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 چكيده
کرده و تعاملات جاری  محافظت د دانشگاه یا یک سازمان تحقیقاتیاز مالکیت فکری یک سازمان علمی مانن دفاتر انتقال فناوری

و  انتقال هایکانال ثرترینوم از صنعت، به نشگاهدا پیکره از فناوری لذا انتقال ند.ناین فرآیند را با هدف خلق ارزش مدیریت می ک

بندی های اصلی اولویتخوبی فعالیت به هنوز که انجام شده، مشهود است هایبررسی نیز علیرغم در ایران و است فناوری توسعه

صنعت  به دانشگاه از فناوری انتقال موفقیت عدم یا موفقیت بر که اثربخشی عواملی شناخت د. حال باندار نشده و عملکرد مناسبی

وکار آنها، مواردی را با توجه به شرایط توان درخصوص بهبود تعامل بازیگران اصلی در اکوسیستم موجود و مدل کسبمی د،دخالت دار

صوص خجهت دستیابی به یک مدل مناسب در فعلی اقتصادی و صنعتی، شناسایی و راهکارهایی نیز توصیه نمود. در این پژوهش،

ها انشگاهدر بستر د دفاتر انتقال فناوریاز تعامل و اشتراک بین  مندلی دفاتر انتقال فناوری، ابتدا یک مرور ادبیات نظامعملکرد اص

صاحبنظران،  با مصاحبه فناوری در دفاتر انتقال فناوری و های متعدد انتقالمرور مدل آنها تهیه و سپس با و شناساییمنظور درک به

ییدی، تحلیل مسیر، اابعاد و متغیرهای مرتبط با روش تحلیل عامل ت از متخصصین، نظرسنجی از استفاده و با بندیدسته موثر عوامل

های فکری دانش و دارایی سازیتجاری و دهد، توسعههای تحقیق نشان می. یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمحاسبه بار عاملی

 .است شده یشتری در قالب مدل برازشب دارای اهمیت و تاثیر ،در راستای نوآوری
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 مقدمه -9
هر  در رشد حال در ایهزمین دانشگاه تحقیقات ساازیتجاری

 های پیشرفتهدر کشور .است ملیسبک مطالعه دانشگاهی و ع دو

 ینوآور یهاستمیس یاصل گرانیها بازدانشاگاه و در حال توساعه،

 یهادر انتقال فناوری به روشباا درگیر نمودن  خود  هساااتناد و

مناطق و  یاجتماع -یدر توساااعه اقتصااااد ؛مختلف مشاااارکت

مطابق تعریف سااازمان  ساازا ی دارند.سااهم بهخود  یهاکشااور

در دانشگاه یا  3فناوریانتقال  ، دفتر8همکاری اقتصاادی و توساعه

شاناسایی و مدیریت مالکیت  هیفوظ ساساهومرکز تحقیقاتی یا م

و  IP 5ساااازی، تجاری IP، حفاظت از (IPدانشاااگااهی  4معنوی

وظیفه اصلی ایجاد و مدیریت  ،براینعلاوه.قراردادهای مجوز را دارد

را نیز با یک نقش آف و حفظ ارتباط با شرکاء های اسپینساازمان

   [.86]دکنمشخص و در یک محیط تعریف شده، دنبال می

 
 [66بر دفاتر انتقال فناوري دانشگاه] محيط مستقيم و موثر: 9كل ش

 

 ، چهیانتقال فناور نهیدانشااگاه و صاانعت در زم یهایهمکار

ا هدانشااگاه یبرا میمسااتق ی، راهداخلیو چه  یالمللنیب در ابعاد

اختراع ی هااسااات. انتشاااار و ثبات داده یپرورش نوآور جهات

انتقال  جهتها انشاااگااهد یبرا یگریمشاااترک از ظهور روش د

قال انت نهیدر زم هادانشگاه یالملل نیب یهایهمکار یعنی، یفناور

 یالات، ا8221 ساااال در .[88و  8]کندیم یبانیپشااات یفنااور

 را تجاری علا م و اختراع ثبت حق در اصاالاحات قانون متحده

 شااود. اینمی شااناخته دول- بیه قانون عنوانبه که کرد تصااویب

 اجازه غیرانتفاعی سساتوم و کوچک مشاغل ،هانشاگاهدا به اقدام

 را با 6توسعه تحقیق و در شده انجام که مالکیت اختراعات دادمی

 ،نتیجااه فاادرال انجااام دهنااد. در دولاات تحقیقاااتی بودجااه

 ،تحقیقات سااازیتجاری از حمایت برای آمریکایی هایدانشااگاه

کردند. این اقدام در بکار  آغاز اندازی ورا راه فناوری انتقال دفاتر

 و یافته گسترش المللیبین سطح در مسیری قرار گرفت تا دفاتر

منجر آمریکا  هایدانشاااگاه در TTO چند موفقیتبه  در نهایت

 اندازیراه اختراعات، ازمعمولاا  ی،فنااوردفااتر انتقاال  .شاااود

در یکی  .کنندمی حمایت هادانشگاه از فناوری انتقال و هاشارکت

ات اخیری که در ساااال جاری توساااط هولگرساااون و از تحقیق

های نقش اقع یکی ازو( انجاام شاااده آماده کاه در8181 7آبو ن

و  مجوز صدور ،اختراع ثبت با نزدیک ارتباط به تمایل آنها اصالی

 

2 Organization for Economic Co-operation and Development 

3 Technology Transfer Office (TTO) 

4 Intellectual Property   

5 Commercialization 

 از هاییفعالیت شامل هاTTOکار  شایوه [.2]اسات 2هاآفاساپین

 اتاختراع ثبت اختراعات، مورد در افشااااگری دریاافت بیالق

 مورد در گیریتصااامیم ،اقتصاااادی هایرزیاابی، اشااادهثبات

 اجرای در محققان به کمک سااازی وتجاری مناسااب هایراهبرد

با این حال، در اکثر تحقیقات این  .اسااات شاااده، انتخابراهبرد 

ها چگونه عمل ها در دانشاااگاه TTOاند کهال را مطرح کردهوساا

 دهندگان،توسعه املش بازیگرانی طرق فناوری از کنند. انتقالمی

 کاربران و کنندگانخریداران، دریافت کنندگان،مینات صاااحبان،

یا  خصااوصاای هایشاارکت محققان، ها،نشااگاهمانند داوری افن از

 ها،دولت داران،سااارمااایه فردی، کننادگاانمصااارف عمومی،

 و غیره انجام غیردولتی هایساااازمان انتقاال، هاایساااازماان

 .[83و  88]شودمی

TTOوسااایله نتای  هساااازی مالکیت فکری را که بجاریها ت

تسااهیل و از طریق صاادور مجوز، ، مبتنی بر تحقیق بدساات آمده

مختلف، اهداف  یهاآفثبت اختراع یا مدیریت در ایجاد اساااپین

 TTOدهد که بررسی ادبیات نشان مینمایند. مرتبط را دنبال می

هااای وری و خروجیبر بهبود بهرهآنااان  هااای کاااریشااایوهو 

شاااده، مجوزها و شاااده از منظر تعداد اختراعات ثبتگیریاندازه

های ها  با صاارف هزینهTTOاکثر  [.2]تمرکز دارند 2هاآفاسااپین

متعدد روبرو بوده و با کمبود منابع مالی مواجه هستند و هرگز به 

6 Research and Development (R&D) 

7 Marcus Holgersson&Lise Aaboen 

2  spin-off  

2  spin-off  
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طور بالقوه مانع نوآوری و انتقال بهآنها  ساااود نرسااایاده و منابع

 در تحقیقی دیگر نیز آمده که در [.2شاااود]فنااوری و دانش می

 میزان و فناوری هزینه جذب حداقل عامل دو فناوری، انتقاال

 دقتبه بااید فنااوری هر مورد در شاااده ایجااد افزوده ارزش

 هر در انتقال فناوری مفهوم و گیرد. لذا ماهیت قرار موردتوجه

 بررساای مورددیگر  ساطوح با مقایساه در آن باید هزینه و ساطح

 [.6تا فرایند انتقال، اثربخشااای لازم را داشاااته باشاااد]قرار گیرد 

همزمان با دوران به اصاااطلاح طرفدار  طور عمدهبه TTOعملکرد 

، در طی آن تمرکز 8221[ آغاز شاااده و در دهه 2]ثبات اختراع

 [.83افزایش حق ثبت اختراع صااورت گرفت] رویگیری چشاام

 سااازی در بینریثبت اختراعات همچنین به مکانیزم اصاالی تجا

TTO تبدیل شاد و تمرکز اصالی تحقیق و توساعه روی استفاده 

TTO  از حق ثبات اختراع و مجوز از حقوق مالکیت معنویIPR 

قرار گرفات کاه در حاال حاانااار منجر باه عاامال موفقیت در 

خروجی اقدامات، کمتر  که و این خود منجر شده ستهادانشاگاه

و  2]ق اختراعات مبدل شاااودایجاد و ارا ه ارزش از طریباه نحوه 

87].   

