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  چکیده

اسـت کـه تـا حـد امکـان حـاالت        یدانشـگاه  قاتیتحق يدستاوردها يساز يجامع در تجار یهدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل

فـرارو توانمنـد سـازد.     يهـا  به پرسـش  ییگو حوزه را در جهت پاسخ نیدر ا ریدرگ نفعان يرا پوشش داده و ذ يساز يمختلف تجار

 نیـ از خبرگـان ا  یبا نظرسـنج  زیو ن ایدن يها دانشگاه يساز يتجار يها مدل یقیپژوهش با مطالعه تطب يشنهادیمدل پ يها مولفه

 73شـامل   قیـ تحق نیـ ا یمـورد بررسـ   ياست و جامعه آمار یقیو به روش تطب يپژوهش از نوع کاربرد نیشدند. ا ییحوزه شناسا

ارائـه   نظـر صـاحب  37به  ییمدل نها ،یابیرهدفمند انتخاب شدند. به منظور اعتبا يریگ دانشگاه از پنج قاره است که با روش نمونه

کـه   دهد یارائه م يا افتهیمتمرکز است و  مدل بهبود  ایدن  دانشگاه 73 يساز يتجار يها مدل یقیتطب یبررس يمطالعه رو نیشد. ا

تمـام   يایاز مزا يدمن با بهره دیمدل جد نیواقع شود. ا دیکشور مف يها دانشگاه يساز يسازوکار تجار يور بهره شیدر افزا تواند یم

باشـد   يافـراد  يتا بتواند راهگشـا  رفتهیصورت پذ يا مدل مذکور به گونه یاست. طراح یقبل يها مدل بیاز معا یها، فاقد برخ مدل

 نـد یفرا یمدل مطالعه شـده در طـ   73مدل نسبت به  نیا يبرتر لیهستند. دال یدانشگاه يساز يکه در عمل به دنبال کنش تجار

توجـه بـه    گـر، ید ي) و از سـو يدنـ یو نه فرا ي(کارکردیخارج قاتیتحق دیجد يها آن با توجه به مدل تیجامع وس کیاز  ق،یتحق

  نظران به دست آمده است. و مصاحبه با صاحب یداخل قاتیاست که در تحق یو عوامل ارهایمع

  

  مطالعه تطبیقی. ،مدل ،دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهی ،سازي تجاريواژگان کلیدي: 

 amin.pazhouhesh@gmail.comو آدرس پست الکترونیکی:  021-61117550شماره نمابر: 

 عهده دار مکاتبات�

  jpkarimi@ut.ac.irآدرس پست الکترونیکی:  �

 entpost@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:  2

 akhavan@aut.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:3



  ...بر  یمبتن یدانشگاه قاتیتحق يدستاوردها يساز يمدل تجار

 

  22  1395شماره ییست و هشت، پاییز و زمستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  مقدمه - 1

