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  چکیده
هـا و  دانشـگاه  سازي تحقیقات دري براي تجارياي چشمگیرهتالشو کاربردي نمودن تحقیقات،  سازياهمیت تجاري افزایشا ب

 گیـري انـدازه هـاي  سـازي و شناسـایی معیارهـا و شـاخص    هاي تجاريفعالیت رو، ارزیابیاز این مراکز تحقیقاتی در حال انجام است.
فعالیـت   گیـري انـدازه اي هـ شاخص با بررسی منابع اطالعاتی موجود، ،مطالعه حاضردر . رسدبنظر میسازي ضروري عملکرد تجاري

ـ نروژ شناسـایی و   هاي مالزي، استرالیا وکشور مشخصطور هها و مراکز تحقیقاتی کشورهاي پیشتاز و بسازي در دانشگاهتجاري -هب
هـاي تحقیـق بـه    داده اسـت.  گرفتهقرار  و مراکز تحقیقاتی نروژ مورد بررسی هاها در دانشگاهي کاربرد تعدادي از شاخصموردطور 
هاي اطالعاتی و گزارشات منتشره نهادهاي دولتی گردآوري و با رویکـرد اکتشـافی و بـا روش    اي و با مراجعه به پایگاهکتابخانه روش

از مهمتـرین  سـازي،  هاي عمومی سنجش تجـاري تجزیه و تحلیل اسناد و سوابق مطالعات پیشین انجام شده است. عالوه بر شاخص
اي ارائـه شـده بـا    هـ تعـداد ایـده   ،گذاري صنعتی در تحقیق و توسـعه توان به حجم سرمایهمیهاي شناسایی شده معیارها و شاخص

ها و مراکز تحقیقاتی، تعداد درخواست ثبت اختراع و اختراعات ثبت شده، تعداد مجوزهـاي واگـذار   پتانسیل تجاري از سوي دانشگاه
ده و عملکرد آنها و تالیفات مشترك علمی بـین دانشـگاه و   تاسیس ش زایشیهاي شده و درآمد حاصل از اعطاي مجوز، تعداد شرکت

شـاخص حجـم و سـهم     4دانشـگاه براسـاس    5بنـدي  ها و نیز رتبـه شاخص تعدادي ازنقاط قوت و ضعف  تحلیل صنعت اشاره کرد.
هـا بـا صـنعت بخـش دیگـري از نتـایج       تالیفات مشترك دانشـگاه  و گذاري صنعت در تحقیق و توسعه، حجم ثبت اختراعاتسرمایه

هـا و موسسـات تحقیقـاتی    سـازي نتـایج تحقیقـات در دانشـگاه    در خصوص نحـوه سـنجش تجـاري   همچنین،  .استتحقیق حاضر 
داده و بـراي   سازي را پوششهاي مختلف تجاريهاي پیشنهادي، ابعاد و جنبهود شاخصرانتظار می .گردیده استارائه  پیشنهاداتی
  ها و مراکز تحقیقاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.هاي راهبردي دانشگاهسازي در برنامهکرد تجاريارزیابی عمل
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  مقدمه - 1
اصالحات در نظام ملـی تحقیقـات بـا هـدف افـزایش انتقـال       

سازي تحقیقات به یک روند جهانی تبدیل شـده  فناوري و تجاري
-دیدگاهی که بر تجـاري ]. بسیاري از کشورها تحت تاثیر 1است[

اقتصـادي آن   -سازي تحقیقات در جهت تقویت اثـرات اجتمـاعی  
اند. این اصالحات، تغییـر  دارد، اصالحاتی را بر عهده گرفته کاربرد

و  ]3و  2گذاري پژوهشی[در نظام علمی و تغییر ابزارهاي سرمایه
-هـاي تجـاري  هاي حمایت از فعالیتنیز ایجاد ساختارها و برنامه

]. همچنـین، در جهـت تسـهیل    6و  5، 4شود[را شامل می سازي
هـاي جدیـد تجـاري مبتنـی بـر      صدور مجـوز و تشـکیل شـرکت   

  هاي مضاعفی صورت گرفته است. هاي علمی تالشپژوهش
-ها براي ترغیب و ترویج تجـاري ترین سیاستیکی از معروف

در آمریکـا اسـت. ایـن     4سازي تحقیقات دانشگاهی قانون بی دول
کنندگان بودجه عمـومی  را از تامین 5مالکیت دارایی معنويقانون 

ها مبنی بر و همزمان بر تغییر سیاستنموده ها منتقل به دانشگاه
]. 7هـا در توسـعه صـنعت تاکیـد دارد[    مشارکت مستقیم دانشگاه

هـاي  دهد تعداد اختراعات واگذار شده در دانشگاهآمارها نشان می
مـورد در   3200بـه بـیش از    1985مورد در سال  589آمریکا از 

 155افــزایش یافتــه اســت. در همــان ســال، تعــداد  2006ســال 
انجمـن مـدیران فنـاوري    «دانشگاه در پاسخ به نظرسنجی ساالنه 

شـرکت   553اختـراع و تاسـیس    16000از پذیرش  6»دانشگاهی
گزارش دادند. چنین رشد چشمگیري الهام بخش تغییرات  زایشی
ي مختلف بوده است. در انگلستان تغییـر  گذاري در کشورهاقانون

سـازي تحقیقـات از اواخـر دهـه     ها در جهـت تجـاري  در سیاست
]. کشورهایی همچون دانمارك، آلمان، فرانسـه  3آغاز شد[ 1980

-]. منطق این سیاست5[نمودندو ژاپن نیز از این سیاست پیروي 
 سازي تحقیقات و ایجاديها در حمایت از تجارها تشویق دانشگاه

-هاي تجـاري . بخشی از توسعه زیرساختاستهاي آن زیرساخت
-در اغلب دانشـگاه  7سازي تحقیقات به ایجاد دفاتر انتقال فناوري

-] و اخیراً نیز در اروپا، کانـادا و ژاپـن مربـوط مـی    8هاي آمریکا[
  ].  10و  9، 6شود[

هـا  و گسترش تالش سازي تحقیقاتاهمیت تجاري افزایشبا 
هـاي ارزیـابی عملکـرد    خراج معیارهـا و شـاخص  ، استهاو فعالیت
هاي راهبردي بسیار ضروري به نظر ریزيسازي براي برنامهتجاري
  