عنوان یک چالش ، مدیریت ثبت اختراعات بهدر ساااطح بنگاه

 تعیین شااده است. 81های کوچک و متوساطبرای افراد و شارکت

های قانونی فراینادی کاه هم باه مناابع مالی و هم به صااالاحیت

احتیاا  دارد. تحقیقاات دیگری نیز انجاام شاااده کاه باه منااابع 

برای دریافت، های کوچک و متوسط شارکت محدودی که افراد و

کند و نشااان اشاااره می [82و  87ها دارند] IPRنظارت و اجرای

 ایهای کوچک به اندازهدهد که حق ثبت اختراعات برای بنگاهمی

[. علاوه بر 82، مفید نیستند]های بزرگ مهم بودهکه برای شرکت

خصاوصی در بخش  IP های فعلی مدیریت، مطالعات و شایوهاین

های جایگزین یا مکمل ثبت اختراع، راهبردای از طور فزاینادهباه

انتشاار آشکارای اختراعات و نتای  تحقیق یا انتشار ارزان یا  مانند

 راهبردهای کنادییاد میاآزاداناه مجوز آنهاا را نشاااان داده و تا

 زمینه این در اخیر تحقیقات از ز اهمیت دیگر نکته حا .11("باز"

 به پرداختن هنگام هاTTO و هادانشاااگاه که حااوی این بوده

راهبردی  رویکرد یک از باید فکری مالکیت به مربوط مونااوعات

  .]5[کنند موثر استفاده
 

 پژوهش  پيشينه نظري و مباني -6

 صنعت به دانشگاه فناوري از رایج انتقال هايمدل -6-9

 در که است فناورانه دگرگونی از خاصی حالت فناوری انتقال

 فرایند گیرد.می صااورت و انتشااار نوآوری اختراع، مرحله سااه

 و بندیترتیب تصااامیمات ساااری یک شااااملفناوری  انتقال

 که ای اسااتهای پیوسااتهفعالیت مجموعه و شااده سااازماندهی

 فاصااله روی زدن پل جهت مناسااب هایورودی از ایمجموعه

 تخابان است. برای فناوری دهندهانتقال واردکننده و بین فناوری،

 آنها ترینمهم جمله از که دارد وجود معیارهایی مناسااب، روش

 زمان حداکثر فناوری، جذب اکثرحد اقل هزینه،: حدعباارتنداز

 تحولات با همراهی حداکثر بازار، به دسااترساای حداکثر انتقال،

 از فناوری انتقالکه لازم اساات در ابتدا با چند مدل ... و فناوری

های انتقال روش 8شماره یم. شکل صانعت آشانا شو به دانشاگاه

   [.8]دهدفناوری از دانشگاه به صنعت را نشان می

 
 [9] صنعت به دانشگاه از فناوري انتقال مختلف هايروش :6 شكل

تجاااری و  توان بااه انتقااالهااا، میدر ادامااه بررسااای ماادل

صااانعت پرداخت. این نوع از  به دانشاااگاه از فناوری غیرتجاری
 

10 Small and Medium Enterprise-SME  

تعریف شده است ،  "باز بودن از نظر فراگیر بودن" عنوان باز به استراتژی  88

ی استراتژ ساختنمراحل ایجاد و  دیگر طیف وسیعی از افراد درگیر در به عبارت

 دنبال سازیتجاری دتمبلند هدف آن در که تاس روشیانتقال 

 فاقد نباید را فناوری از انتقال نوع این اساات گردد. بدیهینمی

استراتژی ، و هم   فرموله کردن(  تدوین از نظر شفافیت ، هم در مرحله وبوده 

تا  تدوین از پسحتی  استراتژی ها با مرتبط تمامی مراحل در به طور معمول ،

 .ایجاد می شود شفافیتحصول نتیجه ، 
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 نه انتقال نوع این زیرا ؛کرد محسوب اندک ارزش دارای یا ارزش

 صاانعت توسااط فناوری کسااب برای ثریوم منبع تواندتنها می

 از کیشود. ی ساازی محساوبتجاری برای ایبلکه مقدمه ؛باشاد

 از مندیبهره فناوری، تجاری انتقاال در موفقیات راهکاارهاای

 هم دهدمی نشااان که تحقیقات اساات و فناوری علم هایپارک

 این موفقیت به مندعلاقه دانشااگاه مدیران هم و ساایاسااتگذاران

 نیز ایمشاااوره خدمات زمینه در هاپارک این .ها هسااتندپارک

 ،3ا ه شااده در شااکل شااماره ار . مدلواقع شااوند مفید توانندمی

 نقش بر کیدات با را به صاانعت دانشااگاه از فناوری انتقال روند

 [.8]دهدمی نشان فناوری انتقال دفاتر

 
 [9]صنعت به دانشگاه فناوري از انتقال : مدل9 شكل

 

