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Abstract
The nature of marketing, customer acquisition and commercialization of academic
technology in society through the conversion of knowledge and research into innovation and
the production of goods and the provision of services requires that this be done through close
interaction and communication between academia and society. The purpose of this study is
to provide a framework for explaining the factors affecting marketing, customer acquisition
and commercialization of educational technology of University of Mazandaran and the sale
of its educational services to the community. For this purpose, after reviewing the relevant
thematic literature and extracting the main and sub-variables, using the opinions of 12
experts to evaluate, localize and determine and explain the variables extracted by the Fuzzy
Saaty Delphi technique and determine the structural relationships between them using
DEMATEL technique. Findings show that among the 21 selected localized variables related
to marketing and customer acquisition of educational technology in the form of four main
variables (Hardware, Software, Brainware and Organizationware), book variables and their
contents, and teaching skills were as the most effective casual varriables, and the variables of
start-ups in Incubators, Technology Transfer Office, and student education site in industry,
have been the most effective dependend variables. Finally, in order to succeed in marketing
and attracting the demand of educational technology customers in University of Mazandaran,
while considering all varriables, it is requiring to attend the casual varriables on starting and
supporting Entrepreneurship and Innovation Centers, Technology Transfer Office, ... even at
the International level suitable for different scientific disciplines.
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چکيده
طبیعت بازاریابی ،جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری دانشگاهی در جامعه از طریق تبدیل دانش و تحقیقات به نوآوری و
تولید کاالها و ارائه خدمات ایجاب میکند که این کار از طریق تعامل و ارتباط نزدیک بین دانشگاه و جامعه عملیاتی شود.
هدف پژوهش حاضر ،ارائه چهارچوب تبیین عوامل مؤثر بر بازاریابی ،جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه
مازندران و فروش خدمات آموزشی آن به جامعه است .بدینمنظور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای
اصلی و فرعی با استفاده از نظرات  12نفر از خبرگان به ارزیابی ،بومیسازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراجشده بهوسیله
تکنیک دلفی ساعتی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک دیمتل شده است .یافتهها نشان دادهاند که
از بین  21متغیر بومی منتخب مرتبط با بازاریابی و جذب مشتریان فناوری آموزشی در قالب چهار متغیر اصلی (سختافزاری،
نرمافزاری ،مغزافزاری و سازمانافزاری) ،متغیرهای کتابها و محتویات آنها و مهارتهای تدریس بهعنوان اثرگذارترین و
متغیرهای شرکتهای نوپا در مراکز رشد ،مرکز ارتباط با صنعت و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت ،بهعنوان اثرپذیرترین
متغیرها بودهاند .در پایان توصیه شده است که بهمنظور توفیق در بازاریابی و جذب تقاضای مشتریان فناوری آموزشی در
دانشگاه مازندران ،ضمن توجه به همه متغیرها ،الزم است به متغیرهای علی مؤثر بر راهاندازی و تقویت مراکز کارآفرینی،
نوآوری ،انتقال فناوری و  . . .حتی در تراز بینالمللی متناسب با شاخههای مختلف علوم توجه شود.
واژگان کليدي :بازاریابی ،مشتریان ،فناوری ،آموزش ،دانشگاه مازندران
استناد :خراسانی آملی ،محمد؛ آقاجانی ،حسنعلی؛ صفایی قادیکالیی ،عبدالحمید و فالح الجیمی ،حمیدرضا ( .)1400ارائه چهارچوب
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 .1مقدمه
فرآیند بازاریابی ،جذب تقاضای مشتریان و تجاریسازی تکنولوژی؛ فرآیندی پیچیده و مستلزم ایفای نقش بازیگران
مختلف با توانمندیهای متفاوت است .فرآیند بازاریابی ،مشترییابی و تجاریسازی فناوری نیازمند مهارتهایی از
قبیل :توسعه محصول ،ارزیابی بازار ،راهبردهای بازار و  ...میباشد ( .)Miusayi, 2008امروزه دانشگاهها ،از طریق
تحقیقات کاربردی و بنیادی ،مرزهای دانش را در تمام زمینهها توسعه داده و راهحلهای تقاضامحوری را برای
مدیریت بر چالشهایی که بهصورت ملی دامنگیر بشر است ،ارائه مینمایند ( & Guerrero, Cunnimgha
 .)Urbano, 2014در مهرومومهای اخیر ،از دیدگاه اقتصادی دانش در بعد جهانی ،نقش سنتی دانشگاه بهعنوان
تولیدکننده و اشاعهدهنده دانش ،مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و این دیدگاه تقویت شده که دانشگاهها برای
تبدیل و فروش دانش خود به جامعه و بازار باید بکوشند ( .)Kalar & antoncic, 2015دانشگاهها بهعنوان
پایگاههای ذخیره دانش ،به رویش علم توجه ویژه نشان داده و مدیران ارشد همواره به فکر تفکر آکادمیک بودهاند.
پیشرفت اقتصادی مبتنی بر شناخت و دانش باید روشهای ابداع جدید و مبارزات تازهای را طلب کند .دانشگاهها در
ماورای نقش سنتیشان بهعنوان یک نهاد آموزشی ،همواره به شرکتها در رسیدن به صنایع توسعهیافته کمک
کردهاند ( .)Kalar & antoncic, 2015ظهور اقتصاد دانشبنیان ،نقش اساسی نوآوری فنی در توسعه اقتصادی را تا
حدودی بیاهمیت ساخته است .در این حوزه ،دانشگاههای تحقیقاتی بهطور قابلمالحضهای بهعنوان ابزارهایی برای
انتقال فناوری و بهعنوان مجرایی که از طریق آن مبادله دانش مؤثرتر انجام میگیرد ،شناخته شدهاند ( Decter,
