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 -1دانشیارگروهمدیریتدولتیدانشگاهتهران
-2کارشناسارشدمدیریتکارآفرینیدانشگاهتهران

چکیده 
با توجه به تحقیقات منتشر شده در زمینه کارآفرینی دانشگاهی ،امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاهها امری الزم و ضروری تلقی می شود .از طرفی
همواره برخی موانع بر مسیر بهرهبرداری صحیح از دارایی های فکری تولید شده در دانشگاه ها در جهت توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی
وجود دارد که شناسایی و رفع آنها امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد .از این رو در این مقاله تالش شده است تا با نظرسنجی از خبرگان این حوزه ،عمدهترین
موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسایی شوند .بر اساس این نظرسنجی" ،بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه" ،و "ضعف
ارتباطات و فقدان شبکههای ارتباطی میان سرمایهگذاران ،فعاالن صنعت و دانشگاهیان" ،به منزله مهمترین موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران شناسایی
شدهاند و عواملی چون "فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان"" ،قوانین ضعیف حفاظت از داراییهای فکری در سطح ملی"" ،وابسته بودن دانشگاه به
بودجههای دولتی"" ،ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازها و اولویتهای بخش کسبوکار" و "عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه در دانشگاه برای تجاری
سازی دانش" با فاصله کمی در ردههای بعدی جای دارند .در پایان نیز اصالحاتی مربوط به دانشگاه و دولت برای برطرف کردن این موانع پیشنهاد شده است.
کلیدواژهها :کارآفرینی دا نشگاهی ،موانع تجاری سازی دانش ،فعاالن صنعت ،شبکه های ارتباطی ،دانشگاه تهران.


 -1مقدمه 

تجاریسازی میتواند بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

ضرورت کارآفرینی در دانشگاهها و مشارکت آنها در توسعه

دانشگاه تأثیرگذار باشند ،امکان بروز تعارض و مقاومت در

اقتصادی جوامع مقوله ای است که دانشگاهها و پژوهشگران

برابر آنها وجود دارد [ ،]3بنابراین در بسیاری از موارد ،این

زیادی را به خود مشغول کرده است .اغلب تعاریف کارآفرینی

فراگرد از اثربخشی و کارایی الزم برخوردار نبوده است.

دانشگاهی ،بر تجاریسازی دانش تولید شده در دانشگاهها

اخیراً در پژوهشها ،توجه صاحبنظران به پدیدهای معطوف

تأ'کید ویژه دارند .از دیدگاه برخی از پژوهشگران ،کارآفرینی

شده که اصطالحاً "پارادکس اروپایی" نامیده میشود؛ اروپا

دانشگاهی شکل خاصی از انتقال فناوری است و این پدیده

یکی از بزرگترین سرمایهگذاران در زمینه تولید دانش جدید

زمانی رخ میدهد که پژوهشگران در دانشگاهها و نهادهای

در قالب تحقیق و توسعه ،دانشگاههای پژوهشی و سرمایه

پژوهشی ،تصمیم به تجاری سازی فناوری تولید شده در

انسانی است؛ در حالی که روند تجاری سازی ،نوآوری و در

مؤسسه خود میگیرند [ .]1اما این فراگرد همواره به راحتی و

نهایت رشد اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری بر دانش در این

با موفقیت صورت نمیگیرد [ .]2از آنجا که فعالیتهای

قاره ،نسبتاً پایین و در بسیاری از موارد ناامید کننده است [.]4
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این امر نشان میدهد که برخی عوامل وجود دارند که بر مسیر

شکل خاصی از انتقال فناوری تعریف کرده و بر این باورند

تجاری سازی دانش ،مانع ایجاد کرده و شناسایی و رفع آنها

که این پدیده زمانی رخ میدهد که پژوهشگران دانشگاه ها و

برای ثمربخشی سرمایهگذاریها و اقدامات انجام شده به

نهادهای پژوهشی غیرانتفاعی ،تصمیم به تجاریسازی فناوری

منظور توسعه کارآفرینی در دانشگاهها ،بسیار مهم و ضروری

تولید شده و یا توسعه یافته در مؤسسات خود میگیرند؛

است .البته این عوامل ممکن است در جوامع ،محیطها و

بنابراین معموالً تجاری سازی دارایی های فکری دانشگاه را

شرایط گوناگون ،متفاوت باشند .از این رو در این تحقیق

مترادف با کارآفرینی دانشگاهی فرض میکنند [ .]1در حالی

تالش شده است تا با بهره گیری از آراء خبرگان ،مهمترین و

که تجاری سازی ،صرفاً بر فراگرد تبدیل و دگرگونی دانش

عمدهترین موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران،

نظری موجود در نهادهای دانشگاهی ،در قالب برخی انواع

شناسایی شوند.

فعالیتهای اقتصادی داللت دارد [ ]9که اخیراً مورد توجه
بسیاری از دانشگاههای بزرگ و معتبر جهان قرار گرفته و به
سرعت درحال گسترش و توسعه است .عوامل زیادی باعث

 -2مروريبرپیشینهتحقیق 
 1-2کارآفرینیدانشگاهیوتجاريسازيدانش

شده که دانشگاهها نگرش خود را در مورد نحوه بهرهبرداری

پژوهشگران تعاریف گوناگونی را درباره کارآفرینی دانشگاهی

از نتایج پژوهشها تغییر دهند و تالش کنند تا مشارکت و

ارائه دادهاند که هر یك از آنها به جنبههایی از این پدیده اشاره

همکاری فعاالنهای با شرکتهای بخش خصوصی داشته

دارند .برخی از آنها به کلیه فعالیتهای تجاریسازی ،خارج

باشند .یکی از این عوامل تمایل به جذب منابع بیشتر برای

از وظایف عادی آموزشی و پژوهشی اشاره دارند []5؛ در

تأمین بودجههای پژوهشی است [ .]11تجاریسازی دانش

حالی که برخی دیگر بر فعالیتهای نوظهور دانشگاهها ،به

چنان در دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است که میتوان

ویژه ایجاد شرکتهای زایشی ،تأکید بیشتری داشتهاند؛ از آن

گفت همانگونه که در گذشته انتشار نتایج پژوهش ،به مثابه

جمله میتوان به تعریف اتزکویتز اشاره کرد که دانشگاه

یك مسئولیت مهم اعضای هیأت علمی شناخته شده بود،

کارآفرین را مرکز رشدی طبیعی فرض میکند که از

امروزه انتقال فناوری به منزله یك کارکرد اجرایی مهم

ساختارهای حمایتی تجاری و فکری (یا ترکیبی از آنها)

دانشگاهها مدنظر قرار میگیرد [ ]6و از شاخص های مؤثر بر

برخوردار است؛ به طوری که استادان و دانشجویان میتوانند

ارتقاء اعضای هیأت علمی تلقی می شود.