 دفاتر انتقال فناوري  -6-6

ها و شاارکای صاانعتی عوامل مختلفی برای همکاری دانشااگاه

صاانعت، منابع مالی برای  .و در دسااترس اسااتبرررساای شااده 

در  اما دانش آن در سطح دانشگاه نیست. ؛تحقیق و توسعه را دارد

بعضاای موارد، این همکاری با یک ابتکار عمل از بالا به پایین آغاز 

. شااود که اگر با حمایت مالی همسااو شااود، بساایار کارا اسااتمی

ر جویی دصرفه دلایل دیگر این همکاری، تقسایم ریسک، هزینه و

دانشااگاه و صاانعت، ، . از سااوی دیگراسااتوقت در هر دو طرف 

و  تحقیق و توساااعاه و نوآوری با یکدیگر همپوشاااانی داشاااته

عنوان یک انگیزه مضاعف و توان بهسازی منابع این دو را میبهینه

اصالی در راساتای ایجاد شاغل و فرصات شااغلی بیشتر از سمت 

فه این موسااسااات محافظت از یوظ [.85]ها تقویت نموددانشااگاه

 های ثبتهای دانشای و فناورانه، پیگیری و ثبت درخواستدارایی

گاذار و انجاام مطاالعااات اختراع، همیااری در یااافتن سااارماایاه

های دانشی و فناورانه در راساتای عرنااه آورده جی و...سانامکان

، است. دفاتر انتقال فناوریصاورت محصاول و خدمات در بازار به

فکری یک سااازمان علمی مانند دانشااگاه یا یک سااازمان مالکیت 

ساااازی ها تجاریTTOکند. تحقیقاتی را مدیریت و محافظت می

مالکیت فکری را تسهیل کرده تا از طریق نتای  مبتنی بر تحقیق 

صدور مجوز، ثبت اختراع یا مدیریت  نظر، نظیرهای مدبه خروجی

دفاتر انتقال  .[88و  81، 2] یابندها دست فآخلق و ایجاد اسپین

های اسااسی موسسات پژوهشی و مراکز فناوری یکی از نیازمندی

. در اکثر مراکز پژوهشای و دانشگاهی دنیا، مدیریت اساتفناوری 

ابق . مطاسااتفرایند انتقال فناوری، به دوش دفاتر انتقال فناوری 

دفاتر انتقال فناوری شامل سازمان یا قسمتی از  OECDبا تعریف 

اساات که به کارمندان نهادهای پژوهشاای در راسااتای  سااازمان

های دانشی و فناورانه آنها کمک نموده شناسایی و مدیریت دارایی

های فکری و انتقال یا کاه این اقدامات شاااامل حفاظت از دارایی

به افقی از امتیااز دادن ماالکیت آنها به دیگران جهت دساااتیابی 

 آنها عبارتند از: های ترین نقش. از مهماستتوسعه بیشتر 

-  TTO؛سازی داردای در تجاریدهندهنقش محرک و شتاب 

- TTO  باید بتواند در شرایط بحران مالی منابعی را برای خود

 ؛ایجاد نماید

ها به فیلتر TTOاشاره به نقش اساتید و محققان و پژوهشگران  -

 سازیتجاری منظورنمودن اختراعات و بررسی صلاحیت آنها به

 ؛دارد

های موردنیاز در راستای آموزش TTOاشاره به نقش و وظیفه  -

 دارد.محققان از پرسنل و همچنین حمایت 

عنوان حلقه اتصاااال صااانعت و نقش دفاتر انتقال فناوری به

ساااازی فناوری، تبدیل فناوری به دانشاااگااه و پلی برای تجااری

ر نهایت درآمدزایی ددرهای نوظهور و محصول، نوآوری در فناوری

اتر . این دفناپذیر استراساتای اقتدار اقتصاادی و سیاسی اجتناب

های مولد دانش و فناوری و همچنین در باایساااتی در دانشاااگاه

صانایع مربوطه ایجاد و توسعه یابند و با جذب نیروهای کارآمد و 

انتقال فناوری و خلق ارزش متخصص، رسالت خویش را در زمینه 

ه ب دانشاگاه، صنعت و دولت و همچنین تعمیق ارتباط ساه نالع

 در هادانشااگاه و صاانعت ارتباط میان ،طورکلیبهانجام برسااانند. 

 ای،پایه تحقیقات قرار دارد که عبارتند از: اصااالی حوزه چهاار

 مطالعاتیفناوری. در  انتقال انتقال دانش و مشااارکتی، تحقیقات

 های کارآفرینیفعالیت تشویق که شادهرسایده  نتیجه این به نیز

طورکلی به و علمی هیئت اعضای و دانشجویان میان نوآورانه در و

موثر است.  به صنعت دانشگاه از فناوری انتقال در فرهنگ ساازی
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های دفاتر انتقال فناوری بر طبق وظایف و نقش 8شااماره  جدول

تحقیقات انجام شااده مبتنی بر مصاااحبه و پرسااشاانامه را نشااان 

 [81و  2]دهدمی

 

 هاي دفاتر انتقال فناوريو نقش: وظایف 9جدول 

 
 

توان گفت که هدف اصلی این می 8شاماره با بررسای جدول 

تحقیق براسااس مرور ادبیات مقالات متعدد، بررسای و شاناسایی 

وری و هاسااات که منجر به بهرهTTOها و وظایف ترین نقشمهم

 یکی ،باید افزود. های عملکردی آنها خواهد شااادبهبود سااانجه

 به اهتمام صاانایع و هادانشااگاه میان پیونددهنده واملاز ع دیگر

 تعیین دنیاساات که برای فناوری روز انتقال و تحقیق و توسااعه

 حداقل همچون معیارهایی راهکارهای انتقال نیز ترینمناساااب

 زمان حداکثر تحولااات، باا همراهی جاذب، حاداکثر هزیناه،

و  3 ،8]شده است معرفی بازار به دسترسی و حداکثر دساترسای

 هاپیوند با دانشااگاه لذا در این راسااتا یکی از راهکارهای مهم. [4

 .است صنعت با همکاری توسعه از طریق و شکوفایی برای

   دانشگاه كارآفرین -6-9

مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق  88دانشگاه کارآفرین

کند. این حمایت د. این مراکز از افراد کارآفرین حمایت میشومی

 ،های آموزشااای مالی و بازاریابی اسااات. درنتیجهحمایتشاااامل 

ها و ... را آزمایشااگاه ،هاکارآفرینان امکان دسااترساای به کتابخانه

ی گذاران امکاناتهایی برای سرمایهکنند. در چنین دانشگاهپیدا می

ورند. با آنها آوکار را فراهم شااود تا مراکز جدید کسااابفراهم می

های -بینی شده و از فرصتآنها پیش شود تا مشکلاتهمکاری می

ای ارزشمند در حیطه بدسات آمده اساتفاده کنند که خود تجربه

های کارآفرین با مدیریت دانش در دانشگاه. مالی و بازاریابی اسات

 ییوری و تواناهاا بااعاف افزایش همکاری، بهبود بهرهدانشاااگااه

ه ک در تحقیقی. شاودسااختن نوآوری و کارآفرینی در صانایع می
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کند در این خصاوص انجام شده تشریح می8327توساط چگینی 

های نسل چهارم به دانشگاه کار و عمل معروف بوده و که دانشگاه

وکار جدید از طریق های کسبمشاخصات زیر را دارد. ایجاد بنگاه

ها از سااسااات و شاارکتوها و انتقال دانش به ماختراعات دانشااگاه

حمایت از  اط با صااانعت اسااات.جمله راهکارهای تعاملی و ارتب

کلات اقتصادی و اجتماعی از منظور حل مشنوآوری و اختراعات به

 4های نسل های نسال چهارم اسات. دانشگاهدانشاگاه هایویژگی

ا نوآوری همراه با کیفیت بال برداری از نتای نیااز به تمرکز بر بهره

به  .د. تعهد دانشااگاه برای حفاظت از آینده بساایار مهم اسااتدار

کند، به جذب دانشجوی محلی و توساعه اقتصااد محلی کمک می

هایی مانند مشااااوره، پشاااتیبانی و المللی پرداخته و فعالیتبین

ها از طریق تحقیقات . این دانشگاهکندمی بهبود ونعیت را فراهم

های شرکت .گیرندبا کیفیت و نوآوری با اقتصاد در تعامل قرار می

ای از مزای ،ه کارآفرین در ارتباط باشاادصاانعتی که با یک دانشااگا

های علمی و جویاد باه این جهت فرآیندوری آن نیز بهره میافنا

ها از دل ها باید تکمیل شااده و ایجاد شاارکتصاانعتی دانشااگاه

ها دانشجویان در این مجموعهدهد. های دانشگاهی رخ میپژوهش

خته و با ای از دانش و مدیریت کارآفرین را تواما آموبااید مجموعه

شاااروع به  ،دهدامکانات لازم که دانشاااگاه در اختیار آنها قرار می

های کارآفرین دانشگاه .[81و  2]فعالیت در عرصاه صنعت نمایند

را برای  فناورانههای جدید علمی و برداری از فرصاااتاهمیت بهره

کار ولذا شبکه کسبدهند؛ تقویت توساعه اقتصاادی تشخیص می

اندازی کرده، و واحدهای علمی و فناورانه راهخود را گسترش داده 
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شاااده تجاری را ترتیب داده و فرهنگ ریزیهاای برناامهرقاابات

ایجاد مراکز رشاااد با  ،دهند. برای مثالکاارآفرینی را پرورش می

های نفعان، کساااب مجوزهای فناوری و ایجاد شااارکتتعامل ذی

ین مدل که تاکید در ا های این مدل استآپی از خروجیاساتارت

ای ههای با جذب بودجهجذب محققان استثنایی و تشکیل شرکت

مات آزمایشااگاهی و های آموزشاای و خدعمومی با تمرکز فعالیت

 نظام کاارآفرینااناه دهیجهات [. 82و  81تحقیقااتی اسااات]

 تلفیق نیازمند محوردانایی جامعه تحقق مساایر در دانشااگاهی

 بین، این در. سااتا دانشااگاه مختلف کارکردهای در کارآفرینی

 مساااتلزم دانشاااگاه پژوهشااای کارکرد در کارآفرینی تلفیق

 کارآفرینی پیشاابرد منظوربه دانشااگاهی تحقیقات سااازیتجاری

 توسااط تحقیقات نتای  سااازیتجاری و انتقال. اساات فناورانه

 هایکانال از 83یعموم تحقیقات هایسازمان دیگر یا ها دانشاگاه

 از اطلاعات و هاایده آزاد تبادل و انتشار .شاودمی ممکن مختلفی

 طریق از یا و غیررسااامی ارتباطات انواع و سااامینارها طریق

 دانشااگاه، رسااانیبرون و اجتماعی خدمات و ترویجی هایفعالیت

 تربیت و آموزش صنعت، با علمی مراکز و دانشاگاه هایهمکاری

 یا کارگیریهب شااامل انسااانی، نیروی تبادل ها،شاارکت کارکنان

 کارکنان حضور کارآموزی، و کارورزی برای دانشجویان تخداماس

 قصااد هب پژوهشاای – علمی مراکز و هادانشااگاه در هاشاارکت

 با مشااترک و قراردادی تحقیقات مشاااوره، و آموزش بازآموزی،

 از فکری دارایی از اسااتفاده حق اعطای یا مجوزدهی صاانعت،

 ایبر فکری مااالکیت حفظ باا توام محادود مجوزدهی طریق

 و متعدد هایروش طریق از فکری دارایی از برداریبهره ،هدانشگا

 هایفعالیت مبنای بر 84دانشااگاهی هایتشاارک تشااکیل متنوع

 و مشااترک گذاریساارمایه با هاییشاارکت تاساایس مجوزدهی،

 التحصیلفارغ دانشجویان و کارکنان توسط دایرشده هایشارکت

ر راساااتای ارتقای توان داز جمله اقدامات موثری اسااات که می

های مرتبط عملکرد و انتقال فناوری از دانشاااگاه به ساااایر حوزه

ها به دنبال ترکیبی طور کلی دانشگاههب .[83و  88، 2، 8]برشمرد

تعداد  از ساه فاکتور شااهرت، ثروت و آزادیتاختیار عمل هساتند.

