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  مقدمه - 1

هاي اساسـی   دانشگاه و صنعت تفاوتدر محیط  انجام تحقیق

 تحقیقــاتمعمــول  یخروجــکــه  بــا یکــدیگر دارنــد: نخســت آن

منتشر  یعلم اتینشر قیدانش است که معموال از طر ی،دانشگاه

هاي  ر برنامهب یو توسعه صنعت قیتحق تیفعال کهحالیدر ؛شود می

 جهیعنوان نتبهرا قابل استفاده  يوراکه فن متمرکز است يکاربرد

هـاي   پژوهش یهاي مال تیحمادهند؛ دوم آن که  تحقیق ارائه می

ی انتفاعغیرهاي  سازمان ایدولت طریق از ه عمدطور به یدانشگاه

 قیـ عال نیـز  یدانشـگاه  پـژوهش شود و انگیـزه اصـلی    تامین می

کـه پـژوهش صـنعت     ی، در حالاست یدانشگاهمحقق  یپژوهش

هاي کسـب   و ناشی از انگیزه شود یم تیبازار هدا نیروهايتوسط 

  .سود مجموعه مدیریت شرکت است

 سـازي  تجاري« کرده است. رییتغوضعیت گذشت زمان،  بااما 

 دولتـی  تحقیقـاتی  موسسـات  در شـده  تولیـد  فنی و علمی دانشِ

 طـور  به غیره، و تحقیقاتی مراکز ها،آزمایشگاه ها،دانشگاه همانند

 حفظ و توسعه خام مواد عنوانبه گذاران سیاست توسطاي  فزاینده

هـا نیـز    دانشگاه. »شود می گرفته نظر دراي  منطقه اقتصادي رشد

 کـه  فرآیندهایی و محصوالت از توجهی قابل بخش اند که دریافته

 گیرنـد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  و شـده  فروختـه  حاضر حال در

 تواننـد  می لذا ؛علمی توسعه داده شوند تحقیقات بدون توانند نمی

 2جدید هاي اقتصادي فعالیت خلق طریق شان از تحقیقات نتایج از

کــه  اســت  نیــز مویــد آن ریــاخ قــاتیتحق. ]1[منــد شــوند بهــره

توسـعه   بـا و شـده  بـازار متمرکـز    يروهـا یر نبـ  شتریب ها دانشگاه

 یتـ یفیکـه ک  یقـات یهاي تحق گروه از طریق »نیدانشگاه کارآفر«

 .انـد  نشـان داده  دارند، به شـرایط جدیـد واکـنش   مانند شرکت ه

را محصــول کـنش درونــی پـنج هنجــار    راتییـ تغ نیــااتزکـویتز  

 ،کارگیري استفاده و به دانش با هدف( 3اي  داند: هنجار سرمایه می

 (دانشـگاه  4متقابـل  )؛ هنجار وابستگیشود شده و منتقل میخلق

 دیگـر  و دولتـی  نهادهـاي  هـا، شـرکت  با نزدیک تعامل کارآفرین

 دارد)؛ هنجـار اسـتقالل (دانشـگاه کـارآفرین،    محلی  هاي سازمان

 (تحقـق  5هنجـار ترکیبـی  نیسـت)؛   دیگر نهادهـا  به وابسته نهادي

 سـازمانی  خلـق سـاختار   استقالل، و متقابل صفت وابستگی زمان هم

(نوسـازي   6پـذیري  هنجـار بازتـاب  آورد)؛ و  می ارمغان را به ترکیبی

2 New ventures 
3 Capitalisation 
4 Interdependence 
5 Hybridisation 
6 Capitalisation 
6 Interdependence 
6 Hybridisation Reflexivity 

 بازتـابی از تغییـرات  عنـوان  بـه  دانشـگاه  داخلـی  ساختار پیوسته

 يمتعـدد  راتیتأث با یدانشگاه قاتیتحق جه،ینت در .]2[محیطی)

 جینتـا  ایـ کـه آ  میتصماین نه تنها  که، مواجهنددانشگاه  از خارج

 فراینـد ، بلکه کل شود ثبت اختراع ایو داده شده انتشار  قاتیتحق

  دهد. می قرار ریحت تاثت را پژوهش

رسی عوامل موثر بر اتخـاذ  یکی از موضوعات مورد توجه در بر

سازي نتایج تحقیقات از سوي دانشگاه، تاثیرگذاري  تصمیم تجاري

کنند که  استدالل می یپردازان سازمان هینظرعوامل نهادي است.  

 ی را تحـت سـازمان هاي  يریگ میو تصم ندهایفرآ نهادي، يروهاین

   .دهند قرار می ریتاث

 يهـا  مختلف در چارچوب يدر کشورها ها دانشگاهاز آنجا که 

 يتواند ابزار قدرتمند می نهادي رویکرد، قرار دارندناهمگن  ينهاد

سـازي   هـا در حـوزه تجـاري     دانشگاه نیکه ب یدرک تفاوت يبرارا 

در ایـن مقالـه    .کنـد فـراهم   دستاوردهاي تحقیقاتی وجـود دارد، 

سازي  موثر بر فرایند تحقیق و تجاري يعوامل نهادشود  تالش می

 ماتیتصـم  اسـت، یماننـد س (ه دستاوردهاي تحقیـق دانشـگاهی  

بـر   نیـز و  قیـ نـوع تحق که بر  )بودجه پژوهش و فرهنگ دانشگاه

  شود. لیحلگذارد ت نتایج تحقیق تاثیر می انتخاب روش انتشار
  

  مرور پیشینه تحقیق  -2

شایسته است پیش از ورود به مبحث تاثیر نیروهاي نهادي بر 

 7اندکی در خصوص معنا و مفهـوم نهـاد  سازي دانشگاهی،  تجاري

هر تحقیق در حوزه نهادي، با یـک پرسـش    ،تامل کنیم. در واقع

طـور اساسـی نهـاد    مواجـه اسـت و آن، اینکـه بـه     یمهم و اساس

چیست؟ برخالف ظاهر ساده پرسش، پاسخ بـدان دشـوار اسـت.    

» عـدم اطمینـان موجـود در تعریـف نهـاد     «کامانز به صراحت به 

اکنون نیز اجماعی در خصوص تعریف نهـاد   ]. هم3کند[ میاشاره 

]. اما نبـود اتفـاق نظـر، مـانع پـرداختن بـه ایـن        48وجود ندارد[

چراکه بدون داشتن درکی مناسب از این که نهـاد   ؛موضوع نیست

هاي نظري و تجربی درستی  چیست، غیرممکن است بتوان تحلیل

د. واقعیـت آن اسـت   دست آور ها به از عوامل نهادي موثر بر پدیده

کـه نقـش    تر آن اي دارد و مهم که این کلمه مفهوم نسبتا پیچیده

اجتماعی (همچـون کـنش   -اي در معادالت اقتصادي کننده تعیین

از  ؛کنـد  سازي دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی) ایفاء می تجاري

توان از کنار آن گذشت و لـذا بـراي ایجـاد     به آسانی نمی ،ن روای

شـود ابتـدا بـه     ز مساله، در این مقالـه تـالش مـی   درکی مناسب ا

  تعریف نهاد پرداخت.

7 Institution
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انـد، یـا بـه     نورت اعتقاد دارد نهادها قـوانین بـازي در جامعـه   

 ووضع شـده  از جانب نوع بشر قیودي هستند  ،تر عبارتی سنجیده

دهـد. در نتیجـه،    ها با یکـدیگر را شـکل مـی    روابط متقابل انسان

هـاي نهفتـه در مبـادالت     انگیـزه نهادها سبب سـاختارمند شـدن   

شوند، چه این مبادالت سیاسی باشند چـه اقتصـادي و    بشري می

هـا هسـتند و    چه اجتماعی. نهادها راهنماي کنش متقابل انسـان 

کننـد. نهادهـا    هاي افراد را تعیین مـی  حد و مرز مجموعه انتخاب

کننـد تـا    هرگونه محـدودیتی را کـه افـراد نـوع بشـر وضـع مـی       

  ]. شاید اگر به ویژگی4شوند[ را شکل دهند، شامل میشان  روابط

مشترک همه نهادها توجه شود، درک بهتري از مفهـوم نهـاد بـه    

کنترل، مجموعـه   .آید. این ویژگی چیزي نیست جز کنترل دست 

عنوان بخشـی از  ههاي فردي ب ها براي هماهنگ کردن کنش روش

را بـدین  نهـاد   ،]. اسـموگلو و همکـاران  3[استهاي جمعی  کنش

نهادها، قواعد بازي در یک جامعه و یـا،  «کنند:  صورت تعریف می

هاي ایجاد شده توسط انسان هسـتند  تر، محدودیت طور رسمیبه

  ]. 5»[دهند که تعامالت انسانی را شکل می

ــرم و ســخت   عوامــل نهــادي بــه دو دســته عوامــل نهــادي ن

روابـط   يها شبکه یژگیوعوامل نهادي نرم،  شود؛میبندي  تقسیم

 نیو همچنـ  يل، اعتمـاد و همکـار  مـ اعت مشـتمل بـر   يفـرد  نیب

 يهـا و هنجارهـا   هـا، ارزش  ، آداب و رسـوم، سـنت  ها عادات، روال

        هــاي  یژگــ یوعنــوان  کــه در مجمــوع بــه    اســت ی اجتمــاع

این قوانین نانوشته، مبتنی بر  .شودشناخته می یفرهنگ-یاجتماع

 ينهـاد نامشهود است. عوامـل   یبیعطور طبهدرک ضمنی است و 

 یکه به شکل رسمهستند  یمدت جمع یطوالن يروهاین، سخت

یی خود داراو  یحقوق اساس ن،یقوان مقررات،در مواردي همچون 

ــا    را نشــان مــی ــوب ی ــق اســناد مکت ــن عوامــل از طری ــد. ای دهن

]. 49اند[ هاي رسمی مانند قدرت و مالکیت، قابل مشاهده موقعیت

براسـاس   تعامالت و معـامالت  نهیاهش هزک ،هدف عوامل سخت

 نـان یکـاهش عـدم اطم   ،هدف عوامـل نـرم   است و مقرراتوضع 

عوامل سخت و نـرم،   نیب تعاملاست.  افراد يریگمیاز تصم یناش

گرایـی   هـدف و  یفرهنگـ  يهاارزشموجب وضع قوانین براساس 

 کننـده محدود به بیـان دیگـر، عوامـل سـخت     .شود اجتماعی می

زاده و  عیســی .]50[بــالعکسالبتــه و عوامــل نــرم بــوده  تیــماه

اند کـه کـنش جمعـی در کنـار      احمدزاده به روشنی توضیح داده

طلبانه و سواري مجانی  هایی (مانند رفتارهاي فرصت منافع، هزینه

نیز دربردارد کـه بـراي   را در جهت حداکثرسازي منافع شخصی) 