4 Bayh-Dole 
5 Intellectual property (IP) 
6 Association of University Technology Managers 
(AUTM) 
7 Technology Transfer Offices (TTOs) 

و  تحقیقـات سـازي  هـاي تجـاري  شـاخص  ،رسد. در این مقالهمی
کشـورهاي   ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاهدر ها شاخصاین کاربرد 
گـذاري،  مشـی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیدگاه خطموفق 

 سازي چگونه ایجادهاي تجارياین سئوال مطرح است که شاخص
هـایی  و در چـه زمینـه   به چه نحوي یابند ومیو توسعه  شوندمی

هـاي  گیرنـد. همچنـین، بـا اسـتفاده از داده    مورد استفاده قرار می
هـاي  هاي مختلف در توصیف سـازمان تفاوت بین شاخص ،تجربی

-بررسـی مـی   فعـالتی دارنـد،   ازيسدر زمینه تجاريکه پژوهشی 
سـوابق  گردد. مطالعه حاضر بر مبنـاي تجزیـه و تحلیـل اسـناد و     

و نیـز تجربـه نویسـندگان     سازيمطالعات موجود در حوزه تجاري
هاي اطالعاتی موجود و در هاي اخیر و بررسی پایگاهدر طول سال

  دسترس انجام یافته است. 
  

  تحقیق و پیشینه ادبیات -2
ها و مراکز تحقیقات هسازي در دانشگاتاکید بر تجاريافزایش 

] اسـت. دسترسـی بـه    3] و منتقـدانی[ 11دولتی داراي موافقـان[ 
-ها و معیارهاي سنجش و ارزیابی حوزه و اندازه بازده تجاريداده

سازي موسسات پژوهشی پیش شرط اساسی قضاوت درخصـوص  
دهـد کـه   یهاي اولیـه نشـان مـ   ها و منابع آن است. بررسیهزینه

بـه طـرق   » اي کـارآفرین هـ دانشـگاه «و » سـازي تجاري«مفاهیم 
مختلف و براساس منابع اطالعاتی موجود به آسانی قابل تعریف و 

و » محـدود «]. هر دو اصطالح داراي تفسیر 12گیري است[اندازه
سـازي در معنـاي   هستند. براي مثال، اصطالح تجاري» گسترده«

هاي دانشـگاهی در جهـت   ر تالشمحدود براي ثبت اختراع و سای
خلق ارزش اقتصادي مبتنی بر نتایج تحقیقات تحت مالکیت خود 

ـ  ]. مفهوم گسترده اصطالح تجـاري 13شود[استفاده می  رسـازي ب
که طـی آن تحقیقـات دانشـگاهی در     داردهایی داللت کلیه شیوه

]. تمرکـز  14کننـد[ زمینه کاربردي پیـدا مـی  خود عمر اقتصادي 
هـاي  ت اختراعات، صدور مجوزها و تشـکیل شـرکت  محدود به ثب

]. انتقـال فنـاوري از   15همواره مـورد انتقـاد بـوده اسـت[     زایشی
ها به اشکال مختلفی صورت گرفته و مجموعـه محـدودي   دانشگاه
بـوده   8هاي کمی مورد استفاده، عمدتاً وابسته به زمینهاز شاخص
هـا  سازي دانشـگاه اي از فعالیت تجاريتواند زیرمجموعهو تنها می

  ].  16را به خود اختصاص دهد[
  
 

  
8 Context -dependent  
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  سازي هاي تجاريشاخص - 3
هـاي  هـا جهـت پـایش و ارتقـاي فعالیـت     ستفاده از شـاخص ا
سازي تحقیقات و همین طور نتایج و پیامـدهاي آن بـراي   تجاري

. سیاسـتمداران،  اسـت نفعان حائز اهمیـت فـراوان   بسیاري از ذي
نیازمند اطالعـاتی در خصـوص    کهیی هاسیاستگذاران و وزارتخانه

به  هستند، هاهاي عمومی، حمایت از فعاالن و برنامهتاثیر سرمایه
بـه   موسسات پژوهشیدارند. همچنین گیري نیاز ابزارهاي تصمیم

نیازمنـد هسـتند. تقریبـا    هاي خـود  اطالعاتی براي تعیین اولویت
طور مـنظم  هبها را  هاي مربوط به نتایج فعالیتها دادهتمام برنامه

-وري چنین دادهآکنند. اصول اساسی و منطق گردآوري میجمع
هاي علـم و فنـاوري در   . نظرسنجی از سازماناستهایی متفاوت 

روشن ساخت کـه  براي ارزیابی عملکرد را آمریکا سه انگیزه اصلی 
نفعــان خــارجی و ابــزار الزامــات قــانونی، توجیــه ذيعبارتنــد از: 

ایـن اسـت کـه همـین اصـول اساسـی،       ]. فرض بـر  17مدیریتی[
هـا را در  هـا و نیـز چگـونگی ایجـاد آن شـاخص     انتخاب شـاخص 
  حت تاثیر قرار دهد.  تالمللی و بین سازمانی مقایسات بین

ــه دشــواري شناســایی   ــابی علــم و فنــاوري ب در ادبیــات ارزی
. ]20و  19، 18معیارهاي مناسب اندازه گیري اشاره شـده اسـت[  

بـه جـاي    11و مقیاس 10، معیار9نظیر شاخص هاییدر ادبیات واژه
بـه مفهـوم   » معیـار «انـد.  صورت مترادف بکـار رفتـه  هدیگر و بیک

و » شـاخص «کـه  درحـالی  ؛هاي ذهنی استشامل دادهو تر وسیع
-به واحدهاي کمی خاصی داللت دارند. یک معیار مـی » مقیاس«

 گیري باهاي اندازههاي مختلف را دربرگیرد. شاخصتواند شاخص
] و یـا بـا   21دادها و پیامـدها سـرو کـار داشـته[    دادها، بروندرون
]. طبـق نظـر   22در ارتباط اسـت[ » کاربرد«و » پتانسیل تجاري«