عنوان یک شاخص عملکرد انتقال فناوری ثبت اختراع دانشاگاه به

ای پذیرفته شده است و همکاری صنعت با دانشگاه تردهطور گسبه
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84 Spin-off  یا افراد توسااط که هسااتند هاییشاارکت، زایشاای هایکتشااریا 

 دارایی یک سازیتجاری توسعه جهت عمومی تحقیقاتی سازمان و دانشگاه از کارکنانی

 دشومی دایر (نوآوری و پژوهش از برخاسته فناوری و ابداع و اختراع ی،فن فکری دانش

 .دباشااامی موردنظر فکری دارایی بر دانشاااگاه مالکیت حافظ نوعی به رواین از و

 توسعه جهت خاص طورهب که است جدیدی هاییشرکت (start-up های نوپاشارکت

تواند برای دانشاگاه منبع مهم مالی باشاد و صنعتی با فناوری می

تواند برای اعضاااای علمی و جادیاد فراهم آورد. این همکاری می

دانشااجویان فرصاات کارآفرینی فراهم کند. دو عامل در همکاری 

 که عبارتنداز:  است صنعت و دانشگاه مهم 

  گروه تحقیقاتی دانشگاه و دانشکده؛عواملی نظیر 

 [88و  81]ای در منابع مالی، انسانی، فناوری و ...تنوع زمینه. 

ماادیریاات و نحوه نایاز عامالاکارد و  در ایان تاحاقایاق

وکار های کسااابهاا با توجه به مفاهیم و مدلTTOکاارگیریهبا

را از طریق تحقیقات  IPها  TTOمرسااوم و نو، پیشاانهاد شااده تا

اساتفاده امکان نوآوری اداره کنند و فرایندهای می مدیریت و عمو

 تری فراهم آورند. از نتای  تحقیقات را به معنای وسیع
 

 بندي و نتایج مرور ادبيات  جمع -9
چگونگی ها و  TTOثر بر عملکردودر راسااتای بهبود عوامل م

وری در این خصاااوص بااه فنااگ و اوری انتقااال فنااافزایش بهره

ها باید پژوهشاااگران کنند که دانشاااگاهشااانهاد میهمکاران پی

همکاری دانشگاه و صنعت را ترغیب کرده  .برجسته را جذب کنند

های فناوری اطلاعات را توسااعه دهند که تا همکاری و زیرساااخت

این مطالعات همچنین شامل بین دانشگاه و صنعت تسهیل گردد. 

 دانشگاه وبررسی عوامل اقتصادی و سیاسی ملی، عوامل در سطح 

مانند تجربه، بلوغ، اندازه، در دسااترس بودن   TTOعوامل داخلی

هاای علمی، ماهیت منابع انساااانی، مناابع مکمال ماانناد پاارک

نیز ها حقوق صااحبان سهام و هزینه راهبرداهداف و  ها،ماموریت

دهد که انتقال موثر نشااان میدر کل، نتای  این بررساای  اساات.

رهنگ ساازمانی، ساختارهای تشویقی به ف TTO فناوری از طریق

های منابع انسااانی بسااتگی مالی و غیرمالی برای محققان و رویه

ترین معیارهای انتخاب در راستای ایفای نقش یکی از اصالی دارد.

TTOتوان در دسترس بودن منابع انسانی، سیستم تماس را می ها

جود و ها در نمونه کارهای مووریاو ارتبااطاات بیرونی، تعاداد فن

مشارکت دفاتر انتقال  سازی احتمالی آنها دانست.پتانسیل تجاری

تواند در هر های صنعت با دانشگاه میفناوری در توساعه همکاری

 در سطح راهبردیدانشگاه متفاوت باشد که این خود یک مونوع 

در  .[86و  85]گیری مدیریت دانشاگاه اساتو سایساتم تصاامیم

 تحقیقات سااازمان یا دانشااگاه یک لیسااانس تحت فکری دارایی یک سااازیتجاری یا

 دلیله ب امعمول و شودمی دایر دانشگاه یا سازمان آن کارکنان مشاارکت بدون عمومی

 پایان آن بر مزبور سازمان یا دانشگاه مالکیت فکری، دارایی برداریبهره مجوز واگذاری

 .یابدمی
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 اسااتدلاللط موفقیت در این حوزه تحقیقی دیگر در مورد معیار غ

اختراعات ثبت شااده، تعداد  جای تمرکز بربه  که این دفاتر شااده

ها از  TTOها و تعداد مجوزها، باید ببینند تا چه اندازهفآاساااپین

دساااترسااای به دانش محافظت شاااده، بهره برده و به چه میزان 

یاز ن، نبنابرایشود. برداری میهها بهرها و دانشکدهتوساط دانشگاه

هاا ماانناد نوآوری و توساااعااه  TTOباه درک بهتر از اثرات کلی

 [.  2اقتصادی وجود دارد]

 
 [1]هاي اصلي بررسي ادبيات مقاله در یک نگاه: یافته4 شكل

 

با سایر عوامل  TTOکات مهم در روابط بین ن 4شماره شاکل 

 کند و هرکدام ازشااارح زیر بیان میهدر فرآیند انتقال فناوری را ب

دهنده روابط و جریان اطلاعات و عملیاتی جاری ا نشاااانهپیکاانه

 . است

 سازی؛ها در پشتی( برای تجاریاستفاده از سایر کانال -8

 ؛سازی موثرندهای محققین که در تجاریعوامل و ویژگی -8

 های علمی؛رشد و پارک تعامل با مراکز -3

 ؛پایش و مراقبت از اختراعات -4

 دیدبانی برای اختراعات؛  -5

 ؛هاTTO نقش -6

 ؛وریگیری بهرهاندازه -7

 ؛هاTTOهای فعالیت -2

 ها .فآمالکیت و پشتیبانی از اسپین -2

سازی، بازده و خروجی ها حمایت از تجاری TTOنقش اصالی

یق و های جدید از یک طرتحقیقات انجام شاده است. ایجاد بنگاه

عنوان دو کانال اصااالی برای باه مجوز از ماالکیات فکری معمولاا

 [.5گیرد]تحقیقات دانشاااگاه مورد توجه قرار میساااازی تجاری

 TTO دهد که دانشااامندان آمریکایی ازها نشاااان میبررسااای

 ؛کنندسااازی تحقیقات خود اسااتفاده میها، برای تجاریدانشااگاه

های  راه85درپشااتی“مانده از دانشاامندان از باقی ٪31که درحالی

 . ایناردبرای آنها کاربردی ند  TTOو کردهاساااتفاده  ”(ربمیاان

ها و محققان کارآفرین شاااده و در رویکرد باعف تحریک شااارکت

ای هنمن باعف افزایش پتانسیل درآمدی دانشگاه و ایجاد دانشگاه

با  که هاییدانشگاه ها نشان داده کهبررسیگردد. کارآفرین نیز می

 بهتری عملکرد به تماایال ،علمی نیز دارناد پاارک TTOوجود

ها  TTO.[2و  3ند]یکدیگر مکمل زمانسااا دو این زیرا؛ داشااته

توانند عدم تقارن اطلاعات بین دانشمندان صنعت و دانشگاه را می

کاهش دهند و ثبت اختراعات ممکن اساات بیشااتر بر تلاش برای 

غلباه بر شاااکاف بین تحقیقات دانشاااگاه، توساااعه صااانعت و 

 .  [8]ثیر بگذارداسازی تتجاری
 

 اه TTOفرآیندها و عملكرد اصلي در -4

عنوان ها بهTTOدر بررسااای و مرور مقاالاات متعدد بر نقش 

ها و صاانعت در فرآیند پرکننده شااکاف و واسااطه بین دانشااگاه

لذا محورها و مونااوعات اصاالی  اساات؛ کید شاادهسااازی تاتجاری

 های متعدد در راسااتای هدف تحقیق در جدولبرآمده از بررساای

ل پس از مراحبندی شده تا به تفکیک شناسایی و دسته 8شماره 

 ه شود. ن شده در قالب یک مدل مفهومی ارا تعیی
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 هاTTO: فرآیندها و عملكرد اصلي شناسایي شده در  6جدول
 منابع تحقيق  شناسایي محور كلي  ها TTOفرآیندها ، شرح وظایف و عملكرد اصلي در  ردیف

