجاري سازي فرآيند تبديل فناوري هاي جديد به محصوالت موفق تجاري است. تجاري سازي دربر »(1387به نوشته بندريان)

گيرنده آرايه هاي مختلفي از فرآيندهاي مهم فني، تجاري و مالي است كه باعث تبديل فناوري جديد به محصوالت يا خدمات مفيد مي 

از قبيل ارزيابي بازار، طراحي محصول، مهندسي توليد، مديريت حقوق مالكيت معنوي، توسعه استراتژي شود. اين فرآيند شامل فعاليت هايي 

 «بازاريابي، افزايش سرمايه و آموزش كارگر مي شود

تجاري سازي نتايج پژوهشي عبارت است از انتقال يك ايده، روش، شيء، مهارت، دانش فني، دارايي فكري، كشف يا به عبارتي،

ناشي از پژوهش علمي اجرا شده در بخش دانشگاهي)با همكاري شركا يا بدون آن( به يك محيط صنعتي يا خدماتي، كه در آن اختراع 

فرايند وارد كردن كاال يا خدمات در چرخة داد و  (. همچنين،1،2004ممكن است به توسعه يا بهبود محصوالت يا فرآيندها منجر شود)كتپي

 (. 1387مي نامند)بندريان،ستد اقتصادي را تجاري سازي 

و مشتريان در اين خصوص، افراد خالق و نوآور مي تواننند نتايج پژوهشي را به شكل جذاب، متنوع و متفاوتي به سرمايه گذاران 

اين  در واقع، توليد و فروش محصوالت جديد به(. 1390معرفي كرده و شرايط بهتري براي تجاري سازي آنها فراهم سازند)جاهدو همكاران،

(. سازمان 1387رفاه اجتماعي تبديل مي شود)صندوق حمايت از پژوهشگران كشور،روش امكان پذير شده و علم به ارزش، ثروت و در نهايت 

هاي توليدي و خدماتي نيز به منظور تامين قابليت ها و منابع مورد نياز خود، وابسته به كنش گران محيطي توليد كنندة علم هستند و 

(. بر اين اساس، امروزه تجاري سازي به 2،2005و اعضاي حرفه اي آن، منابع ارزشمندِ تحقّق اين هدف محسوب مي شوند)تاسسي دانشگاه ها

يكي از اركان مهم در فرايند نوآوري فناوري تبديل گرديده است. علي رغم پذيرش موضوع تجاري سازي از سوي محققان، شواهد متعدد از 

ت كه هر چند تعداد كثيري از تحقيقات از نظر فني موفق بوده اند اما تنها درصد اندكي از آنها در زمينه تجاري سراسر دنيا حاكي از آن اس

 (.1387سازي به موفقيت دست يافته اند اين امر نشان دهندة پيچيدگي فرايند تجاري سازي است)بندريان،

 

تواند منشاء رفاه عمومي و و عوايد آنها نصيب جامعه نگردد، نمينتايج تحقيق و توسعه تا هنگامي كه در عرصه عمل استقرار نيابد 

هاي نوين و برتر و بكارگيري مزيت رقابتي ثروت باشد. براي جلوگيري از انباشت دانش و بقاء صنايع در محيط رقابتي با استفاده از تكنولوژي

 (.1389محمدي زاده، )ايند تجاري سازي مي باشدصنايع از نظر منابع مالي، انساني و امكان پذيرش ريسك نياز به شناخت فر
ايجاد بسترهايي براي عرضه دانش، عالوه بر فراهم آوردن ارزش هاي اقتصادي قابل توجه براي سازمان ها، منجر به رشد اقتصادي 

موسسات تحقيقاتي با و فني جامعه مي شود. اهميت تجاري سازي تحقيق و توسعه و فناوري به حدي است كه در حال حاضر بسياري از 

بهره گيري از خدمات مشاوره اي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي به صورت همكاري مشترك به تجاري سازي فناوري خود رسميت داده اند و 

 تعداد اين گونه مراكز خدمات مشاوره اي در كشورهاي پيشرفته صنعتي روز به روز در حال افزايش است. نكته حائز اهميت آنكه تجاري

( از طرفي تجاري 1383سازي بخش مهمي از فرآيند نوآوري است و هيچ فناوري و محصولي بدون آن با موفقيت وارد بازار نمي شود)فكور،

سازي تحقيقات و فناوري نقش مهمي در نظام ملي نوآوري ايفا مي كند. در طي دو دهه ي اخير نقش و مسئوليت بخش دانشگاهي)دانشگاه 