ه همـان نهادهـا   ها ابزارهاي اجتماعی مناسب ک کاهش این هزینه

افـراد بـه   انگیزه  دهی ]. در واقع هدف51هستند، مورد نیاز است[

 رددا یبسـتگ  عوامل نهادي به ینیکارآفر يهايریگ میسمت تصم

ــه  ــرادک ــدرگدر آن  اف ــتند ری ــابرا .]52[هس ــم ن،یبن  ماتیتص

ــاثیر اعضــاي هیــات علمــی ینیکــارآفر  يعوامــل نهــاد تحــت ت

تواند  یم بخش سخت و نرم نهادمعنا که هر دو  نیبه ا ؛]53است[

وکـار  کسـب  جادیبه ا میتصم دهنده پرورش ای کنندهمحدودنقش 

حاصـل از  فرصـت  درک براساس دانش و عضو هیات علمی  دیجد

  .]54داشته باشد[را تحقیقاتش 

هـا   در این تحقیق ما تمایزي حیاتی میـان نهادهـا و سـازمان   

ها  کنش متقابل انسانها هم مثل نهادها به  ایم. سازمان قایل شده

 هاي مبادله نه فقـط محصـول   هزینه ،بخشند. در واقع ساختار می

ها خود  ن سازما«هستند. البته  نیزها  نهادها بلکه محصول سازمان

 هـایی   ]. اینکه چـه سـازمان  4»[اند در چارچوب نهادها رشد کرده

طـور  بـه  ،انـد  اند و چگونه در طول زمان تکامل یافتـه  بوجود آمده

ها نیز به نوبـه   هاي نهادي است. سازمان ادي متأثر از چارچوببنی

گذارنـد. هـم    هاي نهادي تـأثیر مـی   خود بر نحوه تکامل چارچوب

هـاي غیررسـمی    هاي نهادي رسمی و هـم محـدودیت   محدودیت

شود که دلیل وجودي  منجر به نوع مشخصی از سازمان مبادله می

  ].4تقر است[هایی است که در چارچوب نهادي مس آن انگیزش

، فـرض  که این تحقیق در حوزه آموزش عالی است جایی از آن

آموزش عالی یک نهاد رسمی اسـت لـذا سـازمان    بر این است که 

فرض بر ایـن   .گیرد زیرمجموعه نهاد رسمی آموزش عالی قرار می

سازند. از تعریـف نـورث نیـز آشـکارا      ها نهاد را می است که انسان

زیرمجموعـه نهـاد رسـمی      اهمشخص اسـت کـه سـازمان دانشـگ    

کنش فرد  سازي محصول بر هم آموزش عالی است و کنش تجاري

  عنوان زیرمجموعـه نهـاد آمـوزش   دانشگاهی و سازمان دانشگاه به

  عالی است. 

نگارندگان معتقدند به علت ساختار متمرکز آموزش عـالی در  

دانشگاه هایی که خارج از این مقال است)،  ل ایران (و سایر استدال

گیرد (که  سازمانی است که زیرمجموعه نهاد آموزش عالی قرار می

این نهاد انطباق زیاد و نه صددرصد بـا وزارت علـوم، تحقیقـات و    

  فناوري دارد).

در واقــع هماننــد نظــر نــورث، کــه نهادهــا را قواعــد بــازي و 

دهنــده  هــا انعکــاس ســازمان-دانــد  هــا را بازیکنــان مــی ســازمان

لذا وزارت علـوم   -کنند ایجاد میرا ند که نهادها هایی هست فرصت

کـه در کشـورهایی کـه    ها سـازمان. درحـالی   نهاد است و دانشگاه

داراي آموزش عالی غیرمتمرکز هستند، نهاد و سازمان دانشگاه بر 

  هم منطبق بوده و دانشگاه، خود نهاد آموزش عالی است. 

هـاد بـر   نخستین مشکلی که هنگام تالش براي ارزیـابی اثـر ن  

گیـري   سازي دانشگاهی با آن مواجهیم، این است که اندازه تجاري

و تعریف نهادها به شکل ساده و قابل فهـم نبـوده و یـک تعریـف     
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خاص ممکن است نتایج خاصی به دنبال داشته باشـد. بـا وجـود    

این، در این مقاله منظور از عوامل نهادي، عوامل سازمانی مشـوق  

دانشگاهی (همچون فرهنگ دانشـگاهی  سازي  و انگیزاننده تجاري

به علت غیرمتمرکـز بـودن نظـام آمـوزش     –هاي دولت  و سیاست

 يریـ گ میتصـم  بـر  مـوثر  يفـرد عالی است) و نیز عوامـل سـطح   

سازي دسـتاوردهاي   و انتشار نتایج و سپس کنش تجاري پژوهش

تحقیقات دانشگاهی است. در نظام متمرکز آموزش عـالی، دایـره   

تـري بـا    موزش عالی رابطـه دوسـویه پرقـدرت   زیرمجموعه نهاد آ

نهش نیروهاي فردي  سازي محصول برهم جامعه دارد و لذا تجاري

و دانشگاه، فرد و جامعه، و جامعه و دانشگاه است. در این تحقیق، 

گیري از ادبیات موضوعی به ایـن سـه سـطح پرداختـه      نیز با بهره

  شده است.