 .)Bennett & Leseure, 2007مصرفکنندگان اصلی آموزش در دانشگاهها؛ دانشجویان ،صنایع موجود در جامعه
در قالب آموزشهای ضمن خدمتی که دانشگاهها میتوانند متولی آنها باشند و ارگانها و سازمانهای دولتی که
دورههای آموزشی آزاد توسط دانشگاهها برای آنها برگزار میشود ،میباشند .خواستههای آموزشی ،بخش نسبتاً
وسیعی از خواستههای دانشجویان است و همگی بر این هدف مبتنی هستند که دانشآموختگان دانشگاه،
قابلیتهای الزم برای ادامه مسیر شغلی خود را دارا باشند .به بیانی دیگر ،آموزش دانشگاهها باید بهگونهای باشد که
بتوانند پس از فارغالتحصیلی ،وظایفی که به آنها داده میشود ،بهخوبی انجام دهند .این خواسته کلی با خواسته
اصلی صنایع و ارگانهایی که استخدامکننده دانشآموختگان دانشگاهها هستند ،نیز همسو است (.)Saeedi, 2010
با توجه به مطالعات انجامشده در دانشگاه مازندران مانند خیلی از دانشگاههای دیگر ،در ایران هنوز وضعیت
مناسبی در زمینه بازاریابی و توجه به مشتریان دانش و تجاریسازی فناوری آموزشی وجود ندارد ،خصوصاً در
رشتههای علوم انسانی که بیشتر دانشآموختگان این رشتهها بهدنبال مشاغل دولتی هستند .درحالیکه میتوانند از
طریق مطالعات بینرشتهای یا حوزه خدمات در زمینه تجاریسازی علوم و فناوری نیز نقشآفرین باشند .همچنین
هنوز چارچوب منسجم و آمادهای که بتواند تجاریسازی فناوری آموزشی را تشریح کند ،متأسفانه وجود ندارد.
ازاینرو ،در پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین روابط علی و معلولی عوامل مؤثر بر بازاریابی ،جذب مشتریان و
تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاهها پرداخته خواهد شد.
 .2مرور ادبيات
 .2-1بازاریابی و تجاريسازي فناوري آموزشی
بازاریابی ،همواره بهعنوان یک عامل مهم در جهتدهی حرکت سازمانها ،شرکتها و مؤسسات در راستای تأمین
خواستههای مشتریان و طبعاً بهبود عملکردشان موردتوجه بوده است .در طی زمان ،سازمانها از توجه و تمرکز
صرف بر روی تولید کاال و ارائه خدمت ،به سمت شناسایی و تأمین نیازهای مشتریان و مصرفکنندگان تغییر جهت
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دادهاند (« .)Mahdieh & Karimi, 2016بازاریابی و تجاریسازی فناوری ،شامل فرآیند تبدیل دانش و پژوهش به
یک اختراع ،محصول و یا فرآیندهای صنعتی قابلعرضه در بازار است .این کار میتواند هم توسط شرکتهای
موجود و یا از طریق ایجاد شرکتهای جدید صورت گیرد» .تجاریسازی موفق ،منجر به نوآوری در محصول و
نوآوری در فرآیند میگردد ( .)Jameson & O'Donnell, 2015طبیعت فرآیند بازاریابی و تجاریسازی ،مشارکت
بخش دانشگاهی و بخش صنعت را در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوری در بازار اقتضاء میکند و در طی این فرآیند،
نتایج حاصل از تحقیقات در مراحل مختلف توسعه آن بین این دو بخش مورد مبادله و انتقال قرار میگیرند
( .)Fakoor, 2009سایر صاحبنظران ،بازاریابی و تجاریسازی را فرآیند تبدیل فناوری به محصوالت موفق
اقتصادی میدانند .همچنین ،تجاریسازی را فرآیند تبدیل علم و فناوری ،تحقیق جدید و اختراع به محصول یا
فرآیند صنعتی قابل ارائه به بازار دانستهاند ( .)Hashemnia, Emadzadeh, Samadi & Saketi, 2009برخی
بازاریابی فناوری را استانداردسازی عملیات تولید بهمنظور ارائه و انتقال دانش به سایرین دانستهاند .برایناساس،
تجاریسازی فناوری ،شامل انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر بهمنظور بهکارگیری
آن در سیستم ،فرآیند ،محصول و یا یک روش انجام کار ،تعریف میشود .در حقیقت مفهوم تجاریسازی فناوری،
به انتقال فناوری بسیار نزدیک دانسته میشود ( & Bijani, Fallah Haghighi, Karami, Asgari Ghods
 .)Zand,2015فناوری همیشه نقشی مهم در خلق ثروت برای کشورها و تأثیرگذاری بر استانداردها و کیفیت
زندگی داشته است ( .)Bornaee & Ghorbanali, 2008نزدیک به دو دهه از تحقیقات علمی گسترده در زمینه
فناوری نانو میگذرد ،اما کمتر از هفت سال است که محصوالت تجاری مبتنی بر آن ،با قیمتهای باال وارد بازار
شدهاند .دلیل فاصله بین تولید علم و تولید محصوالت تجاری مبتنی بر آن علم ،ما را به درک بهتری از فناوری
رهنمون میکند ( .)Romero, 2015برخی پژوهشها بر این موضوع تأکید کردند که تجاریسازی دانش از طریق
شرکتهای تجاری دانشگاه و پروژههای مشترک تحقیقاتی میتواند ازجمله ابزارهای مؤثر برای جذب شرکای
صنعتی تلقی شود .این امر میتواند زمینه الزم را برای متنوعکردن منابع درآمدی دانشگاهها فراهم سازد
( .)Hashemnia et al., 2009بودجه عمومی دولت و سایر راههای تأمین منابع مالی دانشگاهها ،بهعنوان درآمد
دانشگاه تلقی میشوند و در فرآیند تأمین منابع مالی آموزشی از این منابع با عنوان تابع تولید درآمد دانشگاه صحبت
می شود .تغییر در الگوی تأمین منابع مالی (تابع تولید درآمد) به تغییر در چگونگی تخصیص این منابع در درون
دانشگاه (الگوی تخصیص منابع مالی درون دانشگاه) منجر میشود .چراکه دانشگاهها برای مقابله با تغییرات و
کاهش بودجه عمومی دولت و همچنین اهدافی مانند ارتقای شأن و منزلت دانشگاه ،بهدنبال راههای دیگر تأمین
منابع مالی خواهند بود .دانشگاهها باید رفتهرفته به بودجههای غیردولتی متکی شوند و بهاصطالح درآمدزایی کنند.
این امر موجب خواهد شد که در تخصیص درآمدهای اختصاصی درون دانشگاه ،توجه مدیران و تخصیص دهندگان
بودجه به عوامل خاصی معطوف شود .چهار راهکار کلی کسب درآمد اقتصادی در دانشگاهها وجود دارد .منابع
درآمدی ناشی از آموزش ،پژوهش ،مهارت و کسبوکار (.)Saeedi, 2010
 .2-2توليد علم ،بازاریابی و کشش بازار
بسیاری از تحوالت و پیشرفتهای اخیر تکنولوژی ،بر پایه اکتشافات علمی جلوتر از خود استوار میباشند .علم ،پایه
و اساس توسعه فنّاورانه را فراهم میآورد و توسعه فنّاورانه نیز بازارهای جدید را خلق میکند .تولید علم مبنایی را
برای فشار تکنولوژی فراهم میآورد .توسعه فنّاورانه بهوسیله بازاریابی و کشش بازار نیز تحریک و ایجاد میشود.