هـاي نـوآوري،   ] رویکردهاي نوین نسبت به سیاسـت 19[ 12فالک
هـاي  کسـب قابلیـت   رعالوه بر مباحـث سـنتی شکسـت بـازار، بـ     

   .داردهاي حل مسئله تمرکز یادگیري و مهارت
هاي مختلف براي در مطالعات پیشین، قابلیت اجرایی شاخص
]. مطالعـه  23و  14مقاصد ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته اسـت[ 

ها از سـوي  پیمایشی اخیر در آمریکا نشان داد که کاربرد شاخص
هاي علم و فناوري گسترش یافته و داراي اهداف چندگانه سازمان

خارجی اسـت. توسـعه معیارهـاي    هاي داخلی و در زمینه استفاده
هاي برنامـه را مـنعکس   گیري عملکرد که به درستی فعالیتاندازه

  
9 Indicator  
10 Measure  
11 Metric  
12 Falk 

هـاي  ترین مشکل استفاده اثربخش از مقیـاس عنوان مهمهنماید، ب
  ].  17[شناخته شدعملکرد در نهادهاي دولتی 

سازي تحقیقات در مطالعات مربوط به ارزیابی عملکرد تجاري
موارد شامل  که از سوي محققان ارائه شدهدانشگاهی، معیارهایی 

  ذیل است: 
ارزش درآمد مجوز، حق ثبـت   ،مجوز ثبت اختراع، مجوز انتشارات

سـاز و   ،انـد التحصـیالنی کـه اسـتخدام شـده    فـارغ  ،یا حق امتیاز
-يهاي اجتماعی، نـوآور هاي نوآوري، شبکهکارهاي انتقال، شبکه

تعـداد کسـب و   هـاي دانشـگاهی، موقعیـت و    شـرکت  ،هاي تولید
-هاي تحقیقـاتی، سـرمایه  توانایی براي جذب بودجه ،کارهاي نوپا
-سیاست ،پذیر، سرمایه دانشگاه و شرکت دانشگاهیهاي مخاطره

هاي دانشگاه، راهبردهـا، سـاختار سـازمانی، هنجارهـاي نهـادي،      
هــاي ســازمانی ماننــد تقســیم درآمــد مشــوق ،فرهنــگ ســازمانی

 ،ی و دانشگاه، نظام ارتقاء و اعتبـار سازي بین گروه تحقیقاتتجاري
 ،ت علمـی ابافت و زمینه دانشـگاه، کیفیـت و درجـه اعضـاي هیـ     

هـاي  انگیـزه  ،هاي علـم و فنـاوري  انکوباتورها و مراکز رشد، پارك
فــردي، تمایــل بــه خطرپــذیري و مجموعــه مهــارت کارآفرینــان 

ها با تکیـه بـر فشـار    دانشگاهی، رضایت از کار و شناسایی فرصت
  ].  24بازار[

دانشـگاه   79سازي انجام شـده در  هاي تجاريبررسی فعالیت
گیـري  در انـدازه  ذیـل هـاي  دهد کـه از شـاخص  مالزي نشان می
  ]:25شود[سازي استفاده میعملکرد تجاري

  ) انتشار نتیجه مطالعات دانشگاهی؛  1
هـاي  ر شـرکت دانشگاه نظی از ) برقراري ارتباط با کاربران خارج2

هــاي دولتــی از طریــق برگــزاري ســمینار، خصوصــی یــا آژانــس
هاي الکترونیکـی یـا   کنفرانس، نمایشگاه و گزارش از طریق رسانه

  مطبوعات؛
طـور مسـتقیم   هتوانند بهایی که میها و سازمان) دعوت از گروه3

  از نتایج تحقیقات استفاده کنند؛
-بـه اسـتفاده و بهـره    مندانهاي با ترکیب عالق) تشکیل کمیته4

  برداري از دانش جدید مبتنی بر نتایج تحقیق؛ 
) ارائه مشـاوره فنـی و خـدماتی مبتنـی بـر نتـایج تحقیـق بـه         5

  هاي دولتی و سایرین؛هاي خصوصی، آژانسشرکت
  ) افشاء و اظهار اختراع و ابداع حاصل از انجام تحقیق؛6
  ) درخواست ثبت پتنت بر اساس نتیجه تحقیق؛7
اگذاري و اعطاي امتیاز به یک شخص یا سازمان براي تولیـد  ) و8

  یا بازاریابی محصول حاصل از نتیجه تحقیق و بازده مالی آن؛
که براي تولید محصوالت حاصل از نتیجـه   زایشیهاي ) شرکت9

  اند.اندازي شدهتحقیق تاسیس و راه
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- گیري موفقیت تجـاري ، براي اندازهدر مالزي دیگر ايدر مطالعه
هـا و موسسـات پژوهشـی دولتـی از     تحقیقـات در دانشـگاه   سازي
-سازي، مخارج و هزینـه هایی مانند تعداد کارکنان تجاريشاخص

هـاي  هاي تحقیقات، افشاء و اظهار ابداع و اختراعـات، درخواسـت  
هـاي منتشـر شـده، واگـذاري امتیـاز و اعطـاي       ثبت پتنت، پتنت

هـاي نوپـا و تـازه    رکتمجوز، درآمد حاصل از واگذاري امتیاز و ش
سازي در افزایش هـر  تاسیس استفاده شده است. موفقیت تجاري

شـود. در یـک مطالعـه    هـاي مـذکور تعریـف مـی    یک از شـاخص 
توسط دپارتمـان آمـوزش،    2002تا  2000پیمایشی که در سال 

علوم و فناوري استرالیا و با هدف کمک بـه دولـت در پیگیـري و    
دانشگاه و موسسه پژوهشـی   124 سازينظارت بر عملکرد تجاري

هـاي مـذکور اسـتفاده شـده     دولتی استرالیا انجام شد، از شاخص
  ].26است[

ثبـت   :سـازي عبارتنـد از  هاي تجـاري ترین شاخصاما متداول
، معامالت واگذاري مجـوز و درآمـد حاصـل از واگـذاري     13اختراع
هاي توسعه آنهـا  و شاخص 15زایشیهاي ، تعداد شرکت14امتیازات
)، مشخصـات دفـاتر انتقـال    ...م معـامالت، تعـداد کارکنـان و   (حج