در سـاختار پـاداش   مربوط به تـاثیر   نهادي مطالعاتاز جمله 

تـوان   مـی  )است تحقیقات نتایج  سازي يکه مشوق تجار(دانشگاه 

 میتصـم  ،کنـد  اشاره کرد که بیان می همکارانبه مقاله بالدینی و 

 درک تحت تـاثیر  ي نتیجه تحقیق،افشا رايب اعضاي هیات علمی

 انگیـزه چنـین   هـم  .اسـت ثبت اختـراع   یحفاظت يایمزا ایشان از

تعامـل بـا دفـاتر      نهیهز تحت تاثیر ،ت علمیدر اعضاي هیا ءافشا

تقویـت شـده و یـا     ،صـدور مجـوز  کارکنان دفتر انتقال فناوري و 

کننـد کـه    اسـتدالل مـی  سیگل و همکـاران   .]6[شود تضعیف می

 دانشـگاهی،  يارتقـا  سـازي  يتجار يها تیفعالتاثیردهی  استیس

دانشـگاه در   يدفتر انتقال فنـاور  دادن به اطالع انیدانشگاه لیم

 شیرا افـزا قابـل تجـاري شـدن     طـور بـالقوه  مورد اختراعـات بـه  

 استیسوضع که  دهند ] و بلنزون و شانکرمن نشان می7دهد[ می

ـ    رانیمـد  يپاداش بـرا  مبتنی بر اعطاي  جینتـا  اانتقـال فنـاوري ب

به بررسی   مارکمن و همکاران .]8رابطه مثبت دارد[ سازي يتجار

 ومخترع، گـروه   هب یشکل پرداخت پولبه  شیزیانگ ستمیس تاثیر

دانشـگاه بـر    يدفتر انتقـال فنـاور  پرسنل به  ایو  مخترعموسسه 

پرداخته و ارتباط منفی پرداخـت   دانشگاه ینیکارآفر يهاتیفعال

مالی به متخصصین و گروه و ارتبـاط مثبـت پرداخـت مـالی بـه      

را  کارکنان دفتر انتقال فنـاوري بـا فعالیـت کـارآفرینی دانشـگاه     

 مـوثر در  چهـار عامـل  ]. فریـدمن و سـیلبرمن   9گیرند[ نتیجه می

ی را بررســی کــرده و نتیجــه انتقــال فنــاوري دانشــگاه شیافــزا

در  اعضـاي هیـات علمـی   مشـارکت   يبرا شتریب پاداشگیرند  می

 هاي با غلظت شرکت اي دانشگاه در منطقه استقرار ،انتقال فناوري

از انتقـال   تیـ روشن دانشـگاه در حما  تیامورم، پیشرفته يراوفن

ی رابطه مستقیم بـا  دانشگاه يو تجربه دفتر انتقال فناور يورافن

مربوط به تاثیر  نهادي مطالعاتاز  .]10سازي دارد[ تقویت تجاري

نتـایج   سـازي  يتجـار  دفاتر انتقال فنـاوري بـر   یبانیپشت ختارسا

ران اشاره توان به مقاله امبوس و همکا هاي دانشگاهی می پژوهش 

در  يو تجـار  یهـاي علمـ   خواسـته  نیتنش بکرد که به مدیریت 

» ساختار دوگانه«ی از طریق ایجاد در سطح سازمان و يسطح فرد

 تیـ اهم حیتوضـ ]. ماکواستادلر و همکـاران بـه   11پرداخته است[

و این دفتـر   یتموفق بردانشگاه  يدفتر انتقال فناور مناسباندازه 

نامـه  موافقـت بر دانشگاه  يدفتر انتقال فناور سازي بررسی چابک

ي درآمـد بـاالتر از انتقـال نـوآور    کسـب  صدور مجـوز کمتـر امـا    

دفـاتر   يوربهرهاند  ]. سیگل و همکاران نشان داده12اند[ پرداخته

هـاي   وهیشـ  ربـ  سـازي  انتقال فناوري و حمایت دانشگاه از تجاري

سـازمان و  به کارلسون و فرید  .]13موجود متکی است[ یسازمان

در سـاختار دانشـگاه، رونـد انتقـال      يدفتر انتقـال فنـاور   گاهیجا

]. از 14انـد[  پرداختـه  دفتـر  اینو بودجه  یانسان يرویفناوري و ن

 ایـ دانشـگاه   یسازمان يساختارهامربوط به تاثیر  نهادي مطالعات

هـاي دانشـگاهی    پـژوهش  نتایج  سازي يتجار بر شگاهیاندازه آزما

کارو اشاره کرد کـه بررسـی تـاثیر انـدازه     -توان به مقاله ازگرا می

 يروهاین یو برخ يتنوع نهاد ،ها هاي بین رشته تفاوتآزمایشگاه، 

برکویتز  .]15[است ی پرداختهدانشگاه هاي زا بر ثبت اختراع برون

ی را دانشـگاه  بر عملکرد انتقال فناوري یساختار سازمان ریتأثنیز 

را از ایـن   هـاي انتقـال فنـاوري    تیـ تفاوت در فعالکرده و  یررسب

 يهنجارهــادر حــوزه مطالعــه  .]16منظـر تبیــین نمــوده اسـت[  

، کنی و گو به تـاثیر مثبـت جـو    پژوهش سازي يتجار بر دانشگاه

سازي اعضاي هیات علمی بر دانشـگاه   کارآفرینی بر انگیزه تجاري

سـکیند اثـر هنجارهـا،    آرگیـرس و لیب . ]17اند[ آکسفورد پرداخته

 دانشگاه بـر  یسازمان يو استانداردها یاجتماع-يتعهدات قرارداد

عمـل  حوزه  فکري، تیمذاکرات بر سر حقوق مالک جهیشکل و نت

-را مورد بررسی قرار داده دیجد یاشکال سازمان دیتول ی وسازمان

هایی که کارآفرینی  لوییس و همکاران تاثیر منفی محیط .]18[اند

کننـد   و بیـان مـی   را مورد بررسـی قـرار داده  کنند  را تشویق نمی

هـاي   میلی دانشگاهیان براي درگیـر شـدن در ایجـاد شـرکت     بی

زایشی با نگرش و رفتارهاي مدیران باالدست، استادان یا روسـاي  

، شـواهد قابـل   مجمـوع  درشـود.   هاي آموزشی تشـدید مـی   گروه

صـدور مجـوز    جیتنوع در نتا ي،که عوامل نهاد وجود دارد یتوجه

  .]19دهد[ می حیتوضرا  یدانشگاه

توان به یدالهی فارسی و  در حوزه ادبیات موضوعی فارسی می

داننـد کـه در    امینی اشاره کرد که عوامـل نهـادي را عـواملی مـی    

اختیار بنگاه هستند و بنگاه بر آنها احاطـه کامـل دارد (همچـون    

فرهنگ نوآوري، شناخت بازار و نیازهاي مشتریان، ارتباط صنعت 

گذاري توسط مدیران، ساخت یا  یه، سرمابازاریابیبا دانشگاه، تیم 

پورعباسی و همکـاران عوامـل نهـادي در     .]20تامین تجهیزات)[



  
  امین پژوهش جهرمی و جواد پورکریمی

 

  33  1394شماره بیست و شش، پاییز و زمستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

ها را مواردي همچون فرهنگ دانشـگاه، دانشـگاه و    حوزه دانشگاه

سازي بین تیم تحقیقی ها (تقسیم درآمد تجاري دپارتمان، مشوق

 قـوانین و مقـررات حفاظـت از    ،و دانشگاه، سیستم ارتقا و اعتبار)

هـاي   هاي نوین و مصوبات حفاظت از دارایـی  محصوالت و فناوري

هـاي سـابق و    فعالیـت  ،اهداف دانشگاه ،معنوي؛ ماموریت دانشگاه

ــا صــنعت و سیاســت دانشــگاه     قراردادهــاي گذشــته دانشــگاه ب

ســازي تحقیقــات دانشــگاهی، ]. در حــوزه تجــاري21داننــد[ مــی

هـا، نظـام    یاستپوري و کالنتري عواملی مانند فرهنگ، س میگون

دهی، رهبري، ماموریت، اهـداف، پیشـینه و رسـم و عـرف      پاداش

صـفري و   .]22[کننـد معرفی میدانشگاه را عوامل نهادي اثرگذار 

هـا و   سازي تحقیقات دانشگاهکالهی عوامل نهادي موثر بر تجاري

هـاي آمــوزش   موسسـات آمـوزش عـالی کشـور را برگـزاري دوره     

مراکز آمـوزش عـالی و اسـتقرار دفـاتر      ها و کارآفرینی در دانشگاه

پوري و احمدي  ]. میگون23دانند[ ها میانتقال فناوري در دانشگاه

سـرمایه   ،هـاي دانشـگاه   سیاسـت  ،عوامل نهادي فرهنگ دانشگاه

سازي دانشگاه درباره تجاري  اهداف و ماموریت ،اجتماعی دانشگاه

را  تروشـیمی ها و قراردادهاي دانشگاه با صـنعت پ  و سابقه فعالیت

] و کالنتـري بـه سیاسـت    24[کنـد موثر بر این حوزه معرفی مـی 

اتخـاذ   ،اعطاي لیسانس انحصاري در مقابل لیسانس غیرانحصاري

سیاست خریداري سهم مالکیت در برابـر سیاسـت دریافـت حـق     

سیاست مرخصـی بـدون حقـوق (بسـیاري از افـراد       ،برداري بهره

دانشگاهی حاضر بـه تـرک همیشـگی موقعیـت شـغلی خـود در       

هاي انشعابی که احتمـال شکسـت آن    دانشگاه براي ایجاد شرکت

دهی و فرهنگ دانشگاه اشاره سیستم پاداش ،وجود دارد، نیستند)

]. زاهـدي مـواردي همچـون اثربخشـی دفتـر انتقـال       25کند[ می

وجهه دانشگاه و رویکرد دانشگاه  ،هاي مجوزدهی سیاست ،فناوري

زارع و حجـازي بـه قـوانین،     .]26[اسـت را مورد توجه قـرار داده  

هاي حمایت ،هاي مرتبط با تجاري سازي تحقیق مقررات و مصوبه

-شناختی حامی تجـاري -هاي فرهنگیهنجاري مدیران و حمایت

عوامـل  انـد  تـه پذیرف . همچنین]27کنند[ سازي تحقیق اشاره می

توانـد   سازي می نهادي همچون سایر عوامل موثر بر فرایند تجاري

ایجادکننده یک سـاختار انگیزشـی کـه باعـث کـاهش      «عنوان به

سـازي عمـل نمایـد و     در فرایند تجاري شودمی ]28»[نااطمینانی

  سازي ایفاء کند. تواند نقش بازدارنده در فرایند تجاري هم می
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کنش جامعه، دانشگاه و فرد و تـاثیر آن بـر    به برهممقاله  نیا

این تحقیق . لذا متمرکز استسازي دستاوردهاي تحقیقاتی  تجاري

شـود.   محسـوب مـی   کـاربردي هـاي   از نظر هدف، از نوع پژوهش

هاي کیفی و  ها، از نوع پژوهش داده  چنین از نظر نحوه گردآوري هم

ثانویـه از نـوع فراترکیـب) و    اي (مطالعات  روش تحقیق، کتابخانه

بانک جامع مبتنی بر مطالعه منابع اطالعاتی برخط داخلی همچون 

، مرکز اطالعات علمـی  8سیویلیکا هاي مقاالت کنفرانس و همایش

سامانه نشر ، 10پایگاه مجالت تخصصی نور، 9برخط جهاد دانشگاهی

ژوهشگاه ، پ12ایران پایگاه مطبوعات، 11دانشگاه تهران مجالت علمی

هـاي اطالعـاتی بـرخط     بانـک  و 13ایـران  علوم و فناوري اطالعات

، 16وایلـی  ، جـان 15، اسـپرینگر 14دایرکـت  خارجی همچون ساینس

بدون درنظـر گـرفتن قیـد     18، و تیلور و فرانسیس17ایی تریپل آي

زمانی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق در 

، فهرسـتی از  مرحله رخ داد: با بررسـی کامـل ادبیـات تحقیـق     3

طور فرعی به این مقاالت مرتبط با این حوزه و حتی مقاالتی که به

اند، تهیه گردید؛ چکیـده ایـن مقـاالت اسـتخراج      موضوع پرداخته

با استخراج عناصر کلیـدي،    بندي شد؛ و در نهایت، و دسته گردید

  بندي صورت گرفت. ترکیب نهایی این موارد انجام شد و جمع
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  مختلط