218

ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی ،جذب مشتریان و...

اغلب هدف از ابداع یک تکنولوژی ،رفع و برآوردهساختن نیاز یا تقاضای بازار است .این مؤثرترین راه برقراری پیوند
میان تکنولوژی و بازار است .البته در بیشتر موارد ،کشش بازار بهوسیله مصرفکنندگان ایجاد میشود .دو سازوکار،
فشار علم و کشش بازار یا دفع و جذب ،با هم موجب تحریک نوآوری و تغییر فنّاورانه میشوند و یکپارچهکردن این
دو ،تغییر در فناوری را شتاب میدهد ( .)Torang & Madhooshi, 2014وقایع رخداده در قرن نوزدهم و بیستم ،با
برقراری ارتباط تنگاتنگ بین فشار علم و کشش بازار فناوری ،بهخوبی نشان داد که علم ،در بسیاری از مواقع،
زیربنای توسعه فناوری را فراهم آورده و توسعه فناوری نیز بهنوبه خود بازارهای جدیدی را خلق کرده است .درواقع
گسترش و توسعه علوم مختلف ،زمینههای فشار برای توسعه فناوری را فراهم میآورد .بهگونهایکه ایدههای اولیه
در برخی از حوزهها بهوجود آمده و از طریق نوآوری تکنولوژیکی ،این ایدهها به محصوالت و خدمات جدید تبدیل
میشوند و در فرآیند تجاریسازی در جهت پاسخگویی عملی به یک نیاز ،وارد بازار میشوند .اما از سوی دیگر،
تحوالت و تغییرات تکنولوژیکی ،در بسیاری از موارد توسط کشش بازار تحریک و تقویت میشوند .به این ترتیب
که توسعه فناوری در شرکتها معموالً بهمنظور پاسخ به نیازهای مشتریان و بازار بالقوهای که برای یک کاال وجود
دارد ،شکل میگیرد ( .)Bijani et al., 2015در بحث بازاریابی و کشش بازار فناوری ،با طرحشدن یک نیاز از سوی
بازار ،سازمان به شناسایی و درک نیاز بازار و مشتریان پرداخته و با استفاده از مدلهای مناسب حلمسئله ،توسعه
فناوری را از طریق انجام تحقیقات پایه ،کاربردی و یا توسعهای انجام میدهد .ازاینرو ،دو عامل کشش بازار و فشار
علم و فناوری به همراه یکدیگر به تغییر و تحوالت تکنولوژیکی کمک کرده و درعینحال هرکدام از این دو عامل
به توسعه و ارتقاء یکدیگر نیز یاری میرسانند و لذا یک حلقه مثبت را در تغییر و تحوالت فناوری تشکیل میدهند
(.)Stefano, Gambardella & Verona, 2012
 .2-3فناوري آموزشی
فناوری را میتوان ترکیبی از ابزارهای فنی و دانش فنی برای ساخت دانست که چهار جزء متمایز آن در تعامل
با یکدیگر ،عاملی تعیینکننده برای توسعه اقتصادی هستند .درواقع ماشین و تجهیزات در سایه تواناییهای انسانی
به همراه اطالعات و دانش فنی با مدیریت و سازماندهی منسجم سبب توسعه اقتصادی میگردند .بهطور کلی
میتوان گفت فناوری مجموعه عناصر و عواملی است که با ترکیب آنها توان و ظرفیت طراحی و تولید کاال با
خدمات فراهم میگردد .این عوامل میتوانند عوامل سختافزاری مانند تجهیزات و ماشینآالت و یا عوامل
نرمافزاری چون دانش فنی باشد .زلنی در مقاله خود اجزای فناوری را بهصورت زیر تقسیمبندی کرده است
(.)Zeleny,2012
 .1سختافزار :ساختار فیزیکی یا طرح منطقی ،کارخانه یا تجهیزات و ماشینآالت .سختافزارها ابزارهای
فیزیکی و منطقی برای حصول اهداف هستند .2 .نرمافزار :مجموعهای از اصول و قواعد ،خطوط راهنما و
الگوریتمهای الزم برای استفاده از سختافزار .3 .مغزافزار (مهارتافزار) :مقصود کاربرد و توجیه ایجاد
سختافزار و نرمافزار .این مغزافزار است که تصمیم میگیرد چه چیز در چه زمان و در کجا و به چه نحوی بهکار
گرفته شود .4 .سازمانافزار (مدیریت) :مجموعهای از ساختار فیزیکی ،سازمانی ،اداری و فرهنگی الزم ،ازجمله
مقررات کاری و وظیفهای ،مهارتهای موردنیاز ،محتوای شغلی و استانداردها و ابزارهای سنجش ،الگوهای سازمانی
و فرهنگی.
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 .2-4آموزش و مشتریان آن
عوامل مختلف و متعددی در شکلگیری رفتار مشتریان دخالت دارند .یکی از این عوامل مهم و تعیینکننده،
فرهنگ و اعتقادات مشترک مرتبط با رفتار آنهاست .فرهنگ آموزشخواهی و آموزشپذیری ،موضوعی است که
همواره در تعامل بین دانشگاهها و جامعه نقش مهم و اساسی بازی مینماید ( Taghdimi, Moshabbaki, Salehi
 .)Amiri & Navabakhsh, 2019بهدلیل تحوالت سریع اقتصادی ،ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز
کشور به تربیت نیروی انسانی متخصص ،ساختارهای داناییمحور و تولید ثروت از دانش ،احتیاج به یک بسترساز
مناسب جهت متخصصکردن نیروی انسانی با استفاده آموزش بهشدت احساس میشود .سرمایهگذاری علمی برای
نیروی انسانی تنها سرمایهگذاری انسانی است که نهتنها مستهلک نمیشود ،بلکه بهطور فزاینده ،بازده آن افزایش
مییابد و میزان آن قابل اندازهگیری نیست .برای تولید علم و دانش ،زمینههایی الزم است که عمدهترین آن
آموزش است .اهمیت بینش علمی و پژوهشی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و نقش آموزشوپرورش ،از طریق
آموزش مستمر ،در تولید و توسعه علمی و پژوهشی کامالً مشخص و واضح میباشد .برای نیل به توسعه متوازن و
پایدار ،تربیت نیروی انسانی متخصص ،کارآمد و موردنیاز بخشهای مختلف جامعه توسط دانشگاهها حائزاهمیت
است ( .)Aghapour, Shaabanali Fami & Alambeigi, 2007عرضه خدمات آموزشی به متقاضیان و مشتریان
به عنوان یکی از ارکان توسعه ،با اشتغال و کسب درآمد در جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد .آموزشهای دانشگاه
به عنوان یک نظام پویا ،نقش هدایتی و رهبری مشارکت فکری مردم در اداره جامعه را ایفا میکند ( & Archer
 .)Davison, 2008این درحالی است که نظام آموزش عالی ایران ،در دو دهه گذشته با چالشها و مسائل متعددی
مواجه شده است .گسترش کمی دانشگاهها ،کثرت و تنوع مؤسسات آموزشی ،افزایش تعداد دانشجویان و وجود خیل
عظیم دانشآموختگان بیکار ازجمله چالشهایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکالت عدیدهای مواجه
ساخته است .بهرهمندبودن از دانش و مهارت کافی ،شرایط الزم برای کسب موفقیت در بازار کار و حفظ رابطه
شغلی و تحصیلی در کنار لزوم بههنگامشدن آموختهها با دانش روز از مسائل و دغدغههای اساسی نظام آموزش
عالی کشور در این حوزه است .جذب دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به
داشتن تواناییها و ویژگیهایی است که بخشی از آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود
( .)Aghapour et al., 2007دانشگاهها ،هر ساله دانشجویان جدیدالورود را پذیرش و دانشجویانی را نیز
فارغالتحصیل میکنند .در این چرخه مستمر توجه به کیفیت آموزشی از جایگاه ویژهای برخوردار است .ازاینرو،
افزایش کیفیت نظام آموزشی برای مشتریان و مصرفکنندگان بهعنوان اثرگذارترین عامل در توسعۀ کشورها
محسوب میشوند (.)Chuen Tse Kuah, 2011
مرور تحقیقات نشان میدهد که توجه به فناوری آموزشی ،بازاریابی و تجاریسازی آن نقش مهمی برای ادامه
حیات دانشگاههای امروزی دارد .در بحث همکاریهای بین دانشگاه و جامعه ،انتقال دانش و فناوری و حرکت به
سمت دانشگاهی کارآفرین ،دانشگاهها میتوانند با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی که متناسب با تقاضا و
درخواست متقاضیان و مشتریان باشد به ارتباط و تعامل بیشتر بین دانشگاه و جامعه کمک نمایند ( & Wynn