با اتکا به این ساختارها نسبت به راهاندازی شرکتهای جدید
همت گمارند[ .]6رایت و همکارانش

1

نیز کارآفرینی

دانشگاهی را توسعه تجاریسازی ،فراتر از تمرکز سنتی بر
اعطای امتیاز داراییهای فکری دانسته ،آن را مشتمل بر اقدام
به ایجاد شرکتهای زایشی حاصل از فناوری و دانش تولید
شده در دانشگاهها ،میدانند[ .]7در برخی پژوهشها نیز
کارآفرینی دانشگاهی ،حوزهای از کارآفرینی تعریف شده که
به دنبال درک و شرح نوآوریها و محصوالت جدیدی است
که از داراییهای فکری دانشگاه حاصل شدهاند [.]8
به طور کلی ،در بیشتر تعاریف کارآفرینی دانشگاهی ،به
فعالیتهای تجاریسازی و استفاده از داراییهای فکری
دانشگاه در جهت کسب منافع مالی و تجاری اشاره شده
است .حتی برخی از پژوهشگران  ،کارآفرینی دانشگاهی را

 2-2موانعکارآفرینیدانشگاهیوتجاريسازيدانش
با ابداع مدل دانشگاه کارآفرین در مؤسسه فناوری
ماساچوست 2و تسری آن به دانشگاه استنفورد در اوایل و
اواسط قرن بیستم [ ]6و همچنین با ضرورت یافتن تجاری
سازی دانش تولید شده در دانشگاهها ،تحقیقات متعددی در
زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر آن انجام گرفته است.
رایت و همکارانش در بررسی موانع کارآفرینی دانشگاهی از
طریق ایجاد شرکتهای انشعابی ،3برای توصیف فقدان منابع
مالی مورد نیاز برای توسعه و انتقال تجاری فناوری ،از
اصطالح "شکاف مالی" ،و برای توصیف فقدان دانش و
مهارت در زمینه فعالیتهای تجاری و راهاندازی و اداره
کسبوکار ،از اصطالح "شکاف دانش" استفاده کرده و این
1 -MIT

2 -Wright et al
3- Spin off
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دو شکاف را از عوامل عمده عدم گرایش دانشگاهیان به

معتقدند که باید با گرایش کارآفرینی در دانشگاهها مقابله کرد؛

فعالیتهای تجاری میدانند[ .]7بنابراین دانشگاهها هم باید به

زیرا توسعه منافع مالی ،ممکن است منجر به از بین رفتن

رفع نیازها و پوشاندن شکاف مالی مربوط به فعالیتهای

نقش دانشگاه به مثابه منتقد مستقل جامعه شود [ .]14از این-

تجاری سازی دانش مبادرت کرده و هم به ایجاد و توسعه

رو در برخی پژوهشها ،بر ضرورت ایجاد اصالحات

قابلیتها و مهارتهای کسبوکار مورد نیاز برای فعالیتهای

زیرساختی و نوآوریهای نهادی برای ایجاد و ارتقاء فرهنگ

انتقال فناوری توجه داشته باشند .این امر ممکن است موجب

حمایتی و کارآفرینانه در نهاد دانشگاه ،تأکید میشود [.]15،16

افزایش کارایی و کاهش هزینههای دانشگاه شود [.]11

یکی دیگر از موضوعات مهم پیش روی دانشگاهها ،عدم

در پژوهشی که به منظور شناسایی موانع عمده فراگرد انتقال

انگیزه پژوهشگران برای افشای اختراعات خود و مشارکت در

فناوری از دانشگاه به کسبوکار انجام گرفته است" ،تفاوت-

توسعه بیشتر آنها از طریق توافق در واگذاری امتیاز است

های فرهنگی بین دانشگاه و کسبوکار" و "نیاز به سرمایه-

[]17؛ زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که بخشهایی از

گذاریهای بیشتر برای توسعه فناوری" ،در دو کشور آمریکا

طرحهای پژوهشی و دستاوردهای آنها بدون رعایت حقوق

و انگلیس ،به منزله عمدهترین موانع شناسایی شدند .البته

مالکیت معنوی ،به یغما رود .عدم اطمینان از حفاظت کامل از

مورد اخیر در هر دو کشور بزرگترین مانع بوده است .ولی

حقوق مالکیت فکری ،در بخش صنعت نیز مانعی مهم برای

در انگلیس بر "مشکالت ارتباطی" و "انتظارات متفاوت

انگیزش فعاالن آن در بهرهگیری از نوآوریهای حاصل از

مالی" در دو بخش بیشتر تأکید شده است [.]2

پژوهشهای دانشگاهی است [.]18

برخی از پژوهشگران ،مدیریت غیر اثربخش داراییهای فکری

در فراگرد انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت ،طرفهای

دانشگاه را از موانع تجاری سازی دانش ذکر کرده و معتقدند

گوناگونی درگیرند که در برخی پژوهش ها به عمدهترین و

از آنجا که مدیریت رسمی مجموعه داراییهای فکری

مهمترین آنها تحت عنوان "ذینفعان کلیدی فراگرد تجاری-

دانشگاه ،پدیدهای نسبتاً جدید است و روند انتقال فناوری

سازی" اشاره شده است .این ذینفعان شامل دانشمندان

دانشگاه به سایر بخشها با رشدی فزاینده مواجه است،

دانشگاهی (یعنی کسانی که فناوریهای جدید را کشف می-

پیچیدگیهای به وجودآمده ،به تنشها و عدم کارآییهایی در

کنند) ،مدیران فناوری و مدیران اجرایی دانشگاه ها (یعنی

این حوزه منجر شدهاست [ .]12دفاتر انتقال فناوری 1که

کسانی که به مثابه رابط بین دانشمندان دانشگاهی و صنعت

مسئولیت مدیریت و سرپرستی داراییهای فکری دانشگاه را

عمل میکنند و دارایی های فکری دانشگاه را مدیریت می

برعهده دارند ،اغلب با کمبود و فقدان تجربه ،مهارت و عدم

کنند) ،و همچنین شرکتها/کارآفرینان (یعنی سازمانها و

کارآیی فراگردها و رویههای مورد استفاده مواجهند .چنین

کسانی که فناوریهای مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی را تجاری

وضعیتی مانع از بهرهبرداری بهینه از داراییهای فکری

میکنند) می شوند [ .]21 ،19 ،12ویژگیهای هر یك از این

دانشگاه میشود [.]11

ذی نفعان ممکن است در چگونگی هدایت فراگرد تجاری-

یکی دیگر از موانع عمده در فراگرد تجاری سازی دانش،

سازی مؤثر باشد .جالب آنکه تفاوتهای صنعت و دانشگاه و

فرهنگ دانشگاهی است [ .]13فرهنگ دانشگاه معموالً تحت

فعاالن آنها نیز مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفتهاند.

