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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش راهبردهاي ارتباطي بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي است .راهبردهاي ارتباطي
موردنظر اطالعرساني ،متقاعدسازي ،موافقسازي و گفتگو است .اين پژوهش به روش اكتشافي ـ پيمايشي است .جامعه
آماري پژوهش را  25نفر از متخصصان و مديران حوزه تجاريسازي فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
كه در سال  1393در شهر تهران مشغول به كار هستند ،تشکيل ميدهند .اين پژوهش بر اساس پاسخ به اين سؤالها
تدوين شده است :موانع و عوامل مؤثر بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي كدامند؟ و راهبردهاي ارتباطي و اولويتبندي
هريك از آنها چيست؟ بر اساس نتايج بررسي و تحليل دادهها اولويت هر يك از راهبردها بهترتيب اطالعرساني،
متقاعدسازي ،موافقسازي و گفتگو است .در گام اول پژوهش ،عوامل و موانع تجاريسازي بررسي و استخراج شدند.
سپس بر اساس مباني نظري پژوهش و مصاحبه با متخصصين ،شاخصها و مصاديق اصلي تأثيرگذار بر راهبردهاي
ارتباطي بهدست آمد و بر اساس آن سؤالهاي پرسشنامه تنظيم شد .در گام دوم ،بر اساس تحليل عاملي و با استفاده از
نرمافزار  SPSSيافتههاي راهبردهاي ارتباطي آزمون و اولويت هر يك از آنها تعيين شد .بر اساس نتايج بهدستآمده 4
ديدگاه بهدست آمد و پيشنهادهايي درخصوص تأثير و نقش راهبردهاي ارتباطي بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي ارائه
شد .نتايج حاكي از اين است كه هر يك از راهبردهاي ارتباطي بهتنهايي نميتواند مؤثر باشد و ميبايست با راهبردهاي
ديگر همراه شود .تعامل بين صنعت و ايدهپرداز و سرمايهگذار از طريق راهبردهاي ارتباطي استخراج شده در اين مقاله،
ارتقاي سطح تجاريسازي طرحهاي پژوهشي را به دنبال خواهد داشت.
کليدواژهها :راهبردهای ارتباطی؛ تجاریسازی؛ روششناسی کيو؛ تحليل عاملی اکتشافی.
تاريخ دريافت مقاله ،1396/06/03 :تاريخ پذيرش مقاله.1396/11/14 :
* استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ميبد.
** دانشيار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،علوم و تحقيقات.
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 .1مقدمه

ارتباطات مقوله مهمي است كه پيش از وسايل ارتباطجمعي در زندگي و تحوالت بشري نقش
داشته است .امروزه پژوهشها براي مردم عادي نشان ميدهد كه بيشتر مردم نميتوانند بهخوبي با
ديگران ارتباط برقرار كنند .اطالعات يا ايجاد آگاهي ،توجه مردم و افراد تحت پوشش ارتباطات را به
واقعيات مسائل جلب ميكند و هدف اصلي آن فراهمآوردن مواد اوليه براي تحريك مباحثه است .از
سوي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت كه ارتباطات در خدمت سياستها و برنامههاي توسعه
اجتماعي ـ اقتصادي نيازمند استفاده يکپارچه از وسايل ارتباطجمعي و وسايل ارتباطي مردمي،
كانالهاي بين شخصي و فنون بازاريابي اجتماعي است [.]14
بررسي رونـد تحـوالت نظـام آمـوزش عـالي و مؤسسـهاي پژوهشـي در ايـران حکايـت از آغـاز
فعاليتهاي تجاري و گرايش اين نهادها بهسوي بازار دارد .افزايش تماس و تأثير عوامـل اقتصـادي و
اجتماعي بر پژوهشهاي دانشگاهي ،ميتواند حركت فعاليـتهـاي پژوهشـي و نـوآوري را بـه سـمت
تجاريسازي بروندادهاي پژوهش سوق دهد.
از طرف ديگر ،يکي از سياستها و اقدامهاي اجرايـي آمـوزش عـالي در برنامـه چهـارم توسـعه،
تصويب و ابالغ آييننامه نحوه مشاركت پژوهشگران در سود حاصل از تجاريشدن نتـايج پـژوهش از
سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در سال  1384است .همـانطـور كـه ارتباطـات بـراي انسـان
متمدن حياتي است ،براي پيشبرد و تحقق اهداف سازماني يا بهعبارتبهتر ،براي رشد و بقاي سـازمان
نيز ضروري است.
ارتباطات ابزاري است كه از طريق آن نهتنها وظايف اساسي مديريت سازمان پيگيري مـيشـود و
كاركنان هدايتشده برنامهريزي و كنترل ميشوند ،بلکه در ارتباط بين سازمانها نيز تأثيرگـذار اسـت،
بهطوريكه از طريق همين ارتباطات چالشهاي فراروي هر سازمان را ميتوان حل كرد [.]8
رقابت دانشگاهها در پذيرش دانشجو به شيوههاي متنوع و برخي اوقات با درنظرگرفتن تسـهيالت
متناسب با شرايط متقاضي ،توسعه آموزش عالي پژوهشمحـور ،تأسـيس و فعاليـت معاونـت علمـي و
فناوري رياست جمهوري ،توسعه مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري و تصـويب قـانون حمايـت از
شركتهاي دانشبنيان و قوانين حمايت از نخبگان و پژوهشگران از ديگر مواردي است كـه افـزايش
انگيزه پژوهشگران در توليدات علمي و كاربردي و فناوري را در پي دارد []4؛ همچنين مسـير توسـعه
در هر جامعهاي شامل تحول كميت و كيفيت ارزش افـزوده اقتصـادي اسـت كـه منجـر بـه افـزايش
بهرهوري و درآمد سرانه ميشود [.]3
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 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش

امروزه توسعه ،متکي بر وجود منابع طبيعي فراوان ،ذخاير زيرزمينـي و نظـام سياسـي و اجتمـاعي
خاصي نيست و گواه اين ادعا كشورهاي كمتر توسعهيافتهاي است كه صاحب منابع غني هستند ،ولـي
در توسعه گامي برنداشتهاند .ظهور عصر اطالعات و ارتباطات و تأثير آن بر روند خلق دانش و توسـعه
فناوري باعث شده است كه فرآيند توسعه ملي بهسرعت از وابستگي صرف به منابع طبيعي و خدادادي
كه يك مزيت نسبي است ،بهسمت توليد دانش و فناوري براي ايجاد مزيت رقابتي پايـدار و درنتيجـه
خلق ثروت سوق داده شود [.]1
دانايي ( )1386معتقد است در اقتصاد مبتني بر اطالعـات و ارتباطـات ،سيسـتمهـا و راهبردهـاي
ارتباطي يکي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي قلمداد ميشوند .امروزه بسياري از مؤسسههاي پژوهش
و فناوري كشور ما با چالشهاي راهبردي روبرو هستند؛ ازاينرو ،تجاريسازي فناوري بـراي دسـتيابي
به منابع مالي بيشتر در كنار امکان كاهش بودجههاي دولتي با توجه به مشکالت مالي كه اين روزهـا
دولت با آن دستوپنجه نرم ميكند ،به موضوعي كليدي براي اين نوع پژوهشگاهها بدل شـده اسـت
[.]10
ازآنجاكه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران طرحهاي با قابليـت تجـاريسـازيشـدن
عمدتاً داراي شاخصها و ويژگيهايي چون دارابودن ارزش دانـش فنـي طـرح ،وجـود سـرمايهگـذار،
طرحهاي خاتمهيافته ،طرحهاي بـدون مشـکل مالکيـت معنـوي و موردنيـاز بخـش صـنعت اسـت و
درحالحاضر ،براي تجاريسازي فناوري در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران فرايند مدون و
شيوهنامه خاصي به لحاظ ايجاد تعامالت و ارتباطات بخشهاي مرتبط با حوزه تجـاريسـازي تـدوين
نشده است ،بنـابراين تـدوين برنامـه و فراينـد مـدون بـر اسـاس اهـداف و مأموريـتهـاي سـازمان
پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در حوزه تجاريسازي فناوري امري ضروري بهشمار ميآيد.
با توجه به رشد سريع و روزافزون فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و نقش ارتباطـات در تعـامالت
اقتصادي و روابط بين فردي و سازماني در سطوح ملي و بينالمللـي ،تـدوين برنامـه جـامع راهبـردي
ارتباطي براي افزايش و ارتقاي سطح تجاريسازي يکي از اهـداف عمـده و از مأموريـتهـاي اصـلي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران است.
در همين رابطه ،حميديزاده ( )1394اشاره دارد كه بسياري از سـازمانهـاي موردمطالعـه بودجـه
بسيار ناچيزي براي فناوري اطالعات و ارتباطات و مديريت دانش در رديف بودجههاي خود اختصاص
ميدهند .همچنين دستگاههاي مراقبتكننده ،بهموازات بهكـارگيري راهبردهـا و فراينـدهاي ارتبـاطي
ميبايست با رصدكردن امور و فعاليتهاي انجامگرفته در اين زمينه به بررسي دقيـق ايـن دسـتاوردها
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بپردازند .درهرصورت اگر كيفيت اجرا و پيشرفت به انـدازه كـافي خـوب نباشـد ،عوايـد پـايين آمـده و
هزينهها فراتر از سطوح پيشبينيشده ميروند [.]11
نقشه راهبردي چارچوبي جامع را براي مديران فراهم ميكند تا راهبـرد سـازمان را بـه مجموعـه
منسجمي از معيارها و سنجههاي عملکردي بيان كند ،بنابراين راهبرد سازمان بايد در جهت و راستايي
تدوين شود كه عملکرد سازمان منجر به تحقق اين وضعيت ايدهآل شـود .مـديريت ارشـد نيـز بـراي
تحقق آن در زمينه به اجرا درآوردن راهبردهاي سازمان كوشش كند و درعينحال جابهجـايي مـديران
صدمهاي به راهبردهاي تدوينشده سازمان وارد نکند [.]9
راهبرد ارتباطات .راهبرد اصلي ارتباطي پژوهش راهبرد گفتگو ،موافقسازي ،متقاعدسازي و
اطالعرساني ون رولر ( )2004است كه مصاديق و تعاريف بهدستآمده از آنها در طراحي گزينه
كيوهاي پرسشنامه پژوهش در كنار ديگر راهبردها و نظريههاي ارتباطي به كار گرفته شدند.
راهبرد گفتوگو .متضمن مشاركت فعال و تعامل آگاهانه دو طرف در فرايند ارتباط است .در اين نوع
ارتباط ،هر دو طرف براي دستيابي به تفاهم متقابل تالش ميكنند .در اينجا اين راهبرد با سؤالهاي
پرسشنامه سنجش ميشود.
راهبرد موافقسازی .در اين راهبرد ،به ايجاد رابطه مناسب بين سازمان و محيط يا كاركنان توجه
ميشود .اين راهبرد را وقتي ميتوان به كار گرفت كه بين گروههاي مختلف تعارض يا اختالف وجود
دارد .در اينجا اين راهبرد با سؤالهاي پرسشنامه سنجش ميشود.
راهبرد متقاعدسازی .يکي ديگر از راهبردهاي ارتباطات ،متقاعدسازي است كه طي آن آگاهانه
تالش ميشود تا با استفاده از ابزارهاي اخالقي بر افراد اعمالنفوذ كرد .متقاعدساختن ،بر مبناي مدل
نامتقارن ارتباط استوار است كه طي آن سازمان با طرح ايدهها و نظرات خود ،تالش ميكند تا با
قانعكردن افکار عمومي ،موافقت و حمايت آنها را جلب كند .در اينجا اين راهبرد با سؤالهاي
پرسشنامه سنجش ميشود.
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راهبرد اطالعرسانی .بر محتوا و كانالهاي ارتباطي تمركز دارد .در اين راهبرد از طريق ارسال يك
پيام از سوي فرستنده براي گيرنده ،نظرات فرستنده در قالب واژهها و نمادها كدگذاري شده و توسط
گيرنده تفسير ميشوند .در اينجا اين راهبرد با سؤالهاي پرسشنامه سنجش ميشود.
تجاریسازی .تجاريسازي نتايج پژوهشي عبارت است از انتقال يك ايده ،روش ،مهارت ،دانش
فني ،دارايي فکري ،كشف يا اختراع ناشي از پژوهش علمي اجراشده در بخش دانشگاهي (با همکاري
شركا يا بدون آن) به يك محيط صنعتي كه در آن ممکن است به توسعه يا بهبود محصوالت يا
فرآيندها منجر شود [ .]13اين متغير با سؤالهاي پرسشنامه سنجش ميشود .در مرحله بعد دادههاي
گردآوريشده به روش تحليل عاملي بر مبناي شخص تحليل شدند.
نظریههای ارتباطات در تعامل با راهبردهای ارتباطی .معيار قدرت و تغيير جامعه ،وسايل ارتباطي
گرم و سرد ،اعتبار منبع ،جريان دومرحلهاي پيام ،روش تحليل محتوا ،نظريه علم سايبرنتيك،
برجستهسازي ،ارتباطات بهعنوان فرآيند اجتماعي ـ روانشناختي ،اصالت عمل ،شبکههاي ارتباطي،
شرطيشدن رسانهاي ،نظريه اشاعه ،نظريه نيازجويي (استفاده و رضايتمندي).
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جدول  .1پيشينه پژوهش
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 .3روششناسی پژوهش