 .)Jones, 2017در زمینه ادغام سیستمها و سازماندهی بهوسیله دانشگاه کارآفرین ،باید گفت که ایجاد دانشگاه
کارآفرین تأثیر عمدهای در زمینه انتقال دانش و فناوری و تجاریسازی در آموزش عالی ،بهویژه در سطح بینالمللی
داشته است ( .)Rhoades & Stensaker, 2017بهمنظور ارائه بینشی نسبت به ادراک دانشگاهیان از یک دانشگاه
کارآفرین ،الزم است در حوزه کارآفرینی دانشگاهی ،فعالیتهای تحصیلی ،تکنولوژیکی و انتقال دانش و فناوری
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انجام شود ( .)Kalar & Antoncic, 2015در مطالعهای ،با هدف کلی اشتغال دانشگاهی و خلق ثروت اقتصادی و
تجاریسازی؛ مروری بر ادبیات حوزه ارتباطات دانشگاه و صنعت و با اهداف جزئی توسعه و شناسایی انواع ثروت
دانشگاهی و اشتغال دانشگاهی ،شناسایی عوامل تعیینکننده آن ،تعیین اثر آن بر مراکز آموزشی ،دانشگاهها و دیگر
مراکز سرمایهگذاری به پاسخ به این سؤال پرداخته شد که تجاریسازی دانش دانشگاهی ،مستلزم واگذاری امتیاز
انحصاری ،اعطای مجوز به اختراعات ،همگام و همتراز با ایجاد سرمایه فکری و کارآفرینی دانشگاهی است.
بهمنظور تجاریسازی ،بسیاری از دانشگاهها ساختارهایی را تأسیس نمودند که از آن جمله دفاتر انتقال فناوری،
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد میباشند ( .)Perkmann & Tartari, 2013کوا و وونگ ،با استفاده از
تحلیل پوششی دادهها و با تعریف  16ورودی و خروجی و بر پایه تدریس و فعالیتهای تحقیقاتی ،به تخمین کارآیی
دانشگاهها در خلق ثروت اقتصادی و فرهنگی پرداختند ( .)Chuen Tse Kuah, 2011هدف از تعیین عوامل
تأثیرگذار در خلق ثروت دانشگاهی و تجاریسازی به یو و نانو فناوری در بخـش کشاورزی ایران ،به  7دسته به
نامهای عوامل زیربنایی ،تولید ،مدیریت ،اقتصاد ،تحقیق ،اجتماعی/فرهنگی و فنی تقسیم میشود ( Hosseini,
 .)Ansari & Esmaeeli, 2011بهبودی و همکاران اشاره میکنند که دولت ،بهعنوان مهمترین عامل خلق ثروت
و تجاریسازی نتایج تحقیق ،نیاز به توجه ویژه در این حوزه دارد .ایجاد سیستم نوآوری ملی و ایجاد بازار مناسب و
ویژگیهای ساختاری برای عملیاتینمودن توسط دولت هسـتند که نیاز به تالش زیادی دارند ( Behboudi,
 .)2011هوشمندینیا و نجفیزاده در طراحی مقاله آیندهپژوهی فرآیند تجاریسازی فناوری و روشهای آن در فن
بازار ،بستر مبادالت نوآورانه فناوری ،معتقدند ارائه یک مدل مرجع منسجم و نظاممند برای نظامدادن به مبادالت و
انتقال فناوری و ارائه خدمات پشتیبانی تحت عنوان« :ارائه الگو و مدل مفهومی برای ارتقاء عملکرد فن بازار در بازار
ایران» ،ضروری است ( .)Hoshmandinia & Najafi zadeh, 2017لگزیان و همکاران نیز لزوم بهکارگیری
مفاهیم و ابزارهای بازاریابی را در سازمانهای دولتی و آموزش عالی بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که
بهکارگیری مفاهیم بازاریابی در سازمانهای دولتی منجر به افزایش کارآمدی این سازمانها و ارتقاء کیفیت خدمات
خواهد شد (.)Lagzian, Mortazavi & Bakhshi, 2016
 .3روششناسی پژوهش
جامعه و نمونه خبرگی پژوهش حاضر ،شامل خبرگانی از دانشگاه مازندران هستند که با موضوع بازاریابی و
تجاریسازی فناوری در دانشگاهها آشنایی دارند .تعداد آنها  19نفر بودهاند که از این تعداد  12نفرشان با محقق
همکاری داشتهاند .افرادی که بهعنوان خبره در این بخش با محقق همکاری داشتهاند ،برخی در بخش ارتباط با
صنعت دانشگاه و برخی دیگر در بخش معاونت آموزشی دانشگاه بودهاند که آموزشهای آزاد برای ارگانها و صنایع
را پیگیری مینمایند و همچنین در بخش نرمافزار ،سختافزار و مغزافزارهای تجاریسازی آموزشی مشغول به
فعالیت هستند که جهت ارتباط با خبرگان نیز طی جلسات از قبل تعیینشده ،پرسشنامههای طراحیشده در اختیار
آنها قرار گرفت و توضیحات تکمیلی به آنها داده شد.
تکنیکهای تحلیل در پژوهش حاضر ،شامل مرور سیستماتیک ادبیات ( ،)SLRدلفی ساعتی 1و دیمتل 2بوده
است .ابزارهای اندازهگیری دادهها در پژوهش حاضر شامل دو پرسشنامه محققساخته دلفی ساعتی با مقیاس 10-1
1. Delphi Saaty.
2. Demattel.
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و مقایسات زوجی دیمتل با مقیاس  4-0بودهاند .بهمنظور معتبرسازی ابزار پرسشنامه ،از روایی ظاهری (رویه
استخراج اجزاء متغیرهای مورداندازهگیری از ادبیات موضوعی) و روایی سازهای (بومیسازی آن با بهرهگیری از
نظرات متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی) استفاده شده است .برایناساس ،ارزیابی دو ویژگی اعتبار محتوایی،
مقیاس اندازهگیری بهصورت قضاوت کیفی بوده است .یعنی پرسشنامه پژوهش حاضر ،دارای اعتبار محتوا بوده است
زیرا اجزاء متغیرهای مورداندازهگیری از ادبیات موضوعی پژوهش اخذ شده و سازههای پرسشنامه نیز بهوسیله
خبرگان تأیید شدهاند.
بدینمنظور ،ابتدا بهمرور ادبیات و شناسایی منابع در بانکهای اطالعاتی پرداخته شد و تعداد  50عنوان مقاله و
 6رساله و  2کتاب مشخص شدند .پس از بررسی عنوان مقالهها ،با توجه به موضوع ،سؤال و هدف پژوهش ،در
مرحله بعد ،تعداد  30عنوان مقاله و  3رساله و  2عنوان کتاب انتخاب شدند .پس از مطالعه کامل محتوای مقالهها و
کتب از لحاظ ساختار و یافتهها ،درنهایت  17عنوان مقاله و  2رساله و یک کتاب برای استخراج اطالعات متناسب با
موضوع پژوهش انتخاب گردید .در گام بعدی ،با استخراج  47معیار ،آنها را در قالب پرسشنامه دلفی ساعتی تنظیم
نموده و برای بومیسازی در اختیار خبرگان قرار گرفتند که درنهایت تعداد 21معیار بهعنوان معیارهای نهایی در
چهار بعد سختافزار ،نرمافزار ،مغزافزار و سازمانافزار موردتأیید قرار گرفتند.
 .4تحليل و یافتهها
 .4-1مرور سيستماتيک متغيرها
در مرور سیستماتیک متغیرها ابتدا به مطالعه ادبیات و شناسایی منابع در بانکهای اطالعاتی پرداخته شد و تعداد
 50عنوان مقاله و  6رساله و  2کتاب مرتبط با موضوع بازاریابی ،جذب مشتریان و تجاریسازی مشخص شده است.
سپس با توجه به موضوع ،سؤال و هدف پژوهش ،تعداد  30عنوان مقاله و  3رساله و  2عنوان کتاب پاالیش شدهاند.
در مرحله بعد ،پس از مطالعه کامل محتوای مقالهها و کتب ،تعداد  17عنوان مقاله و  2رساله و یک کتاب برای
استخراج اطالعات متناسب با موضوع پژوهش انتخاب گردید که با مطالعه مقاالت و رساله و کتاب مرتبط ،تعداد 47
معیار برای  4متغیر اصلی سختافزار ،نرمافزار ،مغزافزار و سازمانافزار انتخاب شدهاند.
 .4-2بومیسازي متغيرها
بررسی نظرات کارشناسان و خبرگان در این مطالعه مستند به استفاده از تکنیک دلفی ساعتی ،حاکی از آن بوده که
از بین  47معیار استخراجشده برای بازاریابی ،جذب مشتری و تجاریسازی فناوری دانشگاهها ،تعداد  21معیار با
توجه به عدد آستانه لحاظ شده یعنی  7بهعنوان معیارهای اساسی بازاریابی و تجاریسازی فناوری دانشگاهها تعیین
شدند که در  4گروه قرار گرفتهاند ،این معیارها بدینشرح میباشند که در جدول ذیل نیز قابل مشاهده است .با
توجه به طیف  1تا  10عبارات کالمی ،در این پژوهش نمرههایی را که در آن مقدار هدف باالتر از عدد  0/7بوده
است ،بهعنوان عدد تأثیرگذاربودن متغیر درنظر گرفته شده است.