 [83و  2 ،2، 3] نوآوری و کارآفرینی سازمانی های کاربردیجستجوی فرصت 8

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریسازی داراییتجاری هاسازی ایدهتجاری 8
 [81و  2، 8] های فکریسازی داراییتجاری ثبت اختراعات 3

 [2و  8] هاایجاد شبکه و مشارکت اقتصادی اولیه ارزیابی انجام 4

 [85و  2، 8] های فکریسازی داراییریتجا  اختراع ثبت ،اختراعایجاد  مورد در گیریتصمیم 5

 [2و  8] های فکریسازی داراییتجاری مجوزها کردن جستجو 6

 [88و  2، 8] هاایجاد شبکه و مشارکت آفهای اسپینشرکت یا صنعت شریک با قرارداد شرایط مورد در مذاکره 7

 ع مورد استفاده[]در تمامی مناب های فکریسازی داراییتجاری امتیاز حق بر نظارت 2

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریسازی داراییتجاری  شده حمایت تحقیقات ازای در مجوز صدور 2

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریسازی داراییتجاری شرکت یک در سهام برای مجوز صدور 81

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریدارایی سازیتجاری جدید فناوری یک از استفاده مجوز اعطای 88

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریسازی داراییتجاری معنوی هایدارایی از حفاظت و مدیریت 88

 [2و  8] نوآوری و کارآفرینی سازمانی نوآوری توسعه فرایند تسهیل 83

 [85و  2، 3] پشتیبانی مالی تامین و مخترعان به کمک و تحقیقات مالی مینات 84

 [88و  2، 6] فناوریمدیریت انتقال   جدید هایفناوری وجود به نسبت جامعه آگاهی افزایش 85
 [85و  2، 8] هاایجاد شبکه و مشارکتمستقل هایشرکت با صنعتی روابط توسعه 86

 7و  3] تامین و پشتیبانی مالیکشور و منطقه اقتصادی توسعه 87

 [88و  2، 4، 3] نوآوری و کارآفرینی سازمانی  زودبازده کاروکسب هایبنگاه و کارآفرینی عهتوس 82

 [88و  81، 2، 8] های علمیآموزش و توسعه فعالیت فناوری و پژوهشی ستاوردهاید افشا به سسهوم پژوهشگران تشویق 82
 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ های فکریسازی داراییتجاری سازیاریتج جهت در سسهوم تحقیقاتی هایپروژه هدفمندسازی و سازیهماهنگ 81

 [88و  81، 2] های علمیآموزش و توسعه فعالیت تحقیقاتی هایطرح اجرای و تصویب مراحل در پژوهشگران به مشاوره 88

 ]در تمامی منابع مورد استفاده[ فکریهای سازی داراییتجاری تحقیقات نتای  شدن تجاری قابلیت خصوص در نظر اعلام و بررسی 88

 [84و  83، 2، 7] های فکریسازی داراییتجاری تحقیقات نتای  انتشار و فکری هایدارایی از حفاظت مورد در مشاوره ارا ه 83
 مورد استفاده[ ]در تمامی منابع های فکریسازی داراییتجاری تحقیقاتی هایفعالیت از حاصل فکری هایدارایی از حفاظت و ثبت 84

 [2و  6، 3] های علمیآموزش و توسعه فعالیت سسهوم در موجود هایمهارت و هافناوری دانش، مستندسازی و تدوین برای ریزیبرنامه 85

 [82و  87، 88، 2، 8] های علمیآموزش و توسعه فعالیت فکری هایدارایی از حفاظت و دانش مدیریت زمینه در حمایت و مشاوره آموزش، ارا ه 86

 [87و  83، 6، 4، 8] فناوریمدیریت انتقال  فناوری مستندسازی و فنی دانش تدوین 87
 [85و  88، 88، 83، 6، 4، 8] مدیریت انتقال فناوری متقانیان به انتقال جهت فناوری و پژوهشی دستاوردهای گذاریارزش 82

82 
 سازیتجاری و انتقال منظوربه وقیحق و مالی بازاریابی، از لازم اعم هایمشاوره ارا ه

 فناوری
 [88و  88، 2، 8] های علمیآموزش و توسعه فعالیت

 [87و  83، 6، 4، 8] فناوریمدیریت انتقال  فناوری انتقال قراردادهای تنظیم به کمک 31

 [88و  2، 8] های علمیآموزش و توسعه فعالیت فنی دانش و هاقابلیت ارا ه برای اطلاعاتی پایگاه تشکیل 38

 [6و  4، 8] هاایجاد شبکه و مشارکت پژوهشی هایفعالیت به دهیجهت منظوربه جامعه نیازهای شناسایی 38

 [2و  2، 3] تامین و پشتیبانی مالی گذارانسرمایه جذب و مالی منابع مینات جهت تلاش 33
 [2و  7، 3، 8] مدیریت انتقال فناوری سسهوم دستاوردهای و فنی دانش خرید 34

 [81و  82، 82، 87، 86، 4، 3، 8] های علمیآموزش و توسعه فعالیت نیف دانش تبادل رمنظوبه بازار فن و نمایشگاه برگزاری و سازیفرهنگ رسانی،اطلاع 35

 [87و  7، 6، 4] هاایجاد شبکه و مشارکت های علمیتعامل با مراکز رشد و پارک 36

 [2و  4، 8] های فکریسازی داراییتجاری ختراعاتثبت، پایش و مراقبت از ا 37

 [2و  8] هاایجاد شبکه و مشارکت دیدبانی برای اختراعات 32
 [6و  4] هاایجاد شبکه و مشارکت جذب پژوهشگران برجسته  32

 [88و  2، 3] نوآوری و کارآفرینی سازمانی های کارآفرینایجاد دانشگاه 41

ان تحقیقات نشبندی این بخش باید گفت که در اکثر در جمع
آف، ها علاوه بر ثبت اختراع، مجوز و اسااپین TTOکه داده شااده

سااازی و انتقال فناوری های تجاریبعضاای اوقات از سااایر حالت
که در  کنندمانند تحقیقات پشاتیبانی یا مشااوره نیز استفاده می

توان محورهای می ،نیز نقش اساسی دارد. درنهایت IPآن مدیریت 

 دفاتر نقشکه درخصاوص  8شاماره  با توجه به جدولمنتخب را 
انجام شده است  دانش سازیتجاری در هادانشگاه و فناوری انتقال

را در قالب شااش متغیر اصاالی ارا ه نمود. لذا در مرحله بعدی با 
فه در راساااتای ، روابط و اهمیت هر مول5شاااماره توجه به مدل 
 ، آزمون خواهد شد.تحقیقهدف و سوالات 
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 ها در انتقال فناوريTTOهاي هاي اصلي نقش: مدل كلي جهت معرفي مولفه5 شكل

 

 روش تحقيق -5

مقالات  یاستفاده از تحلیل محتوا ،پژوهش در این مقالهروش 

و  تحلیل آماری همراه مرور ادبیاات و پیشااایناه آنها،همتعادد با

موثر و طراحی یک وامل اسااتنباطی در راسااتای شااناسااایی ع

پرساااشااانامه منت  از مرور مفاهیم و درنهایت مصااااحبه با افراد 

منتخب و خبره بوده که با تکمیل پرساشانامه جهت شاناسایی و 

 هایابعااد عملکرد و کارکردهای موثر دفاتر انتقال فناوری و روش

 مورد در بررساای ادبیات یک ابتدا زیر موارد دنبال خواهد شااد.