سـازي دسـتاوردهاي تحقیقـاتی در     حرکت به سمت تجـاري 

در شـود. تـا زمـانی کـه      دانشگاه از یک تغییر پارادایم حاصل می

است، » کاالي عمومی«ها باور بر این است که دانش یک  دانشگاه

کارکرد دانشگاه تنها تولید دانش (تحقیق بنیـادین) و انتقـال آن   

، محققان اقتصادي بـراي  1990قبل از دهه «است. بر این اساس، 

تحلیل رفتار تحقیقاتی دانشگاه از معیار کسب حداکثر مطلوبیـت  

]. اما زمانی که دانـش  29[»کردند یمتوسط دانشگاهیان استفاده 

حاصل از تحقیقات پرهزینه دانشـگاهی، در بـازار متقاضـی پیـدا     

گیري پارادایمی  کند (تحقیق مختلط یا کاربردي)، شاهد شکل می

رنـج تحقیقـاتی در    جدید هستیم که به رایگان قـرار دادن دسـت  

ر دانـد و د  اختیار صاحبان صنایع و سرمایه را به دور از عقـل مـی  

واقع دانش را نه یک کاالي عمومی که یک کـاالي شـبه عمـومی    

8 www.civilica.com 
9 www.SID.ir 
10 www.noormags.com 
11 journal.ut.ac.ir 
12 www.magiran.com 
13 www.irandoc.ac.ir 
14 www.sciencedirect.com 
15 Link.springer.com 
16 Onlinelibrary.wiley.com 
17 Ieeexplore.ieee.org 
18 www.tandfonline.com 
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داند که براي مولد آن حق مالکیت قائل بوده و ظرفیت تولیـد   می

ــروت دارد.  ــتوکسث ــاتیتحق اس ــ ق ــه یعلم ــته   را ب ــار دس چه

و  ی)عملـ  کند که روي دو محـور افقـی (کـاربرد    بندي می تقسیم

ی) قـرار  مـ عل دهیـ پد بنیـادین درک  يتـالش بـرا  محور عمودي (

گـذاري   گیرد و هر دسته را با نماد یک پژوهشـگر مطـرح، نـام    می

  ]:30)[1 شماره نموده است(شکل

انگیـزه  » کنجکاوي«ربع،در ایني خالص:ادیهاي بن پژوهش -

 يخالص بـه جـا   يدانش نظر اصلی کار تحقیقاتی است و بر

-بـه  هیـ پا قاتیهاي تحق دهیا دیتولی تاکید دارد. سود بازرگان

جرقـه  دانشـگاه توسـط    محققـان  اسـت.  کامال فـردي صورت 

 .]31شوند[ برانگیخته می »19جرقه مقدس« ذهنی موسوم به

هـاي   برنامـه  يبرا میطور مستقمعموال به پایه قاتیتحق جینتا

 یعمـوم بـه علـت ماهیـت     .ندسـت یمناسب ن يتجار يکاربرد

تـامین  توسط دولت  يادیهاي بن پژوهش شتری، بدانش يکاال

شود. این بخش بـا توجـه    می انجام ها در دانشگاهو  مالی شده

بور، فیزیکدان اتمی قرن بیسـتم، نامگـذاري    به تحقیقات نیلز

 شده است.

تحقیقـات، صـرفا    در این ربـع،  هاي کاربردي خالص: پژوهش -

 اسـت حلی براي مسائل عملی  یافتن راه   کاربردي و به دنبال

. بنیاد وجود نداردهاي علمی  اي به شرح یا فهم پدیده و عالقه

پـژوهش  انجام عنوان بهکاربردي را پژوهش ملی علوم آمریکا 

ابـزاري   نیـی تع يبا هدف به دست آوردن دانـش و درک بـرا  

شـناخته شـده خـاص     ازیـ ، نبه وسیله آنکه  کند تعریف می

ارزش  دیـ تول ياغلـب بـرا   یپژوهش نیچن]. 32برآورده شود[

 قـات یتحق جیر نتـا . رونـد انتشـا  شـود  مـی  یطراح ندهیبازار آ

 نیتر از ا منجر به استفاده گسترده هاي یخروج دیبا يکاربرد

 یصـنعت  هاي گزارشي و مانند اختراعات، عالئم تجاره ج،ینتا

این دسته از تحقیقـات بـا توجـه بـه اختراعـات       .ائه دهداررا 

  اند.گذاري شدهتوماس ادیسون نام

دنبال گسترش در این ربع، تحقیقات به  هاي مختلط: پژوهش -

با این توضیح کـه درصـددند آن    .اي هستند دانش علمی پایه

کـار  بـه  به منظور برطرف ساختن نیازهاي اساسـی جامعـه   را

هاي  یژگیشامل هر دو ومختلط  یقاتیهاي تحق تیفعالگیرند. 

 هـاي  حـوزه  يبـرا  ژهیـ وامـر بـه   نیا د.نشو می کاربرديو  هیپا

 درسـت اسـت.   يا رشـته  انیهاي م نهینوظهور در زم یپژوهش

19 Sacred spark

این بخش بـا توجـه بـه کارهـاي انجـام شـده توسـط لـوئی         

  گذاري شده است. نام پاستور

چرا که در این دسته نه  ؛گذاري نشده چهارم نام  نام: دسته بی -

مورد نظر است و نه کـاربرد آن در دنیـاي     پیشرفت علوم پایه

ر واقعی. متاسفانه برخی تحقیقات دانشگاهی در این ربـع قـرا  

 گیرند! می

  
  

عملی و بندي انواع تحقیقات علمی براساس کاربردي  دسته: 1شکل 

  ]30درک بنیادي پدیده علمی[

  

ــق   -5 ــتاورد تحقی ــذیري دس ــذیري و بازارپ کاربردپ

  دانشگاهی

 دستاوردهاي آن، روش انتشارانجام تحقیقات و  درباره میتصم

متـاثر  و  روند پژوهشکل بر پارادایم حاکم  راتیتاثدهنده بازتاب

از مجموعه عوامل فردي و نهادي موثر بر دو ویژگی کاربردپذیري 

 (شـکل بازارپذیري نتیجـه تحقیـق یـا اختـراع دانشـگاهی است      و

  . )2 شماره

  
کنش عوامل نهادي و فردي و بازارپذیري و برهم: 2شکل 

  سازي دانشگاهی کاربردپذیري بر تجاري

  

 بنیادین خالص 

 (ربع بور)

 مختلط

–(بنیادین 

 کاربردي) 

 (ربع پاستور)

کاربردي 

 خالص 

ی (ربع ادیسون)
لم

 ع
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دی
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دی
یا
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 آري                  خیر
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 نتیجـه تحقیـق،  کـه   اي اشاره دارد ویژگیبه  ،20پذیريکاربرد

توانـد در   مـی و  دهـد  ارائـه مـی   را جدیـدي  يها یا فناوري يورافن

بـه   .مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد    توسعه محصول یا  ندیفراتوسعه 

باید کـاربردي عملـی داشـته و صـرفا     تحقیق  بیانی دیگر، نتیجه

 کاربردپـذیري  ،یطـور کلـ  بـه  .تئوري جدیدي ارایه نکـرده باشـد  

وابسـته بـه نـوع پـروژه و      اي تـا انـدازه  حـداقل   ،پژوهش یخروج

 انتظـار کـه   کننـد  انتخـاب مـی   ی راکه پژوهش متخصصینی است

هر دو عوامـل   .ارائه دهد يشتریب دارند نتایج با پتانسیل کاربردي

 عوامـل  .پذیري تاثیرگذار هستندکاربردبر سطح  یو سازمان يفرد

در توسـعه   یدانشگاه قاتیشامل باورها در مورد نقش تحق يفرد

 در یسـازمان  هـاي  مشـوق  همچون يعوامل نهاد است و ياقتصاد

سازي  تجاريانداز چشم جه،ینت در .است به محققانپاداش شکل 

کـه بـه نوبـه     است متکیپژوهش  به کاربردپذیري نتیجه تحقیق

   است. یو سازمان ياز عوامل فرد یخود تابع

به قابلیت  سازي ي، احتمال تجارکاربردپذیري تحقیقبر  عالوه

ه دهنـد نشـان  پـذیري بازار دارد. یبسـتگ نیز اختراع  21پذیريبازار

 يمهـم بـرا   يعنـوان ورود بـه  اختـراع  در آن کـه است  اي ویژگی

 ،تواند در بازار می ورود  به شمار می یمحصوالت ای ندهایتوسعه فرآ

بـا   .باشـد داراي کاربرهاي بالقوه  ایو فروخته شده (کاربر بالفعل) 