H : 7
K : 7

222

ردیف
1
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10
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14
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19
20
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جدول ( .)1معيارهاي موردتأیيد خبرگان براي بازاریابی و تجاريسازي فناوري آموزشی
ماهیت
شاخص موردبررسی
𝒋𝒂
𝒋𝑺
متغیرها
3 7/30
سالنهای ورزشی و فضای سبز
5 7/90
آزمایشگاهها
3 7/90
فضای آموزشهای آزاد و الکترونیک
3 7/76
حملونقل و خودروها
عوامل
3 7/30
سختافزاری تجهیزات رستورانی
3 7/03
تجهیزات اداری
5 7/63
سیستم مدیریت دانش مدون و نوین
3 7/36
نرمافزارهای IT
نرمافزارهای مدون جهت الکترونیکیکردن خدمات آموزشی و دانشجویی 5 7/56
نرمافزارهای پیشرفته جهت ایجاد مخازن دانش ،تولید دانش و معنا،
عوامل
5 8/43
انتقال دانش و فناوری ،ترویج و اشاعه دانش و فناوری
نرمافزاری
3 7/70
کتابها و محتویات آنها
3 7/30
مهارتهای تدریس
5 7/63
مهارتهای مدیریتی امور آموزشی
5 8/03
مهارتهای کارشناسی امور آموزشی
عوامل
3 7/70
توانمندسازی آموزشی
مغزافزاری
5 8/10
مهارتهای اداری امور آموزشی
1 7/16
مراکز کارآفرینی
3 7/16
شرکتهای نوپا در مراکز رشد
3 7/36
همکاری با پارکهای علم و فناوری
عوامل
5 7/90
سازمانافزاری مرکز ارتباط با صنعت
1 8/70
پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت

𝒋𝒃

𝒋𝒄

7/70
8/10
8/200
8/40
7/70
8/400
7/70
7/80
7/60

10
10
10
10
10
10
10
10
10

8/90

10

8/30
7/70
7/70
8/30
8/30
8/40
8/00
7/50
7/800
8/10
8/80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

معیارهای فوق با توجه به اینکه دارای میانگین باالتر از عدد  0/7بوده است ،از نظر خبرگان بهعنوان معیارهای
اساسی بازاریابی و تجاریسازی فناوری دانشگاهها تعیین شدند.
 .4-3روابط ساختاري بين متغيرها
بهمنظور تعیین روابط ساختاری بین معیارهای 21گانه منتخب که در چهار گروه طبقهبندی شدهاند ،مراحـل اجرایـی
تکنیک دیمتل بدینشرح انجام شدهاند:
گام اول :محاسبه میانگین نظرات خبرگان
مستند به پرسشنامه مقایسات زوجی تکمیلشده توسط خبرگان ،بهمنظور تعیین نفوذ عوامل بر یکدیگر ،تـأثیر و
تأثر هرکدام از معیارها بر دیگری تعیین شد.
گام دوم :محاسبه ماتریس اثرات مستقیم
برای محاسبه ماتریس اثرات مستقیم میان متغیرها ،ابتدا ماتریس ابتدایی مقایسات زوجـی نرمـال شـد ،سـپس
ماتریس روابط اثرات کل معیارها تعیین گردیدند .درواقع مجموعه نامحدود از آثار مستقیم و غیرمسـتقیم عناصـر بـر
یکدیگر بهصورت یک تصاعد هندسی محاسبه شدهاند.
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گام سوم :تعیین سلسلهمراتب و ساختار ممکن عوامل اثرگذار
در این گام ،ترتیب نفوذ عوامل بر یکدیگر و نیز تحتنفوذ قرارگرفتن آنها توسط سایر عناصر که مشخصکننده
ساختار ممکن از سلسلهمراتب آن عناصر است ،مشخص شدهاند.
یافتههای تحلیلی پژوهش حاضر ،پس از طـی مراحـل اجرایـی تکنیـک دیمتـل براسـاس دادههـای حاصـل از
پرسشنامه مقایسات زوجی و تحلیل نظرات 12خبره منتخب در دانشگاه مازنـدران ،نتـایج حاصـله در قالـب جـداول
نمایش داده شده است .درواقع ابتدا ماتریس نرمال و ماتریس روابط کل (مستقیم و غیرمستقیم) محاسبه شده است.
این مقادیر به علت حجم زیاد در متن مقاله گنجانده نشده است ،پس از بهدستآوردن مجموع سطرها و ستونهـای
مــاتریس 𝑇 )𝑑𝑖 − 𝑟𝑖 ( ،و ( 𝑖𝑟  )𝑑𝑖 +محاســبه مــیشــوند کــه در آن 𝑖𝑑 و 𝑖𝑟 بــه ترتیــب جمــع ســطر و ســتون
ماتریسهای𝑇 میباشند .همانگونهکه بیان شد در نهایت دو دسته اعداد باقی میمانند (𝑑𝑖 + 𝑟𝑖 ) :که نشاندهنده
اهمیت معیارها و ) 𝑖𝑟  (𝑑𝑖 −نشاندهنده آن است که معیارها از نوع علی و یا وابستهاند.
بعد از محاسبه میانگین با استفاده از فرمول زیر ماتریس اثرات مستقیم بهدست میآید.
1
𝑛
∑
}𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑖=1 𝑑𝑖𝑗 } , 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2, … ,