قيقاتي( در نظام ملي نوآوري كشورها با تغييرات مهمي مواجه بوده است. بخش دانشگاهي به عنوان بخش توليد و ها و سازمان هاي تح

 عرضه ي دانش با چالش پاسخگويي بهتر به ساير مولفه هاي نظام ملي نوآوري مواجه مي باشد و به طور روز افزوني در بهبود كارآيي آنها در

تحقيقات حاصل از اين بخش تالش مي گردد. بهبود كارايي در توليد دانش تنها بخشي از فرآيند ارتقاء توليد دانش و افزايش سطح كيفيت 

نوآوري ملي شناخته مي شود و كشورها جهت دستيابي به اين ارتقاء نيازمند استفاده ي وسيعتر اجتماعي و اقتصادي از دانش توليد شده در 

از و كارهاي الزم جهت انتقال و به كارگيري دانش در ساير بخش هاي اجتماعي و اقتصادي، بخش دانشگاهي مي باشند، اين امر نيازمند س

 (.1390بخصوص در بخش صنعت، مي باشد كه به عنوان تجاري سازي نتايج تحقيقات، محل توجه روزافزوني مي باشد)جاهد و همكاران،

                                                           
1- Ktepe 
2- Tassey 
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ه به خصوصي سازي و استقالل مالي سازمان ها، و از سوي به معني ديگر، رقابت بين سازمان ها، تالش براي بهبود مستمر، توج

ديگر مشكالت و چالش هاي جديدي كه نوع بشر با آنها روبرو مي شود، سازمان هاي دولتي و غير دولتي را به جستجوي راه حل منطقي و 

ش به اين شرايط و به منظور دستيابي به منابع و دستيابي به ابزارها و فرايندهاي علمي و نوآورانه عالقه مند نموده است. دانشگاه ها در واكن

(. در اين 3،2003درآمد بيشتر، به تجاري سازي روي آورده و فعاليت هاي درآمدزا را بخش مهمي از برنامة راهبردي خود تلقي كرده اند)بوك

كز كسب درآمد، از آموزش به عنوان يك فضا از دانشجو به عنوان مشتري و مصرف كننده، از دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي به عنوان مرا

محصول قابل عرضه به بازار، از تحقيق به عنوان دارايي فكري و از رهبران دانشگاهي به عنوان مديران ارشد اجرايي ياد مي 

 (.4،2007شود)فلدمن

م عظيم مطالب تازة در كشور ايران، گسترش علم و دانش محوري، جزء اركان برنامة چشم انداز بيست ساله است و هر روز حج

علمي در حوزه هاي علمي مختلف توليد مي شود و بايد راهكارهاي موثري براي كاهش فاصلة زماني تبديل يافته هاي علمي به كاربرد و 

م دانش عملي در جهت توسعة دانايي محور پيدا كرد. راهكارهايي كه تاكنون براي انتقال دستاوردهاي علمي و به كارگيري آنها در تصمي

 گيري بكار رفته اند، توفيق چنداني كسب نكرده اند و اين قضيه نشان مي دهد كه تبديل نتايج پژوهشي به كاربرد؛ دشوار، پيچيده و مستلزم

وجود عوامل متعددي از قبيل چارچوب فكري قدرتمند، خالقيت، مهارت، آگاهي و پشتكار زياد در سطح فردي و سازماني است)جاهد و 

در واقع حركت به سوي تجاري سازي بدون فراهم كردن زيرساخت ها و رعايت الزامات نه تنها باعث پيشرفت نمي شود  .(1390همكاران،

بلكه ماموريت هاي اصلي دانشگاه ها را دچار خدشه مي كند و فقدان زيرساختهاي علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، سبب مي شود كه 

 .(1392ام هماهنگ مبتني بر تجاري سازي دستاوردهاي علمي نباشد)بني اسدي، نظام آموزش عالي قادر به ايجاد يك نظ

عوامل نهادي، سازماني، محيطي و نشان داد كه ( 1392)گل رسان تحقيقاتي به اين موضوع اشاره داشته اند از جمله اينكه 

 يزد دانشگاه فني دانشكده در دانشگاهي تحقيقات سازي فردي)با متغيرهاي تعريف شده( به عنوان عوامل كليدي موثر بر موفقيت تجاري

عوامل نهادي، ( به اين نتيجه رسيدند كه 1392صفري و كالهي). باشندمي  متعدد شاخصهاي و متغيرها داراي نيز خود كه شدند، شناسائي