و نظـایر   16هاي صنعتی در تحقیق و توسعهگذاريفناوري، سرمایه
هـایی شـیوه اسـتانداردي موجـود     آن. براي گردآوري چنین داده

-آوري نمیملی جمع R&Dعنوان آمارهاي هها بنبوده و این داده
هـا و دفـاتر راهنمـاي    هدر سـالنام هـا  ایـن داده شوند. همچنـین،  

شـوند. بسـیاري از مجموعـه هـاي اطالعـاتی      ثبت نمـی  17آماري
هاي سـاالنه  هاي ملی یا پیمایشموجود فقط مبتنی بر نظرسنجی

هایی مانند انجمن مدیران فنـاوري دانشـگاهی و همتـاي    سازمان
انجمن آموزش و توسـعه هسـتند. مطالعـه سـازمان      و اروپایی آن

 دهد که نهادهـا هاي علم و فناوري ایاالت متحده آمریکا نشان می
 هـا مستقل بـوده و کارکنـان آن   در انتخاب معیارهاي مناسب کامال

در توســعه و تصــدیق معیارهــاي مــورد اســتفاده نقــش محــوري 
نحـوه   به خاطر نبود تعـاریف مشـترك (بـراي مثـال،    ]. 17دارند[

س)، متفـاوت  هاي لیسانشمارش تعداد ثبت اختراعات و توافقنامه
فقـط شـامل    آیا جامعه آماري عنوان مثال،بودن جوامع هدف (به
تحـت   را یا کلیه موسسات آموزش عالی موسسات تحقیقاتی بوده

-هاي برخـورد بـا ارزش  ) و تفاوت در شیوهقرار داده استپوشش 

  
13 Granted patents and patent applications 
14 licensing deals and licensing income 
15 Spin-off companies 
16 Industrial funding of R&D 
17 Frascati Manual (R&D statistics) Oslo 
Manual(innovation) 

-ه]. ب22المللی دشوار است[بینه، انجام مقایسات شد هاي مفقود
دلیـل تـاخیر زمـانی و    ه ویژه معیارهاي مربوط به تاثیر اقتصادي ب
  اي است. ساز و پیچیدهموضوع روابط علی و معلولی امر مشکل

سـازي تحقیقـات، وظیفـه    هاي پـایش تجـاري  توسعه شاخص
. بسیاري از مطالعات به هنگـام ارزیـابی   رودشمار میبهاي پیچیده
هاي انتقال فناوري بر موسسه پژوهشی یـا دفتـر   وري فعالیتبهره

، 9[عنوان سطح تجزیه و تحلیل تمرکز داشته اندهانتقال فناوري ب
. در بســیاري از کشــورها، دانشــگاهها و موسســات ]23و  21، 13

پژوهشی نقش قابل توجهی در زیرساخت تحقیقات ملـی برعهـده   
سازي که به نقـش هـر   تجاريدارند؛ اما تعداد مطالعات مربوط به 

توسـعه   ،دوي آنها پرداخته باشد، بسیار اندك است. مقالـه حاضـر  
ها و موسسات پژوهشی را مورد سازي تحقیقات در دانشگاهتجاري

  بررسی قرار داده است.
  

  روش تحقیق -4
هـاي  مطالعه حاضر با بررسی منابع اطالعاتی موجود، شـاخص 

 تحقیقـاتی  هـا و مراکـز  ر دانشـگاه سازي دگیري فعالیت تجارياندازه
طور مشخص کشورهاي مـالزي، اسـترالیا و   هکشورهاي پیشتاز و ب

هـا را  طور موردي کاربرد تعدادي از شـاخص هشناسایی و برا نروژ 
است.  دادهها و مراکز تحقیقاتی نروژ مورد بررسی قرار در دانشگاه

پایگاههـاي  هاي تحقیق به روش کتابخانه اي و با مراجعه بـه  داده
اطالعاتی و گزارشـات منتشـره نهادهـاي دولتـی گـردآوري و بـا       
رویکــرد اکتشــافی و بــا روش تجزیــه و تحلیــل اســناد و ســوابق  
مطالعات پیشین انجام شده است. انتخاب کشور نروژ براي بررسی 

  صورت گرفته است:  ذیلها به دالیل شاخص
جسـته در  هـاي بر گذاري و تالشسابقه این کشور در سیاست -1

  ؛سازي تحقیقاتتغییر قوانین با هدف حمایت و گسترش تجاري
موسسـات پژوهشـی   اغلب تحقیقات دولتی در تعداد انـدکی از   -2

پـژوهش ایـن کشـور شـده     انجام و موجب شفافیت عملکرد بخـش  
  است؛

سازي تحقیقـات در نـروژ از منـابع    هاي مربوط به تجاريداده -3
  متعدد قابل دسترس هستند. 

هـاي  این مقاله براساس آمارهاي موجود در گـزارش شـاخص  
و  19اي کلیـدي هـ ، پایگـاه داده طـرح  18علم و فناوري نیفو اسـتپ 

هاي اطالعاتی از جملـه اینترنـت تهیـه    هاي موجود در پایگاهداده
  گردیده است.

  
18 NIFU STEP 
19 Key Figures Database 



  
  العابدین رحمانی و حسین عباسی اسفنجانیاله فروزنده دهکردي، زینلطف
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  سازي در نروژهاي تجاريکاربرد شاخص - 5
هـاي  هسازي، زمینهاي مختلف تجاريپیش از تحلیل شاخص

سـازي در کشـور نـروژ    هـاي تجـاري  گیري و کاربرد شاخصشکل
این کشور  R&Dاگرچه، کل مخارج  شود.قرار داده میبحث مورد 

متوسـط سـازمان همکـاري و توسـعه     سـطح  تـر از  تا حدي پایین
ي شده گیراندازه GDPعنوان درصدي از ه) بOECD( 20اقتصادي
 OECDا، تحقیقـات در بخـش دولتـی بـاالتر از متوسـط      است؛ ام
هـاي پژوهشـی بخـش    بسیار بـاالتر اسـت. سـازمان    GDPبوده و 

کالج دانشـگاهی و کـالج    30دانشگاه، حدود  7عمومی مشتمل بر 
هـا  هـا و کـالج  موسسـه پژوهشـی اسـت. دانشـگاه     65تخصصی و 