𝑛

𝑁 = 𝑉𝐷; 𝑉 = min{1/ 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑑𝑖𝑗 ,

𝑗

𝑗=1

𝑖

سپس ماتریس اثرات کل با استفاده از فرمول زیر محاسبه شده است.
; 𝑙𝑖𝑚𝑡→∞ = 0

𝑡𝑀 𝐼 −
𝑀𝐼−

𝑀 = 𝑡𝑀 𝑆𝑡→∞ = 𝑀 + 𝑀2 + 𝑀3 + ⋯ +
= 𝑀(𝐼 − 𝑀)−1

𝑀
𝑀𝐼−

= ∞→𝑡𝑆

سپس نمودار علت و معلول را میتوان با نقشهبرداری از مجموعه داده از ( )D+R, D-Rبهدست آورد .این
میزان با استفاده از فرمول ذیل محاسبه میشود:
𝑛 𝑇 = [𝑡𝑖 ]𝑛×𝑛 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,
𝑛

= [𝑡𝑖 ]𝑛×1 = [𝑑𝑖 ]𝑛×1,

𝑛×1

= [𝑡𝑗 ]𝑛×1 = [𝑟𝑗 ]𝑛×1,

𝑛×1

]𝑗𝑖𝑡 ∑[ = 𝐷
𝑗=1
𝑛

]𝑗𝑖𝑡 ∑[ = 𝑅
𝑖=1

ترتیب نفوذ و تحتنفوذ قرارگرفتن متغیرها در جدول زیر آمده است:

D-R

D+R

R

0.015
1.122
0.128
0.158
0.236
0.165
-0.294
-0.575

6.278
6.447
6.499
6.314
6.865
6.552
6.713
6.695

3.1316
2.6626
3.1856
3.0777
3.3143
3.1932
3.5034
3.6347

جدول ( .)2ترتيب نفوذ و تحتنفوذ قرارگرفتن معيارها
 Dمتغیرها
 3.1469سالنهای ورزشی و فضای سبز
 3.7847آزمایشگاهها
 3.3134فضای آموزشهای آزاد و الکترونیک
 3.2360حملونقل و خودروها
 3.5505تجهیزات رستورانی
 3.3583تجهیزات اداری
 3.2093سیستم مدیریت دانش مدون و نوین
 3.0599نرمافزارهای IT

اختصار
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
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D-R

D+R

R

D

0.353

6.683

3.1650

3.5178

0.323

6.593

3.1351

3.4583

0.955
0.828
-0.170
0.051
0.219
0.175
-0.098
-0.510
-0.504
-1.280
-1.298

6.201
6.298
5.910
5.853
6.512
6.358
5.897
6.032
5.847
6.911
7.020

2.6232
2.7346
3.0400
2.9009
3.1467
3.0916
2.9975
3.2713
3.1758
4.0951
4.1588

3.5778
3.5631
2.8697
2.9518
3.3657
3.2667
2.8999
2.7611
2.6717
2.8155
2.8607

متغیرها
نرمافزارهای مدون جهت الکترونیکی کردن خدمات آموزشی و دانشجویی
نرمافزارهای پیشرفته جهت ایجاد مخازن دانش ،تولید دانش و معنا ،انتقال
دانش و فناوری ،ترویج و اشاعه دانش و فناوری
کتابها و محتویات آنها
مهارتهای تدریس
مهارتهای مدیریتی امور آموزشی
مهارتهای کارشناسی امور آموزشی
توانمندسازی آموزشی
مهارتهای اداری امور آموزشی
مراکز کارآفرینی
شرکتهای نوپا در مراکز رشد
همکاری با پارکهای علم و فناوری
مرکز ارتباط با صنعت
پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت

اختصار
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

در جدول فوق ،ترتیب نفوذ و تحتنفوذ قرارگرفتن متغیرها آمده است که نمودار علت و معلول را میتوان با
نقشهبرداری از مجموعه داده از ( )D+R, D-Rبهدست آورد .در نمودار زیر ،این روابط بهخوبی نشان داده شدهاند.
معیارهایی که در قسمت باالی خط افقی قرار دارند ،معیارهای اثرگذار و معیارهایی که زیرخط افقی قرار دارند،
معیارهای اثرپذیر هستند.
2/00