در  یهـا، ابـزار مهمـ    شـده کـه دانشـگاه    رفتـه یپذ یطور کلبه

جـا کـه    بر دانش هستند. از آن یاقتصاد مبتن يریگ شکل لیتسه

توسـعه   یدولتـ  یقاتیها و موسسات تحق در دانشگاه يادیدانش ز

 کننـده  عیعنوان تسربه توانند یها م و رسوب نموده، دانشگاه افتهی

 لیـ دل نیعمل کنند. به هم يا منطقه یو اجتماع يتوسعه اقتصاد

 جـاد یو ا یاز کشورها، در حال انجام اصـالحات دانشـگاه   ياریبس

 تـر  یرقـابت  تـر،  شیب يخودمختار ياعطا کردیتحول هستند(با رو

 يسـاز  يتجـار  شیبر عملکـرد و افـزا   یعمل کردن و بودجه مبتن

ــا ــاتیتحق جینت ــدر ا ].1)[ق ــم نی ــوآور ان،ی ــش  يعنصــر ن و نق

 يریپـذ  رقابـت  هیـ نما«کـه   افتـه ی تیـ اهم يا ونهها، به گ دانشگاه

از  یغنـ « يکشورها يبند دسته»  2013-2014کشورها:  یجهان

 یسـنت  زیتمـا  نیگزیرا جـا  »ياز نظر نوآور ریفق«و  »ينظر نوآور

نمــوده » در حــال توســعه«و  »افتــهیتوســعه « يکشــورها نیبــ

و توسـعه   ينـوآور  يکـه دانـش بـرا    چنـان  ]. در واقع هـم 2است[

از جامعه بـه   یشیتر شده و بخش رو به افزا مهم دیوکار جد کسب

 يوآوردر نـ  يتر ها نقش مهم دانشگاه شوند، یوارد م یآموزش عال

 کیاز  يها به تجارت دانش و فناور و ورود دانشگاه کنند یم يباز

بـا   ریشـ  يسـاز  یشده اسـت؛ از غنـ   لیضرورت تبد کیبه  تیمز

و  3[1990تـا خلـق گوگـل در دهـه      1920در دهه  يد نیتامیو

قـانون   18مـاده   »ي«و » ط«، »ز« يدر بنـدها  زین رانیا در ].4

و جـزء   1393قانون بودجه سال  5جزء (ح) تبصره ، برنامه پنجم

ــر بــه94قــانون بودجــه ســال  5(ج) تبصــره  ــوان  يریکــارگ ، ب ت

علـم بـه    لینو و تبـد  يها دهیپژوهشگران در جهت خلق دانش، ا

 تیـ بازار و حما هبه محصول قابل ارائه ب یدانش فن لیثروت، تبد

سـهم   شیو افزا یدانشگاه قاتیتحق يدستاوردها يساز ياز تجار

 يو فنـاور  شـرفته یبر دانـش پ  یمحصوالت و خدمات مبتن دیتول

 50بـه سـهم    یابی هدف دست با یناخالص داخل دیدر تول یداخل

(نظـام آمـوزش   يعلـم و فناور  یکل يها استیاز س یدرصد بخش

ــال ــات،یتحق ،یع ــاور ق ــيو فن ــر   ی) ابالغ ــم رهب ــام معظ  يمق

اما از قوه  ؛شده است دیتاک يمنظور توسعه اقتصادبه 29/6/1393

و  یدانشگاه قاتیتحق يدستاوردها يساز يبه فعل درآمدن تجار

و دشـوار   دهیـ چیوکار، پ کسب طیبه مح یدانشگاه يانتقال فناور

و  یمحاسبات مال ،یفن یدگیچیپ ،یاست که شامل مسائل حقوق

دانسـت کـه    یاهیآن را جعبـه سـ   توان یلذا م .]5است[ یابیبازار

به نسبت مناسب  یها و تعامالت درون آن و ارائه مدل کشف مولفه

 اریهـا بسـ   در دانشـگاه  یو زمان یمال يگذار هیسرما تیموفق يبرا

درک بهتر رابطه  يبرا يا نهیزم پس ،يساز است. مدل تیحائز اهم

کـه بـه    سازد یفراهم م يورو نوآ یو توسعه دانشگاه قیتحق نیب

ـ     و رشـد   یدانشـگاه  قیـ تحق نینوبه خود، بـه شـناخت رابطـه ب

 افتـه ی میکـردن مـدل تعمـ    دای]. البته پ6[کند یکمک م ياقتصاد

ــا نیــیکــه تــوان تب یاهدانشــگ يســاز يتجــار را در  نــدیفرا نی

بـه قطـع    یول رممکنیمختلف داشته باشد، اگر نه غ يها دانشگاه

ــون طیشــرا دردشــوار اســت، و  ــن یکن ــدل زی ــت،  یم ــا دق کــه ب

 رموجـود یکند، مسلما غ نییرا تب ندیفرااین خاص  يها یدگیچیپ

 یپژوهشـ  طیمح ت،یاز آن رو که هر دانشگاه اهداف، مامور ؛است

هر دانشگاه  جه،یخاص خود را دارد. در نت یسازمان يو ساختارها

 يسـاز  يتجـار  جیو نتا ندیاز فرا یمتفاوت ینیب شیدرک و پ يدارا

بلکه  ست،یالشمول ن است. اما در گام اول، مساله، نبود مدل جامع

 يهـا  مـدل  یقـ یتطب سـه یبا مقا يساز يتجار دهیشناخت بهتر پد

 يهـا  هـا در دانشـگاه   مـدل  نیـ درون ا يهـا  مورد استفاده و مولفه

 میبـه تعمـ   ده،یـ پد ییمعتبر است و در گام دوم، پـس از شناسـا  

  . افتیاز مدل دست  يتر تازه
 

 پژوهش نهیشیپ -2

و  ریاز تفاسـ  ياریشـامل بسـ   یدانشگاه يساز يتجار میمفاه

 نـه یزم مختلـف بـا توجـه بـه اهـداف دانشـگاه، پـس        يها دگاهید

 ،يکـاربران فنـاور   ،يدهنـدگان فنـاور   پژوهش، پژوهشگر، توسعه

]. با توجه بـه  7است[ یدانشگاه يها و رشته یقاتیتحق يها حوزه

 يساز يمختلف تجار يها موجود، مدل يها یدگیچیمشکالت و پ

ارائــه شــده کــه تــالش داشــته  1970دهــه  لیــاز اوا یدانشــگاه

را  یدانشـگاه  يسـاز  يتجـار  يها پروژه يموثر و اجرا يزیر برنامه

 صیو تشـخ  دهیـ چیها به کاهش مسائل پ مدل نی. ادینما لیتسه

مـدل مناسـب    کیـ طور خاص، ه. بکند یاجزا کمک م نیروابط ب

 نـد یفرآ لیتسـه  يبـرا  یچارچوب انعنوبه تواند یم يانتقال فناور

 يکـه بـرا   یمـدل  نی]. اول8استفاده شود[ یدانشگاه يساز يتجار

توسط گلدور و  1983ارائه شده، در سال  یدانشگاه يساز يتجار

مدل است که پل  ياست. خود روند انتقال، عنصر مرکز بودهالند 

 يفنـاور  رنـده یدهنـده و گ  يهـا  فرهنـگ متفـاوت سـازمان    میان

  ]. 9)[شماره یک(شکل ستا
  

  
  ]9دانشگاه به صنعت[ يمدل انتقال فناور نیاول :1 شکل
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انجـام شـده در    قیـ است که با تحق یخط یندیمدل، فرا نیا

ـ . دسـتاورد تحق شـود  یآغـاز مـ   یبستر دانشـگاه  بـه   لیتبـد  ق،ی

) و یقـات یسـازمان تحق  یو حتـ  قیـ گروه تحق ایمحقق( یریادگی

از  یکـه موجـب انطبـاق فنـاور     شود یم یفناور یاحتمال رندهیگ

از آن در  اسـتفاده س سپو  رندهیسمت گ یازهایسمت دهنده با ن

اسـت کـه    یخطـ  ینـد یفرا یفنـاور . انتقال شود یبستر صنعت م

پل از سـمت دهنـده    یحرکت رو یگلدهر و الند باور دارند در ط

کـامال متفـاوت از آن    یزیـ را به چ یممکن است فناور رندهیبه گ

 دهد. رییچه در منبع است، تغ

 ادیـ توسط بن ،یدانشگاه یساز یتجار یبرا گرید یمیقد مدل

 یمرحلـه خطـ   6 ی) ارائـه شـد کـه دارا   1983(کـا یعلوم آمر یمل

و  شیآزمـا  ،توسـعه  ،یکـاربرد  قیـ تحق ،هیـ پا قیمشتمل بر تحق

 یژگـ ی]). و10و انتشار است(به نقل از [ یابیو بازار دیتول ،یابیارز

 انیـ ب نیـ است، با ا یکاربردو  هیپا قاتیتحق نیب زیمدل، تما نیا

 تیبـه رسـم   ازین«به  ییگو به سمت پاسخ یکاربرد قاتیکه تحق

با هدف  هیپا قاتیکه تحق یاست، در حال» شناخته شده و خاص

مـدل   نیـ . مفهوم توسعه در استیدر ذهن محقق ن یکاربرد عمل

و حرکـت بـه    یکـاربرد  قاتیحاصل از تحق جیعنوان گرفتن نتابه

 است. یشیآزما یندهایفرآ ای هیاولسمت ساخت نمونه 

 قیــبــه تحق تــوان یحــوزه مــ  نیــا قــاتیتحق ریســا از

از دو  یریـ گ و همکاران اشاره کرد که بـا بهـره   موندراگون ینگوچ

ــمــدل پا ــوم ه،ی ــهیبهبود یمــدل مفه ــرا افت ــاور یب ــال فن  یانتق

(و نـه  یمدل مفهـوم  نی]. ا11اند[ ارائه داده کیدر مکز یدانشگاه

 بیـ ترک جـه یصـنعت را نت ) انتقـال دانـش از دانشـگاه بـه     یخط

 ســتمیو س یســازمان یهــا (مشخصــهیسازمان مــرخین یافــزا هــم

 ،یو توسعه و نـوآور  قیتحق یها تی(فعالیفناور مرخین ،)تیریمد

انتقـال   مـرخ ین ،)یفنـاور  تیریمـد  یهـا  و مـدل  ،یمنابع اطالعات

هـا و سـاختار    سازمان گریدانش(سازوکار انتقال دانش، ارتباط با د

ــا ــش) و   یتیحم ــال دان ــلاز انتق ــیانگ عوام ــا ران شی(پیزش و  ه

 .داند یها) م بازدارنده

 قـات یمشتمل بر تحق یا مرحله 10و چاندرا مدل  واستاوایسر

 ،)کنـد  یمـ  دیـ تول دیـ جد یفنـاور  ای(که محصول هیپا ای یکاربرد

، پرکـردن فـرم اطالعـات اختـراع     ،یکاربرد بالقوه تجار ییشناسا

نامـه بـا سـازمان     موافقت ؛،یفن یابیارز ،اءافش ،ینامه رازدار توافق

ــ ــراع  یدولت ــت اخت ــت از ما ،ثب ــلکحفاظ ــر تی ــرد ،یفک  راهب

. مدل کامال کنند یارائه مرا پس از توافق  تیریو مد یساز یتجار

 ]. 12است[ یمواز انیجر ایو فاقد بازخورد  یخط

ــ  ســونیج ــاران مــدل خط ــه یو همک ــار مرحل ــرا یا چه  یب

ــار ــاز یتجـ ــتاوردها یسـ ــاتیتحق یدسـ ــگاه قـ ارائـــه  یدانشـ

 تیـ مالک جـاد یمرحلـه ا  ،قیتحق ی]: مرحله غربالگر13[دهند یم

 و مرحله تحقق سود. یفکر تیمالک یابیمرحله بازار ؛،یفکر

 یبـرا  یطـول  یا سـه یمقا یهـا  داده یو گلن بـا بررسـ   چن نی

 کـا، یانگلسـتان و آمر  ا،یپـژوهش در اسـترال   یساز یعملکرد تجار

را مطابق شکل شماره  یساز یتجار ندیفرآ میتصم ینمودار درخت

مدل مشـتمل بـر افشـاء،     یاصل یها ]. مولفه14[دهند یارائه مدو 

خـواه   سـت؛ و صـدور مجـوز ا   ،یفکـر  تیحفاظت از مالک ،یابیارز

صدور مجوز  ایشرکت موجود فروخته شده  کیبه  یفکر تیمالک

  داده شود.  یدانشگاه یشیزا یشود و خواه به شرکت نوپا
 

  
 ]14[یدانشگاه قاتیدستاورد تحق يساز يمدل تجار :2 شکل

 
 یانتقال فنـاور  یکل انیجر یو همکاران مدل دوسطح گلیس

 7و  یکه مـدل کـامال خطـ    دهند یاز دانشگاه به صنعت را ارائه م

مـدل در آن   نیـ ا یژگیاست. وشماره سه مطابق شکل  یا مرحله

دفتر  ،یدر هر مرحله(متخصص دانشگاه ریدرگ نفعان یاست که ذ

 ]. 15است[ هنشان داد زی/شرکت) را ننیو کارآفر یانتقال فناور

 ]15[یدانشگاه قاتیدستاورد تحق يسازيمدل تجار :3 شکل
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از  یگـر ید یو همکاران مدل دوسطح گلی، س2004سال  در