قـات  سرمایه اصلی و منابع مالی اولیه را از وزارت آمـوزش و تحقی 
ا، سرمایه اصلی موسسات تحقیقـاتی از سـوي   مکنند؛ ادریافت می

  .  ]29و  27[گرددشوراي پژوهشی نروژ تامین می
سـازي تحقیقـات در کنـار سـایر     تجـاري  ،طی دو دهـه اخیـر  

هاي مربوط بـه اصـالحات در نظـام آموزشـی، تحقیقـات      سیاست
علمـی  بنیادي و نظام جدید تامین منابع مالی مبتنی بر انتشارات 

دو  2003گذاران قرار گرفته اسـت. در ژانویـه   مورد توجه سیاست
سازي تحقیقات تغییر داده شـد. نخسـت   قانون درخصوص تجاري

از قانون اختراعـات کارکنـان حـذف     21»شرط معافیت مدرسین«
گرفـت  گردید. مالکیت نتایج تحقیقات که به خود محقق تعلق می

هـاي مهـم ایـن تغییـر،     . انگیزهها انتقال یافتها و کالجبه دانشگاه
افزایش شفافیت و کاستن از تضاد منافع احتمالی از طریـق وضـع   

هاي بخش دولتی بود. موسسـات  قوانین مشابه براي کلیه پژوهش
پژوهشی فاقد شرط معافیت مدرس بودند. بسیاري از محققـان از  

سـازي مشـارکت داشـتند و    هاي مختلف در پروژه تجاريسازمان
ها همکـاري  از کارکنان موسسات تحقیقاتی با دانشگاه عده زیادي

را  22کردند که این امر مباحث قوانین و حقوق مالکیت فکـري می
سـاخت. قـانون جدیـد ایـن مشـکالت را اصـالح نمـود.        بغرنج می

ها در جهـت واگـذاري مسـئولیت    ها و کالجقوانین دانشگاهسپس، 
سـازي  جاريرسمی هرچه بیشتر به موسسات آموزش عالی براي ت
ها و برخی از تغییر یافتند. در واکنش به این موضوع کلیه دانشگاه

اندازي نمودند. موسسات بـزرگ  راهرا ها، دفاتر انتقال فناوري کالج
، کریســتین 24، راق لنــد23تحقیقــات فنــی همچــون ســین تیــف

  
20 Organization for Economic Co-operation and 
Development 
21 Teacher exemption clause 
22 Intellectual Property Rights (IPR) 
23 SINTEF 
24 Rogaland (IRIS) 

و مرکز محاسبات نـروژ قبـل از تغییـر قـوانین، داراي      25میکلسن
 1980بودنــد. همچنــین، در اواخــر دهــه دفــاتر انتقــال فنــاوري 

هـاي علمـی و انکوباتورهـا تاسـیس و پـس از آن      زیرساخت پارك
تـا قبـل از ایجـاد دفـاتر      شدهایی حاصل شد که موجب پیشرفت

جدید انتقال فناوري، خـدماتی مشـابه دفتـر انتقـال فنـاوري بـه       
  ها و موسسات تحقیقاتی ارائه گردد.  ها و کالجپژوهشگران دانشگاه

ســازي تحقیقــات دولتــی داراي ســابقه هــاي تجــاريفعالیــت
هاي صـنعتی بـزرگ برخاسـته از    طوالنی است. بسیاري از شرکت

 قـرن هاي پژوهشی دولتی هستند. ثبت اختراعات از اواخر سازمان
کار وکسب R&Dرغم پایین بودن مخارج آغاز شده است. علی 19

 R&Dو تعداد زیـاد موسسـات تحقیقـاتی صـنعت محـور، سـهم       
 ،شـود وکار تامین میآموزش عالی که منابع مالی آن توسط کسب

اسـت. دفتـر انتقـال فنـاوري دانشـگاه       OECDدر حدود متوسط 
و موسسـه همجـوار آن   ژ نرو 26در شهر تروندهیم NTNUصنعتی 
یر، منبـع  سال اخ 20طی  اوترین همتاي یعنی نزدیک ،سین تیف

  اند.  شرکت بوده 200اطالعاتی بیش از 
توسـعه و   ،سـازي تحقیقـات  هاي تجـاري طور کلی، شاخصهب

» برنامه جامع سیاست نوآوري دولـت «اند. کاربرد چندانی نداشته
در  ،هـاي نـوآوري اسـت   که اولین و تنها طرح مربوط به سیاسـت 

هـر یـک   سازي تحقیقات به تعداد اختراعات به ازاي بحث تجاري
طـور  میلیون نفر از ساکنین اشاره داشته اما در این طرح و همین

-هاي تجـاري ا و کاربرد شاخصهدر سایر اسناد دولتی به شاخص
سازي تحقیقات اشاره نشده است. همچنین، این اسـناد فراخـوان   

هـایی ارائـه نکـرده اسـت.     عمومی بـراي توسـعه چنـین شـاخص    
 مانند ر گزارشات تاثیرگذاري که بسیاري از کشورهاي دیگدرحالی

سـنجش  «در اسـترالیا و  » سـازي تحقیقـات  هاي تجاريمقیاس«
در انگلستان  27معروف به گزارش روسل» هاي جریان سومفعالیت

  اند.  منتشر نموده
سـازي  تجـاري  هايشک براي عدم توجه به کاربرد شاخصبی

قیـق  ، اشـکال د تی دالیل متعـددي وجـود دارد. اوال  در اسناد دول
هـا  بسیاري از این جوانب به آسانی قابل دسترس نیستند. دانشگاه

هایی نظیر در گزارشات ساالنه خود موظف به ارائه گزارش فعالیت
ها نبوده و این هاي جدید به وزراتخانهثبت اختراع و ایجاد شرکت

-هها تاثیري بر بودجه آنها ندارد. موسسات تحقیقاتی بنوع فعالیت
را گـزارش   زایشـی هاي ثبت اختراعات و شرکت تعداد طور ساالنه

  
25 Christian Michelsen 
26 Trondheim 
27 Russel   
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رغـم  یدر پـی نـدارد. همچنـین، علـ    را دهند اما تاثیر چندانی می
در نظام تخصیص منابع مالی مبتنی بـر نتـایج   در موسسات اینکه 