. اين ي سازي قابل شناسايي هستند، به عنوان عوامل موثر بر تجارعوامل فردي، عوامل محيطي، عوامل سازماني، عوامل دولتي، عوامل مالي

هاي دانشگاهي را ي عمل آوردن تحقيقات و پژوهشتوان به حيطهدهد كه به موجب آن ميبندي شده الگوي مفهومي ارائه ميعوامل گروه

الزامات ساختاري از اهميت و ، بازدارنده هاي سازماني و نشان داد كه( 1393)رسايي .بهبود بخشيد و به تبعيت آن اوضاع صنعتي را ارتقا داد

اولويت باالتري برخوردارند. همچنين، تفاوت معناداري بين ديدگاه هاي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در ارتباط با بازدارنده هاي 

تصميم گيران به  ( در تحقيق خود، بي اعتمادي1380رجبي) .فردي و سازماني وجود داشته و در ديگر موارد تفاوت معناداري وجود ندارد

ر محققان و قابل اجرا نبودن بعضي از يافته ها با توجه به ويژگي هاي جامعه را از جمله موانع كاربرد نتايج پژوهشي ذكر كرده است. به نظ

( در 1391)محمودپور وي انجام تحقيقات كيفي توسط محققان شايسته، از عوامل تسهيل كنندة بكارگيري يافته هاي پژوهشي است.

 طراحي مدل تجاري سازي تحقيقات علوم انساني با تاكيد بر حوزه مديريت آموزشي و با رويكرد صنعت مشاوره مديريتحقيقي با عنوان ت

چون هويت علمي علوم انساني، ناتوانمندي هاي فراروي تجاري سازي علوم انساني و مديريت آموزشي در مقوالتي همنشان داد كه چالش

اند. همچنين هاي اصلي شناسايي شدهگذاري، ناتوان ميلي پژوهشگر، بد انگاري تجاري سازي و ساختار تحقيقات به عنوان تمعلمي، سياست

احي مجدد ساختارها، نهادينه كردن گذاري و طرها، ارتقاي آكادميك علوم انساني، سياستتغيير در نقش دانشگاه هبا استفاده از مقوالت عمد

تجاري سازي، بستر هاي قانوني، شبكه سازي، دستيابي به مزيت رقابتي و در چارچوب نظريه زمينه اي مدل بهينه تجاري سازي تحقيقات 

( نشان 1379)متين پژوهش نتايج  .علوم انساني با تاكيد بر حوزه مديريت آموزشي و در چارچوب صنعت مشاوره مديريت ارائه گرديده است

 مديران و پژوهشگران بين متقابل ارتباط نبود و پژوهشي، هاي يافته سازي پياده براي قانوني ابزار عدم مناسب، ريزي برنامه عدم كه مي دهد،

 .است پژوهشي هاي يافته اجرايي موانع جمله از سازماني، واحدهاي

( در رسالة دكتري خود به اين نتيجه رسيده است كه دانش مخترعان دانشگاهي)دانش 2002) 5آالندر ميان تحقيقات خارجي،  

 تجاري علل مورد در دانشجو و اساتيد ( در تحقيقي با عنوان نگاه2015)6ريچمن چگونگي( نقش مهمي در توسعة فناوري توسط آنها دارد.

تحقيق، نوع تحقيقات)سودمندي بيشتر( و بودجه اختصاص يافته به تحقيق، نشان داد كه عواملي مانند طول مدت  و تحقيقيات عالي آموزش

 موثر سازماني و فردي عوامل: دانشگاه اختراعات سازي ( در تحقيقي با عنوان تجاري2015و همكاران) 7و   تجاري سازي را تسهيل مي نمايد.

 پژوهش، سازي تجاري به نسبت مخترعان نگرش جمله از ديفر دانشگاه به اين نتيجه رسيدند كه عوامل شده ثبت اختراع از مجوز صدور

                                                           
3- Bok 
4- Feldman 
5- Alan 
6 - Richman 
7 - Wu 
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 عوامل ميان صنعت در تجاري سازي و صدور مجوز نقش دارد. در دانشمندان با همكاري اختراع و ثبت بررسي طول در بيشتري تحقيقات

 اساس بر (2001)8جنسن و سرزبي دارد.مجوز  صدور بر تاثيرمثبت  دانشگاه فناوري انتقال هزينه در جويي صرفه اقدامات مربوط به نهادي،

 هاي فناوري مجوزدهي فرايند در ها دانشگاه صورتيكه در رسيدند نتيجه اين به محققان تجربي شده مشاهده هاي يافته نظري تحليل