های زیر روش انجام و ازIP  از اسااتفاده با اهTTOمدیریت  نحوه

 نیز استفاده شده است.

 ؛مونوع جستجوی 

 ؛کلیدی کلمات و هامتنی، چکیده جستجوی 

  ت مرتبط و کدگذاری مقالا و مطالعه شااریاتنبررساای

 ه متغیرهای اصلی مستقل.مطالب جهت ارا 

 زیر ساالالات به که اساات این پژوهش جاری عمده هدف

 :شود داده پاسخ

 ها، عوامل مولفه ها( و عملکردهای شااانااساااایی نقش

  ؛فناوری انتقال فرایند درها TTO ثروم مناسب و

 رابطه. این در ثیرگذاری متغیرهاااهمیت و ت میزان 
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اطلاعات بخش بررساای ادبیات تحقیق،  برای گردآوری داده و

ای و برای کامل شااادن متغیرهای های مطالعات کتابخانهاز روش

پرسااشاانامه و  نظرخواهی از خبرگان برای تکمیل از روشتحقیق 

این پژوهش از  ساازی آن در این تحقیق استفاده شده است.بومی

از نظر روش، توصاایفی از نوع پیمایشاای  وکاربردی لحاظ هدف، 

لب . مطااستو از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی  است

سی و سایر آوری شاده با تمرکز ساازمانی، نشریات مورد بررجمع

  مثلاروش تحقیق انتشاااارات جهات تعیین معیاارهای خروجی،

به عنوان یک  IP( یا ثبت اختراعات و عنوان شااااخص نوآوریباه

( بوده و باا توجه به اهمیت روابط و تعامل بین راهبردیفعاالیات 

هاای اصااالی، کلیاه موارد در قاالب مدل مفهومی ابعااد و مولفاه

پس از و ردآوری شاااده هااا گدادهاز  هبراسااااس یااک مجموعاا

ر افزاها از طریق نرمبندی و محاسبه اطمینان از درستی دادهدسته

87و  SPSS 86آماری
Smart pls .در  مورد تحلیل قرار گرفته اساات

گانه مدل  6نتیجاه باا ایجااد یاک مادل مفهومی و تعریف ابعااد 

عنوان متغیر مسااتقل و وابسااته، ه( ب6شااماره مفهومی در شااکل 

براساااس یک پرسااشاانامه تبیین و تدوین شااده که از رابطه آنها 

طریق کارشاناسان و مدیران مطلع در دامنه تعریف شده پژوهش 

 گیرد.مورد ارزیابی و بررسی قرار می

17 Partial Least Squares 
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 يفناورها و وظایف اصلي دفاتر انتقال ابعاد مدل استخراج شده جهت دستيابي به مهمترین نقش: 6شكل 

 

 هاداده تحليل و تجزیه -6

 ها:ضریب اطمينان داده -6-9

آوری شااده توسااط های جمعدر ابتدا جهت اطمینان از داده

عنوان سااوالات هتیم کارشااناساای منتخب و موارد طرح شااده ب

ی برای تمامی صااورت کلهآلفای کرونباخ ب پرسااشاانامه تحقیق،

  1925محاساابه شااده که عدد  3سااوالات مطابق جدول شااماره 

 . تاسوالات پرسشنامه نسجام درونی سده پایایی بالا و ادهننشان

 

18 Composite Reliability 

 ضریب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه :9 جدول

 تعداد سوالات تعداد نمونه آلفای کرونباخ

1925 45 48 

 پایایي تركيبي:  -6-6

از آنجاایی کاه معیار آلفای کرونباخ یک معیار سااانتی برای 

تری نسبت به معیار مدرن PLS، روش ساتهاتعیین پایایی ساازه

کار می برد. برتری آن نسااابت به به 82لفاا باه نام پایایی ترکیبیآ
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 صورت مطلقها نه بهآلفای کرونباخ در این اسات که پایایی ساازه

هایش با یکدیگر محاسااابه بلکاه با توجه به همبساااتگی ساااازه

شاااود کااه مقااادیر پااایااایی گردد. این موناااوع موجااب میمی

تری نساابت به آلفای تر و دقیقها معیار واقعی( سااازهCRترکیبی 

یرهای متغ شاخص پایایی مرکبتترکیبی برای کرونباخ آنها باشاد.

بدست آمده است که مقادیر  7شاکل شاماره مدل مطابق نمودار 

های نشاااان از ساااازگااری منااساااب درونی مادل 197بیش از 

 .استگیری انعکاسی تحقیق اندازه
 

 (V6تا  V1و متغيرهاي اصلي تحقيق) مقادیر پایایي مركب متغيرهاي انعكاسي مدل:  4جدول

 وضعيت عدد شرح متغيرهاي اصلي متغير ردیف

9 V1 سازگاری مناسب 1924 دانشی و پژوهشی های علمی،آموزش و توسعه فعالیت 

6 V2 1928 های فکریسازی داراییمدیریت و تجاری // 

9 V3 1978 نوآوری و کارآفرینی سازمانی // 

4 V4 1972 افزا های ارزشه تعاملات و مشارکتایجاد شبکه، توسع // 

5 V5 192 مدیریت انتقال فناوری و همکارهای فناورانه // 

6 V6 1926 تامین و پشتیبانی مالی // 

گیری های اندازهباا توجاه باه عادد فوق در مورد پایایی مدل

دهنده سازگاری مناسب درونی نشاان 197انعکاسای، مقادیر بالای 

در پژوهش حاناار برای اساات. ازه گیری انعکاساای های اندمدل

تشااخیص ابعاد زیربنایی متغیرهای مسااتقل و متغیر وابسااته از 

ییدی اساااتفاده شاااده و انجام تحلیل عاملی با اتحلیال عاامال ت

 صورت گرفته است.  Smart PLSاستفاده از نرم افزار 

 سنجش بارهاي عاملي:  -6-3

های مبستگی شاخصبارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار ه

د که اگر این مقدار برابر و یا شویک ساازه با آن سازه محاسبه می

موید این مطلب است که واریانس بین  ،شود 4.1بیشاتر از مقدار 

گیری آن سااازه های آن از واریانس خطای اندازهسااازه و شاااخص

. گیری قابل قبول استبیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه

 5.1عدد ،[5](8222مثل ریوارد و هاف برخی نویسااندگان  البته

طبق گفته .اندعنوان مقادار ملااک بارهای عاملی ذکر نمودهرا باه

گیری انعکاسااای، مدلی همگن محققاان در صاااورتی مدل اندازه

خواهااد بود کااه قاادرمطلق بااارعاااملی هر یااک از متغیرهااای 

داقل مقدار پذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حمشاااهده

طبق  و در سااطح معناداری مورد نظر معنادار باشااد. باشااد 195

صاااورت گرافیکی کلیاه باارهای عاملی افزار باهخروجی کلی نرم

بوده و در سطح اطمینان  195گیری انعکاسی بالای های اندازهمدل

 [.5]استدرصد معنادار  25

 
 گيري و ساختاري)بارعاملي(هاي اندازهب مسير مدلضرای هاي اصلي مدل تحقيق با استفاده ازشاخص: 8 شكل
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 گيري و ساختاري)بارعاملي(هاي اندازه: ضرایب مسير مدل 5 جدول

 اولویت اهميت  ضریب مسير)بارعاملي( نام متغير مشخصه متغير
V1 4 1962 دانشی و پژوهشی های علمی،آموزش و توسعه فعالیت 
V2 6 1963 فکریهای سازی داراییمدیریت و تجاری 
V3 8 192 نوآوری و کارآفرینی سازمانی 
V4 8 1924 افزا های ارزشایجاد شبکه، توسعه تعاملات و مشارکت 
V5 3 1976 مدیریت انتقال فناوری و همکارهای فناورانه 
V6 5 1964 تامین و پشتیبانی مالی 

شناسایی بیشترین  ،هدف این تحقیق آمدهدر همانطور که 

های اصلی در جهت کارکردهای مهم ها مولفهمولفه رابطه بین

TTOبار عاملی مقدار عددی اسااات که لذا  ؛( مادنظر بودههاا

میزان شااادت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشاااکار 

با  مطابقکند. مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می

هرچه مقدار بار  ،5شماره های مشخص شده در جدول اولویت

ی یک شاخص در رابطه با یک سازه مشخص بیشتر باشد، عامل

کند. آن شاااخص سااهم بیشااتری در تبیین آن سااازه ایفا می

دهنده همچنین اگر بار عاملی یک شاااخص منفی باشد، نشان

 ،. به بیان دیگراسااتتاثیر منفی آن در تبیین سااازه مربوطه 

صاورت معکوس طراحی شده ساوال مربوط به آن شااخص به

 است.