ــجر ــ انی ــاور  یکل ــال فن ــه    یانتق ــنعت ارائ ــه ص ــگاه ب از دانش

در  ریـ درگ نفعـان  یارائـه ذ  ی) که به جاچهار شماره دادند(شکل

 یســاز یتجــار نــدیبــر فرا رگــذاری، عناصــر تاث2003مـدل ســال  

ــاداش ــ ،دانشــگاه یدهــ همچــون نظــام پ  ،یفهــم و درک فرهنگ

 یو منـابع اختصاصـ   TTOسطح مهـارت   ،دانشگاه یریپذ انعطاف

 ].  16را نشان داده است[ TTOبه 

دانشـگاه   یانتقال فناور یبرا یندیفرا زین لبرمنیو س دمنیفر

]. مدل بـا  17اند[ ارزش را ارائه کرده جادیتا ا قیتحق یها نهیاز هز

توسـط دانشـگاه آغـاز شـده و سـپس       قیـ تحق یها نهیهز یورود

کشف اختراع، ثبت اختراع، آغاز صـدور مجـوز،    ندیمشتمل بر فرا

کسـب درآمـد،    یبـرا  مجـوز صـدور   یاجرا ،یشیشرکت زا جادیا

 خلق ارزش است. تیکسب درآمد و در نها

 قیـ مشـتمل بـر تحق   یا مدل چهار مرحله کی نووایو موسسه

 نیارائه داده است. ا یساز یتوسعه و تجار ،یکاربرد قیتحق ه،یپا

 قیـ تحق شـتر، یب هیـ پا قیسه بازخورد مشتمل بر تحق یمدل دارا

مـدل،   نیـ ]. مرکز ثقل ا18و بازخورد بازار است[ شتریب یکاربرد

اسـت. بازخوردهـا    مختلـف مراحـل   نیدر نظر گرفتن بازخورد بـ 

 .شود یشدن مدل م تر کینزد تیموجب به واقع

را  یمختلفـ  یرهایانـد کـه مسـ    ارائه نموده یمدل ول یو و گو

 اریـ را در اخت قاتشیتحق جینتا تواند یدهد که دانشگاه مینشان م

 ایـ  یقـرارداد  قیـ (تحققیمدل بـا تحق  نی]. ا19جامعه قرار دهد[

 قیـ طر نیشده از ا جادیا یمعنو تی) آغاز شده که مالکیمشارکت

انتشـار در   قیـ (از طریمعمـو  یکـاال  کیـ عنـوان  ممکن است بـه 

ـ از طر ایـ ) بـه اقتصـاد   یمجالت علمـ   یقـات یتحق یهـا تـالش  قی

 تیـ سوم آن است کـه مالک  ری. مسمنتقل شودمشترک به صنعت 

(به دنبـال  یسـاز  یتجـار  نـد یو فرآ به دانشگاه افشاء شده یمعنو

در صورت لزوم) شـروع   شتریو توسعه ب یمعنو تیاز مالک تیحما

 یهـا بـه شـرکت   ی. سپس پژوهش با صدور مجوز فنـاور شود یم

و  شـتر یتوسـعه ب  یبـرا زایشـی  شـرکت   کیـ  جـاد یا ایموجود و 

مـدل را   نیـ . اشـود  یبه بـازار وارد مـ   دیجد یفناور یساز یتجار

 ) دانست.2003و همکاران( گلیمدل س افتهیبسط  توان یم

ارائـه   یدانشـگاه  یسـاز  یو همکاران مـدل تجـار   سا یس کان

 نیـ دانشـگاه و بـازار اسـت. ا    نیدهنده تعامل بکه نشان دهند یم

 یو تعـداد  یرا بـه چهـار مرحلـه اصـل     یسـاز  یتجار ندیمدل فرا

و  ی، توسـعه فنـاور  یصـورت کشـف، انتقـال فنـاور    بـه  رمرحلهیز

 یهـا  ن مدل حلقهی. در اکند یم یبند میتقس یفناور یساز یتجار

 ]. 6در هر مرحله وجود دارد[ یبازخورد

ــ 1994ســال  در ــدل یل ــارتنر م ــرا یو گ ــار یب ــاز یتج  یس

چگونـه مراحـل مختلـف     دهد یارائه دادند که نشان م یدانشگاه

مـدل،   نیـ هستند. ا گریکدیمراحل در تعامل با  یدر تمام یآورنو

پس  ،یبه توسعه فناور هیپا قیاز تحق را یدانشگاه ینوآور ندیفرا

ــه تجــار ــه ب تیــو در نها یفنــاور یســازیاز آن ب ــا  یابیــازارب ب

 ]. 20[دهد ینشان م یبازخورد یندهایفرا

  

 