 سـت؛ یهـاي فنـاوري ن   یژگـ یوناشی از  تنها پذیريحال، بازار نیا

ها و دانشگاه یکه مخترعان علم ی استاز سطح تعامل یتابع بلکه

اسـاس  این بـر  د.نـ ده نشـان مـی   سازي از خـود  يتجار ندیدر فرآ

و  يعوامـل رفتـار   متاثر ازاختراع  کی پذیريو بازار پذیريکاربرد

مربوط به صنعت  يعوامل نهادهمچنین و  يدر سطح فرد یادراک

   .استو سطح دانشگاه 

 
بــر اتخــاذ تصــمیم  يفــردســطح  عوامــل مــوثر - 6

  سازي تجاري

ایـده   هیاول تولیداز تحقیق ( ندیاز کل فرا یبخش مدل نیدر ا

-گیـرد کـه نشـان    تحقیق) مورد استفاده قرار مـی  جیانتشار نتا تا

و  پژوهش يریگ میتصم بر يفردسطح  دهنده کارکرد عوامل موثر

ــایج است(شــکل  ــماره انتشــار نت ــاي بخــش .)3 ش ــتطیلی ه  مس

مشتمل بر تولید  يمحقق فرد تحقیقات دیتولمراحل دهنده  نشان

انجام تحقیق  ،دریافت حمایت براي انجام تحقیق ،ایده تحقیقاتی

و تولید دستاوردهاي تحقیقاتی و درنهایت تصـمیم دربـاره روش   

-انتشار دستاورد(همچون افشاء بـه دانشـگاه و ثبـت اختـراع بـه     

20 Applicability
21 Marketability

این فرایندها  مجموع است.سازي یا انتشار عمومی)  منظور تجاري

دانـش و   اکتشـاف  :بنـدي کـرد   توان در دو گام اصلی بخش را می

   .جیانتشار نتا

 شـود.  شروع مـی  یپژوهش دهیا تولیداکتشاف دانش با  ندیفرا -

 تیـ ماه . معمـوال یابـد  ادامه مـی  با پیگیري منابع مالی سپس

در  امـا  ممکـن اسـت.   یمنابع مالکننده  تعیین ی،پژوهش دهیا

ــان ن یبرخــ ــوارد، محقق ــدازیم ــاري دســت من ــا ک ــا دهی  يه

 .هسـتند بودجه سازي با الزامات  براي متناسب شان یقاتیتحق

بـا  را بودجـه   صیتواننـد تخصـ   محققـان مـی   گـر، ید ياز سو

دارد، اصـالح   یعلمـ جامعـه  در کـه   ينفـوذ مقدار استفاده از 

زیادي بـراي   که تواناییاند  محققان برجسته نشان داده کنند.

از اخـذ   سپـ  .دارنـد بر کانون پژوهش در جامعه  يرگذاریتاث

دسـت  را صـرف بـه   شـان  يمحققان وقت و انرژ ،یمال تیحما

 .کنند یی مینها جینتا تولید آوردن دانش و
  

 
عنوان یکی از سازي به تجاري گیري مدل تصمیم :3شکل 

  )]33هاي انتشار دستاوردها(با الهام از [ روش

  

جامعـه   بـراي  قیـ حاصـل از تحق  جیآن نتـا  توسطکه  انتشار، -

 نـد یمرحلـه از فرا  نی، آخـر گـردد  مـی  »قابل مشاهده« یعلم

هـم در  در دانشگاه و  مه جیانتشار، نتا قیطر از است. قیتحق

-شـکل مـنعکس  در هـا  کانی. پیابد رسمیت می سطح اجتماع

 میتصـم  .است در روند پژوهشنفوذ و تاثیر  هاي انیکننده جر

دارد کـه   رابطهدر این  يریگمیبه تصماشاره -انتشار پژوهش 

را  قیـ تحق جـه یارائـه نت روش محقـق   اشکالی ایچه شکل  به

. اسـت  انتخـاب واحـد   نـد یفرا کیـ به دور از  -کند می انتخاب

 ،یسخنراننشریه، ، کتاب :عبارتند از یانتشار احتمال هاي روش
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هـا،  گزارش ،يهاي کنفرانس، ثبت اختراعات، اسرار تجار مقاله

را روش  نیممکن اسـت چنـد   محققان .شده ارائههاي  و پروژه

حفـظ   :انتشار عبارتنـد از  اهداف .دنطور همزمان انتخاب کنبه

فرد، بـه دسـت    یباال بردن شهرت علم نده،یعمل در آ يآزاد

اعمـال نفـوذ دانـش بـه      ایـ و  نـده یآ یهـاي مـال   آوردن کمک

از  ندهیآ یمال تیحما تیامن نیتام ان،یم نیا در .]34[جامعه

متقاعد کـردن   خواهان محققان است. یی برخوردارباال تیاهم

کـه   انـد  گـذاران اسـت یس ایـ و  یجامعه علم گر،یدانشمندان د

 یمال تیمستحق حما جهیباارزش و در نت شان قاتیتحق جینتا

  .]35[است ندهیآ

-میداده شـده، تصـم   نشـان  3شـماره   که در شکل همانطور

اسـت بـر    ممکن يهاي فرد پژوهش ندیدر هر مرحله از فرا يریگ

 گذارد. ریانتشار تاث میتصم

  میروش انتشـار مسـتق  بر تواند  می یپژوهش دهیانتخاب ا اول، -

 ،هیـ پا قـات یتحق جهیعنوان مثال، نت). به1 ری(مس گذارد ریتاث

کـه  یدرحـال  ؛اسـت کنفـرانس   ایـ  هینشرمقاله طور معمول به

ثبـت   قیـ ممکـن اسـت از طر   يکـاربرد  قـات یهـاي تحق  دهیا

پخش  يتجار ادهاشکال استف گرید ایو  ياختراع، عالئم تجار

 د.وش

انتخـاب  بـر  ممکن است  میمستق طوربهبودجه پژوهش  دوم، -

عنـوان مثـال، بودجـه     به ).2 ری(مس گذارد ریروش انتشار تاث

قابل  مقاله ایگزارش پژوهش  مندازینمعموال  یدولت یقاتیتحق

 .یی استعنوان محصول نهاانتشار به

اتخـاذ شـده در    ماتیتصـم  ترتیـب دهنـده  سوم نشان انیجر -

در هر مرحله، محقق  ).3 ری(مس است یقاتیپروژه تحق سرتاسر

در مـورد روش انتشـار    نیگزیجـا  هـاي  انتخاب باممکن است 

 رییـ تغدرباره نحوه انتشـار را   میتصم جهیو در نت مواجه شود

 ی ازبـ یترک یپژوهشـ   طـرح  کـه زمـانی  ژهیـ وامر بـه  نیا .دهد

مثال،  يبرا .دهد ، بیشتر رخ میاست يو کاربرد پایه تحقیقات

شامل هر دو عنصـر   يوتریهاي کامپ افزار نرم يبر رو قاتیتحق

(ارزش  يو کـاربرد ) تمی(بهبـود الگـور   يادیـ هـاي بن  پژوهش

 يو بودجه کاربرد یهر دو بودجه عموم ن،یبنابرا .است) يتجار

یـک  . کنند کمک اتمام پروژهبراي محقق  کبه یممکن است 

انتشـار و  حالـت  توانـد در هـر دو    مـی  یقاتیپروژه تحق نیچن

 .بروز یابداختراع 

 کیـ  بـر تولیـد  توانـد   در دسترس بودن بودجه می ،مورد آخر -

تحـت  را و به نوبه خود روش انتشار  گذارد ریپژوهش تاث دهیا

 نیـ ا هچگونـ کـه  ایـن درک  يبـرا  ).4 ری(مسـ دهد قرار  ریتاث

، نقش انواع دهد می ریرا تحت تاثانتشار  يریگمیتصم ،انیجر

عنوان اغلب به قاتیتحق .یمریگ میدر نظر را مختلف پژوهش 

کـه   یهنگـام شـوند.   ي مـی بنـد طبقه "يکاربرد" ایو  "هیپا"

 نینفوذ ساده و سر راست است. با ا انیروشن است، جر زیتما

روش وقتی تحقیق ترکیبـی از پایـه و کـاربردي اسـت،     حال، 

  احتمال دارد. شتریب گانهانتشار چند

، و مخـتلط) نیـز بـر    کـاربردي مطابق مدل نوع تحقیق (پایه، 

  نتایج تحقیقات دانشگاهی موثر است.  روش انتشار

طـور  انتخـاب روش انتشـار بـه   پایه:  یقاتیتحق يندهایفرآ -

 روند نیا میمستق جهینت ای ی وپژوهش دهیاز انتخاب ا میمستق

   ).1 ری(مسگیرد صورت میی بودجه پژوهشبدون توجه به /با و

 جینتــا يرونــد انتشــار بــراي: کــاربرد قــاتیتحق نــدیفرا -

منجـر بـه اســتفاده    هـاي  یخروجـ  دیـ با يکـاربرد  قـات یتحق

ي و ماننـد اختراعـات، عالئـم تجـار    ه ج،ینتـا  نیـ تر اگسترده

ـ با ا .ائه دهدار یصنعت هاي گزارش انتشـار   میحـال، تصـم   نی

 يریـ گ می. تصماست تر دهیچیپی محققان دانشگاه ياغلب برا

 افتـد.  یدر دانشگاه اتفاق نم یعیطور طبثبت اختراع به بارهدر

دهنـده   انجـام  انیاز دانشـگاه  ياریبس ه،یپا قاتیتحق ندهمان

 یعنـوان خروجـ  بـه  اتیهنوز هـم از نشـر   يکاربرد قاتیتحق

 یحتـ  .کننـد  می استفادهی دانشگاه ینرسیبا توجه به ا یاصل

 نیـ اسـت کـه ا   دی، بعردیگ به ثبت اختراع میاگر محقق تصم

   .گرفته شده باشد قیتحق ندیدر آغاز فرا میتصم

ـ  در: مخـتلط  یقاتیتحق يندهایفرآ - پـژوهش   نـد یفرا کی

 ایپژوهش  دهیا تصمیمی ناشی ازانتشار صرفا  میط، تصمتلمخ

از  یو خـارج  یاز عوامـل داخلـ   ياریبسـ  .ستیمنبع بودجه ن

 .دهند می قرار ریتحت تاثرا  میهاي چندگانه تصم کانال قیطر

دسـت آمـده از پـژوهش مخلـوط     بـه  جینتاهم ها و زهیانگ مه

عنـوان مثـال،   بـه  شـود.  کـاربردي  ایـ و  بنیـادین ممکن است 

بـا   دتوان می دیجد يوتریافزار کامپنرم یطراح يبرا قاتیتحق

حـل   يبا تقاضـا بـرا   ایو  اتیاضیمحاسبه در ر يتوسعه تئور

 .همراه باشد کیالکترون یدر مهندس یواقع تاز مشکال یبعض

و  هیـ پا قاتیپژوهش مخلوط شامل عناصر تحقگونه که همان

 ایـ  یمـال  تیحمادر پی محققان ممکن است  ،ي استکاربرد

ـ و  هیـ پا قـات یتحق یمنابع مالاز استفاده   .باشـد  کـاربردي  ای

تر گسترده یطور کلمخلوط به قیتحق يهاي انتشار برا نهیگز

 .است هاي چندگانه انتشار شامل روش ادیبه احتمال زبوده و 

مخلوط احتماال شامل هر  یقاتیتحق يندهایفرآ ب،یترت نیا به

 .است 3 شماره ارائه شده در شکل مسیرهمه چهار  ای
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  37  1394شماره بیست و شش، پاییز و زمستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