 ،این نظام بر مبناي دستیابی به بودجه رقـابتی  امست اا حال اجرا
ـ  مـی توجـه دارد  اي و انتشـارات عل ي حرفـه ابه مدارك دکتر ه و ن

سازي در آن بسـیار  هاي تجاريسازي؛ بدان معنا که انگیزهتجاري
ضعیف بـوده و ممکـن اسـت کیفیـت پایگـاه اطالعـاتی موسسـه        

، کمبود قابـل توجـه   این لحاظ زیر سئوال باشد. ثانیا تحقیقاتی از
سازي در اسـناد دولتـی بـه عـدم اهمیـت آن      هاي تجاريشاخص

با آموزش و تحقیقات طور عمده ها بهانشگاهاشاره دارد. سیاست د
هاي مربوط به نوآوري مـورد توجـه   بنیادي مرتبط بوده و سیاست

-رسد سیاستنظر میصنایع بخش خصوصی است. ثالثا، بهخاص 
سازي ندارنـد.  هاي تجاريها تمایلی به شاخصگذاران و وزارتخانه

و تاکیـد کلـی    این عدم تمایل با توجه به تغییرات اخیر در قوانین
ــر ارتبــاط دانشــگاه شــبیه یــک  ،ســازيصــنعت و تجــاري ،آن ب
تواند نشانگر اهمیت نسبتا کـم ایـن حـوزه    پارادوکس است اما می

  هاي جاري باشد.  در سیاست
هاي تحقیقات دولتی به نـدرت  همانگونه که گفته شد سازمان

منـد گـزارش   مطور نظـا هسازي و نتایج آن را بهاي تجاريفعالیت
کرده و در واقع انگیزه و مشوق کمی در این زمینه دارنـد. اسـناد   

صفحه)  100تا  50هاي تحقیقاتی (اغلب دربودجه ساالنه سازمان
هـاي  هایی از ابتکارات جدید نظیـر انکوباتورهـا، دوره  حاوي نمونه

اسـت؛  ... آموزشی نوآوري و کارآفرینی، واحدهاي انتقال فناوري و 
اي نظیر ثبت اختراعات، صدور مجوز یا ایجاد اما از اشکال مقایسه

شـود. دفتـر انتقـال فنـاوري     در آن دیده نمـی  زایشیهاي شرکت
هاي تازه تاسـیس بـا   فهرستی از شرکت NTNUدانشگاه صنعتی 

تهیه کـرده اسـت.    2001تا  1981هاي منشا دانشگاهی بین سال
شرکت بوده ولی اطالعات بیشتري بـراي   200این فهرست حدود 

هاي دفتر انتقال فناوري ها ارائه نشده است. نظرسنجیشرکت آن
مبنـاي   ست که این فهرسـت بیشـتر تصـادفی و بـر    ا حاکی از آن

هاي تصادفی با افراد دانش شخصی افراد تهیه شده است. مصاحبه
تر سازد. همانند اسناد بودجه، از تواند این فهرست را کاملنیز می

-توان نتیجه گرفت که دانشگاهنیز می زایشیهاي فهرست شرکت
ها بیشتر از آنکه درگیـر خلـق زمینـه الزم بـراي ارزیـابی دقیـق       

. هسـتند تـر  سازي فعـال در امر تجاري ،دنها و آثار آن باشفعالیت
هـاي بدسـت آمـده در    رغـم موفقیـت  موسسات پژوهشی نیز علی

بـا احتیـاط عمـل     زایشـی هاي تمرکز بر ثبت اختراعات و شرکت
هـا در  دانشـگاه این است کـه از وقتـی    ی آنلیل احتمالکنند. دمی

هـاي  شـدند، فعالیـت   انعقاد قراردادهاي پژوهشی به صنعت وابسـته 
سازي آنها از سوي مشتریان نوعی فعالیت رقابتی با قرارداد تجاري

R&D شد. مصاحبه بـا مسـئولین موسسـات تحقیقـاتی     تلقی می
سـازي و  میـان تجـاري  بیانگر تالش آنان براي رسیدن بـه تـوازن   

  ]. 27[استعرضه خدمات به کاربران 
سـازي،  هـاي تجـاري  یکی دیگر از نکات مربـوط بـه شـاخص   

هـاي دانشـگاهی، کلیـه    مختلف ارزیابی است. دپارتمان هايروش
اي کمی ارزشیابی هها و موسسات پژوهشی براساس شاخصرشته

 هـاي محـل المللی با بررسـی آثـار منتشـره از    کارشناسان بینشده و 
هاي ها، شاخصیک از این ارزیابیکنند. در هیچمربوطه بازدید می

-سازي مشهود نبوده و گزارشـات گـروه کارشناسـان بـین    تجاري
هـاي رهبـري و   المللی با کیفیت علمی، کیفیت آموزشی و ویژگی

  ) در ارتباط است....سازمانی (مانند اندازه، ساختار سرمایه و 
تنهــا شــوراي پژوهشــی نــروژ ابتکــارات شــایانی نســبت بــه  

اي نمونـه  28سازي نشان داده که برنامه فـورنی هاي تجاريشاخص
گذاري بـراي  منبع اصلی سرمایه ،از این ابتکارات است. این برنامه

سازي و واحدهاي حمایتی (نظیـر دفتـر انتقـال    هاي تجاريپروژه
شروع شده  1990ز اواسط فناوري) در کشور است. برنامه فورنی ا

هاي تحت حمایت خـود را ضـبط و   و سوابقی از نتایج کلیه پروژه
سـازي  هاي تجارياي در زمینه استفاده از شاخصگزارش مشاوره

در آمریکا را تامین مالی نموده است. از آنجایی که برنامـه فـورنی   
-گذاري دفاتر انتقال فناوري است، این سازمانمنبع اصلی سرمایه

-موظفند گزارش ساالنه برنامه خود را با تاکید بر ارائه خروجی ها
هاي هاي سنتی مانند تعداد اختراعات، مجوزهاي صادره و شرکت

سـازي  ارائه نمایند. تعداد مطالعات علمی در زمینه تجـاري  زایشی
اي آن بسیار اندك اسـت. اعضـاي   هاي دولتی و شاخصهپژوهش