محقق 

دانشگاهی 

 کندکشف می

افشاي کشف 

به دفتر انتقال 

 فناوري

ارزیابی اختراع 

 براي ثبت 
 ثبت اختراع

بازاریابی 

فناوري به 

 هاشرکت

مذاکره صدور 

 مجوز

 سازي رسمی تجاري

نظام پاداش 

 دانشگاه

دفتر منابع 

 انتقال فناوري

مهارت دفتر 

 انتقال فناوري

پذیري انعطاف درک فرهنگی

 دانشگاه

انتقال دانش و 

سازي  تجاري

 غیررسمی
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 پژوهش یشناس روش -3

مطالعه مشتمل بر دو مرحلـه اسـت: در    نیدر ا قیتحق روش

استفاده شد و در مرحلـه   یقیتطب قیمرحله نخست از روش تحق

 قیـ . تحقدیگرد یدوم با استفاده از نظر خبرگان، مدل اعتباربخش

های پژوهش کمی و کیفی و عبارت است از  یکی از روش یقیتطب

با و روش خاص خود  رکه با استفاده از ابزا یمطالعه و بررس ینوع

تـر   فـراخ  یانـداز  که برگرفته از چشـم  ییها اسیو مق میارائه مفاه

از جملـه   هـا،  دهیـ و درک انواع پد حیتشر یما را برا ییاست، توانا

]. پـس از مطالعـه   21[دهـد  یم شیافزا یو علم یکار یندهایفرا

 ایها  مولفه نییتع یبرا هیبراساس مدل اول یا پرسشنامه ،یقیتطب

 زانینظران در خصوص م نظرات صاحب وشد  یمدل طراح رکانا

گفت بخش  توان ی(لذا مدریافت گردیدها  از مولفه کیهر  تیاهم

مـدل اجـرا شـده اسـت).      یهـا  مولفـه  تیـ اهم نییتع یبرا یکم

حـوزه   نیـ نظران ا از صد نفر از صاحب شیب اریپرسشنامه در اخت

 قرار گرفت: ،را داشتند ریز یژگیاز چهار و یکیکه 

-یمـ  ایـ  انـد کـرده  یخود را تجـار  قاتیتحق جیکه نتا یافراد �

 ؛انداما شکست خورده ،کنند یتجار خواستند

پتنـت،   ینـدها یو فرا یدانشـگاه  قـات یتحق یسـاز یتجـار  با �

 ؛آشنا باشد یدانشگاه هایو شرکت یمجوزده

ــورد از خروجــ حــداقل � ــرد تحق هــاییدر ســه م ــاتیعملک  ق

 ؛داشته باشد یهمکار یدانشگاه

 قـات یتحق یسـاز  یمورد از موارد مرتبط با تجـار  کی حداقل �

 را انجام داده باشد. یدانشگاه

بـوده کـه    ییمحتـوا  یـی ابزار مورد اسـتفاده از نـوع روا   ییروا

 یقـرار گرفـت و مـورد بـرا     دییتوسط متخصصان مربوطه مورد تا

کرونباخ اسـتفاده   یآلفا بیاز ضر یابزار اعتباربخش ییایپا نییتع

 تقابلیـ  دهنـده بود که نشان 0,9دست آمده  هب یآلفا زانیشد. م

 سـازی یتجـار  هـای مولفـه ابـزارِ سـنجش    یو ثبـات بـاال   اعتماد

ـ  شدهیسنجش اعتبار مدل طراح ی. براباشد یم  تـک یاز آزمون ت

-رانهگی% استفاده شد که مالک نسبتاً سخت75با مالک  اینمونه

 .استموردآزمون  هایقبول مولفه یبرا ای

 یها حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش قیاساس، تحق نیا بر

هــا،  داده  ی. از نظــر نحـوه گــردآور شــود یمحســوب مـ  یکـاربرد 

 قیـ از طر یعمـوم  یبر مطالعه منابع اطالعات یو مبتن یا کتابخانه

 یبـرخط خـارج   یاطالعـات  یهـا  گوگل و بانـک  یموتور جستجو

و  یـی ا پـل یتر ی، آیلـ یوا ، جـان نگری، اسپررکتیدا نسیهمچون سا

 اریدانش تیسا قیها از طر بانک نیبه ا ی(دسترسسیو فرانس لوریت

همچون بانک  ی) و منابع برخط داخلدیگرد سریدانشگاه تهران م

، مرکـز اطالعـات   کایلیویس یها شیجامع مقاالت کنفرانس و هما

نور، سامانه  یمجالت تخصص گاهی، پایبرخط جهاد دانشگاه یعلم

، رانیــمطبوعـات ا  گــاهیدانشــگاه تهـران، پا  یعلمـ  التنشـر مجــ 

 دیـ بدون درنظرگرفتن ق رانیپژوهشگاه علوم و سازمان اطالعات ا

 است.  یزمان
  

 پژوهش يو نمونه آمار جامعه -4

ه در اسـت کـ   ایدن یها پژوهش دانشگاه نیدر ا یآمار جامعه

نمونـه   .دهسـتن فعال  یقاتیتحق یدستاوردها یساز یحوزه تجار

و  ینـد یکـه اطالعـات فرا   شـد  یرا شـامل مـ   ییها دانشگاه یآمار

قـرار داده بودنـد و    ینترنتـ یدرگـاه ا  یرونیز بر خود را  یکارکرد

 73رو، نمونـه مشـتمل بـر     نیـ افـت. از ا ی یمحقق بدان دسترسـ 

جسـتجو در   تی. محدوددیگرد شماره یک دانشگاه مطابق جدول

توسـط   یسـاز  یتجـار  یبرا یکارکرد ای یندیفرا یعدم ارائه مدل

موضوع موجب عدم تعـادل   نیبود. هم قایو آفر ایآس یها دانشگاه

 یساز یتجار ندیو عمدتا بر فرا دیگرد قیها در تحق تعداد دانشگاه

بـودن   شـرو یپ لیـ . دالشـود  یمتمرکـز مـ   کایآمر یها انشگاهدر د

طـور خالصـه بـه    را بـه  یساز یدر حوزه تجار کایآمر یها دانشگاه

 مرد:برش توان یم ریز لیدال

 یریـ به درگ ازین یدانشگاه یها دهیا یساز یتجار یطور کلبه

 االتیـ ]. در ا23دارد[ نـد یفرا نیدر ا یمخترعان دانشگاه وستهیپ

از جمله  ینیدانشگاه، همراه با قوان طیمح یرقابت تیماه«متحده، 

 ییهـا  استیها به اتخاذ س ، باعث شده که دانشگاه»دول-یقانون ب

 نـد یدر فرا یمحققـان دانشـگاه   وسـته یپ یریـ درگ قیتشـو  یبرا

 ].24بپردازند[ یساز یتجار

در «کشــورها متفــاوت اســت.  نیبـ  یمعنــو تیــمالک حقـوق 

 یطور سـنت در دانشگاه به یکارکنان علم ،یناویاسکاند یکشورها

 نیـ ا ،یشمال یکایکارشان هستند و در آمر تیمالک حقوق مالک

کـه   دهـد  ی]. شـواهد نشـان مـ   4»[به دانشگاه تعلق دارد تیمالک

معمـوال   یکرف تیکه به موجب آن مالک کا،یآمر ینظام دانشگاه«

از  یســاز یتجــار لیدر تســه رد،یــگ یهــا تعلــق مــ بــه دانشــگاه

-که در آن حقوق به یناویاسکاند یهمچون کشورها ییکشورها

 ]. 24»[موثرتر است شود، یبه مخترع اعطا م میطور مستق

دانشـگاه   ی) بـرا ی(اقتصادزهیانگ جادیمتحده در ا االتیا مدل

متمرکـز بـوده و    اریبس شان قاتیتحق یکردن خروج یتجار یبرا

را  یروشـ  نیکردن بهتر دایو پ شیها اجازه آزما سپس به دانشگاه

شود. در مقابـل، دولـت    انجام  یساز یکه توسط آن تجار دهد یم

 یهـا  سـازوکار  جـاد یا یبرا پاارو هیاتحاد یاز کشورها یاریدر بس

 ]. 24[کند یکند، تالش م لیرا تسه یساز یکه تجار یمیمستق
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 یگذار هیسرما ییاروپا ییمختلف همچون کشورها یکشورها