 2R (R squares) معيار -6-4

 است (زاپنهان دروناین شااخص مرتبط با متغیرهای وابسته 

ا یا ززا یا مساااتقل بر یک متغیر درونکاه تااثیر یک متغیر برون

معیاری برای برازش مدل ساختاری و  2Rدهد. وابسته را نشان می

نااریب تعیین در  زا مدل مساایر،ارزیابی متغیرهای مکنون درون

و  1933، 1967مقادیر این شااااخص در حد  سااات.ایک پژوهش 

زا وابساااته( در مدل مسااایر برای متغیرهای مکنون درون 1982

ترتیب قابل توجه، متوسط و نعیف توصیف سااختاری درونی( به

 در  شده است.  PLSافزار و براساس خروجی نرم

 معيار برازش مدل ساختاري تحقيق 2R: 6جدول 

 متغيرهاي پنهان مدل تحقيق
مشخصه متغير بر اساس اولویت 

 منتج از تحليل آماري
R Square وضعيت تایيد 

 و مناسب متوسط V1 0.460 دانشی و پژوهشی های علمی،آموزش و توسعه فعالیت

 و مناسب متوسط V2 0.399 های فکریسازی داراییمدیریت و تجاری

 و عالی قابل توجه V3 0.644 نوآوری و کارآفرینی سازمانی

 و عالی قابل توجه V4 0.710 افزا های ارزش، توسعه تعاملات و مشارکتاد شبکهایج

 و مناسب متوسط V5 0.579 مدیریت انتقال فناوری و همکارهای فناورانه

 و مناسب متوسط V6 0.409 تامین و پشتیبانی مالی

 و نتای  نریب تحلیل مسیر و بار 6شاماره لذا براسااس جدول 

توان تحلیل کرد که مدل افزار، میتوسط نرم عاملی محاسابه شاده

تحقیق دارای برازش کلی مطلوبی بوده و رابطه معنادار و مناسااابی 

بین متغیرهای شناسایی شده با مدل مفهومی وجود دارد. همچنین 

شاااده مورد تایید بوده و با های تعیینمتغیرهای مدل نیز با اولویت

 ارگرفته است. معیار مرتبطی مورد ارزیابی و برازش قر

که به  دهدمی نشان شده در این بخشنتای  و روابط شاناسایی

توان به جواب دو ساااوال مطرح شاااده در تحقیق این صاااورت می

، ابتدا پس همانطور که در مراحل انجام تحقیق آمده است. پرداخت

ها و متغیرهای مولفه از مطاالعاه مراجع، مناابع و مقاالاات متعادد

ایف و عملکرد اصااالی دفاتر انتقال فناوری متنوعی در راساااتای وظ

شاناساایی گردید. ساپس با مصااحبه و دریافت نظرات کارشناسی 

شاش مولفه اصلی مطابق با مدل مفهومی تحقیق تهیه و پس از آن 

با تعیین و شاناسایی متغیرهای تفکیک شده در راستای هر کدام از 

صین ای در اختیار خبرگان و متخصاامتغیرهای اصالی، پرساشانامه

حوزه ماادیریات و انتقاال فنااوری قرار گرفات. جهاات اطمینااان از 

لفای کرونباخ انجام شااد که در آها و روایی آنها آزمون درسااتی داده

ها برای تشاخیص و تعیین بار عاملی و تحلیل مسیر این مرحله داده

افزار مربوطه مورد آزمون قرار گرفت. نتای  حاصاااله با از طریق نرم

ها و تاثیر هر متغیر در کل TTOعملکرد  اصاالی درتوجه به عوامل 

شااده و ناارایب مساایر های تعیینمدل تحقیق براساااس اولویت

 . است( به شرح ذیل 3شماره  جدول -مدل بارعاملی



 
 حمیدرضا خدمتگزار و صادق عابدي
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، توساااعه تعاملات و جااد شااابکاهمتغیر چهاارم باا عنوان ای

افزا دارای بیشاااترین رابطه تاثیرگذاری در های ارزشمشاااارکت

حقیق، با توجه به عدد کسب شده در تحلیل مسیر راستای هدف ت

نوآوری و  ،ترتیب متغیر ساااومدهد و بهو بار عاملی را نشاااان می

ل مدیریت انتقا ،کارآفرینی ساااازمانی با اولویت دوم، متغیر پنجم

آموزش  ،های فناورانه با اولویت سوم، متغیر اولیفناوری و همکار

وهشی با اولویت چهارم، دانشای و پژهای علمی، و توساعه فعالیت

تامین و پشااتیبانی مالی با اولویت پنجم و متغیر  ،متغیر شااشاام

خر در آهای فکری با اولویت سااازی داراییمدیریت و تجاری ،دوم

شاااده عنوان شاااده اسااات. آوریتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع

 2R (R با شااناسااایی میزان شاااخص 4 شااماره همچنین جدول

squares) دهد که متغیر زش کلی مدل نشااان میجهت تعیین برا

های چهارم با عنوان ایجاد شاابکه، توسااعه تعاملات و مشاااارکت

افزا از لحاظ میزان تایید و تاثیر کلی در سااااختار کلی مدل ارزش

، پنجم، اول، ششم و دوم ی سومدارای بهترین ونعیت و متغیرها

 های بعدی تایید در کل سااااختار مدل پیشااانهادی قراردر مرتبه

توان نتیجه گرفت که برای بهبود عملکرد و دارد. پس در پایان می

های باایسااات براسااااس اولویتنقش دفااتر انتقاال فنااوری می

های بهبود و منابع لازم را تعیین ، برنامهشااده فوق راهکارهاتعیین

 و در مسیر ارتقاء و توسعه آنها بکار بست. 
 

 و پيشنهادها گيرينتيجه -8
های درخصوص روابط موثر مولفه سعی شده در تحقیق حانر

موارد را  ست،عملیاتی که در ساایر مطالعات نیز نشان داده شده ا

به تصویر کشیده تا  5شماره  در قالب متغیرهای شاش گانه شکل

دانش، عملکرد  جریان صنعت، و دانشاگاه ثرتروم هرچه در ارتباط

به شااارایط طول زمان با توجه در  فناوری موثر انتقال تعاملی و

ای ارا ه گردد. کنندهمحیطی، شااناسااایی و راهکارهای تساااهیل

زیرا استفاده از نتای  تحقیق را  ؛مهمی اساتمسائله  IPمدیریت 

شاااغل مبتنی کند و بر رقابت در مپذیر و هم محدود میهم امکان

ادبیات تحقیق نشااان داده بررساای در  .گذاردثیر میبر فناوری تا

ها نه تنها باید TTOوکاار، ر کسااابشاااده کاه برای موفقیات د

بلکه روابط با  ؛آوری، نماایش و محاافظت کننداختراعاات را جمع

ای هصنعت، کارآفرینان و افراد متخصص فعال دانشگاهی که پروژه

اند را نیز توسااعه داده و تروی  متعددی را با صاانایع تجربه کرده
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بسیاری  دهند. این رویکرد شارایط مناسبی را مهیا خواهد کرد تا

ثر بر اختراعااات ماادنظر بااا شااارایط موجود واز موناااوعااات م

ها با های تحقیقاتی که دانشااگاهوکارهای داخلی در زمینهکسااب

آنها ساروکار دارند، درک و نیازهای احصا شده در این فرآیند را با 

طورخلاصااه در محور پاسااخ دهند. بهراهکارهای نوآورانه و فناوری

توان به این می ها، TTOجادیدهاای نقشراساااتاای بررسااای 

ها باید از حالت تخصاایص و  TTOبندی رسااید که عملکردجمع

 کارگیری اثربخش، تغییر یابد تا پشتیبانیهصرف منابع به حالت ب

رو و روناادهااای نوآوری از تحقیقااات و نظااارت بر تغییرات پیش

توانند در رابطه با چگونگی هاا میTTOصاااورت گیرد. همچنین 

جای ه ها برای امکان اساااتفاده از تحقیقات، ب IPRاساااتفااده از

تغییر رویکرد  82حماایات از نوآوری به سااامت حاکمیت نوآوری

عنوان نوعی واسااطه در ها بهTTOتوان گفت ونااوح میبهدهند. 