جمعآوری اوليه فضای گفتمان .اين پژوهش از نوع اكتشافي ـ پيمايشي است .شيوهاي كه به
كشف و شناسايي ذهنيتهاي پاسخگويان ميپردازد تا از اين طريق ديدگاهها و ذهنيتهاي مختلف از
پاسخهاي دادهشده به گزينههاي مطرحشده استخراج شود (روش كيو) .موضوعي براي مطالعه كيو
انتخاب ميشود كه انتظار ميرود در جامعه موردمطالعه عقايد مختلفي نسبت به آن وجود داشته باشد،
بهگونهاي كه بتوان مطالب متنوع و گوناگوني را در قالبهاي مختلف درباره آن گردآوري كرد [.]12
در اين پژوهش شيوه گردآوري دادهها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است.
پرسشنامه پژوهش با استفاده از مباني نظري پژوهش و نتايج حاصل از مطالعه كيفي اوليه تدوين شده
است .همچنين در اين پژوهش به لحاظ ماهيت روش كيو ،از استراتژي پژوهش مطالعه موردي
استفاده شده است .برخالف ساير روشهاي آماري ،در روششناسي كيو افراد جامعه هدف مطالعه
نيستند ،بلکه ذهنيتها و ديدگاهها جامعه هدف را تشکيل ميدهند؛ ازاينرو ،تعميمپذيري و نمايندگي
مشاركتكنندگان از كل جامعه در اين روششناسي مصداق ندارد .مشاركتكنندگان اين پژوهش از
بين  25نفر از مديران و متخصصين تجاريسازي صنايع انتخاب شدهاند.
ابزار تحليل دادهها در اين پژوهش روششناسي كيو است .روششناسي كيو به دنبال ابداع
روشها و ابزارهاي استاندارد براي اندازهگيري ويژگيهاي افراد نبوده و در پي آن است كه افراد
مشاركتكننده را وادار سازد بهصورت عامالنه ،ذهنيت خود را بيان كنند .در اين روش ،پژوهشگر
مجموعهاي از گزينهها را در اختيار مشاركتكننده قرار ميدهد و از وي ميخواهد كه آنها را نسبت
به هم و بر اساس توزيع فراواني مشخص مرتب كند .فضاي گفتمان شامل مجموعهاي از مطالب و
موضوعات گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش است كه در ميان اهالي گفتمان مطرح شدهاند .گفتني
است فضاي گفتمان لزوماً شامل حقايق نيست ،بلکه عقايد شخصي ،برداشتهاي مردم از رفتارها ،آثار
هنري و غيره را نيز دربرميگيرد [.]12
فضاي گفتمان اين پژوهش عبارت است از مصاحبههاي غيررسمي با صاحبنظران و متخصصان
مرتبط با موضوع پژوهش ،مجموعه مقالههاي موجود ،منابع مربوط به مباني نظري كه شامل
راهبردهاي ارتباطي و نظريههاي ارتباطات است .در اين ميان بايد به اين مطلب توجه داشت كه
بهندرت پيش ميآيد كه عين عبارات و گزينههاي موردنياز از منابع جستجو به دست بيايد و پژوهشگر
بايد همواره در پي دستكاري عبارات و جمالت استخراجشده باشد .بنابراين مرتبسازي ،دستكاري
و دستهبندي مطالب درخصوص حذف عبارات و مفاهيم تکراري در گزينهها الزم است .درنهايت تعداد
مناسب گزينه كيوها براي تدوين پرسشنامه پژوهش استخراج ميشود.
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براي تعيين زمينههاي مناسب دو روش زير بهصورت همزمان مورداستفاده قرار گرفتهاند:
 .1مرور مباني نظري (پيشينه پژوهش ،نظريههاي ارتباطي)؛
 .2انجام مصاحبه با كارشناسان و متخصصان.
در بخش مروري بر مباني نظري ،پس از جستجوي مقالههاي مرتبط با موضوع پژوهش مباحث
موردنياز براي استفاده در بخش پيشينه پژوهش و سؤالهاي پرسشنامه از متن مقالهها استخراج و
طبقهبندي شد .سپس ،با توجه به سؤالهاي پژوهش ،موضوع مبحث تجاريسازي در دو گروه عوامل
مؤثر بر تجاريسازي و موانع مؤثر بر فرايند تجاريسازي تفکيك و دستهبندي شدند .بهطورمعمول در
روش كيو مشاركتكنندگان به شيوه نمونهگيري هدفمند ،از ميان اهالي فضاي گفتمان انتخاب
ميشوند؛ بههمينمنظور همه عوامل يا ديدگاههاي موجود در نمونه كيو درنظر گرفته ميشوند [.]12
طراحی نمودار کيو ،مرتبسازی و تحليل عاملی کيو .در بيشتر پژوهشهايي كه با روش كيو
انجام ميشود ،نمودار كيو به شکل توزيع نرمال بر روي صفحه طراحي ميشود .اين تصوير مانند
طيف ليکرت چند طيف را دربرميگيرد ،بهطوريكه مشاركتكنندگان بر اساس ادراكات و ديدگاه خود
كارتهاي كيو را به ترتيب اهميت يا ميزان موافقت يا مخالفت بر روي نمودار مرتب ميكنند .در اين
پژوهش باتوجهبه ماهيت و تعداد عوامل يا عبارات كيو يك نمودار مندرج  9طيفي طراحي شد (شکل
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براي تحليل آماري دادههاي حاصل از مرتبسازيها از روش تحليل عاملي كيو استفاده شد كه
يك روش چندمتغيره است .تحليل عاملي كيو از نظر شيوه اجرا تفاوت چنداني با تحليل عاملي
معمولي ندارد؛ اما تفاوت بنيادين در اينجاست كه در تحليل عاملي كيو بهجاي همبستگي ميان
متغيرها ،همبستگي ميان افراد مشاركتكننده سنجيده ميشود و افراد بر اساس نوع نگرششان
دستهبندي ميشوند [ .]2در اين پژوهش نيز عوامل (ديدگاهها) شناسايي شد و بر اساس ماتريس
عاملي چرخش يافت و باالترين امتيازهاي عاملي محاسبهشده با روش تحليل مقايسهاي تفسير شد.
آزمون الگوی پژوهش .پس از شناسايي راهبردهاي ارتباطي مؤثر بر موضوع پژوهش ،بخش دوم
پژوهش آغاز شد كه هدف آن تعيين و بررسي راهبردهاي ارتباطي و زيرمقولههاي مرتبط با آن و
همچنين اولويتبندي هريك از راهبردها و تأثير و نقش آنها بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي در
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران است .بهطوركلي جامعه آماري پژوهش را  25نفر از
متخصصان تجاريسازي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تشکيل ميدهند كه در زمينه
خلق ايده تا توليد محصول در فرايند تجاريسازي صاحبنظر و تجربه هستند.
با توجه به ضرورت استخراج ديدگاههاي مرتبط با موضوع پژوهش كه مدنظر پژوهشگر بود،
انتخاب جامعه آماري و پاسخ به سؤالهاي پژوهش بايد از ميان كساني انتخاب ميشدند كه در
دسترس باشند و همچنين تجربه ،علم و تخصص كافي و الزم را در اين زمينه دارا باشند .بهطوركلي،
در روش كيو مشاركتكنندگان به روش نمونهگيري هدفمند و احتمالي انتخاب ميشوند .بر اين اساس
اندازه يك نمونه افراد بزرگ يا كوچك نيز متفاوت با روش پيمايشي است .تعداد  60مشاركتكننده
ميتواند يك نمونه افراد بزرگ باشد؛ درحاليكه ،در روش پيمايشي اين نمونه كامالً كوچك است.
ماهيت و هدف مطالعه كيو عاملي تعيينكننده در نياز به نمونهاي بزرگ يا كوچك است .سادهترين
شيوه انتخاب ،افرادي براي مشاركت است كه در دسترس باشند [.]12
در اين پژوهش شيوه نمونهگيري هدفمند است و از ميان افرادي كه با موضوع مطالعه ارتباط
تنگاتنگي دارند ،انتخاب شدهاند .سپس ،پرسشنامه پژوهش كه شامل  31گزينهكيو محقق ساخته
است ،بين افراد توزيع شد و از هريك از آنان خواسته شد تا بر اساس توزيع فراواني مدنظر پژوهشگر
نمونه سؤالها را در خانههاي جدول رتبهبندي كيو قرار دهند .يك نفر از مشاركتكنندگان پرسشنامه
را عودت نداد.
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 .4تحليل دادهها و یافتهها