تأثیر تفکر "انتشار یا نابودی" 2است و ماهیتاً باعث میشود

در میان تفاوتهای بین صنعت و دانشگاه ،میتوان به

که دانشگاه و دانشگاهیان تمایل و گرایشی به تجاری سازی

تفاوتهای موجود در اهداف دوطرف ،طوالنی بودن زمان

دانش و کسب درآمد از این طریق نداشته باشند [ .]9حتی

پژوهشهای دانشگاهی ،تفاوت در نکات مورد تأکید ،و در

برخی دانشمندان و دانشگاهیان به پارادایم رویکرد کارآفرینانه،

نتیجه ،سؤاالت پژوهشی متفاوت اشاره کرد[ .]21یافتههای

به مثابه تهدیدی برای انسجام 3سنتی دانشگاهها مینگرند و

پژوهشی در موارد گوناگون ،بر نیاز به مدیریت تفاوتهای
اجتنابناپذیر فرهنگی بین دانشگاهیان و فعاالن صنعت تأکید

)1- Technology Transfer Offices (TTOs
2- publish or perish
3- integrity

دارند .بر اساس برخی از پژوهشها میتوان موضوعات
فرهنگی اصلی بارز شده را در قالب تفاوت در اولویتها و
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مقیاسهای زمانی دانشگاه و صنعت مد نظر قرار داد [.]22

بوروکراتیك ساختار دانشگاهها را یکی از موانع بسیار مهم و

ضمن اینکه تفاوت انگیزههای افراد در دانشگاه و بخش کسب

اساسی اثربخشی در انتقال تجاری دانش دانسته اند [.]12

و کار ،یکی دیگر از عوامل مهم و درخور توجه است؛ برای

خطمشیها و قوانینی که در سطح نهادها و دانشگاهها تدوین

مثال تحقیقات حاکی از آنند که پژوهشگران دانشگاهی پول را

میشوند ممکن است منجر به نتایج گوناگونی در میان

مثابه ابزاری برای پیشرفت علمی در نظر میگیرند؛ درحالی که

مؤسسات گوناگون درون یك کشور گردند .خطمشیهای

صاحبان کسبوکار به پول به منزله هدف نگریسته و علم را

دانشگاهها در مورد چگونگی واگذاری امتیاز استفاده از

فقط ابزاری برای رسیدن به آن هدف میدانند [ .]23انگیزه

داراییهای فکری ،آزادی عمل دانشگاهیان برای ورورد به

اولیه دانشمندان دانشگاهی ،شناخته شدن در مجامع علمی از

فعالیتهای تجاری و کسبوکار ،نحوه دریافت هزینه در قبال

طریق انتشار نتایج پژوهشهای آنها در مجالت علمی ،ارائه

انتقال فناوری ،ارائه امکانات ،تجهیزات و کمكهای گوناگون

در کنفرانسهای معتبر و کسب امتیازات پژوهشی است .البته

برای بهرهبرداری تجاری از فناوریها ،از جمله مواردی هستند

ممکن است توسط منافع مالی نیز برانگیخته شوند .درحالی که

که منجر به تفاوت عملکرد دانشگاهها میشوند []25؛ مواردی

انگیزه فعالیتها و تالشهای شرکتها و کارآفرینان نسبتاً

که ممکن است به موانعی اساسی در روند تجاری سازی

واضح است .آنها به دنبال تجاریسازی فناوریهای مبتنی بر

دانش تبدیل شوند.

دانش ،برای دستیابی به منافع مالی بیشترند [ .]12از دیدگاه

همچنین قابل تأمل است که دانشگاه نیز همچون هر نهاد

دانشگاهیان ،صنایع فقط به دنبال سود ،بهرهوری تولید ،توسعه

دیگری در درون محیطی گستردهتری فعالیت کرده و از آن

محصول و نظایر آنند ،در حالی که فرهنگ حاکم بر دانشگاه

تأثیر میپذیرد .قوانین و سیاستاعمال شده از سوی

بسیار متفاوت است .در واقع دانشگاهیان همیشه با پول

حکومتها ،بویژه درخصوص مدیریت و حفاظت از دارایی

برانگیخته نمیشوند بلکه گاهی صرفاً به لحاظ شوق و عالقه

های فکری ،ممکن است فعالیتهای تجاری دانشگاه ها را

شدید به کار ،برانگیخته میشوند [ .]24فقدان درک کافی

تحتالشعاع قراردهند .برای مثال برخالف قوانین حاکم در

دوطرف از فرهنگ یکدیگر و وجود اهداف متعارض بین آنها

آمریکا که دانشگاهها را در نحوه بهرهبرداری تجاری از

ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود؛

فناوریهای خود کامالً آزاد گذاشتهاند ،در بیشتر کشورهای

بویژه اینکه بین تمایل دانشگاهیان به انتشار یافتههای جدید

عضو اتحادیه اروپا ،دولتها مستقیماً خطمشیهایی را در

علمی و تمایل صنعت به استفاده تجاری از دانش جدید،

جهت ارتقاء و تسهیل انتقال داراییهای فکری به دانشگاهها و

تعارض شدیدی وجود دارد[ .]17انگیزه " انتشار " ،رابطه

مؤسسات پژوهشی دیکته میکنند؛ خطمشیهایی که معموالً

1

اهمیت ایجاد انگیزه در دانشگاهها و دانشگاهیان را برای دنبال

مبهم و نامعلوم پژوهشگران با پول ،و ماهیت "غیرجذاب"