بـه نوبـه خـود،     کـه  دهند یانجام م یدر پژوهش دانشگاه یادیز

از  زیـ ن یا شده و مجموعه گسترده دیتول یقابل توجه یعلم جینتا

 یتجار یها به بخش جینتا نیانتقال ا لیمنظور تسهبه ها استیس

 کیناموفق بوده است. از  تاها عمد تالش نیاما ا ؛اند کرده بیتصو

 ها یگذار هیسرما زانیم نیاز باالتر یکی وستهیطور پطرف، اروپا به

 یدانشگاه قاتیو توسعه، تحق قیدر قالب تحق د،یرا در دانش جد

 ،یسـاز  یتجـار  گـر، ید یانجام داده است. از سو یانسان هیو سرما

 یگـذار  هیسـرما  نیـ از ا یناشـ  یرشد اقتصاد تیو در نها ینوآور

از  زیکننده بوده است. آلمان ن دیدانش نسبتا کم و در مجموع ناام

ــارادوکس گرایــن  ــپ در  هــا یگــذار هینداشــته اســت. ســرما یزی

در اروپـا   هـا  یگـذار  هیسـرما  نیآلمان از زمره بـاالتر  یها دانشگاه

 دیـ آن ناام یدسـتاوردها  یسـاز  یحال، هنـوز تجـار   نیبا ا ؛است

 ]. 25معروف شده است[»  ییپارادوکس اروپا«کننده است که به 
  

 )یفیبخش ک يهاافتهی(یقیتطب مطالعه -5

 قـات یتحق یدسـتاوردها  یسـاز  یتجـار  دهیـ پد یمعرفـ  یبرا

شـده   یطراحـ  یمختلف یو کارکرد یندیفرا یها مدل ،یدانشگاه

ــا از ا ــت ــطر نی ــر شناســا  قی ــزون ب ــف پد ییاف ــاد مختل ــابع  دهی

حوزه اشراف الزم  نیاندرکاران ا به دست ،یدانشگاه یساز یتجار

مورد  یها مدل لیو تحل هیو تجز یپژوهش با بررس نیداده شود. ا

ــه در  ــگاه دن 73مطالع ــدانش ــه  5از  ای ــاره، مولف ــا ق ــل یه  یاص

محقـق،   میمشـتمل بـر تصـم    یسـاز  یکنش تجار دهنده لیتشک

افشـاء،   ،یفکر تیسازوکار حفاظت از مالک ،یفکر تیحقوق مالک

و صدور مجـوز   یدانشگاه یشیزا یها شرکت ،یدفتر انتقال فناور

). شماره دونموده است(جدول  ییموجود را شناسا یها به شرکت

 ریشـده و سـا   ییشناسـا  یاصـل  یهـا  عنوان مولفهها به مولفه نیا

 .رندیگ یها قرار م مولفه نیا رمجموعهیها ز مولفه

 محقق میتصم - 1- 5

 میخارج از کنترل مستق ،یفناور یساز یتجار ندیاول فرا گام

دانشـگاه اسـت؛    یسـاز  یو تجـار  یکارشناسان دفتر انتقال فناور

 ایـ را پژوهشگر  یرخطیغ ندیفرا نیآغاز ا یچراکه گام نخست برا

 ،یقـات یدسـتاورد تحق  یسـاز  یبه تجار می. تصمدارد یمخترع برم

سازمان و جامعه اسـت.   رد،سطح ف زانندهیانگ یروهاینهش ن برهم

 یرویــاسـت، امـا ن   رگـذار یتاث یعوامـل متعــدد  یدر سـطح فـرد  

 بخـش  تیمحقق رضا یرا برا »قیتحق یبرا قیتحق«که  یشرانیپ

 ؛دهدیبه محقق م یساز یتجار یبرا یرومندین زهیانگ سازد، ینم

 یسـاز  یکه در دانشگاه، اقدام به تجار یفرد نیحال نخست نیبا ا

 اتیه یاز اعضا یکی یوقت ژهیو به ؛را دارد ریتاث نیشتریب کند، یم

ای  گسترده ریتاث  د،ینائل آ یبزرگ تیبه موفق ندیفرا نیدر ا یعلم

ـ  زهیـ گذاشته و انگ یعلم اتیه یبر فرهنگ حاکم بر اعضا  یدرون

بـر   زیـ . نقش دانشگاه نکند یم تیتقو یساز یتجار یرا برا شانیا

 لیـ . دانشـگاه بـه دو دل  تمحقق پر رنگ اس یساز یتجار میتصم

و  ی: مـال دیـ نما یم یساز یتجار میبه اتخاذ تصم قیمحقق را تشو

اسـت کـه    یا یرسـنت یمنبـع درآمـد غ   یساز یارائه خدمت. تجار

آن قائلنـد.   یبرا یادیز تیحوزه اهم نیدر ا شگامیپ یها دانشگاه

نـدارد،   یبا مسـائل مـال   یادیکه ارتباط ز گرید شرانیپ یرویاما ن

-سوم دانشگاه دارد که همان ارائه خـدمت بـه   تیمامور رد شهیر

 جامعه است.  یمنظور توسعه اقتصاد

 يفکر تیمالک - 2- 5

دانشگاه تنها در  یپژوهش یدستاوردها جیو نتا یفناور انتقال

 ایـ معنا دارد که نخست مالـک موضـوع انتقال(دانشـگاه     یطیشرا

آن  یحفاظت ی) مشخص شده و سپس سازوکارهایمحقق دانشگاه

دسـتاوردها قابـل    نیا«بدون حفاظت مناسب،  رایکارآمد باشد؛ ز

و  یعموم یها و تنها در حوزه هودبنو فروش و صدور مجوز  دیخر

]. 26[»باشـند  یقابـل عرضـه مـ    د،یـ استفاده آزاد و بـدون ق  یبرا

مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسـات   خط« نامه نییآ

 تیمالک ،یو فناور قاتیتحق ،توسط وزارت علوم» علمی و پژوهشی

 شناخته است. تیها به رسم دانشگاه یرا برا یفکر

 يفکر تیاز مالک حفاظت -3- 5

 یها، جـدا  دانشگاه یفکر تیمالک یبرا یحفاظت یسازوکارها

اسـرار   ،یعالئم تجار ر،یمتعارف همچون حق تکث یاز سازوکارها

 نیـ از ا یتفـاوت کـه برخـ    نیـ بـا ا ؛ ستیو ثبت اختراع ن یتجار

 زیـ ن یبرخـ هسـتند.   دیـ جد یدارتر بوده و برخـ  سازوکارها قدمت

ــار  ــرار تج ــون اس ــ   یهمچ ــام ارزش ــا نظ ــا ب ــ یاساس  یو اخالق

دانش) حاکم بر دانشگاه منافات داشـته و   یعموم تی(ماهیمرتون

 .ستندین دهیلذا پسند

و  نیتـر  یمیاحتمـاال قـد   ریـ حـق تکث  ):تیرا ی(کپریتکث حق

در نظــام  یفکــر تیــروش حفاظــت از مالک نیتــر شــده شــناخته

 شود یم انیب دهیکه در آن ا یاز روش ریاست. حق تکث یدانشگاه

توسـط ثبـت اختـراع     دهی(خود ادهیو نه از خود ا کند یحفاظت م

فاش  هینشر کی درکه  یا دهیا گر،یعبارت د). بهشود یمحافظت م

توسـط خواننـدگان    توانـد  یثبـت شـود، مـ    که نیبدون ا شود، یم

شـود   انیـ ب یبه همان روش تواند یشود، اما نم» استفاده«آزادانه 

  ]. 26شده است[ انیکه در اثر ب
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  29  1395ییست و هشت، پاییز و زمستان شماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 یها و مقـاالت علمـ   ها، کتاب دانشگاه یسنت یمحصوالت اصل

 ریــحــق تکث يهســتند. اســتفاده از آثــار دارا ریــحــق تکث يدارا

بـا کسـب اجـازه از    « ایـ و » استفاده منصـفانه « قیاز طر تواند یم

 يبـرا  یباشـد. اسـتفاده منصـفانه حـق مهمـ      »ریـ مالک حق تکث

بـه   توانـد  یاست و مـ  نشگاهدر دا ریحق تکث ياستفاده از آثار دارا

و  ،يگـذار ورت اجازه نقل قول کردن، عکس گـرفتن، اشـتراک  ص

آثار محافظـت شـده در کـالس     گرید جیرا ياز کاربردها ياریبس

 یدانشگاه يها ها و ... را ممکن سازد. در پژوهش درس، کتابخانه

-)، بهیو مشارکت يقرارداد قاتیصنعت(معموال تحق تیمورد حما

ها و  رساله ها، نامه انیمقاالت، پا يفکر تیمالک حقوقطور معمول 

 يهـا  هر چند گـزارش  شود، یمنتقل نم یصنعت یها به حام کتاب

 ].27[ابدی یاختصاص م يبه و قیتحق

 کیـ کـه مربـوط بـه     یاز نام» يعالمت تجار: «يتجار عالئم

خـدمت در   کیکه با  یاز نام» یعالمت خدمات«محصول است و 

از عالئـم  ، مشـتق  ي. پوشش تجارکند یارتباط است، محافظت م

) يبنـد  عنوان مثال، بسـته است و از پوشش محصوالت(به يتجار

 يعالئم تجار يرادا یطور سنت]. دانشگاه به26[کند یمحافظت م

در دانشـگاه،   يهمراه با نام دانشـگاه اسـت. نقـش عالمـت تجـار     

دانشـگاه از اسـتفاده    يباال يآموزش، حفاظت استانداردها يارتقا

مجوز استفاده از عالمـت   ياعطا قیرو کسب درآمد از ط رمجازیغ

 ].27است[ يتجار

 یمـدت  يبـرا  د،یـ جد يادهیـ حفـظ راز ا  ی: گاهيتجار اسرار

تـر اسـت.    سال) با صرفه 20 ای 17از مدت ثبت اختراع( تر یطوالن

. نمونه شود یانجام م يعنوان اسرار تجاربه دهیا فیکار با تعر نیا

 نـه یگز نیـ ]. ا26نوشـابه کوکـاکوال اسـت[    بیـ ترک ياسرار تجار

  و روش مـذموم  نیتـر  فیعاحتمـاال ضـ   ،يفکر تیحفاظت از مالک

قطعا با نظام  رایاست؛ ز یدانشگاه يفکر تیحفاظت از مالک يبرا

 در تضاد آشکار است. یمرتون یارزش

، ثبـت اختـراع را   يفکر تیمالک ی: سازمان جهاناختراع ثبت

مـدت   يدولـت بـرا   لهیکـه بـه وسـ    کند یم فیتعر یعنوان حقبه

 گـران یتا مانع از سوءاسـتفاده د  شود یبه مخترع داده م یمشخص

اسـتفاده از آن   ایـ فروش، واردات، سـاخت   شنهادیفروش، پ يبرا

ثبت اختـراع،   ،گریان دی]. به ب28اختراع بدون اجازه مخترع شود[

دانشگاه و دولت بـا هـدف در نظـر گـرفتن منـافع       نیب يقرارداد

 ،جامعه است که براساس آن، با افشاء اطالعات به جامعه، دولـت 

 .کند یممنظور دانشگاه  رايب یمدت مشخص يرا برا یحقوق

 اختراع يافشا - 4- 5

ــول ــه متخصصــ   معم ــت ک ــگاه نیاس ــار یدانش در  يو تج

متفـاوت رفتـار    قـات یتحق جیاطالعات نتا يافشا يبرا شان لیتما

رفتـار متخصـص    یطیتحت شرا یکنند. حال اگر محقق دانشگاه

 نیبـ  یو داسگوپتا انتخـاب  دیویرا نشان دهد، بنا به مدل د يتجار

بـه   موسـوم است که در واقع  يمقدار علم باز نسبت به علم تجار

انتخــاب دســتاورد  نیاســت: تضــاد بــ» اش عالئــق نیتضــاد بــ«

 ].29[یعموم يو کاال یصخصو يعنوان کاالبه یقاتیتحق

 يانتقال فناور دفتر - 5- 5

 نیچنـ  دانشگاه و هـم  يمعنو يها ییدارا ،يانتقال فناور دفتر

 ياز فضـا  یپژوهشـ  يهـا  يها و نوآور کمک به فراتر رفتن اختراع

 لیتسـه  ي. نقش دفتر انتقال فنـاور کند یم تیریرا مد یدانشگاه

 ایـ صدور مجوز به صنعت  قیاختراعات از طر يانتقال دانش تجار

ــرید ــکال مالک گ ــاش ــر تی ــژ يفک ــل از پ  یدانشــگاه وهشحاص
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اختــراع و  يهــا تیــتمــام فعال ي]. دفتــر انتقــال فنــاور16اســت[