-ي متعددي در زمینـه تجـاري  هاها پیمایشت علمی دانشگاهاهی
هـاي  بـین سـال  هـاي تحقیقـاتی دولتـی    سازماناند. سازي داشته

پژوهشی در خصوص اختراعـات علمـی از جملـه     2003 تا 1998
انجـام   را بـه نگاشت تمامی اختراعات ارائه شده از سوي مخترعان 

هاي مرتبط از کشـورهاي دیگـر   ]. نتایج حاصله با یافته12[رساند
-. منابع مالی اکثر این مطالعات از سوي برنامـه استقابل مقایسه 

هـاي  بنـابراین، شـاخص   هاي شوراي پژوهشی تـامین شـده بـود.   
سازي کاربرد چندانی در کشـور نـروژ نداشـته و ابزارهـاي     تجاري

سـازي وجـود   هاي تجـاري قانونی و ابتکاراتی براي توسعه شاخص
چـون برنامـه   اندرکاران این عرصـه، هم مندان و دستهندارد. عالق

کننـد.  سازي حمایـت مـی  فورنی و دفاتر انتقال فناوري، از تجاري
سـازي  ایجاد بسترهاي قانونی شاید انگیزه اصـلی توسـعه تجـاري   

  
28 Forney 



  
  العابدین رحمانی و حسین عباسی اسفنجانیاله فروزنده دهکردي، زینلطف
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 که بسیار بحث برانگیز بوده و تا حـدودي بـا انتظـارات غیـر     است
 همراه است. واقع بینانه

 
  گذاري صنعتی در تحقیق و توسعه دانشگاه سرمایه -6

سازي، مشـارکت صـنعت در پرداخـت    شاخص عمومی تجاري
هایی ماننـد  دانشگاه است و این مشارکت با فعالیت R&Dمخارج 

همبستگی باالیی  زایشیهاي ثبت اختراع، مشاوره و ایجاد شرکت
  .  ]28و  27[دهدرا نشان می

  

موسسات تحقیقاتی  ها ودانشگاهگذاري صنعتی در : سرمایه 1جدول  
  ]27و  12[2005سال نروژ در 

سهم 
-سرمایه

گذاري در 
R&D  

سهم کل 
-سرمایه
  گذاري

-حجم سرمایه
گذاري 

صنعتی در 
R&D  به
 NOKمیلیون 

  هادانشگاه

  دانشگاه اسلو  68  1,5%  4,6%
17%  4,1%  147  NTNU  

  دانشگاه برژن  96  3,7%  13,7%
  دانشگاه ترومس  18  1,2%  3,6%
  نروژدانشگاه علوم زیستی   36  4,8%  22,4%
  موسسات تحقیقاتی  -  -  -
  گروه سین تیف  836  42,2%  -
  بیو فورسک  68  21,4%  -
  موسسه فناوري انرژي  106  22%  -
  موسسه ژئوتکنینک نروژ  90  46,3%  -

موسسه تحقیقات بین   110  55,2%  -
  )IRISالمللی استاوانگر(

  کریستین مایکلسن  26  48,9%  -
  مرکز محاسبات نروژ  24  47,8%  -

  
بیشـترین   NTNUدانشـگاه صـنعتی    ،1 شـماره  طبق جدول
را دارد. پس از آن دانشگاه  R&Dگذاري صنعتی در حجم سرمایه

هاي نفت سال افزایش باالیی را در حوزه 5برژن قرار دارد که طی 
گـذاري در  دهد. با توجه به سـتون سـهم سـرمایه   و گاز نشان می

R&D  ـ ر تخصـص در  ، دانشگاه علوم زیستی کوچک ولی مبتنـی ب
هـا زیـاد بـوده و    باالي فهرست قـرار دارد. تغییـرات در دپارتمـان   

. امتیـازات دانشـگاه   استنوسان تغییرات سال به سال قابل توجه 
-اسلو در حجم و سهم نسبتاً پایین است. در اینجا میان دانشـگاه 

ــه    ــوزش حرف ــاالي آم ــارکت ب ــاي داراي مش ــجویان ه اي (دانش
هـاي داراي درجـات بـاز سـنتی     مهندسی) و دانشگاه و کشاورزي

 شود.همچون اسلو، ترومس و برژن تمایز چشمگیري مشاهده می
رسد دانشگاه برژن به سـمت صـنعتی شـدن پـیش     نظر میه ا بام
رود. در رابطه با موسسات پژوهشی، گروه سین تیف بزرگترین می

اکـه  بـوده اسـت؛ چر   R&Dهاي صنعتی در کننده سرمایهدریافت

هـا بیشـتر اسـت.    هـا و کـالج  دریافتی آن از کل دریافتی دانشـگاه 
بسیاري از موسسات تحقیقات فنی کوچکتر منابع مالی خود را از 

هـایی  کنند که این امر قابل قیاس با دانشگاهها دریافت میشرکت
ري گـذا نـد. سـهم سـرمایه   تاست که از لحاظ انـدازه بسـیار متفاو  

ده برابر بیشـتر از بـاالترین    حدوداصنعتی در موسسات پژوهشی 
  موسسات آموزشی است. 

المللـی و  گذاري صنعتی در تحقیقات یک شاخص بینسرمایه
 قابل مقایسه است که مجموعه وسـیعی از انتقـال فنـاوري را در   

کند. ایـن شـاخص یـک    گیري میها اندازهمقایسه با دیگر شاخص
سـازي نـدارد.   معیار ورودي است که ارتبـاط چنـدانی بـا تجـاري    

گذاري صنعتی و دیگر معیارها با موضـوع  همبستگی میان سرمایه
هـا  ها مرتبطند؛ اما، به تمایزات میان انواع سازمانمقایسه دانشگاه

ـ نمی عنـوان مثـال، میـزان ثبـت اختراعـات موسسـات       هپردازند. ب
گـذاري بیشـتر، از موسسـات آمـوزش     رغم سـرمایه پژوهشی، علی

شـور نـروژ در طـول زمـان     هاي تجمعـی ک است. دادهعالی کمتر 
، اما آمارهاي دوساالنه آن متغیرنـد و سـواالتی را   است ثابت نسبتا