يافتههاي اسنادي با توجه به مطالعه نشريات علمي و پژوهشي ،مقالههاي منتشرشده در زمينه
عوامل و موانع مؤثر بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي ،مباني نظري پژوهش ،جمعآوري گزينههاي
اوليه فضاي گفتمان بر اساس مصاديق راهبردهاي ونرولر ،ديگر نظريههاي ارتباطي مرتبط با موضوع
پژوهش ،راهبردهاي مرتبط با راهبرد اصلي پژوهش و انجام مصاحبه با متخصصان و اساتيد اين حوزه
گردآوري شدند.
درمجموع ،گزينهها يا مقولههاي تأثيرگذار راهبردي ارتباطي بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي
شناسايي ،موارد مشابه و تکراري حذف و يا تلفيق و شاخصهاي اصلي بهدستآمده از جداول يادشده
شناسايي و استخراج شدند (جدول  .)9در پايان تعداد  31گزينه كيو از مجموع گزينههاي بهدستآمده
بهمنظور تدوين پرسشنامه اصلي پژوهش بهدست آمد و در ميان جامعه آماري پژوهش توزيع شد.
جدول  .2عوامل مؤثر بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

عوامل مؤثر بر تجاريسازي طرحها
كمكردن فاصله ميان اختراع تا بازار
قابليت سرمايهگذاري خارجي *
مالکيت نتايج پژوهش
مهارتهاي كارآفريني
دربرگرفتن كسبوكارهاي كوچك *
برنامههاي دولت *
تدوين سياستهاي تحقيقاتي و فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي
وضع قوانين مالکيت فکري و معنوي
وضع قوانين تشويقي و حمايتي پژوهشها
اعطاي امتيازهاي ويژه
وضع قوانين حمايت از كارآفريني
مهندسي مجدد ساختار پژوهشها
تربيت متخصصين بازاريابي و مديران تحقيقاتي و مديران تکنولوژي
ساماندهي دفاتر فني و انتقال تکنولوژي بهجاي دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهها
ايجاد شبکههاي اطالعاتي روزآمد و قوي
ايجاد و تقويت شهرکها و پارکهاي فناوري و مراكز رشد
ايجاد قطبهاي علمي و تخصصي
تشويق بخش خصوصي به سرمايهگذاري پژوهشي *

ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر ...

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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استفاده از پژوهشهاي داخلي
كادر فني قوي و حمايت مالي از فعاليتهاي پژوهشي
سرمايهگذاريهاي مشترک
واگذاري قراردادهاي پژوهشي
خريد حق امتياز تکنولوژي
خريد تکنولوژي
ايجاد نهادهاي ريسكپذير براي سرمايهگذاري و امنيت سرمايههاي فکري پژوهشگران و مبتکران
تعريف نياز صنعت به دانشگاه و دانشگاه به صنعت و تالش براي تبيين اين نياز
تخصيص بودجه و تأمين اعتبار براي اجراي برنامهها
ارج نهادن و ترفيع جايگاه اساتيد و مربيان
بازار تقاضاي معين و قابلقبول براي طرح
امکانپذيري طرح ازنظر علمي و فني در مقياس صنعتي
جذابيت كافي ايده براي سرمايهگذار *
پاسخگويي ايده به مشکالت صنعت
خلق ايده بر اساس تقاضاي بازار
پيشنهاد از سوي واحد فروش يك شركت
خلق ايده بهمنظور جايگزيني واردات يك محصول
خلق ايده بر اساس نيازهاي راهبردي كشور
ساختارهاي مناسب معاونتهاي فناوري يا پژوهشي و فناوري مراكز علمي
تقويت و توسعه بخش طراحي ـ مهندسي بهمنظور افزايش توليد نيمهصنعتي از نتايج آزمايشگاهي
ارتباط و سياستهاي ارتباطي
ايجاد اداره يا دفتري بهمنظور حفاظت از دستاوردهاي پژوهشي
ساماندهي و گسترش ثبت اختراعات داخلي و خارجي
محوركردن تربيت نيروي انساني متخصص
انجام پژوهشهاي بازار محور
تقويت و توسعه بخش بازاريابي
تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي
حمايت از همکاري كارآفرينان باتجربه و مديران موفق شركتهاي تجاري با دفاتر ارتباط و صنعت يا انتقال
فناوري دانشگاهها و پژوهشگاههاي دولتي
تهيه گزارشهاي امکانسنجي
الزام براي نگهداري اسناد و مدارک پروژههاي منجر به فناوري
تجهيز مراكز علمي به احتياجات نرمافزاري و سختافزاري
اصالح و ارتقاي بيمه و قوانين بيمه *
عزم راسخ مديران و تصميمگيران مراكز علمي ـ پژوهشي و صنعتي در جهت رسيدن به تکميل چرخه علم
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52
53
54
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56
57
58
59
60
61
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63
64
65
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67
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تا ثروت در كشور
تعريف و بهكارگيري مشوقهاي مناسب در جهت ايجاد انگيزه براي پرورش ايده تا خلق محصول
تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي
تدوين و بازنگري در عناوين و محتواي دروس
حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركتهاي دانشگاهي
نظارت بر حسن اجراي پروژهها در راستاي ارزشآفريني
ساخت و توليد برنامههاي آموزشي صنعت محور
واردكردن دانشگاه به عرصه تجارت محصوالت و خدمات فناوري
امنيت سرمايههاي فکري پژوهشگران و مبتکران با ايجاد نهادهاي ريسكپذير
جلب حمايت كارآفرينان موفق با دفاتر ارتباط با صنعت
توجه به مأموريتهاي سهگانه دانشگاه :آموزش ،پژوهش و ارزشآفريني اجتماعي
تخصيص بودجه و تأمين اعتبار براي اجراي برنامهها
نظارت بر حسن اجراي پروژهها در راستاي ارزشآفريني
حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركتهاي دانشگاهي
برنامههاي آموزشي صنعتمحور
نظارت بر حسن اجراي پروژهها در راستاي ارزشآفريني
تعريف و بهكارگيري مشوقهاي مناسب
ايجاد تنوع بيشتر در سياستهاي حمايت از شکلگيري شركتهاي تجاري مبتني بر نوآوريها و ابداعات
درگيركردن مخترعان و نوآوران در تشکيل شركتهاي دانشگاهي و اداره شركتهاي تجاري
تغيير شکل حمايت از مخترعان و نوآوران از ارائه حمايتهاي مالي
اعطاي گواهينامههاي مختلف به تقويت توانمنديهاي كسبوكار
تغيير فرهنگ غالب در كشور نسبت به اختراعات با تأكيد بيشتر بر ارزش تجاري و اقتصادي اختراعات بهجاي
تأكيد بر ارزش علمي و دانشي آنها
جلب حمايت مديران موفق شركتهاي تجاري با دفاتر ارتباط با صنعت
ارزيابي تکنولوژيهاي موجود
بررسي سوابق اطالعاتي و توانمنديهاي كسبوكارهاي كوچك و صنايع *
شناسايي نيازهاي فناوري و محصوالت ارائهشده شركتها
تعيين شركاي فناوري از طريق بانكهاي اطالعاتي
ارائه مشاوره در زمينههاي تأمين مالي ،مالکيت فکري و انتقال فناوري
همکاري براي مذاكره و انعقاد قرارداد (با استفاده از شبکه قدرتمند اطالعاتي ،وبسايتهاي انگليسيزبان،
خبرنامههاي فصلي انگليسي
تسهيالت رايج بانکي
تسهيالت حمايتي اداره صنايع كوچك *
طرح تأمين سرمايههاي بينالمللي
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

طرح تضمين وام
كمكهزينه تجارت
تخفيف مالياتي *
افزايش سرمايه با يافتن شريك
بيمه صادرات *
كمك بالعوض به بنگاهها
مشاوره حسابرسي و حسابداري
تحليل درآمدها و هزينهها
تهيه برنامه بهبود و پروژههاي مالي
مشاوره مديريت مالي
خدمات بازاريابي (فرصتهاي فروش منطقهاي ،استاني و ملي)
فرصتهاي صادرات بينالمللي
اعطاي معافيتهاي گمركي *
برنامههاي بازاريابي جهاني
مديريت برند
استراتژي دسترسي به بازار و اجرا
ارتباط با شبکههاي پخش
كمك به مشتريان در ورود به بازارهاي جديد
يافتن مشتريان جديد
ارتباطدهي با خريداران مختلف
اولويتبندي بخشهاي بازار
شناسايي جريان سود جهاني
توسعه ارزش محصوالت (از طريق متخصصين)
سنجش محصول ،بازار ،مشتريان ،رقبا
مشاوره ،مديريت و برنامهريزي راهبردي (سازماندهي فرايند مديريت) **
دانش سرمايههاي انساني (مديريت دانش) **
پايش و اندازهگيري عملکرد (شايستگيهاي سازماني) **
گردآوري دادهها و اطالعات (سازماندهي فرايند مديريت) **
مبادله عملکردهاي موفق **
طراحي و بهبود محصوالت و خدمات جديد
رسيدگي به نيازهاي كوتاهمدت
تبديل استراتژيها به فعاليتهاي اجرايي
تغيير جهت در راستاي كسبوكار بلندمدت
برنامهريزي براي موفقيت تيم مديريتي ارشد سازمان (سازماندهي فرايند مديريت) **
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