 یعلمـ  اتیـ دانشگاه را هماهنـگ نمـوده و عضـو ه    يساز يتجار

مطلـع   خـود  را از اکتشافات ياخالقا ملزم است دفتر انتقال فناور

دربـاره ثبـت اختـراع در دفتـر انتقـال       يریـ گ می]. تصم30[دینما

(شامل و نه محدود شود یم یابیزدر چند سطح مختلف ار يفناور

وجـود   ،]31[دهیـ ا يتجـار  لیموارد): درآمد بالقوه و پتانس نیبه ا

ــالقوه[  ــازار ب ــگاه  ،]23ب ــته دانش ــراع[  یرش ــتگاه اخت  ،]32خاس

 ].9توسعه[ تیو قابل يفناور يریپذ رقابت

  یدانشگاه یشیزا يها شرکت - 6- 5

دشوار اسـت.   یشیو شرکت زا شیزا دهیبدون ابهام پد فیتعر

ممکن است  »شوند یزاده م ها یمیکه از قد يدیجد يها شرکت«

اسـتفاده از   رایـ از حد ساده اسـت؛ ز  شیبه نظر برسد، اما ب یکاف

موجـود   يهـا  زاده شـده از شـرکت   يها به شرکت شیاصطالح زا

ــدود نشــده و شــرکت  ــا مح ــجد يه ــده از مو دی ــاتزاده ش  سس

 توانـد  یمـ  یو حتـ  شـود مـی شـامل   زیـ را ن یدانشگاه یقاتیتحق

حاکم  اتیباشد. در ادب یبخش دولت يساز یخصوص کننده فیتوص

بـر   یمبتنـ  یشـ یزا يها از شرکت یمختلف فیتعار ز،یبر موضوع ن

 رغمیـ امـا عل  شـود،  یارائـه مـ   یدانشـگاه  قاتیتحق يدستاوردها

 يبـرا  يدیـ کل نصـر به چهار ع ف،یتعار نیموجود در ا يها تفاوت

بـا   ،: شـرکت نوپـا  افـت یدست  توان یها م نوع شرکت نیا فیتعر

و  قـات یتحق جیبراسـاس دسـتاوردها و نتـا    ،يسـاز  يهدف تجـار 

 یاساس، پژوهش جهرم نیشرکت. بر ا تیمحقق در فعال يریدرگ

: کننـد  یمـ  فیـ تعر ریـ صورت زرا به یو همکاران شرکت دانشگاه

توسـط   یدانشـگاه  قـات یتحق يساز ينوپا با هدف تجار یشرکت«

 ].33[»انیدرآمد دانشگاه و دانشگاه شیمنظور افزامحقق به

هـا رو بـه    شـرکت  نیا يریگ روند شکل ر،یدو دهه اخ یط در

از  رونیــب يانتقــال فنــاور نــدیفرا یدگیــچیرشــد بــوده اســت. پ

ه ]. هرچـ 34روند رو بـه رشـد اسـت[    نیا یها، عامل اصل دانشگاه

 شتریب يساز يتجار نهیدر زم خود يها تیفعال جیها، با نتا دانشگاه

و  یمیقـد  يهـا  شـرکت  هک کنند یدرک م تر شیب شوند، یآشنا م

نوپا بـه   يها يرساندن فناور يبرا لهیوس نیبهتر شهیجاافتاده هم

 یشـ یزا يهـا  شـرکت  يرو تـوان  یمـ  نهیزم نیو در ا ستندیبازار ن

توسـط دانشـگاه    یشیزا يها شرکت جادی]. البته ا34حساب کرد[

ها ماننـد   شرکت نی. استین تیاهم زئحا ییتنها از جنبه درآمدزا

عمل نموده و تجربه کار در کنـار   انیدانشجو يریادگی شگاهیآزما

 يسـاز  يتوسـعه تجـار   قـت ی. در حقآورندبه دست میرا  گریکدی

 یبـه توسـعه اهـداف آموزشـ     یدانشـگاه  قـات یتحق يدستاوردها

 . کند یدانشگاه کمک م

 نوپا  يها شرکت - 7- 5

دسـتاورد   يسـاز  يبه تجار میکه محقق خود تصم یصورت در

بــا  ينـد یفرا رد،یــشــرکت نوپـا بگ  سیتاسـ  قیــاز طر یقـات یتحق

 نیـ وجود، حرکت محقق در ا نی. با اشود یباال آغاز م تیقطع عدم

 تیریبه مد لیتما ر،یپذ و انعطاف ینیکارآفر هیروح ازمندین ریمس

 ینـ یب شیبه موارد پ عیسر ییگو و توان پاسخ یو کارگروه سکیر

 سینشده است. در مجموع شرکت نوپا چه توسـط دانشـگاه تاسـ   

شناخته  یدانشگاه یشیعنوان شرکت زاشود(که در آن صورت به

)، برحسب یدانشگاه ریغ ای ی(دانشگاه) و چه توسط فردشود یم

 هیگـرا و سـرما   گـرا ، محصـول   به سه دسـته خـدمت    تینوع فعال

از آن رو  يبنـد  دسـته  نی]. اما ا35[شوند یم يبند طبقه گرا يفکر

و  یانسـان  ،یکـ یزیف ،یبـه منابع(مـال   یدارد کـه دسترسـ   تیاهم

 ژهیو سه نوع شرکت متفاوت است. به نیاز ا کیهر ي) برایسازمان

 یدسترسـ  یکـه بـه منـابع انسـان     یدانشـگاه  يهـا  شـرکت  يبرا

 بـه  ی(دسترسـ یدارند و معموال با کمبـود منـابع سازمان   يشتریب

و خـدمات پـس از فـروش) مواجهنـد،      عیبازار، شبکه فروش، توز

 ایــکـه توســط دانشـگاه    یینوپــا يهـا  شــرکت شـود  یمــ هیتوصـ 

 گرا باشند. از نوع خدمت شود یم سیتاس انیدانشگاه

 موجود يها مجوز به شرکت صدور - 8- 5

 ازیـ هسـتند و ن  ینیدر مرحله جن یاختراعات دانشگاه شتریب

 یطـوالن  ریشدن مس يتجار يبرا نیدارند؛ بنابرا رتشیبه توسعه ب

اسـت   یموضوع بدان معنـ  نیطور معمول ا]. به31کنند[ یط دیبا

ـ   يهمکـار  ازمنـد ین يمحصـول تجـار   کیکه توسعه   نیمـداوم ب

]. در واقـع  23اسـت[  يفناور رندهیو شرکت پذ یمحقق دانشگاه

به  یدانشگاه يساز يتجار رسد، یبه دست صنعت م يفناور یوقت

در  يفنـاور  نیـ بـه اسـتفاده از ا   ازیـ اسـت، بلکـه ن   دهینرس انیپا

 یسـازمان  راتییـ تغ ازمنـد ین ایـ و  دیـ جد يندهایمحصوالت و فرا

مرحلـه نگـران زمـان     نیدر ا رندهی]. شرکت پذ36نوآورانه است[

ممکن است بـه   يسود حاصل از نوآور ونچ ؛است یابیبازار يبرا

 ابدیتوسعه  تواند یم دیمحصول جد کیکه چگونه به سرعت  نیا

 یمشـارکت و دانـش تخصصـ    ن،ی]. بنابرا15داشته باشد[ یبستگ

و توسـعه   نامـه یبـه اخـذ گواه   لیـ ما يهـا  شـرکت  ياستادان برا

 ].31الزم است[ هیمراحل اول يها يفناور

 و مرکز رشد يعلم و فناور پارک - 9- 5

را  يعلم و فنـاور  يها معتقدند مراکز رشد و پارک نگارندگان

 یدرون دانشگاه دانست کـه خـدمات آموزشـ    یدانشگاه توان یم

دانشـگاه   یعلمـ  اتیـ ه يو اعضـا  انیدانشـجو  يرا برا يتر خاص

 يمراکـز نقـش بسـتر    نیـ ش، از. اما افزون بر آموآورند یفراهم م

 یینوپا يها شرکت ونوآورانه  ياه دهیا اتیح يمناسب و مجزا برا
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اندک  شان يپرتالطم بازار امکان بقا طیکه در شرا آورند یفراهم م