پژوهشهای دانشگاهی ،به مثابه سه خصیصه مهم در سیستم

کردن این فراگرد ،نادیده می گیرند [.]26

ارزشی دانشگاه شناسایی می شوند .این سه خصیصه که تغییر

الزم به ذکر است که در کشور ما نیز تحقیقاتی در زمینه

آنها بسیار دشوار به نظر می رسد ،ممکن است به موانع اصلی

تجاری سازی و عوامل و موانع آن انجام گرفته است و

توسعه تجاری سازی دانش تبدیل شوند [.]13

گرایش به این موضوع در حال افزایش است .در یکی از

گاهی اوقات ساختارها و فراگردهای حاکم بر فعالیتهای

تحقیقات انجام شده در ایران ،به توسعه مدلی جهت هدفمند

گوناگون دانشگاهها ،ممکن است منجر به گرایشات گوناگونی

کردن فعالیت مراکز تحقیق و توسعه و افزایش کارایی و

نسبت به فعالیت برای تجاری سازی فناوری شوند؛ برای مثال

اثربخشی اینگونه مراکز پرداخته شده است که با اجرای گام

ساختار بوروکراسی حرفهای متشکل از مرزهای سنتی ،می-

به گام این الگو ،سازمان تحقیق و توسعه می تواند اطمینان

تواند گرایشات تجاری دانشگاه را محدود کند [ .]17سیگل و

حاصل کند که هر ایده ای که خلق می شود ،به شرط آنکه

نیز در تحقیقات خود ،انعطاف ناپذیری

فرصت باشد ،در مسیر مدون و برنامهریزی شدهای برای

همکارانش

2

رسیدن به بازار قرار می گیرد .در این تحقیق توجه ویژهای به
1- disinterested
2 -Siegel et al.

وجود برنامههایی جهت بازاریابی ،تحقیقات بازار ،و تجاری
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سازی ایدهها ،شده است که منجر به جلوگیری از انباشت

منتشر شده در نشریات و کنفرانس های خارجی ،قراردادهای

دانش بی حاصل دانش (بدون کاربرد و استفاده عملی از آن)،

مشترک با صنایع و نیز رساله های دانشجویان تحصیالت

در سازمان تحقیق و توسعه می شود [.]27

تکمیلی ،رابطه معنیداری با درآمدهای اختصاصی اعضای

فکور و حاجی حسینی ،در بررسی عوامل تأثیرگذار در

هیأت علمی دارند .آنها همچنین پیشنهاد می کنند که دانشگاه-

رویکرد دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین در هفت دانشگاه

ها در کوتاه مدت به گسترش قراردادهای مشترک توجه جدی

مهم ایران ،از جمله دانشگاه تهران ،به این نتیجه رسیده اند که

تری داشته باشند و در افق کالن و بلند مدت نیز به ایجاد

که انجام تحقیقات مشترک و عقد قرارداد با صنعت در این

روابط پایدار با شبکه های تجاری و تعیین جایگاه و سهم

دانشگاه ها ،به مثابه روشی برای تجاری سازی تحقیقات،

درآمدی اعضای هیأت علمی اقدام کنند .ضمن اینکه فرهنگ

مدتهاست که رواج یافته است؛ درحالی که ثبت و حفاظت

کارآفرینانه و نقشآفرینی اعضای هیأت علمی در این باره را

حقوقی از نتایج تحقیقات ،به تازگی مورد توجه قرار گرفته و

نیز مورد توجه قرار داده اند[.]29

فعالیت های دیگری نظیر واگذاری امتیاز دارایی های فکری و
تشکیل شرکت های انشعابی ،هنوز رایج نشدهاند [ .]28آنها
وضع موجود را ناشی از عوامل متعددی در سطوح گوناگون
می دانند؛ سطوحی نظیر:
الف) سطح مدیریت بر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی:
در این سطح به تدوین خطمشیها و طراحی و
اجرای برنامه های مؤثر برای ایجاد و ارتقای
توانمندی و ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی،
برای تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاهی،
مبادرت می گردد؛
ب) سطح دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی :در این سطح به
فقدان نهاد اجرایی ،فراگرد اجرا و کارکنان
متخصص برای راهبری سازوکارهای اصلی تجاری
سازی نتایج تحقیقات اشاره می شود؛
ج) سطح تجهیز نهاد اجرای تجاری سازی :در این سطح
به تخصصهای مورد نیاز برای حفاظت و مدیریت
دارایی های فکری دانشگاه ها پرداخته میشود؛
 سطح فراهم کردن زیرساخت قانونی و مقررات
مورد نیاز تجاری سازی نتایج پژوهش ها؛
 سطح تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت های
تجاری سازی؛
 ایجاد و گسترش فرهنگ مشوق فعالیت های
کارآفرینی و تجاری سازی [.]28
هاشم نیا و همکارانش نیز در بررسی عوامل مؤثر بر
درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی ،به مثابه پیامد
آشکار مقوله تجاری سازی در دانشگاه های صنعتی ایران ،به
این نتیجه رسیده اند که متغیرهایی همچون میزان مقاالت

 -8روشتحقیق 
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از لحاظ هدف،
توصیفی و از لحاظ زمانی ،از نوع پیمایش مقطعی است که در
آن داده هایی درباره یك یا چند صفت جامعه در یك مقطع از
زمان ،گردآوری می شوند[ .]31،31برای انجام این تحقیق،
جامعة آماری مورد نظر که شامل متخصصان کارآفرینی
دانشگاهی و تجاریسازی دانش بود ،از میان مسئوالن مرکز
کارآفرینی ،استادان کارآفرینی و رؤسای دانشکدههای دانشگاه
تهران یا معاونین پژوهشی آنها شناسایی شدند.
با توجه به موارد ذکر شده در بخش قبل ،برخی از عواملی که
فرض می شد از جمله موانع تجاری سازی دانش در دانشگاه
تهران محسوب شوند ،شناسایی شده ،در قالب یك پرسشنامه
در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار گرفتند .پرسشنامه مورد
استفاده نیز که با هدف تعیین مهمترین موانع تجاری سازی
دانش در دانشگاه تهران طراحی شده بود ،شامل  22گویه بود
که در آن از پاسخ دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت
هریك از گویه ها را مشخص کنند .در این پرسشنامه ،از
پیوستاری هفت نقطهای استفاده شد که از گزینه "مانع تلقی
نمی شود" تا گزینه "مانع تعیین کننده و اصلی" را در برمی
گرفت و امتیاز  1تا  7به هر یك از آنها اختصاص می یافت.
در مجموع از بین جامعة آماری شناسایی شده 51 ،نفر حاضر
به دریافت پرسشنامه شدند که  27پرسشنامه برگشت داده
شده و مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا که برای جمع آوری
داده ها به کل جامعة آماری مراجعه شد  ،از آمار توصیفی برای
تحلیل داده ها و نتیجه گیری استفاده گردید .معیار رد یا قبول
هریك از گویه ها به مثابه مانعی بر مسیر تجاری سازی دانش
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در دانشگاه تهران ،براساس میزان میانگینی بود که با استفاده