افزايش ارتباطات و مهارتهاي تيمي (سازماندهي فرايند مديريت) **
مبادله كاركنان
كاهش ريسك هزينه زيرساخت
كاهش هزينههاي ثابت در فروش عمده براي انعطاف بيشتر
استفاده از متخصصين براي فروش بيشتر
حفظ تداوم پوشش قلمرو با تيم فروش خللناپذير
بيشينهسازي اثر فروش با منافع حاصل از فروش سنديکايي
بازديد از شركتها و ارزيابي فناوري و فناور
مشخص كردن عرضه فناوري و تقاضاي فناوري و سعي در شفافسازي دو بازيگر اصلي
مشاوره در حوزه مالکيت فکري و تأمين مالي نوآوري به متقاضيان
آموزش مهارتهاي تجاريسازي و كارآفريني

* رديفهاي يك ستاره از اين منبع استفاده شده است.]17[ :
** رديفهاي دوستاره از اين منبع استفاده شده است.]15[ :

جدول  .3موانع مؤثر بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

موانع تجاریسازی طرحها
محدوديت منابع
گستره ايده وسيع و عميق
درگيري كارآفرينان با محيطهاي رقابتي يا چالشي
فواصل زماني ميان مراحل مختلف رويدادهاي عمر نوآوري
نبودن فرصتهاي جديد كسبوكار
نداشتن برنامه براي سرمايهگذاري شفاف
نبودن پروژههاي كوتاهمدت متمركز و هدفمند
نبودن پروژههاي بلندمدت متمركز و هدفمند
نداشتن اقدامات نظري و كاوشي
نبودن پروژههاي حمايتكننده از محصوالت و خدمات فعلي
جلب حمايت مديران موفق شركتهاي تجاري با دفاتر ارتباط با صنعت
تغيير فرهنگ غالب در كشور نسبت به اختراعات با تأكيد بيشتر بر ارزش تجاري و اقتصادي اختراعات بهجاي
تأكيد بر ارزش علمي و دانشي آنها
آموزش مهارتهاي تجاريسازي و كارآفريني
شکاف بين انگيزههاي دانشگاهي در تحقق قابليتها و عالقهمنديهاي موجود و انگيزههاي تجاريسازي
ضعف در مستندسازي و نبود بايگاني

ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر ...

16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44

كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري
نبود صندوق فعال براي سرمايهگذاران در حوزه فناوريهاي ريسكپذير
ايجاد تنوع بيشتر در سياستهاي حمايت از شکلگيري شركتهاي تجاري مبتني بر نوآوريها و ابداعات
درگيركردن مخترعان و نوآوران در تشکيل شركتهاي دانشگاهي و اداره شركتهاي تجاري
تغيير شکل حمايت از مخترعان و نوآوران از ارائه حمايتهاي مالي
اعطاي گواهينامههاي مختلف به تقويت توانمنديهاي كسبوكار
عدم وجود روابط فعال ميان نهادها و سازمانهاي علمي و تجاري
عدم توجه به تجاريسازي يافتهها بهعنوان يکي از مأموريتهاي دانشگاه
عدم تعريف درست پروژههاي پژوهشي با هدف تجاريسازي
كمبود تجربه و توان تخصصي موردنياز براي تجاريسازي دستاوردها
مشخصنبودن نقش پژوهشگران در فرآيند تجاريسازي
كمبود انگيزه پژوهشگران براي حضور فعال در عرصه تجاريسازي
عدم توجه به تجاريسازي يافتهها بهعنوان يکي از مأموريتهاي دانشگاه
عدم وجود روابط فعال ميان نهادها و سازمانهاي علمي و تجاري
نبود صندوق فعال براي سرمايهگذاران در حوزه فناوريهاي ريسكپذير
نبود طرح تجاري ) (BPبراي طرحهاي دانشگاهي و تحقيقاتي طرح )(BP

عدم اعمال مديريت كالن بر تجاريسازي يافتههاي دانشگاهي
عدم تخصيص بودجه دولتي براي طرحهاي نيمهصنعتي
كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري
كمبود تجربه و توان تخصصي موردنياز براي تجاريسازي دستاوردها
مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرايند تجاريسازي
كمبود انگيزه پژوهشگران براي حضور فعال در عرصه تجاريسازي
عدم تعريف درست پروژههاي پژوهشي با هدف تجاريسازي
كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري
كمبود تجربه و توان تخصصي موردنياز براي تجاريسازي دستاوردها
مشخص نبودن نقش پژوهشگران در فرآيند تجاريسازي
كمبود انگيزه پژوهشگران براي حضور فعال در عرصه تجاريسازي
عدم وجود روابط فعال ميان نهادها و سازمانهاي علمي و تجاري
نبود صندوق فعال براي سرمايهگذاران در حوزه فناوريهاي ريسكپذير
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جدول  .4مصاديق و تعاريف راهبردهاي ارتباطي ونرولر
مصادیق

راهبردها

گفتگو

موافق سازی

متقاعدسازی

اطالعرسانی

مشاركت فعال براي ايجاد ارتباط دوسويه
تعامل آگاهانه براي ايجاد ارتباط دوسويه
توسعه و تقويت ارتباط دوسويه
تسهيم و اشتراکگذاري در سطوح گفتار ،حدود ،احترام و اعتماد
مذاكره و ارتباطات دوسويه
ايجاد رابطه مناسب بين سازمان و محيط
ايجاد فرايندي براي توافق
مدافع ارتباطات فعال
مدافع مذاكرات شفاف سياستگذاران براي سازمان
تالش آگاهانه با استفاده از ابزارهاي اخالقي براي نفوذ بر افراد
سازمان با طرح ايده تالش بر متقاعد كردن افکار عمومي دارد.
سازمان با طرح ايده تالش براي موافقت افکار عمومي دارد.
سازمان يا طرح ايده تالش بر حمايت از افکار عمومي دارد.
در كنار ارسال پيام ،فرستنده ميخواهد تصوير مناسبي را در ذهن مخاطب ايجاد كند.
مبنايي براي تبليغات است.
نشاندادن سازمان به سهامداران براي ايجاد روابط حسنه و مثبت
اين راهبرد حاصل تنظيمات ماهرانه دانش و نگرش در رفتارهاي ديگران است.
ايجاد تصوير ذهني بر مخاطبان (با فرض اينکه آنان توانايي ايجاد معاني را دارند).
بر محتوا و كانالهاي ارتباطي تمركز دارد.
ارسال پيام از فرستنده به گيرنده ،نظرات فرستنده در قالب واژهها و نمادها كدگذاري ميشود و
گيرنده آنها را تفسير ميكند.
پيام بهصورت رويارو منتقل ميشود.
انتقال پيام با استفاده از ابزارهاي ارتباطي انجام ميشود.
ارتباطات بر فرايند تأكيد دارد.
فرستنده تمام تالش خود را معطوف به تهيه پيام دارد.
فرستنده تمام تالش خود را معطوف به ارائه پيام دارد.

جدول  .5جمعآوري گزينههاي اوليه فضاي گفتمان بر اساس مصاديق راهبردهاي ونرولر
راهبردها

مصادیق راهبردها

نمونه سؤاالت اوليه پرسشنامه

*مشاركت فعال براي ايجاد  .1دفتر تجاريسازي بستر مناسب براي تعامل بين صنعت و
ايدهپرداز را (از طريق مصاحبه تلويزيوني و راديويي) فراهم
ارتباط دوسويه
كند.

ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر ...