)(Di-Ri
A2
1/000

A11 A12
A5

)(Di+Ri

A15 A9
A4 A3A6
A10
A1A16

7/00

6/50
A7
A8

6/00
A14
A13
A17

5/50

5/00

A19 A18
-1/000

A20 A21

نمودار ( .)1اثرگذاري و اثرپذیري و اهميت معيارها

همانگونهکه در نمودار فوق پیداست ،معیارهایی که در قسمت باالی خط افقی قرار دارند ،متغیرهای اثرگذار و
معیارهایی که زیرخط افقی قرار دارند ،اثرپذیر هستند .درواقع با توجه به نمودار فوق ،متغیرهای سالنهای ورزشی و
فضای سبز ،آزمایشگاهها ،فضای آموزشهای آزاد و الکترونیک ،حملونقل و خودروها ،تجهیزات رستورانی،
تجهیزات اداری ،نرمافزارهای مدون جهت الکترونیکیکردن خدمات آموزشی و دانشجویی ،نرمافزارهای پیشرفته
جهت ایجاد مخازن دانش ،تولید دانش و معنا ،انتقال دانش و فناوری ،ترویج و اشاعه دانش و فناوری ،کتابها و
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محتویات آنها ،مهارتهای تدریس ،مهارتهای کارشناسی امور آموزشی ،توانمندسازی آموزشی و مهارتهای
اداری امور آموزشی ،متغیرهای اثرگذار هستند زیرا در قسمت باالی خط افقی قرار دارند و متغیرهای سیستم
مدیریت دانش مدون و نوین ،نرمافزارهای  ،ITمهارتهای مدیریتی امور آموزشی ،مراکز کارآفرینی ،شرکتهای
نوپا در مراکز رشد ،همکاری با پارکهای علموفناوری ،مرکز ارتباط با صنعت و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت
متغیرهای اثرپذیر هستند.
عالوهبراین ،هرچه معیارها به سمت راست در محور افقی تمایل داشته باشند ،نشاندهنده میزان اهمیت آن
معیار در موضوع بازاریابی ،جذب مشتری و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران است .بر این اساس،
همانگونه که مالحظه میشود ،معیار پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت ،دارای بیشترین اهمیت و معیار
مهارتهای کارشناسی امور آموزشی ،دارای کمترین اهمیت است.
 .5بحث و نتيجهگيري
امروزه در جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه ،توجه ویژهای به نقش دانشگاهها در فعالیتهای اقتصادی جامعه که
خود مصرفکننده عمده فناوری دانشگاهها هستند ،میشود و سیاستگذاران آموزش عالی تالش دارند که هرچه
بیشتر دانش و فناوری تولیدشده توسط دانشگاهها را در بخش صنعت و جامعه که رکن اصلی مصرفکنندگان
فناوری دانشگاهها هستند ،مورداستفاده قرار دهند و با این سیاست دانش نظری را به دانش عملی تبدیل نمایند و
این خود باعث تغییر رفتار مصرفکنندگان فناوری دانشگاهها در جامعه خواهد شد .همین امر باعث شده است که
نقش فعال اقتصادی به نقشهای آموزش و پژوهش دانشگاهها اضافه شود .به این دلیل در سراسر جهان ،نقشهای
ابتدایی و سنتی دانشگاهها بهعنوان تأمینکنندگان آموزش و خلقکنندگان دانـش علمـی ،بـه دانشگاههای کارآفرین
در حال تغییر هستند و دانشگاهها دارای نقشهای مضاعف بازاریابی دانش ،جذب مشتری و تجاریسازی دانش و
مشارکت فعـال در توسـعه شرکتهای خصوصی در اقتصاد محلی و منطقهای میباشند .البته این امر خود موجباتی
را در بهبود کیفیت و باالبردن خالقیت و نوآوری در ارائه کلیه خدمات آموزشی و باالبردن دانش فنی و تخصص
کارکنان برای ارائه خدمات نوین آموزشی و کمک به دانشگاهیان جهت افزایش سهم دانشگاه در تولید و نشر علم و
توسعه مرزهای دانش بهویژه در راستای برنامه توسعه کشور بهوجود خواهد آورد .در این پژوهش با مرور ادبیات
موضوعی مربوط و تجزیهوتحلیل آنها ،معیارهای مهم و اثرگذار آموزشی موجود در دانشگاه از منظر بازاریابی،
جذب مشتری و تجاریسازی فناوری آنها در دانشگاه مازندران شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی فازی توسط
خبرگان پاالیش نموده و سپس با کمک تکنیک دیمتل ،روابط علی و معلولی آنها در چهار گروه اصلی بررسی
شدهاند.
 .5-1سختافزار
در این پژوهش ،پس از بررسی و مطالعه مقاالت مختلف ،ابعاد فرعی متغیر سختافزار در  6متغیر فرعی تعیین
گردیدند .سالنهای ورزشی و فضای سبز ،آزمایشگاهها ،فضای آموزشهای آزاد و الکترونیک ،حملونقل و خودروها،
تجهیزات رستورانی و تجهیزات اداری که درواقع همان ابزارها ،تجهیزات و سختافزارهایی هستند که در تعامل با
ابعاد دیگر فناوری یعنی نرمافزار ،مغزافزار و سازمانافزار هستند و با تحقیقات ) Hosseini et al., (2011هماهنگ
هستند که به تعیین عوامل تأثیرگذار در خلق ثروت دانشگاهی و تجاریسازی به یو و نانو فناوری در بخـش
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کشـاورزی ایران پرداختند .از لحاظ مؤلفه عوامل ساختاری و زیربنایی ،با کار
) (2017که به طراحی آیندهپژوهی فرآیند تجاریسازی فناوری و روشهای آن در فن بازار ،بستر مبادالت نوآورانه
فناوری پرداختند ،هماهنگ هستند .از لحاظ مؤلفه زیرساخت باکار & Pajuhesh Jahromi, Pourkarimi
) Akhavan (2016که مدل مفهومی تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهها؛ با تأکید بر عامل دروازهبان
فناوری دانشگاهی را طراحی نمودند ،از لحاظ مؤلفه عوامل درونسازمانی مشابهت دارند.
دانشگاهها ،ابزار مهمی در تسهیل شکلگیری اقتصاد مبتنی بر دانش هستند .زیرا دانش زیادی در آنها توسعه یافته
و رسوب نموده و لذا دانشگاهها میتوانند بهعنوان تسریعکننده توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل کنند .بنابراین موارد
ذیل در این زمینه پیشنهاد میگردند :ایجاد مرکز خدمات فناوری ،بازاریابی ،جذب مشتری و تجاریسازی با هدف
ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه به دانشجویان و اساتید صاحب ایده و شرکتهای داخل و خارج دانشگاه ،ایجاد و
تقویت مراکز علمی ،تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بینالمللی و با امکانات خاص در شاخههای مختلف علوم.
Hoshmandinia & Najafi zadeh

 .5-2نرمافزار
از منظر نرمافزاری نیز پس از بررسی و مطالعه مقاالت مختلف ،ابعاد فرعی متغیر نرمافزار در  5مورد شناسایی شدند.
سیستم مدیریت دانش مدون و نوین ،نرمافزارهای  ،ITنرمافزارهای مدون جهت الکترونیکیکردن خدمات آموزشی
و دانشجویی ،نرم افزارهای پیشرفته جهت ایجاد مخازن دانش ،تولید دانش و معنا ،انتقال دانش و فناوری ،ترویج و
اشاعه دانش و فناوری و کتابها و محتویات آنها ،که تحقیقات )Rhoades & ،Wynn & Jones (2017
) Kalar & Antoncic (2015) ،Stensaker (2017و ) Perkmann & Tartari (2013از لحاظ کد باز انتقال
دانش ،فناوری و تجاریسازی در دانشگاه Hoshmandinia & Najafi zadeh (2017) ،از لحاظ کد باز
نرمافزارهای  ITبا پژوهش حاضر مشابهت دارند .بنابراین میبایست به برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار ،افزایش
مهارتهای آموزشی ،بازاریابی و توسعه خالقیت و نوآوری توجه ویژهای گردد.
 .5-3مغزافزار
از منظر مغزافزاری ،ابعاد فرعی این متغیر شامل  5مورد شناسایی شدند .مهارتهای تدریس ،مهارتهای مدیریتی
امور آموزشی ،مهارتهای کارشناسی امور آموزشی و توانمندسازی آموزشی و مهارتهای اداری امور آموزشی که با
تحقیقات ) Kuah & Wong (2011از لحاظ کد باز آموزش و فضای آموزشی Hosseini et al., (2011) ،از لحاظ
کد باز رشد اجتماعی و تبادل فرهنگی با پژوهش حاضر مشابهت دارند که همین موضوع خود باعث رشد اجتماعی و
تبادل فرهنگی کلیه مصرفکنندگان فناوری آموزشی دانشگاهها (اعم از دانشجویان ،صنعت و در نهایت کل جامعه)
خواهد شد.
توصیه میشود در این زمینه مهارتهای فنی ،فناوری و آموزشی و بازاریابی از طریق برگزاری دورههای آموزشی و
کارگاههای تخصصی افزایش یابد .همچنین مسئولین با شناخت دقیقتر از شرایط زمینهساز و عوامل کسب موفقیت
در بازاریابی تجاریسازی فناوری در دانشگاهها ،اقدام به تدوین سیاستها و طراحی برنامههای اجرایی مؤثر نمایند.