شیوع ذهنیت "عمومی (غیر انتفاعی) بودن" دانشگاهها و

از طیف لیکرت  7نقطهای محاسبه می شد.؛ بدین ترتیب

لزومانتشارنتایجپژوهشهايآن ،از دیدگاه بیش از نیمی از

میانگین  µ=4مفروض قرار گرفت؛ به این معنی که گویههایی

پاسخدهندگان ( )%55.5مانعی مهم یا بسیار مهم در مسیر

که میانگین باالی  4را کسب کردند ،به مثابه مانعی نسبتا مهم

تجاریسازی دانش است؛ البته در حدود  %14.8از آنها ،آنرا

در مسیر تجاری سازی دانش در دانشگاه تهران تلقی شدند.

مانعی کم اهمیت یا بسیار کم اهمیت دانسته اند .

 -4یافتههايتحقیق 
نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان در باره میزان اهمیت هر
یك از عوامل ذکر شده در پرسشنامه ،به منزله موانع تجاری
سازی دانش در دانشگاه تهران ،در جدول  1ارائه شده اند .در
این جدول درصد پاسخ های مربوط به هر عامل ،بهازای
گزینههای گوناگون نشان داده شده است .ضمناً در مواردی که
از واژه دانشگاه استفاده شده  ،منظور دانشگاه تهران است.

طبق جدول  %71.1پاسخ دهندگان ،عدمشناختدانشگاهاز
نیازهاواولویتهايبخشکسبوکار را مانعی مهم یا
بسیار مهم در تجاریسازی دانش در دانشگاه دانسته و %14
نیز این عامل را مانعی تعیین کننده و اصلی قلمداد کردهاند.

عامل ناکافی بودن سهم استادان از درآمدهاي حاصل از
تجاريسازيدانش ،از نظر  66.6درصد از پاسخ دهندگان
مانعی مهم یا بسیار مهم بوده و  %14.8نیز آن را مانعی بسیار
کم اهمیت یا کم اهمیت دانسته اند.

 %66.6از پاسخدهندگان عامل بوروکراسی و عدم انعطاف
سیستممدیریتیدانشگاه را مانعی تعیین کننده و اصلی و یا
مانعی بسیار مهم معرفی کردهاند .در حالی که فقط از دیدگاه
 7.4درصد از آنها ،این عامل مانعی بسیار کم اهمیت تا نسبتاً
مهم است .یعنی  92.5درصد از آنان این عامل را مانعی مهم،
بسیار مهم و تعیین کننده میدانند.
اختصاصمنابعناکافیبرايانتقالفناوري ،از نظر  %62.9از
پاسخدهندگان ،مانعی مهم یا بسیار مهم است .ضمن اینکه
 11.1درصد نیز آن را عاملی تعیین کننده معرفی کردهاند.

 %62.9از پاسخ دهندگان معتقدند که انتظاراتغیرواقعبینانه
استادانیامدیراندانشگاهدرموردارزشفناوريهايخود
مانعی کم اهمیت تا نسبتاً مهم است .و فقط  18.5درصد از
آنها ،آن را مهم یا بسیار مهم دانسته اند .ضمن اینکه هیچ یك
از پاسخ دهندگان آن را مانع تعیین کنندهای ندانسته است.

انگیزههايمتفاوتفعاالنصنعتودانشگاهیاناز دیدگاه
 %51.8از پاسخ دهندگان ،به مثابه مانعی بسیار مهم و یا تعیین
کننده معرفی شدهاند.

از نظر  %85.1خبرگان ،فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و
دانشگاهیان ،مانعی مهم یا بسیار مهم و تعیین کننده محسوب
میشود.
منافعمتفاوتفعاالنصنعتودانشگاهیان نیز از نظر %48.1
از پاسخدهندگان مانعی بسیار مهم یا تعیین کننده و اصلی
است و فقط از نظر  %11.1از خبرگان ،این عامل مانعی کم
اهمیت یا بسیار کم اهمیت است.

به اعتقاد  %55.5خبرگان ،فقدانبخشیویژهدردانشگاهبه
منزله متصدي تجاري سازي دانش(دفتر انتقال فناوري) با
کارکنانی ماهر دراین فراگرد ،مانعی مهم یا بسیار مهم و
تعیین کننده است %25.9 .نیز آنرا مانعی نسبتاً مهم دانستهاند.

 %59.2از خبرگان نیز معتقد بودند که قوانینضعیفحفاظت
از دارایی هاي فکري در سطح ملی ،مانعی بسیار مهم یا
تعیین کننده بوده و  %22.2نیز معتقدند که این عامل مانعی
مهم است.

به اعتقاد  %59.2از پاسخ دهندگان ،وابستهبودندانشگاهبه
بودجههايدولتی ،مانعی بسیارمهم یا تعیین کننده بوده ،بو
به اعتقاد  %33.3از آنها نیز عاملی نسبتاً مهم یا مهم است.

عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه براي تجاري سازي
دانش،از دیدگاه  %55.5از خبرگان ،مانعی بسیار مهم یا تعیین
کننده ،و از نظر  %18.5از آنها ،مانعی کم اهمیت است.

 %29.6از خبرگان نیز معتقد بودند که عدم آزادي عمل
استادانبرايمشارکتدرفعالیتهايکسبوکار،مانع مهمی
بر مسیر تجاری سازی دانش محسوب میشود و  ٪33.3نیز
این عامل را بسیار مهم یا تعیین کننده معرفی کردهاند.
کیفیت پایین دانش و فناوري تولید شده در دانشگاه ،از
دیدگاه  %44.4از پاسخ دهندگان ،مانع نسبتاً مهم یا کم اهمیتی

بوده و از نظر  ٪25.9نیز مانعی بسیار مهم است .