نوپـا و   يوکارهـا  عمده شکست کسـب  لیاست. در واقع اگر دو دل

 راتیتـاث  زیو ن هیو کمبود سرما یتیریکوچک را فقدان مهارت مد

ــد ــوء م ــالن[ تیریس ــدان37در اقتصــاد ک ــد و  م،ی] ب ــز رش مراک

و  گرید یی. از سوباشند یم ازین نیپاسخ ا يعلم و فناور يها پارک

اسـت کـه    یاجتمـاع  يروهـا ین نـد یمراکـز برآ  نیاز منظر کالن، ا

خـالق   یـی افزا هـم  یصنعت، دولت و دانشگاه را در نـوع  يهمکار

  .سازد یم يضرور
 

 قـات یتحق يدستاوردها يساز يتجار یقیتطب مدل - 6

 یدانشگاه

: بخـش  شـود  یمشاهده مشماره پنج  که در شکل گونه همان

نو  دهیو ا يآمدن فناور دیکشف، خلق و پد ندیاول مدل شامل فرا

مشـتمل   یدانشگاه نیمحقق یقاتیاز کنش تحق یدر دانشگاه ناش

 نیـ و کارکنان دانشـگاه اسـت. ا   انیدانشجو ،یعلم اتیبر عضو ه

 رطمدل است. اگر چه کشف و خلق، شـ  يورود نیتر یکنش اصل

. پـس از  سـت ین یاست، اما شرط کـاف  يساز يتجار يبرا يضرور

. ردیـ از دسـتاورد بگ  يبـردار  بـه بهـره   میتصـم  دیکشف، محقق با

و دانشگاه، فرد  يفرد يروهاینهش ن برهم ،يساز يبه تجار میتصم

را فـرد   میتصم نیو جامعه و جامعه و دانشگاه است. بلکه اگرچه ا

  .ستین يفرد میاما تصم کند، یتخاذ ما

از مردم و نه همـه   یو چگونه برخ یچرا، ک«که  نیبه ا پاسخ

تـابع   »کننـد؟  یمـ  يبـردار  اند بهره که کشف کرده ییها از فرصت

از بافــت  یتـابع  زیــ] و ن38[يفـرد  يهـا  یژگــیکشـف، و  تیـ ماه

 يافشا ي. گام بعددهد یکنش رخ م نیاست که در آن ا یاجتماع

دفتـر انتقـال    يبخش رو نیکشف و اختراع است. تمرکز ا یرسم

 فـاء یرا ا یگره ارتباط کینقش  ياست. دفتر انتقال فناور يفناور

سو با افراد خالق و مستعد در دانشگاه همچون  کیکه از  کند یم

با  ،گرید يدر تعامل است و از سو نیو محقق انیاستادان، دانشجو

 يساز يتجار يها کننده لیو تسه انیحام يا مجموعه زیصنعت و ن

از  یکی يدفتر بر مبنا نیدر ارتباط است. ا گذاران هیهمچون سرما

 از،یـ حـق امت  دیـ مشـترک، خر  ي(همکاريانتقال تجار کردیدو رو

و راهبـرد   تینوع فعال ،یشیشرکت زا جادیا ایو ...) و  يسپار برون

ممکـن   لیبه دو دل يساز يتجار ندی. اما فراکند یم نییخود را تع

کـه   لی: نخست به آن دلابدیادامه ن یاست در چارچوب دانشگاه

از  ی(ناشـ يساز يتجار ندیبه فرا یلیممکن است دانشگاه خود تما

که ممکـن   لیبدان دل ،دوم و ) نداشته باشدازیموردن نهیمقدار هز

به  میدانشگاه دور شده و بدون اطالع دانشگاه تصماز است محقق 

و  شـود  یمـ  یمنته ریمس کیبه  لیدو دل . هرردیبگ يساز يتجار

 زیـ ن ریمسـ  نیتوسط شخص محقق است. ا يساز يتجار ادامهآن 

 لیمشـترک بـا صـنعت و در صـورت تشـک      يبه همکـار  تواند یم

صدور مجوز به شرکت موجود ختم شود. در ادامه  ایشرکت نوپا و 

. بـه  رنـد یگ یدهنده مدل مـورد بحـث قـرار مـ     لیتشک يها مولفه

شماره  ولفلوچارت به صورت جد يها عه مدل، مولفهمنظور مطال

  .شوند یمشخص م سه

  

  

  
 )یبخش کم يهاافتهیها( داده لیتحل -7

انتشار کتـاب و مقـاالت منتشـر شـده در      یمدل، از نظر خبرگان استفاده شد. انتخاب خبرگان براساس بررس یمنظور اعتباربخشبه

 شـان یا انـه یو اسـتخراج آدرس را  یدانشـگاه  ینیو کـارآفر  يسـاز  يدر حوزه تجار نامه انیو مشاوره پا ییراهنما ایو  يساز يحوزه تجار

فـت. در  قـرار گر شـماره چهـار   خبرگان به شرح جدول  اریشد و در اخت یطراح يا محقق ساخته شنامهمنظور پرس نیصورت گرفت. بد

متکثر باشد. به حـدود   يها و به دور از برداشت کسانیقابل درک  یها به راحت سواالت پرسشنامه دقت الزم انجام شد تا پرسش یطراح

  مرحله درخواست عودت داده شد. دو یپرسشنامه در ط 37که  دیپرسشنامه ارسال گرد شانیصد نفر از ا
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  دستاوردهاي تحقیقات دانشگاهیسازي  مدل تجاري :5 شکل
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ارائـه شـده در    هاياز مولفه کیهر تیماه زانیم نییتع يبرا

-تک نمونه ودنتیاست یاز آزمون ت سازييتجار يشنهادیمدل پ

دست آمـده، مـالک     به هاينیانگیم سهیمقا ياستفاده شد. برا اي

 ) مورد توجه قرار گرفت. جدول6 ای% حداکثر نمره 75 یعنی(4,5

 یت زانیم نیو همچن هامولفه اریو انحراف مع نیانگیم شماره پنج

را ارائـه   يدار یو سـطح معنـ   يدست آمده به همراه درجه آزاد به

  نموده است.

  
  