*تعامل آگاهانه براي ايجاد
ارتباط دوسويه

*توسعه و تقويت ارتباط دوسويه
راهبرد
گفتگو

*تسهيم و اشتراکگذاري در
سطوح گفتار ،حدود ،احترام و
اعتماد

*مذاكره و ارتباطات دوسويه

*تالش آگاهانه با استفاده از
ابزارهاي اخالقي براي نفوذ بر
افراد
*سازمان با طرح ايده تالش بر
متقاعدكردن افکار عمومي دارد.
*سازمان با طرح ايده تالش
براي موافقت افکار عمومي دارد.
راهبرد
متقاعدسازی
*سازمان يا طرح ايده تالش بر
حمايت از افکار عمومي دارد.
*در كنار ارسال پيام ،فرستنده
ميخواهد تصوير مناسبي را در
ذهن مخاطب ايجاد كند.
*مبنايي براي تبليغات است.
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 .2شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي بهمنظور ايجاد
تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است.
 .3نوآوران به شركت در جلسات همانديشي و كارگاههاي
آموزشي بين صنعت و دانشگاه بهمنظور شناخت بازار و ايده
تمايل دارند.
 .4سرمايهگذار ايدههايي كه در رسانه نقد و ارزيابي ميشود را
انتخاب ميكند و در جشنوارهها بهمنظور شناسايي نخبهها و در
نمايشگاهها بهمنظور شناسايي صنعت و بازار شركت ميكند.
 .5به شناسايي تسهيلگران يا كارگذاران بهمنظور معرفي ايده
خود از طريق شركت در (كنفرانسها ،نمايشگاهها و همايشها
و پارکهاي علم و فناوري) پرداخته شود.
 .6دفتر تجاريسازي از طريق وبسايتهاي به زبان انگليسي
به ايجاد يك محيط تعاملي براي ايجاد و يا توسعه سهم بازار
فروش محصوالت در خارج از كشور اقدام ميكند.
 .7رسانه با انجام مصاحبه با صاحبنظران صنعت و دانشگاه
در ايجاد يك محيط تعاملي به شناسايي ايده و نياز صنعت
بپردازد.
 .8دفتر تجاريسازي به بازنگري و تدوين سياستهاي
تحقيقاتي و فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي (مثل نظام
جامع فناوري ملي دولت) بپردازد.
 .9دفتر تجاريسازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير
(سايتها ،ويکيها ،صفحات شخصي ،شبکههاي اجتماعي،
انتشار كاتالوگ ،بروشور تبليغاتي ،انتشار بولتن و خبرنامه،
استفاده از بيلبوردها در تبليغ محصول) به معرفي محصول يا
خدمت بهمنظور جذب مشتري و جذب سرمايهگذار بپردازد.
 .10دفاتر تجاريسازي ملزم به مستندسازي فرايند تحقيقات و
بايگاني اسناد و مدارک پروژههاي فناوري كه داراييهاي
فکري يك سازمان هستند ،ميباشند.
 .11دفاتر تجاريسازي به ارائه و تخصيص حمايتهاي دولتي
و خصوصي اعم از آزمايشگاهها ،تجهيزات ،فضاي دفتري و
كارگاهي و اختصاص غرفههاي نمايشگاهي به پژوهشگران و
ايدهپردازان ميپردازد.
 .12ايدهپردازان با بيان چالشها و مشکالت پيادهسازي ايده
خود به دفتر تجاريسازي سعي در تدوين ،اصالح و بازنگري
قوانين و مقررات مربوطه دارند.
 .13دفتر تجاريسازي به شناسايي حاميان ملي و بينالمللي
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*نشان دادن سازمان به
سهامداران براي ايجاد روابط
حسنه و مثبت
*اين راهبرد حاصل تنظيمات
ماهرانه دانش و نگرش در
رفتارهاي ديگران است.
*ايجاد تصوير ذهني بر مخاطبان
(با فرض اينکه آنان توانايي
ايجاد معاني را دارند).

*ايجاد رابطه مناسب بين
سازمان و محيط
راهبرد
موافق سازی

*ايجاد فرايندي براي توافق

*مدافع ارتباطات فعال

شفاف
مذاكرات
*مدافع
سياستگذاران براي سازمان

بپردازد.
 .14درصورتيكه قوانين مرتبط به مالکيت فکري و معنوي و
قوانين تشويقي و حمايتي نظير اعطاي وام و گرانتهاي
پژوهشي مناسب باشد ،ايدهپردازان به ارائه طرح خود
ميپردازند.
 .15سازمانهاي دانشبنيان به تدوين سياستهاي پژوهشي و
فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي دولت اقدام كنند.
 .16سازمانها با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي مانند سايتها،
ويکي ،صفحات شخصي ،شبکههاي اجتماعي ،انتشار كاتالوگ،
بروشور تبليغاتي ،انتشار بولتن و خبرنامه استفاده از بيلبوردها
در تبليغ محصول ،در معرفي محصول يا خدمت بهمنظور
جذب مشتري و سرمايهگذار و تخصيص حمايتهاي
دولتي/خصوصي/حاميان ملي و بينالمللي فعاليت كنند.
 .17دولت با وضع قوانين مرتبط با مالکيت فکري و معنوي به
تشويق پژوهشگران در ارائه ايده بپردازد.
 .18دولت با وضع قوانين تشويقي و حمايتي پژوهشها ،اعطاي
امتيازها ويژه و وضع قوانين حمايت از كارآفريني به تقويت
بخش تحقيقاتي كمك كند.
 .19سازمانها با اصالح ساختار اداري (منابع انساني ،منابع مالي
و بروكراسي اداري) در جهت تسهيل كارآفريني و جذب
سرمايهگذاران كمك ميكنند.
 .20استفاده از مشوقهاي و سيستمهاي پاداش مناسب در
ايجاد انگيزه بهمنظور ايجاد ايده جديد براي ايدهپردازان.
 .21دفاتر تجاريسازي با حمايت و يا مشاركت در تأسيس
شركتهاي دانشگاهي شکاف بين صنعت و دانشگاه را كاهش
دهد.
 .22سازمانها با جذب مخترعان و نوآوران در ساختار سازماني
فرايند تجاريسازي را بهبود بخشند.
 .23سازمانها با تعريف و بهكارگيري مشوقهاي مناسب و
سيستم پاداش در جهت ايجاد انگيزه براي پرورش ايده تا خلق
محصول به كاهش تعارض در بخشهاي مختلف سازمان
بپردازد.
 .24سازمانها با تربيت نيروي انساني متخصص از طريق
آموزش :اطالعرساني /دورههاي آموزشي /تهيه فيلم و
سيديهاي آموزشي /شركت در كارگاهها ،همايشها و
كنفرانسهاي ملي و بينالمللي /فضاي مجازي /انجمنهاي

ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر ...

*بر محتوا و كانالهاي ارتباطي
تمركز دارد.

راهبرد
اطالعرسانی

*ارسال پيام از فرستنده به
گيرنده ،نظرات فرستنده در قالب
واژهها و نمادها كدگذاري
ميشود و گيرنده آنها را تفسير
ميكند.

*پيام بهصورت رويارو منتقل
ميشود.
*انتقال پيام با استفاده از
ابزارهاي ارتباطي انجام ميشود.

*ارتباطات بر فرايند تأكيد دارد.

*فرستنده تمام تالش خود را
معطوف به تهيه پيام دارد.

*فرستنده تمام تالش خود را
معطوف به ارائه پيام دارد.
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اينترنتي و شبکههاي اجتماعي به ارتقاي سطح علمي
كارمندان كمك كند.
 .25استفاده از نشريات ،سيديهاي آموزشي ،فيلمهاي علمي و
مستند سطح خالقيت و نوآوري براي توليد ايده جديد را
افزايش ميدهد.
 .26استفاده از فضاهاي مجازي نظير وبسايتها ،وبالگها،
سامانههاي تحت وب ،شبکههاي اجتماعي ،اپليکيشنها و
غيره براي ارسال پيام و اطالعرساني و اطالعيابي در مسير
فرايند تجاريسازي از خلق ايده تا توليد محصول مؤثر است.
 .27سازمانها با جذب مخترعان و نوآوران در ساختار با استفاده
از كانالهاي ارتباطي و ابزارهاي اطالعرساني فرايند
تجاريسازي را بهبود ميبخشند.
 .28رسانه با انجام مصاحبه با صاحبنظران با رويکردي
منتقدانه به معرفي محصول و ايجاد و اختصاص سهم بازار
بپردازد.
 .29رسانه با ارائه فيلمهاي مستند به معرفي سرمايهگذار و
ايدهپرداز بپردازد.
 .30نوآوران به ارائه و معرفي ايده خود از طريق كانالهاي
ارتباطي (صفحات شخصي ،وبالگها و عضويت در انجمنها
و بروشورها ،كاتالوگها و بيلبوردها تبليغاتي) بپردازد و از
ايدههاي جديد مطلع شود.
 .31رسانه با ابزارهاي تبليغاتي و آگهيهاي رسانهاي در به
وجود آمدن احساس نياز بازار به محصول جديد و معرفي ايده
كمك كند و با انجام مصاحبه با صاحبنظران با رويکردي
منتقدانه به معرفي محصول بپردازد.
 .32رسانه سرمايهگذار و ايدهپرداز را به مخاطبان اين حوزه
معرفي كند .33 .دفاتر تجاريسازي با استفاده از ابزارهاي
اطالعرساني (معرفي مراكز /فضاي مجازي /برپايي نمايشگاه/
معرفي نمايشگاهها داخلي و خارجي و شركت در دورههاي
آموزشي) به ايجاد تعامل مؤثر با مراكز علمي و پژوهشي
داخلي و خارجي كمك كند.
 .34دفاتر تجاريسازي با استفاده از شيوه تحليل محتوا به
بررسي محيط پس از انتقال پيام بپردازد.
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جدول  .6مصاديق نظريههاي ارتباطات
ردیف

نظریههای مرتبط با

مصادیق منتج از نظریهها

راهبردهای ارتباطی

1

معيار قدرت و تغيير جامعه

2

وسايل ارتباطي گرم و سرد

3

اعتبار منبع

4

جريان دومرحلهاي پيام

5

روش تحليل محتوا

6

نظريه علم سايبرنتيك

رسانه بهمنزله عامل تغيير در جامعه با حمايت از قدرت حکومت و
جامعه
هريك از وسايل ارتباطي در امتداد يکي از حواس انسان است.
راديو ،سينما ،تلفن ،تلويزيون ازجمله ابزارهاي ارتباطي براي ورود
به جريان تجاريسازي در قالب تبليغات ،اطالعرساني و بازاريابي.
انتخاب و گزينش هريك از پيامها (در بخش :ايدهپردازي ،اختراع،
توسعه فناوري ،فروش محصوالت ،خدمات و فناوري ،بازاريابي و
 )...بهوسيله وسايل ارتباطجمعي.
رسانه و ابزارهاي ارتباطي در نوع و ميزان تغيير نگرش جامعه به
سمت هدف موردنظر تأثيرگذار است.
رسانهها با توجه به هدف موردنظر (در اينجا تجاريسازي) در ابتدا
رهبران افکار (متخصصين و اساتيد صنعت و دانشگاه) و سپس
ساير افراد (نوآوران ،دفاتر تجاريسازي ،بازار و غيره) را تحتتأثير
قرار ميدهند.
رسانه با تغيير نگرش مديران در سياستگذاريهاي قوانين و
آييننامهها ،ضرورت شناساندن تجاريسازي نتايج پژوهشها در
بطن جامعه ،آموزش از سطوح ابتدايي تا دانشگاهي و غيره ميتواند
هدايتگر اين امر باشد.
با استفاده از اين شيوه به پيداكردن آثار تبليغات بر افکار نمونههاي
هدف ميپردازيم .عناصر چه كسي ،چه چيزي ،از چه مجرايي،
براي چه كسي و با چه تأثيري به تحليل پيام ،تحليل رسانه و
تحليل مخاطب ميپردازد.
با پرداختن به مقوله تحليل محتوا در جهت ارتقا و توسعه
شيوههاي استفاده از پيام و ابزارهاي ارتباطي مؤثر در مسير فرايند
تجاريسازي (خلق ايده تا توليد محصول) گام برميداريم .از
مصاديق آن ميتوان بهمنظور شناخت نيازهاي جامعه و توليد
محصول نوآور نام برد.
با توجه به تعريف اين نظريه ازآنجاكه تمام پديدهها و سيستمها
ميل به بينظمي دارند ،نظارت ،كنترل و پايش سيستمها (در اينجا
سيستمهاي ارتباطي ،ابرازهاي ارسال پيام و كانالهاي ارتباطي)
بهطور مرتب و بهصورت يك جريان مداوم بايد موردتوجه قرار
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7