علیاصغرپورعزّت،آرینقلیپور،سمیراندیرخانلو،فصلنامهسیاستعلموفناوري،سالدوم،شماره،4بهاروتابستان9831


به اعتقاد  %66.6از خبرگان ،عدم حمایتهايمالیدانشگاه

سرمایهگذاران،فعاالنصنعتودانشگاهیان با داشتن بیشترین

ازپژوهشگرانبرايبهرهبرداريازدانشتولیدشدهتوسط

امتیاز ،به منزله مهمترین موانع تجاری سازی دانش بوده،

آنها ،مانعی مهم یا بسیار مهم است و  %14.85از آنان نیز آنرا

تفاوتهاي فرهنگی فعاالن صنعت و دانشگاه ،قوانین ضعیف

تعیین کننده دانستهاند .
 %62.9از پاسخدهندگان معتقدند که فقدان حمایتهاي
فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران ،مانعی
مهم یا بسیار مهم در سر راه بهره برداری از دانش تولید شده
توسط آنها است و  %18.5آنان نیز آنرا مانعی کم اهمیت
محسوب کرده اند.

حفاظت از دارایی هاي فکري در سطح ملی ،وابسته بودن
دانشگاهبهبودجههايدولتی ،عدمشناختدانشگاهبانیازهاو
اولویت هاي بخش کسب وکار و عدم احساس نیاز و فقدان

انگیزهدانشگاهبرايتجاريسازيدانش ،با فاصله کمی در رده
موانع بعدی جای دارند.
جالب آنکه از دیدگاه خبرگان ،شیوع نگرش منفی در میان

عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاه از حقوقمالکیت فکري

دانشگاهیاندربارهاشتغالبه فعالیتهايکسبوکار،کیفیت

نیزاز نظر  %55.5از خبرگان ،مانعی کم اهمیت یا نسبتاً مهم -

پایین دانش و فناوري تولید شده در دانشگاهها ،عدم آگاهی

است؛ در حالی که از نظر  %25.9آنان نیز این عامل ،مانعی

پژوهشگراندانشگاهها ازحقوقمالکیتفکري ،و انتظاراتغیر

مهم یا بسیار مهم است .

واقعبینانهاستادانومدیراندانشگاهدرموردارزشفناوريهاي

عدمآشناییپژوهشگراندانشگاهبامهارتهايکسبوکار از

خود ،موانع چندان مهمی برمسیر تجاری سازی دانش

دیدگاه  %51.8از خبرگان ،مانعی نسبتاً مهم یا مهم معرفی شده
و از سوی  %29.6نیز مانعی بسیار مهم یا تعیین کننده تلقی
شده است.
نگرش منفی دانشگاهیان در مورد درگیر شدن در فعالیت هاي

کسب و کار نیز توسط  %44.4از افراد پاسخ دهنده ،عاملی
نسبتاً مهم یا مهم توصیف شده است؛ در حالیکه  %18.5از
افراد نیز آنرا عاملی بسیار مهم دانسته اند.

از نظر  %71.3از پاسخدهندگان نیز عامل عدم وجود
ارتباطاتوشبکههاییمیانسرمایهگذاران،فعاالنصنعت
ودانشگاهیانمانعی بسیارمهم یا تعیین کننده محسوب می-
شود و  %18.5از آنها نیز آنرا عاملی مهم دانسته اند.
و در نهایت %51.8 ،از خبرگان معتقد بودند که فقدانآگاهی

فعاالنصنعتازفناوريهايتولیدشدهدردانشگاهها ،مانعی
بسیار مهم یا تعیین کننده بر مسیر تجاری سازی دانش است؛
در حالی که فقط  %14.8به این عامل به مثابه مانعی بسیار کم
اهمیت یا بی اهمیت مینگرند.
با اختصاص اعداد  1تا  7به گزینههای این پرسشنامه ،میانگین
امتیاز هریك از عوامل از دیدگاه خبرگان محاسبه شد.
همانگونه که در جدول 2مشاهده میشود ،این میانگین ها
حاکی از آنند که به ترتیب بوروکراسیوعدمانعطافسیستم
مدیریت دانشگاه ،و عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان

محسوب نمیشوند.
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جدول)1میزاناهمیتهریکازموانعتجاريسازيازدیدگاهخبرگان 

3

بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دانشگاه

%1.1

%1.1

%3.7

%3.7

%25.9

%41.7

%25.9

4

منابع ناکافی اختصاص داده شده به انتقال فناوری توسط دانشگاه

%3.7

%3.7

%3.7

%14.8

%22.2

%41.7

%11.1

5

انتظارات غیر واقع بینانه استادان و مدیران دانشگاهها در مورد ارزش فناوری های خود

%7.4

%11.1

%29.6

%33.3

%14.8

%3.7

%1.1

6

ذهنیت "عمومی (غیر انتفاعی) بودن" دانشگاه ها و لزوم انتشار نتایج پژوهشهای آنها (به جای حفظ آنها برای تجاری سازی)

%7.4

%7.4

%11.1

%14.8

%18.5

%37.1

%3.7

7

انگیزه های متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

%1.1

%3.7

%11.1

%18.5

%14.8

%33.3

%18.5

8

فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

%1.1

%3.7

%1.1

%11.1

%22.2

%44.4

%18.5

9

منافع متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

%1.1

%3.7

%7.4

%25.9

%14.8

%22.2

%25.9

11

فقدان بخشی ویژه در دانشگاه به منزله متصدی تجاری سازی دانش(دفتر انتقال فناوری) با کارکنانی ماهر و متخصص

%3.7

%3.7

%11.1

%25.9

%18.5

%22.2

%14.8

11

قوانین ضعیف حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی

%1.1

%1.1

%7.4

%11.1

%22.2

%37.1

%22.2

12

وابسته بودن دانشگاه به بودجه های دولتی

%1.1

%3.7

%3.7

%14.8

%18.5

%33.3

%25.9

13

عدم احساس نیاز (عدم انگیزه) دانشگاه به تجاری سازی دانش

%1.1

%1.1

%18.5

%14.8

%11.1

%22.2

%33.3

14

عدم آزادی عمل استادان در مشارکت در فعالیت های کسب وکار

%1.1

%7.4

%18.5

%11.1

%29.6

%22.2

%11.1

15

کیفیت پایین دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه

%3.7

%11.1

%29.6

%14.8

%7.4

%25.9

%7.4

16

عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آنها

%3.7

%1.1

%7.4

%7.4

%37.1

%29.6

%14.8

17

عدم حمایت های فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران برای بهره برداری از دانش تولید شده توسط آنها