 اين به (2003)همكاران و 9سيگل .شد خواهد منتقل كاراتري شكل به فناوري و داشت خواهد موفقتري نتيجه باشند داشته مشاركت دانشگاه

 بازده مجوزدهي، درآمدهاي گرفتن نظر در با و است ثابت بازده فناوري، انتقال دفاتر مجوزدهي تعداد گرفتن نظر در با كه رسيدند نتيجه

 .باشند داشته آنها بر بااليي تأثيرگذاري قدرت توانند مي سازماني و محيطي عوامل و داشت خواهند افزايشي

لذا تجاري سازي تحقيقات، به پيش نيازها، تخصّص ها و وجود عوامل متعددي نياز دارد. در اين ميان، نقش نيروي انساني در هر  

تغيير و تحوّل اجتماعي بسيار حياتي است.  نيروي انساني آن دسته از صفات و ويژگي هاي پژوهشگران، مديران حوزة پژوهش و فناوري و 

گان از نتايج پژوهش هستند كه گرايش و انگيزة الزم را براي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و يا بهره برداري از همچنين استفاده كنند

آنها فراهم مي كنند. از طرفي، محقق تحقيق حاضر در مواجه با دانشجويان همواره اين گله مندي را از ايشان شاهد بوده است تحقيقاتي كه 

صورت مي گيرد چنانكه بايد از سوي نهادها و سازمانها مورد استفاده كاربردي يا تجاري قرار نمي گيرد لذا از سوي آنها يا اطرافيانشان 

در روند تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد تحقيق حاضر در پي پاسخ گويي به اين سوال است كه چه عواملي 

 شهرستان خوي موثر هستند؟

 

 . روش پژوهش2

اين تحقيق از نوع توصيفي است و به لحاظ هدف كاربردي مي باشد. همچنين روش تحقيق از لحاظ گردآوري، به صورت توصيفي 

جامعه آماري اين تحقيق را كليه دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان خوي به  مي باشد كه از روش تحليل عاملي تاييدي استفاده مي كند. 

نفر محاسبه شد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي  351نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان تشكيل مي دهند.  4021تعداد 

طبقه اي نسبي)طبقه بندي به صورت دوره تحصيلي( اقدام به انتخاب نمونه آماري شد. به اين صورت كه تعداد كالسها تخمين زده شد و از 

اين تحقيق از پرسشنامه عوامل تجاري سازي كه توسط  عباسي اسفنجاني و فروزنده  در هر كالس به اندازه كافي انتخاب گرديد.

شود و جهت ارزيابي ماده است كه توسط خود فرد پاسخ داده مي 29( طراحي شده است استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 1393دهكردي)

، نه 4، موافقم =5درجه اي ليكرت)كامال موافقم= 5طيف عوامل تجاري سازي بكار مي رود. مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه بر اساس 

( نمره گذاري مي شود و همه سواالت در جهت مثبت مي باشد. روايي پرسشنامه توسط 1و كامال مخالفم= 2، مخالفم=3موافقم نه مخالفم =

ر تحقيق حاضر نيز روايي پرسشنامه به بدست آمده است. د 89/0( به تاييد رسيده و پايايي آن 1393عباسي اسفنجاني و فروزنده دهكردي)

تاييد استاد راهنماي محترم و دوتن از متخصصين رسيده و همچنين از طريق تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج آن در 

 باشد.مناسب ميبدست آمده است كه ضريبي  788/0همچنين پايايي ابزار از طريق ضريب آلفاي كرونباخ  فصل بعد ارايه گرديد است.

 . تحليل داده ها3
 مشاهده مي شود. 1استفاده شده كه نتايج آن در جدول شماره  تحليل عاملي تاييديبراي تحليل داده ها از 

 

مقادير  مقدار مجاز شاخص ها عوامل

 بدست آمده

 عامل زمينه اي

 12/2 بودن خي دو بر درجه آزادي 3كمتر از  خي دو بر درجه آزادي

 00/0 05/0كمتر از  داري سطح معني

RMSEA 08/0 <RMSEA 13/0 

 عامل ساختاري

 35/2 بودن خي دو بر درجه آزادي 3كمتر از  خي دو بر درجه آزادي

 00/0 05/0كمتر از  سطح معني داري

RMSEA 08/0 <RMSEA 158/0 

 عامل رفتاري

 31/2 بودن خي دو بر درجه آزادي 3كمتر از  خي دو بر درجه آزادي

 00/0 05/0كمتر از  سطح معني داري

RMSEA 08/0 <RMSEA 142/0 

                                                           
8-  Jensen & Thursby 
9-  Siegel 
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مي باشد لذا گويه هاي عوامل زمينه  05/0با توجه به جدول فوق، بار عاملي سواالت مورد تاييد بوده و سطح معني داري كمتر از 