برجستهسازي

8

ارتباطات بهمنزله فرايند اجتماعي ـ
روانشناختي

9

اصالت عمل

10

شبکههاي ارتباطي

11

شرطيشدن رسانهاي

12

نظريه اشاعه
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گيرد .اين نظريه از تعميم خود به ارتباطات انساني پرهيز ميكند.
باتوجهبه اولويتهاي اصلي و مهم جامعه ،رسانه ميتواند در
اولويتبندي مطالب خود براي مخاطبان بهره گيرد .نگاه مسئولين
و مديران ارشد جامعه به بحث توليد علم و فناوري و تبديل آنها
به كاال و ثروت ميتواند نگاه رسانه را به آن سمتوسو بکشاند .در
راهبرد اطالعرساني ميتوان از آن بهره جست.
افرادي كه در فرايند ارتباطات شركت ميكنند باتوجهبه خلقيات،
نوع تفکر ،آموزش ،تربيت و شرايط محيطي كه در آن پرورش
يافتهاند (روانشناختي) ،معاني متفاوتي را از اطالعات و ارسال و
دريافت پيامهاي ارتباطي دريافت ميكنند.
توجه خاص به اين مقوله (تفاوتها) دقتنظر مسئولين ذيربط در
فرايند تجاريسازي را دوچندان ميطلبد كه با درنظرگرفتن اين
تفاوتها متخصصين و كارشناساني را برگزينند كه بتوانند برداشت
صحيح و اصولي از مفاهيم و نتايج موضوعات و مباحث مطرحشده
در اين مسير داشته باشند.
شركت در سمينارهاي تخصصي ،كارگاههاي آموزشي ،جلسات
مشاوره ،جلسات تصميمگيري ،جلسات مذاكرات ،توافقنامهها،
تفاهمنامهها و جلسات كارگروهها ازايندست است.
ارتباطات جمعي تا آنجا پيش رفته و بهكار خود توسعه و گسترش
داده كه با نفوذ بر افکار رهبران فکر و مخاطبان موجب تغييرات
اجتماعي شده است.
يکي از كاربرديترين شيوهها و روشها در فرايند تجاريسازي
استفاده از شبکههاي ارتباطي فردي است .هر فرد با قدرت ارتباطي
خود و با درنظر گرفتن ميزان و شدت ارتباط ميتواند در اين فرايند
اثرگذار باشد.
تلفيق شرطيشدن رسانه (با شنيدن نام يك سازمان يا مركز) و
تبليغات مؤثر براي آن هدف .بهطور مثال با شنيدن نام و برند
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،پژوهشگر ،فناوري،
تجاريسازي و طرحهاي كالن تداعي شود.
توجه در بهكارگيري الگوهاي متناوب ارتباطي با در نظرگرفتن
شرايط خاص هر كشوري امکانپذير است .بهراحتي نميتوان از
الگوهاي كشورهاي پيشرفته براي كشورهاي جهان سوم استفاده
كرد.
نظريه اشاعه فرايندي است كه بهواسطه آن نوآوري از مجاري
معين و در طول دوره زماني خاص در ميان اعضاي يك نظام
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نظريه نيازجويي (استفاده و
رضايتمندي)

13

اجتماعي رواج مييابد .با درنظرگرفتن اين مطلب براي ورود به
فرايند ارتباطي تجاريسازي بايد الزامات ،شيوهها و ابزارهاي
مورداستفاده بهدقت شناسايي و بهكار گرفته شود.
با درنظرگرفتن اين مطلب كه مخاطبان بهمنظور كسب دو پاداش
آني و آتي به رسانه گرايش پيدا ميكنند ،ميتوان نيازهاي بخش
صنعت ،دانشگاه و بازار را شناسايي كرد و براي مقولههاي خدمات
آموزشي ،اطالعرساني ،آگهي و تبليغات در فرايند تجاريسازي از
آن بهره جست.

جدول  .7راهبردهاي مرتبط با موضوع تحقيق
ردیف

راهبردها

1

روابط كاركنان

2

راهبرد روابط
عمومي

3

راهبرد
افکارسنجي و
مطالعات اجتماعي

4

مديريت ارتباط با
رسانه

تعاریف و مصادیق
ـ برقراري روابطي پايدار و مشاركت با كاركنان براي كم شدن تعارض
ـ افزايش تعهد كاركنان از طريق فرايندهاي مشاركت و مداخلهاي كاركنان در
توسعه منافع دوجانبه
ـ توجه به ابعاد مديريت امور كاركنان
ـ توجه به سياستهاي بهبود همکاري ،كمينهكردن تعارضات و ترغيب كاركنان
براي افزايش نقش آنها در تصميمگيريها
ـ توجه به راهبردهاي حمايتي ،نمايندگي ،دوستانه و تسهيم قدرت
ـ توجه به ارتباط سازمان با مخاطبان و ذينفعان بيرون از سازمان
ـ درنظرگرفتن مفاهيم گفتوگو ،چانهزني ،خودگشودگي ،توازن خالقيت،
محدوديت
ـ توجه به راهبرد تکنيکي بر مبناي تعامل دوسويه و تعاملي
ـ حفظ روابط سمبليك و نمادين
ـ ارتقاي تصوير ذهني
ـ توجه به رويکرد روانشناختي
ـ انتقال معاني و مفاهيم در كنار ارسال اطالعات و پيام
ـ تحقيق و آگاهييابي از افکار عموم و مخاطبان
ـ انجام پژوهشهاي كيفي ازجمله قومنگاري ،موردي ،تحليل محتوا
ـ انجام پژوهشهاي كاربردي نظير علمي ،سازماني
ـ انجام پژوهشهاي تركيبي چون فراتحليل
ـ انجام پژوهشهاي پيمايشي چون تطبيقي
ـ انتقال مطلب به رسانه
ـ نحوه تعامل سازمان با رسانههاي ارتباطجمعي در قالب تهيه ،ارسال و اصالح
خبر
ـ بهرهگيري از انتقال مطلب به رسانههاي جمعي
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5

ارتباط با مخاطبان
و ذينفعان

6

راهبرد نشر مطلب

7

ارتباطات
الکترونيك

8

سازمان

ـ تقدم و تأخر واقعيت در ارسال خبر
ـ تعديل و اصالح واقعيت و خبر
ـ تبديل به صدر اخبار
ـ درنظرگرفتن تعريف مخاطبان در ارسال خبر (آن دسته از مردم كه پيام
ارسالي از سوي سازمان را دريافت ميكنند).
ـ تعامل با مخاطبان
ـ تغيير نگرش مخاطبان
ـ جلبنظر مخاطبان
ـ آگاهسازي مخاطبان
ـ انتقال مطالب مدنظر از طريق روابط عمومي
ـ توجه به نشر مطلب در رسانههاي چاپي (روزنامهها ،مجالت ،نشريات ادواري
و كتابها)
ـ توجه به نشر مطلب در نشريات و مجالت علمي و تخصصي ،كنفرانسها و
همايشها
ـ توجه روابط عموميها به شيوه ارسال مطالب با استفاده از ابزارهاي
الکترونيك
ـ استفاده از فضاهاي مجازي ،سايبري ،آنالين و ديجيتال
ـ توجه به تصميمات مربوط به نوع كسبوكار و راهبرد سطح بنگاه
ـ طراحي تصميمات سازمان در تعيين رسالت ،مأموريتها و هدفهاي كمي
ـ تعيين خطمشيها و برنامههاي اساسي براي نيل به اهداف
ـ تعيين دامنه فعاليتهاي سازمان (اقتصادي ،انساني :سهامداران ،كاركنان،
مشتريان و نهادهاي جامعه)
ـ توجه به ابعاد داخلي (مالي و وضعيت رقابتي) و خارجي سازمان (ثبات محيط و
قدرت صنعت)
ـ استفاده از راهبرد تهاجمي سازمان (با استفاده از منابع جديد ،فعاليتهاي خود
را رشد ميدهد)
ـ استفاده از راهبرد محافظهكارانه سازمان (با حفظ موقعيت خود با استفاده از
فرصتهاي محيطي براي برطرف كردن ضعفهاي خود)
ـ استفاده از راهبرد تدافعي (بخشي از فعاليتهاي خود را كنار ميگذارد تا
ضعفها و تهديدهاي خود را كاهش دهد)
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جدول  .8عوامل و موانع مؤثر بر تجاريسازي از ديدگاه مصاحبهشوندگان
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26

عوامل و موانع
تأسيس شركتهاي دانشبنيان
آموزش نيروي انساني
توجه به نيازهاي جامعه
توجه به بخش صنعت
اطالعيابي از آخرين تکنولوژيهاي روز در زمينه پژوهشها
تکيه بر امکانات و منابع مالي و مواد اوليه داخلي
در دسترس نبودن و ارزان نبودن منابع و تجهيزات داخلي
رقابتپذيري محصوالت و كاالها در توليد و بازار عرضه
شركت در كنفرانسهاي كاربردي علمي
شركت در كارگروههاي تخصصي خارج از كشور
اطالعيابي از نتايج كنفرانسها و كارگاهها
تحقيق و پژوهش مبتني بر نيازهاي جامعه
كمبود احساس نياز بخش توليد و خدمات به نوآوري
ايجاد بازارهاي جديد و بينالمللي
موانع امنيتي و سياسي تحريمها
حمايتهاي مالي و معنوي دولت
تسهيل قوانين و مقررات براي ارتباط دانشمندان داخل با خارج از كشور
بازاريابي و پيداكردن مشتري
قوانين و مقررات ثبت مالکيت فکري
خودباوري ملي
پايداري فرآوردههاي توليدشده (كيفيت ،توسعه ،حفظ قيمت ،خدمات پس از فروش)
توجه نداشتن به تجاريسازي يافتهها بهعنوان يکي از مأموريتهاي دانشگاه
نبودن فرصتهاي كسبوكار جديد
عدم برنامهريزي جامع از سوي مديران
اهميت فعاليت شركتهاي كوچك و متوسط
جذب سرمايههاي خارجي
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جدول  .9شاخصهاي اصلي بهدستآمده از مباني ادبيات نظري
شناسه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