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره هشتم ،شماره چهارم1400 ،

227

 .5-4سازمانافزار
از منظر سازمانافزار نیز ابعاد فرعی این متغیر شامل  5مورد هستند :مراکز کارآفرینی ،شرکتهای نوپا در مراکز
رشد ،همکاری با پارکهای علم و فناوری ،مرکز ارتباط با صنعت ،پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت که با
تحقیقات ) Perkmann & Tartari (2013و ) Pajuhesh Jahromi et al., (2016از لحاظ کد باز دفاتر انتقال
فناوری ،پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و شرکتهای نوپا ،با پژوهش حاضر مشابهت دارند .تحقیقات
دانشگاهی را نمیتوان جایگزین تحقیقات داخلی یک شرکت که یکی از مصرفکنندگان عمده فناوری آموزشی
دانشگاهها هستند ،نمود .بلکه باید برای ارتقای تواناییهای شرکت به کاربرد دنبالسازی موفقیتهای بیشتر ،توسط
شرکتها به ظرفیت و قابلیت جذب آنان –توانایی پذیرش و بهکارگیری دانش جدید ایجادشده خارج از شرکتها
بستگی دارد.
مسئولین میبایست در افزایش حمایتهای نهادهای قانونی ،تحقیقاتی ،استانداردسازی و حامی دولتی در تسهیل
فرآیند بازاریابی تجاریسازی دانشگاهها تالش نمایند .همچنین شناخت و برطرفکردن نیازهای تحقیقاتی بخش
صنعت و بهروز نگهداشتن آن از مسائلی است که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
 .6محدودیتها و تحقيقات آینده
در این مطالعه ،در مورد تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاهها برای مصرفکنندگان آن ،محدودیتهای ذیل
شناخته شدهاند:
کمبود سرمایهگذاری در تحقیقات بنیادی.
عدم قرارگرفتن تجاریسازی نتایج تحقیقات در مأموریت بخش دانشگاهی با هدف تولید منافع ملی برای
مصرفکنندگان.
کمبود فرهنگسازی هماهنگ با تجاریسازی در بخش دانشگاهی.
وجود سیاستهای بازدارنده از تجاریسازی.
کمبود منابع مالی و انسانی در نهادهای انتقال فناوری دانشگاهی.
تفاوت دیدگاههای صنعت و سرمایهگذاران با بخش دانشگاهی.
کمبود بودجه جهت مرحله نمونهسازی.
کمبود سرمایهگذاری مخاطرهپذیر جهت راهاندازی شرکتهای نوبنیاد.
کمبود اطمینان متقابل بین بخش دانشگاهی ،صنعت و سرمایهگذاران به همراه کمبود شناخت متقابل از
محدودیتها و فشارهایی که هر بخش با آنها روبهرو است.
به حد کافی جدی گرفتهنشدن اثرات تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی از طرف دولت ،صنعت و سرمایهگذاران.
عدم تلقی صنایع کوچک و متوسط از بخش دانشگاهی بهعنوان منابع نوآوری.
البته برای تحقیقات آتی به خوانندگان و پژوهشگران موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
ارائه چهارچوب تبیین بازاریابی ،جذب مشتری و تجاریسازی فناوریهای پژوهشی ،مهارتی و سازمانافزاری در
دانشگاهها.
ارائه مدل تعاملی فشار علم و کشش بازار تجاریسازی محصوالت دانشی و فناورانه دانشگاهها.
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 .7سپاسگزاري
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران بهخاطر حمایت مالی ،معنوی و همکاری در اجرای پژوهش حاضر
سپاسگزاری میشود.
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ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی ،جذب مشتریان و...

نویسندگان این مقاله:
محمد خراسانی آملی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شمال و دانشجوی دوره دکتری رشته مدیریت صنعتی
(تولید و عملیات) ،نویسنده بیش از  150عنوان مقاله12 ،عنوان کتاب و مجری  3پروژه تحقیقاتی بوده است.
مهمترین عالئق شغلی وی؛ آموزش ،پژوهش و مشاوره در حوزه کارآفرینی ،سرمایهگذاری ،کسبوکارهای
دانشبنیان و نیز ارائه مشاورههای بالینی در مورد انواع کسبوکارها میباشد.
دکتر حسنعلی آقاجانی؛ عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه مازندران در رشته مدیریت (صنعتی و کارآفرینی)،
نویسنده بیش از  750عنوان مقاله 17 ،عنوان کتاب ،مجری  14پروژه تحقیقاتی و نیز تاکنون  8بار بهعنوان پژوهشگر
و فناور نمونه در استان و دانشگاه مازندران طی سالهای  1384تاکنون بوده است .مهمترین عالئق شغلی وی؛
آموزش ،پژوهش و مشاوره در حوزه کارآفرینی ،نوآوری ،فناوری و راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان و نیز ارائه
مشاورههای بالینی بهمنظور پایدارسازی و ماندگاری کسبوکارها میباشد.
دکتر عبدالحميد صفایی قادیکالیی؛ عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه مازندران در رشته مدیریت
صنعتی (تولید و عملیات) ،از سال  1378با دانشگاه مازندران همکاری داشته و تدریس دروس مرتبط را در
کارنامه خود دارد .مهمترین عالئق شغلی وی؛ آموزش و پژوهش در حوزههای مدیریت تولید ،تصمیمگیری،
کاربردهای تحقیق در عملیات و  . . .میباشد.
دکتر حميدرضا فالح الجيمی؛ عضو هیئتعلمی و استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران ،دارای
مدرک دکتری از دانشگاه تهران ،از سال  1393با دانشگاه مازندران همکاری دارد .مهمترین عالئق شغلی وی؛
ارزیابی ،بخشبندی و توسعه تأمینکنندگان ،تصمیمگیری چندمعیاره ،تحقیق در عملیات و انقالب صنعتی چهارم
میباشد.