انتشـار  عوامل نهادي موثر بـر فراینـد تحقیـق و     -7

  دستاوردها

ـ  یبخش قبل در پـژوهش و انتخـاب روش    نـد یفرا نیارتباط ب

 نـد یدر خارج از فرا يحال، عوامل نهاد نیا با .شد فیانتشار توص

 نیا زیدولت ن يراوفن استیو سدانشگاه مانند فرهنگ ه ق،یتحق

 شـکل المرکز هاي متحـد  حلقه .دهد می قرار ریرا تحت تاث میتصم

 جامعـه، دانشـگاه   سطح، تو در تو یسطحمدل سه  کی 4شماره 

ترین واحد تحلیل در سطح سازمان دانشگاه، گروه علمی  (کوچک

البتـه   .دهـد  تاثیر را نشان مـی  ي، و سطوح فرددر دانشگاه است)

در این جا امکان تصویرسازي واضح از مدل سه  ،است ذکرشایان 

سطحی به علت دو بعدي بودن کاغذ وجود ندارد. در واقـع مـدل   

اي است که افزون بـر   سه سطحی و تو در توي مورد نظر به گونه

این که فرد محقق، درون دانشگاه قرار دارد، اما امکـان تعامـل بـا    

طـور  یط نیـز بـه  جامعه بدون گذر از مرز دانشگاه را داراست و مح

 هـر مستقیم روي فرد بدون گذر از مرز دانشگاه تاثیرگذار اسـت.  

 یدر جهـان واقعـ   یسـازمان  يدهنده مرزهـا در نمودار نشان رهیدا

دانشـگاه   یدر فرهنگ پژوهشـ  يمدل، محققان فرد نیا در است.

پژوهشـگر   کیکه اقدامات  ییهااز ارزش ياریبس .شوند ادغام می

 گرفتـه  طیمحـ  نیاز ا میطور مستقبه دهد،  میقرار  ریتحت تاث را

 .شود می

 

 
  مدل عوامل نهادي موثر بر فرایند تحقیق و انتشار دستاوردها :4شکل 

  

 شـان کـه هنجارهـا و قواعد   اي قرار دارند در جامعه هادانشگاه

قـرار   ریتحـت تـاث  را ها و به نوبه خود، افـراد در دانشـگاه   دانشگاه

بر  جامعه ریتأثبنابراین سه مسیر اعمال تاثیر مشتمل بر  .دده می

 ماتیبـر تصـم   یموسسات دانشـگاه تاثیرات  ،يفرد يریگمیتصم

  است. دانشگاه يعوامل نهاد بر یاجتماع ریتاثي و فرد

ـ گمیبر تصم جامعه ریتأث مـا از جامعـه    درکي: فـرد  يری

 .اسـت  و اثر متقابل آنهـا  یاسیو س ياقتصاد ،یشامل جوامع علم

را  قیـ هاي تحق برنامه یاسیس ای يدر جوامع اقتصاد ها میرژ رییتغ

-بـه  .کنـد  ی ایجاد مـی در جامعه علم »22نقاط داغ«و داده  رییتغ

 لیـ در اوا يدر طول بحران انرژ يانرژ متیق شیمثال، افزاعنوان 

هاي تحقیق و توسعه  برنامهقابل توجه در سطح  شیبه افزا 1970

 اتریدر مـورد دو نـوع تـاث    مـا  .]36[منجـر شـد   يانـرژ  حوزه در

اثـرات   و مـدت  یطـوالن  نهینهاد راتیتأث :کنیم ی بحث میاجتماع

 قـات یتحقبـر   ،مدت یطوالن یاجتماع رییتغ کوتاه مدت. یتصادف

هـاي   ارزش گذارد. می ریتاث یجیآهسته و تدر صورتبه یدانشگاه

هـاي   بـه سـمت پـژوهش    یهاي اجتمـاع  ارزش ژهیبه و ،یاجتماع

 قاتیهاي تحق يریگمیمدت بر تصم یتواند اثرات طوالن می ،یعلم

و  دهیـ ا هم بر تولیـد  یاجتماع راتییتغ نیچن داشته باشد. یعلم

 انتشـار  میتصـم بـر   نیو همچنـ  قیتحق ندیفرامراحل هم بودجه 

، گـزارش بـوش   1940 دهـه  عنـوان مثـال، در  بـه  .گذارد تاثیر می

ـ بـه اولو را  يادیـ هـاي بن  پژوهش ،علم استیس بارهدر بـاال در   تی

محققـان دانشـگاه هنـوز هـم      جه،ینتدر  .ارتقاء داد یجامعه علم

 یاجتمـاع  يروهاین است. هیپا قاتیتحق يبه سو شتریشان بلیتما

و کوتاه مـدت نیـز تـاثیر     يقو یشوک تصادف قیپژوهش از طر بر

هـاي   و فاجعـه  بحران .شود وارد میجامعه  قیکه از طر گذارند می

تحـت   میطـور مسـتق  بـه را تواند دستور کار پژوهش  می یاجتماع

 مرکـز ثقـل   ی،تی، مسائل امنیازده سپتامبراز  پس .دهد قرار ریتاث

 در يشـتر یشد. دانشـمندان ب  یو بودجه پژوهش قیهاي تحق دهیا

 ایـ وارد  پـژوهش  حـوزه  نیـ بـه ا  ،بودجه صیتخص شیافزا جهینت

 قیـ تحق ياز بودجـه بـرا   ياآنجا که بخش عمده از .شدندمنتقل 

 يبـرا  یکانـال اصـل  شـود، دولـت    تامین میدولت  توسط دانشگاه

ــاث ــوالن اتریت ــادف  یط ــدت و تص ــاتیدر تحق یم ــگاه ق  یدانش

 قیـ و از طر افتـه ی شیافـزا  یاجتمـاع  يهنجارهـا لـذا   .]32[است

  و قانون به دانشگاه منتقل شده است. دولتیهاي  بودجه پژوهش

ي: فـرد  ماتیبـر تصـم   یموسسات دانشـگاه تاثیرات 

کـانون پـژوهش،    ،ی(تمرکـز دانشـگاه   یعوامل آموزش ها دانشگاه

هـاي   تیـ ظرف شیبه منظور حفظ و افـزا را ) ...و  ينهادچارچوب 

آنها نفـوذ   ند،یفرا نیا یط در .]37اند[ شان اصالح کرده یقاتیتحق

22 Hot spots 
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  38  1394شماره بیست و شش، پاییز و زمستان   تکنولوژي صنعتیفصلنامه توسعه دو