گزاره
رسانه عامل تغيير نگرش جامعه و رهبران و مديران
درنظرگرفتن قدرت حکومت و جامعه
پيداكردن آثار تبليغات بر افکار مخاطبان (تحليل محتوا)
نظارت ،كنترل و پايش سيستمهاي ارتباطي ،پيام و كانالهاي ارتباطي
رسانه عامل اولويتبندي مطالب براي مخاطبان
فرايندهاي ارتباطي با فرايندهاي اجتماعي و روانشناختي ارتباط تنگاتنگ دارند.
شبکههاي ارتباطي فردي در فرايند تجاريسازي نقشآفرين هستند.
برندسازي براي سازمان شرطيشدن مخاطب را در پي دارد.
توجه به ساختار بومي و فرهنگي هر كشور براي بهكارگيري الگوهاي متناوب ارتباطي
ايجاد حس كسب پاداش آني و آتي به مخاطب براي گرايش به رسانه
توجه به سياستهاي بهبود همکاري و ترغيب ،تشويق و آموزش كاركنان
حفظ روابط سمبليك و نمادين
توجه به نشر مطلب در رسانههاي چاپي
توجه به ابعاد داخلي و خارجي سازمان
توجه به نيازهاي جامعه
توجه به بخش صنعت
اطالعيابي از تکنولوژيهاي روز در زمينه پژوهشها
تکيه بر امکانات و منابع مالي
توجه به رقابتپذيري محصوالت در فرايند تجاريسازي
شركت در مجامع بينالمللي و اطالعيابي از نتايج كنفرانسها و كارگاهها
امکانسنجي نياز بخش توليد به نوآوري
ايجاد بازارهاي جديد و بينالمللي
توجه به موانع امنيتي و تحريمها
تسهيل قوانين و مقررات ،ثبت مالکيت فکري
بازاريابي
فراهم آوردن فرصتهاي كسبوكار جديد
برنامهريزي جامع ارتباطي از سوي مديران
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مشخصات مشارکتکنندگان .در گام بعدي ،با روش نمونهگيري هدفمند از خبرگان و
صاحبنظران دانشگاهي و متخصصين حوزه تجاريسازي ،تعداد  25نفر انتخاب شدند كه براي مرحله
مرتبسازي گزينههاي كيو مشاركت كردند .با توجه به وقتگيربودن مرتبسازي گزينهها تعداد 1
پرسشنامه بازگردانده شد.
جدول  .10مشخصات مشاركتكنندگان
جنسيت

درصد فراوانی

فراوانی

مرد

87/5

21

زن

12/5

3

مجموع

100

24

سطح سازماني  8نفر از شركتكنندگان كارشناسي 2 ،نفر هيئتعلمي و  14نفر مدير و مسئول با
تحصيالت دكتري و كارشناسي ارشد است.
تحليل دادهها .براي تحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .اين پژوهش بر پايه پژوهشي با
روششناسي كيو است كه براي شناسايي ذهنيت ذينفعان اصلي حوزه تجاريسازي مشتمل بر
صاحبان ايده و سرمايهگذاران درباره ويژگيها و شاخصهاي ارتباطي كه نقش مهمي در تجاريسازي
بستههاي دانش دارند ،انجام شده است .براي شناسايي الگوهاي ذهني مشاركتكنندگان ،تحليل
عاملي به شيوه اكتشافي با استفاده از ماتريس همبستگي انجام شد .سپس روش مؤلفههاي اصلي
بهكار گرفته شد كه از رايجترين شيوههاي استخراج عاملها در تحليل عاملي كيو است .از روش
واريماكس نيز براي چرخش عامل استفاده شد و سرانجام  4عامل يا ديدگاه از پرسشنامه استخراج شد
(جدول .)11
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جدول  .11ماتريس عاملي چرخش يافته
Component Matrixa
Component

4
-0/010
-0/224
0/070
0/016
-0/017
0/313
0/064
-0/207
-0/462
-0/410
0/489
0/314
0/314
0/190
0/190
0/106
0/321
0/677
0/545
0/523
0/039
-0/126
0/337
-0/195

3
0/198
-0/093
-0/314
0/140
-1/07
-0/076
-0/448
0/245
0/192
0/108
-0/195
0/674
0/674
0/633
0/633
-0/546
-0/447
0/092
-0/153
-0/291
0/143
0/197
0/256
0/131

2
-0/060
-0/039
0/088
-0/134
-0/449
0/057
0/014
0/860
0/780
0/695
0/671
-0/133
-0/133
0/190
0/190
0/310
0/351
0/262
0/488
-0/255
-0/395
-0/392
0/154
0/380

1
0/842
0/823
0/821
0/816
0/533
-0/516
0/467
0/124
0/071
0/219
0/044
0/503
0/503
-0/451
-0/451
0/119
-0/177
0/311
0/222
-0/250
0/000
-0/161
0/226
0/046

p11
p7
p2
p15
p17
p14
p18
p6
p16
p12
p13
p19
p22
p24
p21
p9
p8
p5
p3
p1
p23
p20
p10
p4

نتايج پژوهش نشان ميدهد خبرگان مشاركتكننده در اين پژوهش داراي ذهنيتهاي گوناگوني
نسبت به موضوع بودهاند و بهبيانديگر انتظارات متفاوتي دارند .ذهنيت مشاركتكنندگان اين پژوهش
در چهار گروه جداگانه طبقهبندي شدهاند؛ كه بهطور خالصه در جداول  12تا  15ارائه شدهاند.
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دیدگاه اول :قدرت راهبرد متقاعدسازی .در اين ديدگاه كه  6نفر از شركتكنندگان جاي دارند به
ترتيب اهميت امتيازهاي عاملي  9گزاره ( )2،4،5،8،9،11،12،13،16بيشتر از عدد  0/7محاسبه
شدهاند .همانطور كه مشاهده ميشود در اين ديدگاه پاسخگويان موفقيت در فرايند تجاريسازي از
طريق راهبردهاي ارتباطي را استفاده از راهبرد متقاعدسازي دانستهاند (جدول .)12
جدول  .12ديدگاه اول
شماره
گزاره
2
4
5
8

9

11
12
13
16

گزینه کيو
دفتر تجاريسازي امکان برگزاري كارگاههاي همانديشي را فراهم ميكند.
دفتر تجاريسازي از طريق تعريف يك سامانه ،اولويتهاي صنعت را بهمنظور تعريف
پروژههاي پژوهشي ارائه ميدهد.
دفتر تجاريسازي امکان ساخت فيلمهاي مستند را بهمنظور معرفي نخبهها فراهم
ميآورد.
دفتر تجاريسازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير سايتها ،ويکيها ،صفحات
شخصي و شبکههاي اجتماعي براي تبليغ محصول و خدمت بهمنظور جذب مشتري و
جذب سرمايهگذار اقدام ميكند.
دفتر تجاري سازي با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي نظير انتشار كاتالوگ ،بروشور تبليغاتي،
انتشار بولتن ،خبرنامه و استفاده از بيلبوردها براي تبليغ محصول و خدمت بهمنظور جذب
مشتري و جذب سرمايهگذار اقدام ميكند.
دفتر تجاريسازي در ارائه و تخصيص حمايتهاي دولتي و خصوصي اعم از آزمايشگاهها،
تجهيزات ،فضاي دفتري و كارگاهي و اختصاص غرفههاي نمايشگاهي به پژوهشگران و
ايدهپردازان ميكوشد.
دفتر تجاريسازي به شناسايي حاميان ملي و بينالمللي ميپردازد.
دفتر تجاري سازي سعي در اصالح ساختار اداري ،منابع انساني ،منابع مالي و بروكراسي
اداري دارد.
دفتر تجاريسازي با تعريف و بهكارگيري مشوقهاي مناسب و سيستم پاداش در جهت
ايجاد انگيزه براي پرورش ايده تا خلق محصول تعارض در بخشهاي مختلف سازمان را
كاهش ميدهد.

امتياز
عاملی
1/520
1/264
1/513
0/952

1/70

1/01
1/376
1/392
1/164

دیدگاه دوم :قدرت راهبرد گفتگو و اطالعرسانی .در اين ديدگاه  7نفر از شركتكنندگان قرار
دارند .به ترتيب اهميت امتياز عاملي  8سؤال گزاره در اين ديدگاه ( )29،1،2،4،5،7،22،31بيشتر از
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عدد  0/7محاسبه شدهاند .همانطوركه مشاهده ميشود ،در اين ديدگاه پاسخگويان موفقيت در فرايند
تجاريسازي از طريق راهبردهاي ارتباطي را استفاده از راهبرد گفتگو و اطالعرساني دانستهاند (جدول
.)13
جدول  .13ديدگاه دوم
شماره
گزاره

گزینه کيو

امتياز
عاملی

1

دفتر تجاريسازي بستر مناسب براي تعامل بين صنعت و ايدهپرداز و سرمايهگذار را از طريق مصاحبه
تلويزيوني و راديويي فراهم ميكند.

1/469

2

دفتر تجاريسازي امکان برگزاري كارگاههاي همانديشي را فراهم ميكند.

1/103

4
5

دفتر تجاريسازي از طريق تعريف يك سامانه ،اولويتهاي صنعت را بهمنظور تعريف پروژههاي
پژوهشي ارائه ميدهد.
دفتر تجاريسازي امکان ساخت فيلمهاي مستند را بهمنظور معرفي نخبهها فراهم ميآورد.