هر  تیاهم زانیم نییتع يبرا شودیکه مشاهده م گونههمان

 جینتـا  سـازي يتجـار  نـد یفرا دهنـده لیتشـک  هـاي از مولفـه  کی

استفاده شـده اسـت.    یتک گروه tاز آزمون  یدانشگاه قاتیتحق

% حداکثر نمره موردنظر 75 ای 4,5آزمون  نیمالک مورد نظر در ا

 ايرانـه یگسخت که مالک نسبتا باشدی) م6(عدد قیدر ابزار تحق

حاصله مشخص شده است که  جی. با توجه به نتاشودیمحسوب م

 يمحقــق بــرا می)؛ تصــمA(قیــتحق هــايمولفــه تیــاهم زانیــم

)، انتخـاب  G2)، ثبـت اختـراع توسـط دانشـگاه(    B1(يساز يتجار

 یی)، درآمـدزا H2اختـراع توسـط دانشـگاه(   راهبرد پـس از ثبـت   

 يسـاز  يانتخـاب راهبـرد تجـار    ،)O1)، درآمـد محقـق(  M2(یکل

)، ثبـت  L1مشترک محقق و صنعت( ي)، همکارD1توسط محقق(

)، انتخاب راهبـرد ثبـت اختـراع توسـط     E1اختراع توسط محقق(

توسـط   تیـ فـروش مالک  ایـ )، مذاکرات فـروش مجـوز   F1محقق(

)، از نظــر گــروه H1ســط محقــق()، صــدور مجــوز توG1محقــق(

ـ قرار داشته و لـذا از اهم  مره،% حداکثر ن75خبرگان باالتر از  تی 

 يافشـا  يهـا  مولفـه  نی. همچنـ باشـد یبرخوردار مـ  يادیز اریبس

ــم ــگاه(  یرس ــه دانش ــ)، ارزB2ب ــ یابی ــار لیپتانس ــط  يتج توس

مشـترک   قیـ )، تحقD2توسـط دانشـگاه(   یابی)، بازارC2(هدانشگا

)، J2مذاکره صدور مجـوز توسـط دانشـگاه(    )،F2محقق و صنعت(

توسـط   یشـ یشـرکت زا  سی)، تاسJ2صدور مجوز توسط دانشگاه(

به مرکز رشـد و پـارک علـم و     یشی)، ورود شرکت زاK2دانشگاه(

)، ورود I1(شرکت نوپا توسط محقـق  سی)، تاسL’2 و L2(يفناور

 زیـ ) نJ’1 و J1(يشرکت نوپا به مرکز رشد و پارک علـم و فنـاور  

 تـوان ی% حداکثر نمره، نداشـته و لـذا مـ   75از  يداریتفاوت معن

 ییتـ اهم يدارا زنیـ  هامولفه نیاذعان داشت که از نظر خبرگان ا

اسـت. در   یقابل توجه زانیم يکه از نظر آمار است% 75در حد 

مـوردنظر   هـاي گفت از نظر خبرگان، تمام مولفه توانیمجموع م

از  ،یدانشـگاه  قـات یتحق جینتـا  سـازيِ يتجـار  يندیدر مدل فرا

  .باشدیم وردارو اعتبار الزم برخ تیاهم
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 يریگ جهینت -8

بـر مطالعـه    یمبتنـ  يسـاز  يمقاله ارائه مدل تجـار  نیا هدف

 يسـاز  يبود کـه تـا حـد امکـان حـاالت مختلـف تجـار        یقیتطب

 نفعــان يرا پوشـش داده و ذ  یدانشــگاه قـات یتحق يدسـتاوردها 

فـرارو   يهـا  به پرسش ییگو حوزه را در جهت پاسخ نیدر ا ریدرگ

صـورت   يا مدل مذکور به گونـه  یشده طراح یتوانمند سازد. سع

باشد که در عمل به دنبال کنش  يافراد يتا بتواند راهگشا ردیپذ

مدل نسبت بـه   نیا يرترب لیهستند. دال یدانشگاه يساز يتجار

 تیـ سو جامع کیاز  ق،یتحق ندیفرا یمدل مطالعه شده در ط 73

و نـه   ي(کـارکرد یخارج قاتیتحق دیجد يها آن با توجه به مدل

است که در  یو عوامل ارهایبه مع هتوج گر،ید ي) و از سويندیفرا

  نظران به دست آمده است.  و مصاحبه با صاحب یداخل قاتیتحق

مـورد نظـر در    هـاي تمام مولفـه  دهد ینشان م قیتحق جهینت

ـ از اهم ،یدانشگاه قاتیتحق جینتا سازيِيتجار يندیمدل فرا تی 

بـه عنـوان    تـوان  یو لذا مدل را م باشدیو اعتبار الزم برخوردار م

در هر  يساز يآغاز کنش تجار يبرا يکارکرد-يندیمدل فرا کی

 دانشگاه مبنا قرار داد.

مشتمل بـر   انیتوسط دانشگاه دهیمدل از کشف و خلق ا نیا

 التیتحصـ  انیدانشـجو  ژهیـ وبـه  انیدانشجو ،یعلم اتیه ياعضا

شـروع   قیـ تحق میتـ  ياعضـا  ژهیـ وو کارکنان دانشگاه به یلیتکم
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 يفرد يها یژگیکشف، و تیامر متاثر از ماه نیکه خود ا شود یم

در آن بافـت رخ   شکن نیاست که ا یاز بافت اجتماع یتابع زیو ن

علم باز نسبت به علـم   نیانتخاب ب تی. حال اگر در موقعدهد یم

-بـه  یقـات یبه انتخاب دستاورد تحق کردی، وزنه عالقه و رويتجار

 يسـاز  يبـه دنبـال تجـار    یعبـارت باشد و به یعموم يعنوان کاال

هـا،   بـه کنفـرانس   یقـات ینباشد، دستاورد تحق یقاتیدستاورد تحق

حاالت جزوات در قفسـه   نیها و در بدتر کتاب ،االتمق نارها،یسم

ــ ــه منته ــ یکتابخان ــود یم ــار  ش ــم تج ــق عل ــر محق ــا اگ و  ي. ام

دانشـگاه بـه    يرا مدنظر قرار دهد، دفتر انتقال فناور يساز  يتجار

 يتجـار  لیموضوع ورود کرده و با توجه به درآمد بالقوه و پتانسـ 

؛ ،اختـراع  تگاهخاسـ  یرشـته دانشـگاه   ،وجـود بـازار بـالقوه    ،دهیا

تعامل چندگانه  يتوسعه و با برقرار تیو قابل يفناور يریپذ رقابت

موفق  يساز يتجار ساز نهیو صنعت، زم انیحام کنندگان، نیبا تام

موضوع تنها از سمت عرضه اسـت   نی. البته اشود یم دهیکشف و ا

صـنعت بـه    ازیـ موفق در گرو ن يساز يتجار ز،یو از سمت تقاضا ن

است. در صورت تقارن اطالعـات سـمت عرضـه و تقاضـا،      يفناور

مشترک،  يهمکار از،یحق امت دیهمچون خر یمختلف يراهکارها

 .شود یارائه م یانسان يرویو تبادل ن يسپاربرون

در  یقـات یتحق يدستاوردها يساز يکه روند تجار ییجا آن از

ـ هنـوز پد  رانیـ ا يهـا  دانشگاه  رود، یشـمار مـ  نوظهـور بـه   يا دهی

 قیـ منظـور تطب شهر تهران کـه بـه   یدولت يها دانشگاه قاتیتحق

قرار  یداخل کشور مورد بررس يها با دانشگاه قیتحق يدستاوردها

 يسـاز  يتجار يبرا يردکارک-يندیگرفتند، فاقد هرگونه مدل فرا

 یمـدل  نیچنـ  کیـ  یبه طراح میتصم طیشرا نیبودند و در بهتر

 تـوان  یمدل را مـ  نیشد ا انیب تر شیگونه که پ لذا همان ؛داشتند

ــه ــوان ب ــعن ــدل فرا کی ــدیم ــرا يکــارکرد-ين ــاز کــنش  يب آغ

 ،اسـت ذکـر   انیدر هر دانشـگاه مبنـا قـرار داد. شـا     يساز يتجار

نظران  طور جداگانه توسط صاحباگرچه روابط موجود در مدل به

 یابیـ اعتبار یدانشـگاه  قاتیتحق يدستاوردها يساز يحوزه تجار

مــدل  کیــ ق،یــتحق نیــشــده اســت، امــا مــدل ارائــه شــده در ا

 جیراجـع بـه نتـا    یاست هر نوع قضـاوت  یهیاست و بد يشنهادیپ

و  ها تیاست تا در عمل، قابل يساز ادهیمدل، مستلزم پ نیا ياجرا

کشـور   يآن مشخص شود و با توجه به فضا ینقاط ضعف احتمال

مـدل بـه روش    نیکه ا ییجا از آن نیشود. همچن يساز متناسب

ـ   یطراح یقیتطب مراحـل مختلـف    نیشده است، فاقد بـازخورد ب

. شـود  یشدن مدل م تر کینزد تیاست. بازخوردها موجب به واقع

ســخت  رمتخصــصیافــراد غ يدرک مــدل را بــرا یهرچنــد کمــ

 نیبـه همـ   دی. شـا شود یم یزگیانگ یو احتماال موجب ب دینما یم

 ینترنتـ یا يهـا  ارائـه شـده در درگـاه    يها بخش عمده مدل لیدل

مـدل   نیانطباق ارو، نیاست. از هم یرخطیصورت غها به دانشگاه

 نیبازخورد ب ندیو درنظرگرفتن فرا رانیموجود جامعه ا تیبا واقع

است. یمراحل مختلف الزام
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