لحـاظ   از .کننـد  ایجـاد مـی  هاي پـژوهش   يریگمیر تصمب ينهاد

اواخـر قـرن    در دانشگاه بود. هیاول یتمرکز علم ،آموزش ،یخیتار

براي  یاضاف عنوان وظیفهرا به قاتیتحق ی،انقالب علم نی، اول19

انقـالب   بیسـتم،  قـرن  لیاز اوا .دی اعمال نموآموزش هاي دانشگاه

سه جانبـه   تیمامور کیبه سمت  رادانشگاه  یدوم به آرام یعلم

 هر .]38[متحول نموده است يآموزش، پژوهش و توسعه اقتصاد

هاي  پژوهش میتصمبر  میطور مستقبه ي،تحوالت نهاد نیاز ا کی

 ينهـاد  راتییتغ .تاثیر گذاشته است ندیدر تمام مراحل فرآ يفرد

 .داده است قرار ریپژوهش را تحت تاث يریگمیتصم زین يساختار

دانشگاه همانند تاثیر تاسیس دفاتر صدور مجوز انتقال فناوري در 

ــکلمب ــی دل   ای ــانون ب ــویب ق ــس از تص ــتیس .]38[پ ــاي اس  ه

 اسـت یس وزمـان انتشـار   سیاسـت  (کـه   یپژوهشـ کننده  لیتسه

 رییـ تغ يمحققـان بـرا   يبـرا  ينهـاد  قی) تشـو مالی است تیحما

شـان ایجـاد کـرده     جینتـا انتشار هاي  و روش یقاتیهاي تحق نهیزم

ـ  می نیهمچن ها در دانشگاه يساختار راتییتغ .است جهـت   دتوان

هـا و  گـروه  جـاد یعنوان مثال، ابه .دهد قرار ریپژوهش را تحت تاث

 یهـاي پژوهشـ   دوم کـانون  یپس از جنگ جهـان  دیجد ينهادها

  .]38داد[ ریتحت تاثرا دانشگاه 

ر  یاجتماع ریتاث بـر   عـالوه : دانشـگاه  يعوامـل نهـاد   ـب

، محقـق دانشـگاه و   ایـ جامعـه و محقـق    نیب میهاي مستق رابطه

 .دهـد قـرار مـی   ریتـاث  ی را تحـت موسسـات دانشـگاه   جامعه نیز

ــه    ــوانین ب ــع ق ــون وض ــواردي همچ ــد  م ــهیل فراین ــور تس منظ

در  1980 سـال دول -سازي دانشگاهی همچون قانون بـی  تجاري

اي.  ] و یا تصور جامعه از یک دانشگاه و حتی اثـر هالـه  38آمریکا[

دول، ادبیـات فارسـی    -درباره اثر وضع قوانین همچون قانون بـی 

لذا این بخش از مقاله تنها به اثر اعتبار و  ؛قابل مطالعه وجود دارد

  پردازد. اي افراد جامعه بر دانشگاه می اثر هاله

 ریعنـوان تصـو  بـه را  یه آموزش عالموسس کی ون وت اعتبار

تعریـف   گـران یدر چشـم د موسسـه  ، اعتمـاد) آن  نفـوذ  ت،یفی(ک

ذهـن افـراد جامعـه     دردانشگاه ي که از یک ریتصو .]39[کند می

 ؛]40تـاثیر بسـزایی دارد[   آن دانشگاه تیموفقگیرد، در  شکل می

  نیز تحـت تـاثیر ادراک و برداشـت   ها  ، دانشگاهيمثل هر نهادلذا 

هـر نهـادي از جملـه     يبقـا  يبرداشـت بـرا   نیو ا عه هستندجام

دانشـگاه   ریتصو اگرکول و لیپتون معتقدند  .استمهم ها  دانشگاه

کـه در   شـود  ی تبدیل میدانشگاه اعتباربه  تی، در نهاحفظ شود

و گذشته دانشگاه  چهخیتار بستردانشگاه در از  کنونی یابیارز ،آن

 یشـناخت  مفهـوم جامعـه   کینوان عبه اعتبار. لذا ]41[دهد رخ می

در  .]42[کنـد  یمـ  فـا یا یدانشگاه ستمیدر س یمهمو  ژهینقش و

، اعتبار سازمانی دانشگاه از منظـر اعضـاي هیـات    دانشگاهیبستر 

 یدرک کلـ  ،دانشـگاه  اعتبارعلمی و دانشجویان بالقوه مهم است. 

این امکـان   اعتبار داخل و خارج دانشگاه است. از دانشگاه تیفیک

در صورت عدم وجود هـر  حتی  يریگ میتا تصم سازد فراهم می را

 عملکرددر این شرایط، حتی  .]43[شود انجام گریگونه اطالعات د

گرفتـه   دهیـ ممکـن اسـت ناد  دانشگاه  یهاي منف یژگیو و فیضع

   .انتساب داده شودخارج از دانشگاه  يزیبه چ ایو شده 

از قـدرت و   یعنـوان بخشـ  بـه ختی شـنا  جامعهاز منظر اعتبار 

که وابسته به  یکسان به که محیط یک نهاد است در جامعه ازیامت

 کیـ که در  ینجویادانش .]44شود[ هستند نیز منتقل مینهاد  آن

دسـت  را بهاعتبار  نیاز ا بخشیبه  نیز دارند دانشگاه معتبر حضور

دانـش  تحـت تـاثیر    شـتر یمـردم ب سویر معتقـد اسـت    .آورند می

 ریتصـو انش جدیدشـان؛ بنـابراین اعتبـار و    شان هستند تا د یقبل

گاه در انتخـاب دانشـ  بر افراد  يا العاده ر فوقیاثسازمانی دانشگاه ت

حضـور   يبرا يقو لیطور معمول تماان بهجویدانش ن،یبنابرادارد. 

کـه   شاید به همین دلیل اسـت  .]44دارند[هاي معتبر  در دانشگاه

از ابتـدا بـه    ادیـ هاي آنها به احتمـال ز  بالقوه و خانواده انیمتقاض

شود که  دانشگاهی موجب میاعتبار  .هستند دنبال دانشگاه معتبر

دانشـگاه  بـه داشـتن شـغل در     لیـ تمانیـز   علمـی  اعضاي هیـات 

داشته باشند. اعضاي هیات  یدانشگاه تربخش معتبرمعتبرتر و یا 

جـا   عتبرتـر جابـه  شان به سـمت موسسـات م   از موسسهکه  علمی

در نرخ انتشـار و نـرخ اسـتناد بـه      یقابل توجه شیافزا ،شوند می

ــان را  ــان انتشارش ــینش ــد م ــال ؛دهن ــان یدرح ــه کس ــه  یک از ک

 ،شـوند  جا می شان به سمت موسسات با اعتبار کمتر جابه موسسه

سـویر معتقـد    .دهنـد  مـی نشان  يور در بهره یکاهش قابل توجه

قـادر بـه جـذب     ي،قو ریتصاوداراي اعتبار زیاد و موسسات است 

 و ماندن این اعضاء در ایـن ] 44[هستندبهتر  یعلم اتیه ياعضا

را نیز توان جذب منابع مالی بیشتري  است و تر یطوالنها  دانشگاه

  ]. 45[دارند

ا اثـرات  سـازمانی ر  ریتصـو  لیتشک موثر بر ندیدو فرادولینگ 

رخ هنگـامی   اي هالـه  اثر .]46داند[ میساده  اتو استنتاج اي هاله

 يهـا  موسسه بـه بخـش   ایشرکت  کیاز  یکل ریدهد که تصو می

آشـنایی کمتـري بـا آنهـا     که فرد  ی از آن شرکت یا موسسهخاص

پر کردن  يبراکلی  "اعتبار" ازمردم در واقع  .یابد می میتعم دارد،

نشان  یدانشگاه حوزهدر  .کنند می استفاده از دست رفته اتیجزئ

مقالـه   ایـ کـه آ بر این  یسازمان  یوابستگ اي که اثر هاله ه شدهداد

تاثیرگـذار   ودرد ش ایو  دهش رفتهیپذ مجله کیتوسط  یدانشگاه

دانشـگاه   کیـ  دهد کـه چگونـه   اي توضیح می ]. اثر هاله47است[

معتبـرش وجـود    یفنریغ يها که از گروه اي یکل درکاز  تواند یم

 سازي و در تجاري ،)...و  خ،یتار ،یسیانگلهاي  رشتهمانند ه( دارد
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  .داستفاده کن ها فناوريمجوز صدور 

 
گیـري   بحث: مدل جامع عوامل مـوثر بـر تصـمیم    -8

 روش ارائه دستاوردهاي تحقیقاتی

مدل عوامل فردي و مدل عوامـل نهـادي مـوثر بـر      بیترکبا 

-فرایند تحقیق و انتشار دستاوردها، مدل جامع عوامـل مـوثر بـه   

سازي دستاورد تحقیقاتی  بر تجاري يریگمیکه تصم آید میدست 

   .)5 شماره (شکلدهد می قرار ریرا تحت تاث
  

 
گیري روش ارائه  مدل جامع عوامل موثر بر تصمیم :5شکل 

 دستاوردهاي تحقیقاتی
  

 یاجتمـاع  ينهـاد  رییتغنشان داده شده که  5شماره در مدل 

طـور  دانشـگاه بـه   يهنجارهـا  رییـ تغ قیـ از طرو  میمسـتق  طوربه

دستاورد(دسترسی عمومی یـا   نحوه انتشارانتخاب بر  میمستقغیر

 ریتـاث سـازي)   منظور صدور مجوز و تجاريایجاد مالکیت فکري به

اثر اعتبار سازمانی دانشگاه و تصویر دانشـگاه در ذهـن    گذارد. می

و  گذاشـته  ریتـاث  قیـ بودجه تحق صیتخصتواند بر  جامعه نیز می

دهـد و   قرار ریتحت تاث به نوبه خودرا انتشار نحوه  میتصم سپس

نحـوه   میتصـم بـر   ،دانشـگاه  ينهـاد و نیروهـاي   ریی، تغدر نهایت

شـماتیک، ایـن امکـان را فـراهم      مـدل  نیـ ا گذارد. انتشار اثر می

 نیو همچنـ  کوتاه مدت و بلندمدت یاجتماع يروهاین تا سازد می

در . نظـر بگیـریم  ی را در سـازمان  يریـ گ میتصم ندیو فرا استیس

را  یینهـا  میتصـم و اصلی کـه   میمستق ریسه تأثتوان  مجموع می

از مـدل   ،دهد میقرار  ریپژوهش تحت تاثاختراع نتایج ثبت  براي

یا همان بودجه و تـامین   از پژوهش یمال یبانیپشتدرک نماییم: 

بنـابراین   .یاجتمـاع  يروهـا یدانشگاه و ن نهاديهاي  یژگیو ،مالی

  نشگاهی و صدور مجوز تابعی به شکل زیر است:دا اختراعثبت 

)1(  Academic Commercialization = fC (B , I ,S )  