ها و بازیگران خارجی عمل بین دانشااگاه 81های نوآوری بازفعالیت

 سازی بیرونییطور معمول باعف تروی  و ارتقاء تجارکنند و بهمی

توان نتیجه گرفت پس می .شوندو خروجی تحقیقات دانشاگاه می

ایجاد ارزش  با هدف و نوآوری وکارهای مبتنی بر فناوریکه کسب

 خواهند توانستوکار نوآورانه های کسببراساس مدل جامعهبرای 

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و موانع صنعتی موجود در فضای 

کنند. با توجه به نتیجه تحقیق و ایجاد ارزش  وکاار فعلیکساااب

سازی دستاوردهای اقدامات لازم برای تجاری اولویت این موناوع،

 گردد.شرح زیر پیشنهاد میه پژوهشی ب

 گانه دانشگاه های سهموریتاتدوین راهبرد دانشاگاه توجه به م

 آفرینی اجتماعی(؛یعنی آموزش، پژوهش و ارزش

 جهات تساااهیال کارآفرینی و  اصااالااح سااااختاار اداری در

 ؛سازی دستاوردهاتجاری

 ؛مهیا ساختن محیط قانونی 

 ثر با سااایر مراکز علمی و پژوهشاای داخلی و خارجی وتعامل م

 ؛برای پاسخگویی مناسب و سریع به عوامل محیطی

 های کلان وکار با توجه به دغدغههای جدید کسبدرک فرصت

   و ...؛های انرژی، زیست فناوری کشور نظیر حوزه

 ؛آفرینیها در راستای ارزشنظارت بر حسن اجرای پروژه 

 های دانشااگاهی و ساایس شاارکتاحمایت و یا مشااارکت در ت

 ؛بنیاندانش

 ای از افراد کارآفرینهای ارتباطی مشااخص با لایهایجاد کانال، 

متخصااص و عملیاتی خبره در صاانایع مختلف با هدف انتقال 
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ی در فرآیند انتقال فناوری آموخته تجربدانش، تجاارب و درس

   ؛از دانشگاه به صنعت و بالعکس

 گذاری شااناسااایی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی و اشااتراک

های کوچک و متوسط و راهکارهای مقایسه آنها دانش در بنگاه

  ؛در راستای خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی با همدیگر

 دانش میان  شااناسااایی عوامل کلیدی و تاثیرگذار در اشااتراک

جهت های خاص  بنیاان فعاال در حوزههاای دانششااارکات

ارهای وکو کسب هااستارتاپ درپتانسیل تبدیل آنها  استفاده از

 محور؛فناوری

  ذینفعان در مدیریت جامع های مادلتعریف شااانااساااایی و

 ؛انتقال فناوری در فرآیند مذکورراستای بهبود 

 ر عناوین و محتوای هاای موردنیااز و باازنگری دارا اه آموزش

 ؛دروس

 ؛های مناسبکارگیری مشوقهتعریف و ب 

 .اهتمام به ار  نهادن و ترفیع جایگاه اساتید و مربیان 

های آینده به جای بایست در تحقیقات و فعالیتهمچنین می

هااای مجزا، دامنااه راهبردتمرکز بر روی مجموعااه محاادودی از 

ر تدوین مدل تری ددسااات آورد و ظرافت دقیقتری را بوسااایع

ها درنظرگرفت. باید  TTOها را دروکاار و ترکیب راهبردکساااب

 جای کارایی به عملکردهایی نظیره ب اثربخشاایبیشااتر بر تمرکز 

های موثر در ایجاد ، تعریف و شاااناساااایی مولفهایجااد شااابکه

های ارتباطی مشخص با افراد متخصص و عملیاتی خبره در کانال

و  توسعه تعاملات صنعت و بالعکس،صانایع مختلف از دانشگاه به 

، نوآوری و کارآفرینی سااازمانی، مدیریت افزاهای ارزشمشااارکت

 هایانتقال فناوری و همکارهای فناورانه، آموزش و توسعه فعالیت

مدیریت و  دانشاای و پژوهشاای، تامین و پشااتیبانی مالی، علمی،

 با. [84و  86، 88، 7]پرداخت های فکریساااازی داراییتجااری

 مدیریت و تحقیقات سازییتجار مقوله نسبی بودن نوپا به توجه

 هاکارگاه برگزاری طریق از بخشاای آگاهی فکری، مالکیت حقوق

 نشااریات و مقالات انتشااار ها،سااخنرانی آموزشاای، هایدوره و

 ایهپایگاه نمودن دایر طریق از و چاپی صاااورتبه و ترویجی

 آموزشی یازسانجین مبنای بر موناوع این صاوصخدر اینترنتی

 کارکنان پژوهشاااگران، دانشاااگاهیان، بین در گرفته صاااورت

 نخسااات گام اندرکاراندسااات ساااایر و مسااائول واحدهای

 د.شااومی محسااوب فکری مالکیت حقوق مدیریت سااازینهادینه

 در فکری مالکیت مدیریت آموزش نقش ص باید بهخصااو این در

 انتقال نظیر ،مربوطه های رشته و فناوری مدیریت درسای برنامه

د تاکی... نیز و تحقیقات سااازیتجاری فناورانه، کارآفرینی فناوری،

 هایهای مولفههای مبتنی بر خروجییکی دیگر از توصااایه .نمود

د تا بتوانن ستهاهای موجود در دانشگاهراهبردتدوین ، این تحقیق

از این طریق جذب متخصاااصاااین و افراد تکنیکی و کاربردی و 

هااای عملیاااتی در راساااتااای ایجاااد پروژه تخصااایص آنهااا بااه

نتای  و  ،محورهای فناوریآپوکارهای کوچک و یا استارتکساب

های موجود بین دفاتر انتقال فناوری و حلقه ارتباطی آنها فعاالیت

با کارآفرینان و افراد متخصااص در صاانعت را در قالب یک چرخه 

تواند از ها میاین فعاالیاتو باه ارزش تبادیال کرد. تعریف  موثر

دانشاااگاهیان و کارآفرینان نوپا  ،طریق ارتبااط بین صااانعتگران

های آموزشی سمینارها و دوره ،برگزاری جلسات مشترک براساس

وکارهای وجود آمدن کسااابها از طریق ببرقرار شاااده و نتای  آن

های آن درس آموخته. لذا جدید مورد بررساای و پایش قرار بگیرد

ی دانشاای برای افراد و سااایر ذینفعان در هادر قالب پکی نیز باید 

 های مرتبطحوزهها، صنایع کشور و اکوسایستم نوآوری، استارتاپ

توان نتیجه گرفت پاایاان می در .[7و  4، 8]تعیین و تروی  گردد

ها و اساااتخرا  مولفه ی،که مهمترین دساااتاورد این طرح تحقیق

یف انقش و وظ جهت تبیینمعیارهای نوین بازاندیشی درخصوص 

عملکردی دفاتر انتقال فناوری در راستای فرایند انتقال فناوری به 

لذا لزوم یک نگاه ساااختاریافته از  .صاانعت و بالعکس بوده اساات

برای درگیر کردن مرتبط گذاران و مدیران جانب سااایر ساایاساات

در جهاات اصااالاااح و بهبود ، نفعااان کلیاادی در این فرآیناادذی

شود در مطالعات آینده نهاد میپیش های آتی توصیه شده وبررسی

های مدلسااازی و شناسایی پژوهشاگران با اساتفاده از دیگر روش

ا و هبرای بررسای عملکرد دفاتر فناوری ساایر پیشارانیی معیارها

های انتقال فناوری از دانشگاه به عوامل تاثیرگذار محیطی بر روش

و ن اگیرتصااامیمتا قرار داده  مورد توجهلعکس را اصااانعات و با

 تر بتوانندریزی دقیقحوزه برای یک برنامهاین گذاران ساایاساات

راهکارهای اجرایی متناساااب با توساااعه وظایف دفاتر فناوری را 

 [.7و  4، 3، 8، 8]نمایند مدون و جاری ،ریزیطرح
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