 دارند.اي، ساختاري و رفتاري توانايي اندازه گيري عامل رفتاري تجاري سازي تحقيقات را 

 

 . نتيجه گيري4
با توجه به نتايج بدست آمده، عوامل زمينه اي، ساختاري و رفتاري از عوامل موثر در روند تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه 

در تبيين يافته فوق بايد قيد كرد كه تجاي سازي تحقيقات، به پيش نيازها،  دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان خوي موثر مي باشند.

تخصّص ها و وجود عوامل متعددي نياز دارد. در اين ميان، نقش نيروي انساني در هر تغيير و تحوّل اجتماعي بسيار حياتي است.  نيروي 

انساني آن دسته از صفات و ويژگي هاي پژوهشگران، مديران حوزة پژوهش و فناوري و همچنين استفاده كنندگان از نتايج پژوهش هستند 

 زة الزم را براي تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و يا بهره برداري از آنها فراهم مي كنند.كه گرايش و انگي

  .همسو است( 2015ريچمن )( و 1393)رسايي(، 1392صفري و كالهي)( ، 1392)گل رساننتيجه بدست آمده با نتايج تحقيقات 

در تبيين  است.ديدگاه دانشجويان، عامل زمينه اي نشان داد كه يكي از عوامل تجاري سازي تحقيقات از  ها بررسي همچنين،

قان را يافته فوق بايد قيد كرد كه اگر از اهداف و اولويتهاي دانشگاه اين باشد كه قرار دادن دسترسي به منابع اطالعاتي مورد نياز براي  محق

ا طي تجاري سازي تحقيقات روند مناسبي ردر پيش گرفته باشد و از توانمنديهاي سخت افزاري برخوردار باشد مي توان انتظار داشت كه 

 .( همسو است2001( و جنسن و سرزبي )1380(، رجبي)1393)رسايينتيجه بدست آمده با نتايج تحقيقات مي نمايد.

در  است.نشان داد كه يكي از عوامل تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه دانشجويان، عامل ساختاري دانشگاه  به عالوه، بررسي ها

مي تواند تجاري سازي را  و دانش نسبت به سطح جهاني تجارياز جايگاه و پايه  دانشگاه ها ي برخوردار تبيين يافته فوق بايد قيد كرد كه

قابليت اجرا و  توسعه پاركهاي علمي و فناوري و مراكز رشد در كشور براي تجاري سازي تحقيقات الزم است و تسهيل نمايد همچنين،  

زير ساختهاي ارتباطي و شاهراه هاي  و ... در تجاري سازي الزم است به عالوه، اناز نظر امكانات، زم تحقيقاتميزان عملياتي شدن نتايج 

 (،1392)گل رسان ( ، 1392بني اسدي) نتيجه بدست آمده با نتايج تحقيقات ارتباطي در تجاري سازي تحقيقات مي تواند موثر باشد. 

 .استهمسو  و  (2003)همكاران و سيگل( ،  1393)رسايي( ، 1392صفري و كالهي)

در  است.رفتاري بررسي هاي فصل قبل نشان داد كه يكي از عوامل تجاري سازي تحقيقات از ديدگاه دانشجويان، عامل نيز،  

تبيين يافته فوق بايد قيد كرد كه همسويي سياستها، قوانين، مقررات و بخشهاي پشتيباني دولتي براي تجاري سازي موثر است در واقع، 

آموزش و تربيت افرادي با  نتايج تحقيقات در بخش صنعت براي تجاري سازي تحقيقات ضروري است همچنين، ظرفيت دريافت و انتقال

  ( 2002آالن )( و 1379)متين( ، 1391)محمودپور نتيجه بدست آمده با نتايج تحقيقات الزم مي باشد. سازي قابليتها و مهارتهاي تجاري

 هماهنگ است.

اقدامات تسهيل گر مانند تربيت محقين برتر، ايجاد مجله هاي پژوهشي،  با توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد مي شود كه 

 پاركهاي علمي و فناوري و مراكز رشد در دانشگاه ها تاسيس شودكه  ت در واحدهاي دانشگاهي صورت گيرد همچنينارتباط مستمر با صنع

 مقررات و بخشهاي پشتيباني دولتي براي تجاري سازي از تحقيقات دانشگاهي صورت پذيرد.سياستها، قوانين،  به عالوه،
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