هـاي   یژگـ یو Iمتغیر بودجـه و تـامین مـالی پـژوهش،      Bکه 

یـک تـابع    fCی اسـت. امـا   اجتمـاع  يروهـا ین Sدانشگاه و  نهادي

جداگانه ضمنی است که در آن متغیر بودجه خود تابع سه متغیر 

، (FBb)بنیـادي  پـژوهش دولتـی بـراي    بودجـه مشتمل بر بودجه 

 یهاي صـنعت  و بودجه (FBa)کاربردي پژوهشدولتی براي  بودجه

  .است (IBa)براي تحقیقات کاربردي دانشگاهی 

بلندمـدت و  ی اجتمـاع  يروهاین بر مشتمل یاجتماع يروهاین

کننـده  تعیین یعامل اصل ياقتصاد طیشرا نیکوتاه مدت و همچن

 بلندمـدت  یاجتماع يروهاین .است قاتیتحقدولتی بودجه سطح 

 ،یتوسـعه فنـاوري ملـ    دربـاره  یاسـ یس یآگـاه  شیافزاهمچون 

در جامعـه   مـدت ناشـی از ترجیحـات   طوالنی نیروهاي پیوسته و

هاي دانشگاهی همچون تحقیقات بنیادین در حوزه  پژوهش حوزه

نیروهـاي   ،کوتـاه مـدت   یاجتمـاع  يدادهایـ رو .است ژنوم انسان

هاي اجتمـاعی   پرقدرت اما کوتاه مدت ناشی از تحوالت یا بحرانی

هـاي فسـیلی بـه دلیـل بحـران       (همچون باال رفتن قیمت انـرژي 

بودجـه   صیتخص تیاولوبر هاي موثر  استیس اي) است که منطقه

از  یکـ ی دولـت  مـالی البتـه تـوان    کنـد.  مـی  تحریکرا کاربردي 

قـرار   ریتـاث  است کـه بودجـه پـژوهش را تحـت    ی هاي مهم جنبه

 ،هـاي دولـت   اسـت یس ،شود می فیکه اقتصاد ضع یزمان .دهد می

 يک توسـعه اقتصـاد  یـ حرت دیام بهو توسعه فناوري  قیتشو يبرا

هاي نهادي دانشگاه هماننـد سـابقه و قـدمت،     ویژگی .دارد لیتما

امـري   یه در آن ثبـت اختـراع دانشـگاه   فرهنگ دانشـگاهی (کـ  

اعتبـار و  ثبـت اختـراع سـاده باشـد)،      ندیفرابوده و  شده رفتهیپذ

گذاران نیز در تعیـین   اي ذهنیت سیاست پرستیژ نهادي و اثر هاله

  سطح بودجه یک دانشگاه در مقایسه با دیگري موثر است.

)2(  Budget = fB (FBb , FBa , IBa )  

ویژه بودجه دولتی براي حـوزه تحقیقـات   بودجه دولتی نیز به

 )SF( و نیروهاي اجتمـاعی  )EF( اقتصاديکاربردي تابع نیروهاي 

صورت ثابت است. در حوزه تحقیقات بنیادین، تخصیص بودجه به

آنجا  ازیابد.  ها اختصاص می گیري خاصی به دانشگاه و بدون جهت

 يهـاي کـاربرد   به برنامـه  میطور مستقبه ی،کم هیپا قاتیکه تحق

 غیرمحتمـل هاي امـد ی، از پهـا  ثبت اختراع ،شود میمنجر ي تجار

 زیـ ن هیـ پا قاتیحال، تحق نیا با است. هیپا قاتیتحقنتایج انتشار 

ــه ــوان ب ــايعن ــدهیآ زیربن ــاتیتحق ن ــاربرد ق هرچــه  اســت.ي ک

، اضـافه شـود   یتر بـه اسـتخر دانـش عمـوم     يادیهاي بن پژوهش

 جهینت کهراي اینب البته، .خواهد بودتر سازنده يکاربرد قاتیتحق

بـه   ازیـ نباشـد،  صـرفه  مقـرون بـه   ياقتصاداز نظر  هیپا قاتیتحق

 قیـ به تعو هیپا قاتیکه اثر تحق است يکاربرد قاتیتحقتوسعه و 
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 افتد.   می

 رايدولت ب يکاربرد قاتیتحق ه،یپا قاتیتحق بودجهخالف  بر

 ازیـ ن یـک درنظرگرفتـه شـده کـه     یقاتیتحق دیتول يدانشگاه برا

نـه  و اغلـب،   سـازي  يتجـار  .سـازد  مـی  برآوردهرا  فناورانه خاص

سـازي   يکـه تجـار  یهنگام .ی استقاتیتحق نیهدف چن شه،یهم

گام در  نیطور معمول فقط اولبه یدانشگاه قاتیهدف است، تحق

  .ي استانتقال فناور بلندتر ندیفرا کی

 (IBa)براي تحقیقات کاربردي دانشگاهی  یهاي صنعت بودجه 

همچون اعتبار سـازمانی،   (IF)هاي نهادي دانشگاه  نیز تابع مولفه

  است. (SF)و نیروهاي اجتماعی  (II)درآمد صنعت 

)3(  FB = gFB (EF , SF)  

)4(  IBa = gIB (IF , II , SF)  

 تحـت تـاثیر   زیـ دانشـگاه ن  قـات یتحق يصنعت برا یبانیپشت

گـذاران دولتـی    است که بر سیاست يو اقتصاد یاجتماع يروهاین

، منابع در دسـترس  یصنعت درآمدافزایش مثال،  يبرا .موثر است

  نیـی تعتحقیقاتی دانشگاهی را هاي  تیصنعت به فعالکمک  يبرا

امـا   .کند کیتحررا  یصنعت قاتیتحق شتریهاي ب تیحمانموده و 

فرهنگ دانشگاهی، برخالف تاثیر مثبتی که بر بخش دولتی دارد، 

 انیـ تـنش م . این اثر ناشی از گذاردمیاثر منفی بر بخش صنعت 

در واقـع هرچـه    .اسـت اختـراع  ثبت  تیمالک برصنعت و دانشگاه 

، داشـته باشـد   حق ثبت اختـراع  حفظدر  بیشتريدانشگاه اصرار 

پــروژه  کیــخــود از  تیــحماکــه صــنعت، کمتــر احتمــال دارد 

هـاي   استیبخش صنعت به س ن،یبر ا عالوه .دهدادامه  یقاتیتحق

واکـنش نشـان   ي کـاربرد دولتـی  دولت، از جملـه مقـدار بودجـه    

مندي از دستاوردهاي  به بیان دیگر، صنعت با هدف بهره دهد. می

هاي تحقیقات کاربردي که دولت تخصیص منابع  رایگان، در حوزه

ــی ــا  م ــد و ی ــالکن ــود دارد،   احتم ــی وج ــابع دولت تخصــیص من

 ،یاجتمــاع یکلــ يروهــاین ن،یبنــابراکنــد.  گــذاري نمــی ســرمایه

 نیـی تع در یهـاي دولتـ   اسـت یهاي سـطح دانشـگاه و س   استیس

  .براي تحقیقات کاربردي دانشگاه موثر است بودجه صنعت

   

 يریگجهینت -9

سـازي، عامـل    در اکثر مطالعات انجام شده در حـوزه تجـاري  

موثر در انتقال فناوري دانشگاهی را قابلیت فنی اختراع براي ارائه 

مشخصـات   نیاختراعات با بهتـر  اساسدانند که براین  به بازار می

کـه ایـن   درحـالی  ؛شدن دارند ی، بهترین شرایط را براي تجاريفن

کـه   دادنشـان   شـناختی  شـناختی و روان  مطالعه از منظر جامعـه 

فناوري  انتقال سازي و براي موفقیت تجاري ییبه تنها یفن یژگیو

که عوامل نهـادي همچـون قـوانین     چنان .ستین یکافدانشگاهی 

 اسـت یو سسـازي در سـطح جامعـه     گـر تجـاري   موضوعه تسهیل

این در  در سطح سازمان دانشگاهو فرهنگ و اعتبار  دولت يورافن

 کیـ که اقدامات  ییها از ارزش ياریبسکند.  ایفاي نقش می حوزه

 طیمح نیاز ا میطور مستقبهدهد،  میقرار  ریتحت تاث راپژوهشگر 

هنجارها و قواعد جامعه افزون بر تاثیرگـذاري بـر    .شود می گرفته

بنابراین سـه مسـیر اعمـال تـاثیر      .بر دانشگاه نیز موثر است ،فرد

موسسات تاثیرات  ،يفرد يریگمیبر تصم جامعه ریتأثمشتمل بر 

 يعوامـل نهـاد   بر یاجتماع ریتاثي و فرد ماتیبر تصم یدانشگاه

وار و  کـنش  وده و بـرهم است. البته این تاثیر یک سویه نب دانشگاه

دو سویه است. یعنی فرد و دانشگاه نیـز بـر جامعـه تاثیرگذارنـد.     

مدل عوامل فردي و مدل عوامل نهادي  بیترکبا نگارندگان مقاله 

موثر بر فرایند تحقیق و انتشار دسـتاوردها، مـدل جـامع عوامـل     

را تحت سازي دستاورد تحقیقاتی  تجاري يریگمیکه تصم موثري

گونـه کـه از مـدل مشـخص     همان .دهد، ارائه دادند می قرار ریتاث

بوده نشـان داده شـده    23صورت تو در تواست، در این مدل که به

 رییـ تغ قیـ از طرو  میطـور مسـتق  بـه  یاجتمـاع  ينهـاد  رییتغکه 

 نحـوه انتشـار  انتخـاب  بـر   میمستقغیرطور دانشگاه به يهنجارها

کـري بـه منظـور    دستاورد (دسترسی عمومی یا ایجـاد مالکیـت ف  

شـماتیک   مـدل  نیا گذارد. می ریتاثسازي)  صدور مجوز و تجاري

کوتـاه مـدت و    یاجتمـاع  يروهاین تا سازد این امکان را فراهم می

ی سـازمان  يریـ گ میتصـم  نـد یو فرا استیس نیو همچن بلندمدت

ــود ــه ش ــی  .درنظرگرفت ــه م ــک جمل ــت   در ی ــه گرف ــوان نتیج ت

ــاتی بیشـــتر در بســـتر   تجـــاري ســـازي دســـتاوردهاي تحقیقـ

هــا و  دهــد تـا بســتر فنــی در کتابخانــه  شــناختی رخ مــی جامعـه 

  .ها آزمایشگاه

23 Nested 
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