%1.1

%7.4

%18.5

%1.1

%33.3

%29.6

%11.1

ی

ف

2

ناکافی بودن سهم استادان (پژوهشگران) از درآمدهای حاصل از تجاری سازی

%1.1

%3.7

%11.1

%14.8

%33.3

%33.3

%3.7

د

1

عدم شناخت دانشگاه از نیاز ها و اولویت های بخش کسب وکار

%1.1

کماهمیت
%3.7

اهمیت
%3.7

%7.4

%37.1

مهم%
33.3

کنندهواصلی 
%14.8

ر

مانعتلقینمیشود

مانعبسیار

مانعکم

مانعنسبتاًمهم 

مانعمهم

مانعبسیار

مانعتعیین

عواملموردبررسی 

18

عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاهها از حقوق مالکیت فکری

%1.1

%14.8

%29.6

%25.9

%14.8

%11.1

%3.7

19

عدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت های کسب وکار

%1.1

%1.1

%18.5

%25.9

%25.9

%14.8

%14.8

21

نگرش منفی میان دانشگاهیان در باره درگیر شدن در فعالیت های کسب و کار

%3.7

%7.4

%14.8

%22.2

%22.2

%18.5

%11.1

21

عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان سرمایه گذاران ،فعاالن صنعت و دانشگاهیان

%1.1

%1.1

%7.4

%3.7

%18.5

%41.7

%29.6

22

فقدان آگاهی فعاالن صنعت از فناوری های تولید شده در دانشگاهها

%1.1

%11.1

%3.7

%18.5

%14.8

%29.6

%22.2
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جدول)2رتبهبنديموانعتجاريسازيدانشدردانشگاهتهران 
ردیف 

موانعتجاريسازيدانش 

1
2

بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دانشگاه
عدم وجود ارتباطات و شبکه هایی میان سرمایه گذاران ،فعاالن صنعت و
دانشگاهیان

میانگین
امتیاز 
5.8
5.8

3

فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

5.6

4

قوانین ضعیف حفاظت از دارایی های فکری در سطح ملی

5.6

5

وابسته بودن دانشگاه به بودجههای دولتی

5.5

6

عدم شناخت دانشگاه از نیاز ها و اولویت های بخش کسب وکار

5.4

7

عدم احساس نیاز (عدم انگیزه) دانشگاه به تجاری سازی دانش

5.4

8

منافع متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

5.2

9

عدم حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران برای بهرهبرداری از دانش تولید

5.2

شده توسط آنها

11

انگیزه های متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان

5.2

11

منابع ناکافی اختصاص داده شده به انتقال فناوری توسط دانشگاه

5.2

12

فقدان آگاهی فعاالن صنعت از فناوری های تولید شده در دانشگاه

5.2

13

ناکافی بودن سهم استادان (پژوهشگران) از درآمدهای حاصل از تجاری سازی

4.9

14
15
16
17
18

عدم حمایت های فیزیکی (تجهیزات و فضا) دانشگاه از پژوهشگران برای بهره
برداری از دانش تولید شده توسط آنها
عدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت های کسب وکار
فقدان بخشی ویژه در دانشگاه به منزله متصدی تجاری سازی دانش (دفتر انتقال
فناوری) با کارکنانی ماهر و متخصص
عدم آزادی عمل استادان در مشارکت در فعالیت های کسب وکار
ذهنیت "عمومی (غیر انتفاعی) بودن" دانشگاه ها و لزوم انتشار نتایج پژوهشهای
آنها (به جای حفظ آنها برای تجاری سازی)

4.9
4.8
4.8
4.7
4.6

19

نگرش منفی میان دانشگاهیان در باره درگیر شدن در فعالیت های کسب و کار

4.5

21

کیفیت پایین دانش و فناوری تولید شده در دانشگاهها

4.2

21

عدم آگاهی پژوهشگران دانشگاهها از حقوق مالکیت فکری

3.9

22

انتظارات غیر واقع بینانه استادان و مدیران دانشگاهها در مورد ارزش فناوریهای خود

 -5بحثونتیجهگیري
از دیدددگاه خبرگددان" ،بوروکراسددی و عدددم انعطدداف سیسددتم
مدیریت دانشدگاه" ،و "عددم وجدود ارتباطدات و شدبکههدای
ارتباطی میان سرمایهگدذاران ،فعداالن صدنعت و دانشدگاهیان"
مهمترین موانع تجاریسازی دانش در دانشگاه تهران بوده ،پس

3.5

از آنها عواملی چون " تفاوت های فرهنگی فعداالن صدنعت و
دانشگاهیان"" ،قوانین ضعیف حفاظت از داراییهای فکری در
سطح ملی"" ،وابسته بودن دانشگاه بده بودجده هدای دولتدی"،
"عدم شناخت دانشگاه از نیازها و اولویتهدای بخدش کسدب
وکار" و "عدم احساس نیاز (عدم انگیزه) دانشگاه بده تجداری
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سازی دانش" با فاصله کمی از یکدیگر در شمار مواندع بعددی

با توجه به موارد ذکر شده ،میتوان مهمترین اصالحات الزم را

قرار میگیرند .این عوامل میتوانند به طرق گوناگون با یکدیگر

در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی داندش،

در ارتباط باشند .بوروکراسدی و سداختارهای غیدر منعطدف در

در دو دسته اصالحات ذیل خالصه کرد:

سیستم مدیریت دانشگاه ،منجر به پررنگ شددن مرزهدای بدین
دانشدگاه و نهادهددای خددارج از آن (از جملدده صددنایع و بخددش

الف)اصالحاتمربوطبهدانشگاه :