0/782
1/212

7

دفتر تجاريسازي به بازنگري و تدوين سياستهاي پژوهشي و فناوري مثل نظام جامع فناوري ملي
(مثل نظام جامع فناوري ملي توسط دولت) ميپردازد.

1/723

22

استفاده از فضاي مجازي بهمنظور ايجاد تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است.

2/057

331

دفتر تجاريسازي قوانين و مقررات مربوط به اطالعرساني را تدوين ميكند.

1/316

29

دفتر تجاريسازي از طريق كانالها و ابزارهاي ارتباطي پل ميان صنعت ،سرمايهگذار و ايدهپرداز
است.

0/852

دیدگاه سوم :قدرت گفتگو ـ متقاعدسازی .در اين ديدگاه  6نفر از شركتكنندگان قرار دارند.
بهترتيب اهميت امتياز عاملي  6گزاره در اين ديدگاه ( )4،6،10،11،19،21بيشتر از عدد  0/7محاسبه
شدهاند .همانطور كه مشاهده ميشود در اين ديدگاه پاسخگويان موفقيت در امر تجاريسازي از
طريق راهبردهاي ارتباطي را در استفاده از راهبرد گفتگو ـ متقاعدسازي تلقي كردهاند (جدول .)14
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جدول  .14ديدگاه سوم
شماره
گزاره

گزینه کيو

امتياز
عاملی

4
6

دفتر تجاريسازي از طريق تعريف سامانه ،اولويتهاي صنعت را بهمنظور تعريف پروژههاي پژوهشي ارائه ميدهد.
دفتر تجاريسازي از طريق وبسايتهاي انگليسي به ايجاد يك محيط تعاملي براي ايجاد و يا توسعه سهم بازار
فروش محصوالت در خارج از كشور اقدام ميكند.

0/704
0/925

10

دفاتر تجاريسازي لزوم مستندسازي فرايند تحقيقات و بايگاني اسناد و مدارک پروژههاي فناوري (داراييهاي
فکري يك سازمان) را در دستور كار خود قرار ميدهد.

2/271

11

دفتر تجاريسازي در ارائه و تخصيص حمايتهاي دولتي و خصوصي اعم از آزمايشگاهها ،تجهيزات ،فضاي
دفتري و كارگاهي و اختصاص غرفههاي نمايشگاهي به پژوهشگران و ايدهپردازان ميكوشد.

1/823

19

دفتر تجاريسازي با انتشار نيازهاي صنايع در نشريههاي تخصصي دورهاي به خلق و جذب ايده كمك ميكند.

0/934

21

اصالح ساختار اداري براي كارآمدتر و منعطفشدن براي جذب سرمايهگذاران ايجاد جذابيت ميكند.

1/185

دیدگاه چهارم :قدرت راهبرد اطالعرسانی ـ متقاعدسازی .در اين ديدگاه  5نفر از
شركتكنندگان قرار دارند .به ترتيب اهميت امتياز عاملي  6سؤال گزاره در اين ديدگاه
( )28،9،10،14،23،24،30بيشتر از عدد  0/7محاسبه شده است .همانطوركه مشاهده ميشود ،در اين
ديدگاه پاسخگويان موفقيت در امر تجاريسازي از طريق راهبردهاي ارتباطي را در استفاده از راهبرد
اطالعرساني و متقاعدسازي در كنار يکديگر ضروري دانستهاند (جدول .)15
جدول  .15ديدگاه چهارم
شماره
گزاره
9
10
14
23
24
30
28

گزینه کيو
دفتر تجاريسازي بااستفادهاز ابزارهاي تبليغاتي نظير انتشار كاتالوگ ،بروشور تبليغاتي ،انتشار بولتن ،خبرنامه و
استفاده از بيلبوردها براي تبليغ محصول و خدمت بهمنظور جذب مشتري و جذب سرمايهگذار اقدام ميكند.
دفاتر تجاري سازي لزوم مستندسازي فرآيند تحقيقات و بايگاني اسناد و مدارک پروژههاي فناوري (داراييهاي
فکري يك سازمان) را در دستور كار خود قرار ميدهد.
دفتر تجاريسازي با حمايت و يا مشاركت در تأسيس شركتهاي دانشگاهي گپ بين صنعت و دانشگاه را
كاهش ميدهد.
شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي براي تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است.
برپايي نمايشگاههاي داخلي و خارجي براي ايجاد تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي مؤثر است.
از طريق ابزارهاي ارتباطي چون بروشورها ،اينفوگرافيكها ،كاتالوگها و بيلبوردها تبليغاتي و غيره ميتوان از
ايدههاي جديد مطلع شد.
رسانه با ارائه فيلمهاي مستند به معرفي ايده پرداز ميپردازد.

امتياز
عاملی
0/925
1/051
1/056
1/277
1/034
1/829
1/651
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 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

اين پژوهش بر پايه پژوهشي با روششناسي كيو است كه براي شناسايي ذهنيت ذينفعان اصلي
حوزه تجاريسازي مشتمل بر صاحبان ايده و سرمايهگذاران درباره ويژگيها و شاخصهاي ارتباطي
كه نقش مهمي در تجاريسازي بستههاي دانش دارند ،انجام شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد
خبرگان مشاركتكننده در اين پژوهش داراي ذهنيتهاي گوناگوني نسبت به موضوع بودهاند و
بهبيانديگر انتظارات متفاوتي دارند .ذهنيت مشاركتكنندگان اين پژوهش در  4گروه جداگانه
طبقهبندي شدهاند كه بهطور خالصه در جدول  16ارائه شده است.
جدول  .16خالصه شرح ذهنيتهاي مشاركتكنندگان
ذهنيت
1
2
3
4

شرح
قدرت متقاعدسازي
قدرت راهبرد گفتگو و اطالعرساني
قدرت گفتگو ـ متقاعدسازي
قدرت راهبرد اطالعرساني ـ متقاعدسازي
مجموع

درصد
31/25
25
25
18/75
100

بر اساس اين نتايج ميتوان اظهار كرد كه  31/25درصد از ديدگاههاي موجود نسبت به قدرت
متقاعدسازي 25 ،درصد قدرت راهبرد گفتگو 25 ،درصد گفتگو و متقاعدسازي و  18/75درصد
اطالعرساني همراه با متقاعدسازي را در توسعه و رشد تجاريسازي مؤثر دانستهاند .بهعبارتديگر،
نظر خبرگان بر اين بوده است كه كاربرد يك راهبرد بهتنهايي مؤثر نيست و الزم است با ساير
راهبردها تركيب شود تا مؤثرتر واقع شود.
بهبيانديگر ،در اين پژوهش از قدرت روششناسي كيو در بههمآميزي روشهاي كمي و كيفي
بهره گرفته شده است ،زيرا از يكسو نتايج حاصل از اين پژوهش ،با نتايج پژوهشهاي ديگر كه در
بخش مرور مباني نظري به آن اشاره شد ،هماهنگي دارد و از سوي ديگر تفسير جامع و كلنگرانهاي
از اين نتايج ارائه شده است كه پژوهشهاي كمي پيشين قادر به ارائه آن نبودهاند.
باتوجهبه اينکه در پژوهش حاضر ،پاسخگويان به سؤالها (جامعه آماري) از ميان مديران و
متخصصين تجاريسازي شاغل در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و برخي از مديران
شركتهاي دانشبنيان مركز رشد واحدهاي فناور اين سازمان انتخاب شدهاند ،بنابراين در تعميم نتايج
پژوهش به كل جامعه آماري بايد جوانب احتياط را رعايت كرد .ازآنجاكه پرسشنامه پژوهش يادشده
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بر اساس روش كيو تنظيم شده بود و اين روش براي قريب به اتفاق جامعه آماري روشي ناشناخته و
نو بود و همچنين پاسخگويي به سؤالهاي پرسشنامه نيز نياز به رتبهبندي و اولويتبندي ذهني
پاسخگويان داشت ،بنابراين توجيه و توضيح درخصوص چگونگي نحوه پاسخگويي به سؤالها براي
هريك از اعضاي جامعه آماري كاري بسيار زمانبر و وقتگير بود.
در ارتباط با بهكارگيري راهبردهاي ارتباطي موردنظر پژوهش پيش رو پس از بررسي و تحليل
اطالعات و دادههاي بهدستآمده از پرسشنامه متخصصان تجاريسازي هر يك از راهبردهاي گفتگو،
موافقسازي ،اطالعرساني و متقاعدسازي موردسنجش قرار گرفت و نتايجي در قالب پيشنهادهاي
كاربردي براي متوليان امر تجاريسازي (از ايده تا توليد محصول) استخراج شد .پيشنهاد ميشود در
پژوهشهاي بعدي ارزيابي كاركرد راهبردهاي ارتباطي بر تجاريسازي طرحهاي پژوهشي از نگاه
ايدهپردازان و نوآوران بررسي شود.
تعامل بين صنعت و ايدهپرداز و سرمايهگذار از طريق مصاحبه تلويزيوني و راديويي ،برگزاري
كارگاههاي همانديشي ،شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي بهمنظور ايجاد تعامل با مراكز علمي
و پژوهشي داخلي و خارجي ،شناسايي حاميان ملي و بينالمللي تعريف يك سامانه براي اولويتهاي
صنعت بهمنظور تعريف پروژههاي پژوهشي ،ساخت فيلمهاي مستند ،بازنگري و تدوين سياستهاي
پژوهشي ،استفاده از فضاي مجازي بهمنظور ايجاد تعامل با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي،
توسعه بازار فروش خارجي از طريق توسعه وبسايتهاي انگليسي ،تدوين قوانين و مقررات مربوط به
اطالعرساني ،استفاده از شيوه تحليل محتوا به بررسي محيط پس از انتقال پيام ،تربيت نيروي انساني
متخصص و استفاده از ابزارهاي ارتباطي چون بروشورها ،اينفوگرافيكها ،كاتالوگها ،بيلبوردهاي
تبليغاتي و بسياري موارد ديگر از جمله مصاديق بهكارگيري شيوههاي ارتباطي و بهتبع آن تأثير آن بر
تجاريسازي طرحهاي پژوهشي از ديدگاه تجاريسازان دانش فني در سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ايران است.
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