کسبو کار) میشود و ایدن امدر موجدب ضدعف ارتباطدات و

 .1کدداهش بوروکراسددی و ایجدداد انعطدداف در فراگددردهددای

محدود شدن روابط بین آنها می شود .انزوای دانشدگاه و عددم

مربوط به تجاری سازی :این مهم را مدی تدوان از طریدق

رابطده بدا نهادهددای دیگدر (یدا مشددتریان واقعدی فنداوریهددا و

ایجاد واحدی تخصصی برای مدیریت داراییهای فکری

پژوهشهای دانشگاه) ،موجب ایجداد فاصدلههدا ،شدکافهدا و

دانشگاه (یعنی آنچه در پژوهشهای گوناگون ،بدا عندوان

تفاوتهای فرهنگدی میدان آنهدا ،عددم آگداهی دانشدگاهیان از

دفتر انتقال فناوری مورد اشداره قدرار مدیگیدرد) ،محقدق

نیازهای صنعت و همچنین ناآشدنایی صدنعت بدا قابلیدتهدا و

ساخت؛

ظرفی دتهددای بددالقوه دانشددگاه م دیشددود .از ایددن رو در ادامدده

 .2تشکیل انجمنها ،شبکهها و دفاتری برای ایجداد ارتبداط

پیشنهاداتی در رابطه با مسدائل مطدرح شدده و در جهدت رفدع

بین پژوهشگران ،صاحبان صنایع و سرمایهگذاران  :ایدن

موانع تجاری سازی داندش و تسدهیل ایدن فرایندد در دانشدگاه

تشکلها میتوانند به صورت تخصصی ایجاد شدده و در

تهران ارائه می شود.

حوزههای علمی خاص خدود (همچدون علدوم زیسدتی،

 -6پیشنهادات 
با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد می شود که دانشگاه در درجه
اول با منعطف ساختن سیستم مدیریت خود ،و ایجاد شبکهها و
ارتباطات گسترده بین پژوهشگران دانشگاه و فعاالن صدنعت و
نیز سرمایهگدذاران و کارآفریندان ،در جهدت از میدان برداشدتن
موانع تجاری سازی دانش گام بردارد .توسعه اینگونه ارتباطات
ممکن است منجر به کاهش فاصله فرهنگدی بدین طدرفهدای
گوناگون و افزایش آگاهی و شناخت آنها نسدبت بده نیدازهدا و
قابلیتهای یکدیگر شود.

فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی ،رشدته هدای گونداگون
مهندسی و نظایر اینها) فعالیت داشته باشند؛
 .3برگزاری همایشها و نشسدتهدای مشدترک بدا صدنعت
جهت افزایش ارتباط و آگاهی طرفین از نیازها و قابلیدت
های طرفین؛
 .4تأکید بدر فعالیدتهدای کارآفرینانده هنگدام بداز تعریدف
مأموریتهای دانشگاه؛
 .5تأثیر دادن فعالیتهای کارآفرینانه در ارزشیابی اساتید بده
منظور ایجاد انگیزهها و محرکهای عملی برای انجام این
گونه فعالیتها توسط آنان.

همچنین دولت میبایست با اتخاذ تدابیر هوشمندانه ،دانشگاهها
را به سمت مدل دانشگاه کارآفرین و تجاریسازی دانش سوق
دهد .دولت از یك سو با کاهش حمایتهای مدالی و بودجده-
های اختصاص دادهشده به دانشگاهها ،محرک و انگیدزه الزم را
برای وارد شدن آنها به فعالیتهای حوزه کسبوکدار و کسدب
استقالل مالی ،فراهم میسازد و از سوی دیگر ،با تدوین قوانین
و سیاستهای تسهیلگر و تسریع کننده ،زمینه مناسبی را بدرای
توسعه اینگونه فعالیتها در دانشگاهها فراهم مینماید .در واقع
حکومتها میتوانند با تقویت قوانین معطوف به حفظ حقدوق
مالکیت فکری ،زیرسداختهدای قدانونی الزم را بدرای توسدعه
کارآفرینی دانشگاهی را فراهم سازند.

ب)اصالحاتمربوطبهدولت :
 .1اتخاذ سیاستها و تدوین قوانینی بدرای افدزایش ارتبداط
بین صنعت و دانشگاه بویژه از طریق الدزام صدنعت بده
استفاده از فناوریهای ابداع شده در دانشدگاههدا و الدزام
دانشگاه به شناسایی نیازهای صنعت و انجام پژوهشهای
مشترک با آنها؛
 .2تقویت قوانین مربوط به حفاظت از دارایدیهدای فکدری
جهت ایجاد اطمینان از حفظ حقوق معنوی پژوهشگران؛
 .3کاهش تدریجی بودجه اختصاص داده شده به دانشگاهها
و تقویت احساس و تمایل به اسدتقالل مدالی و رهنمدون
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of knowledge–conceptual framework”; 13th
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(NCSB) Research.
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[11] Lockett, A., Wright, M., 2005;
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Research Policy; Vol.34 : pp 1043–57.
[12] Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater,
L.E., Link, A. N., 2003; “Commercial
knowledge transfers from universities to
firms: improving the effectiveness of
university–industry collaboration”; Journal
of High Technology Management Research;
Vol.14: pp111–33.
[13] Ndonzuau, F. N, Pirnay, F. and
Surlemont, B., 2002; “A stage model of
academic spin-off creation”; Technovation;
Vol.22: pp 281–89.
[14] Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt,
C., Regina, B. and Terra, C., 2000; “The
future of the university and the university of
the future: evolution of ivory tower to
entrepreneurial paradigm”; Research Policy;
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[15] O’Shea, R.P, Allen, T. J., Chevalier, A.,
Roche, F., 2005; “Entrepreneurial orientation,
technology transfer and spinoff performance
of U.S. universities”; Research Policy; Vol.34
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-ساختن آنها به سمت اتخاذ تدابیری برای توسعه فعالیت
.های خود در حوزه کسبوکار و کارآفرینی
البته باید خاطر نشان کرد که صنعت نیز بده مثابده یدك طدرف
 نقدش بسدیار،دیگر در فراگرد انتقال تجاری داندش و فنداوری
 الزم اسددت،مهمددی در توسددعه کددارافرینی دانشددگاهی داشددته
تحقیقاتی در باره الزامدات و مواندع تجداری سدازی داندش در
.بخش صنعت انجام شوند
در پایان تأکید می شود که رابطده ایدن سده بخدش مهدم یعندی
 و صنعت در عرصه جامعه تعریف می شود، حکومت،دانشگاه
 از این رو نبایدد.و از پیچیدگیهای قابل تأملی برخوردار است
 بده صددور،با اکتفا به یافتههای یك یا چندد پدژوهش مقطعدی
 از ایدن رو توصدیه.احکام کلی و پایا درباره آن مبادرت گدردد
 استمرار پژوهشهای عملی برای تبیین بهتر،پایانی پژوهشگران

 .و واضح تر این رابطه در آینده است
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