هایی کـه منـابع   سازند. پروژهها مطرح میدرخصوص کیفیت داده
طور مشترك از سوي شوراي پژوهشی و صنعت تامین همالی آن ب

  اشته است. هایی را براي حسابداران در پی دشود، چالشمی
  هاي ارائه شدهتعداد ایده - 6- 1

هاي ارائه شده توسـط  سازي تحقیقات، ایدهمعیار دیگر تجاري
-موسسات پژوهشی است. دولت با حمایت از برنامـه فـورنی، داده  

سـازي در  هایی را از دفاتر انتقال فناوري و دیگـر فعـاالن تجـاري   
تحقیقـاتی  هـاي دریـافتی آنـان از موسسـات     خصوص تعداد ایده

کند. الزام محققـان بـه گـزارش اختراعـات خـود از      گردآوري می
هـا  هاي جدید در نروژ بوده است؛ زیرا، تعداد این ایـده جمله رویه

 684، تعـداد   2006نشانگر پتانسیل انتقال فناوري است. در سال 
اختراع پژوهش محور و داراي پتانسیل مناسب در اختیار فعـاالن  

با برنامه فورنی قرار داده شد. براساس برآورد سازي مرتبط تجاري
یعنـی   29میلیون نوك 22تقریبی براي هر ایده جالب توجه، مبلغ 

گـذاري  میلیون یورو جهت سـرمایه  3براي هر ایده کمی کمتر از 
گرفت. طبـق گزارشـات بـراي هـدف نهـایی      در پژوهش تعلق می

ــه شــد(ایــده در راســتاي تجــاري 222  مــورد از 103ســازي ارائ
از  مــورد 26از موسســات پژوهشــی،  مــورد  69هــا، دانشــگاه
 هـاي دانشـگاهی).  مـورد از کـالج   24هاي تحقیقاتی و بیمارستان

نزدیک هر بخش و موسسه از  چنین توزیعی نشانگر حمایت نسبتا
ایـده توسـط    500، تعداد2003سازي است. در اوایل سال تجاري

توسعه بیشتر و مورد داراي پتانسیل  300فورنی شمارش شد که 

  
29 NOK )واحد پولی نروژ(   



  ...  سازي تحقیقاتعملکرد تجاريگیري و سنجش اندازه
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جالب توجـه بودنـد. شـکی نیسـت کـه موسسـات داراي سـوابق        
ایـده در رده   60و سین تیـف بـا    NTNUتحقیقاتی فناوري نظیر 

هـاي دانشـگاهی   قرار دارند. اما تعداد انـدکی از کـالج  اول این فهرست 
گـزارش کردنـد؛ اگرچـه     را زیـادي  هاي نسبتافناوري، ایدهمتمرکز بر 

دریافت کـرده بودنـد.    R&D مالی کمتري برايموسسات منابع  این
سازي چنانچه فقط موسسـات آمـوزش   مطالعه تجاري بنابراین، در

هاي پژوهشی بزرگتـر مـدنظر قـرار گیـرد، گمـراه      عالی و دانشگاه
  کننده خواهد بود.  

هـاي ارائـه   خروجی مستقیم موسسات تحقیقاتی، تعداد ایـده 
هاسـت  دربرگیرنده طیف وسیعی از ایـده شده آن است. این معیار 

هاي مختلف رسمی و غیررسمی و با تولیـد درآمـد یـا    که از کانال
. ایـن امـر موسسـات را    استسازي بدون تولید درآمد قابل تجاري

هـاي داراي پتانسـیل بـاالي    کند تـا نـه تنهـا بـر ایـده     ترغیب می
غیرانتفـاعی  هاي کوچکتر و سوددهی متمرکز شوند، بلکه به پروژه

-ها به گزارش تمام ایدهنیز بپردازند. از سوي دیگر، الزام دانشکده
هاي خود به موسسه یا دفتر انتقال فناوري دشوار است. بسـیاري  
از محققان از ارزش بالقوه تحقیقات خود و زمان مناسب گـزارش  

اطالع هستند. در موارد دیگري نیز دانشگاهیان با تجربه در آن بی
هاي خود را در خارج سازي بهترین ایدههاي تجاريالیتزمینه فع

-از دانشگاه و بدون گـزارش بـه دفتـر انتقـال فنـاوري ارائـه مـی       
اطالع بوده و ها بی]. برخی نیز از کیفیت و پتانسیل ایده30[دهند

دهند. سنجش طلبانه واکنش نشان مینسبت به رفتارهاي فرصت
است. معیار تعداد ایده، یک  ها مستلزم تعریف دقیق آنتعداد ایده

ه پژوهشـی  یـا مـدل رشـد موسسـ     راهبردمعیار ذهنی وابسته به 
ها با حمایـت از برنامـه   ، بین تعداد ایده]. معموال31مربوطه است[
ــامض  ملــی تجــاري و ســازي همبســتگی وجــود دارد. مســئله غ

خـوش   سازي، تمرکز بـر موسسـات  بالتکلیفی در حمایت از تجاري
زیرسـاخت  ورت نبود حمایت دولتی) یا تمرکز بـر  سابقه (حتی در ص
برنامـه  . اسـت سازي براي کلیه موسسات تحقیقـاتی  وسیع تجاري

پوشـش قـرار    ملی فورنی کلیه موسسات تحقیقاتی بزرگتـر را تحـت  
هـا بـراي نـروژ گـردآوري شـده و تنهـا بـا        دهد؛ لذا، ایـن داده می

هـا  ن دادههاي تحقیقات در ارتباط هسـتند. ایـ  سازي یافتهتجاري
بایستی دربرگیرنده روابط صنعتی و اشـکال دیگـر انتقـال دانـش     

طـور کامـل   ههاي هر یک از موسسات را بباشند تا بتوانند فعالیت
هـاي کشـورهاي دیگـر    ]. به احتمال قوي داده16منعکس نمایند[

هاي کشورها با یکدیگر قابل قیاس نیستند، چراکه تعاریف و حوزه
هاي گـزارش  متفاوت از یکدیگرند. تعداد ایده ،و موسسات مختلف

شده، تحت تاثیر برخی عوامل ویژه هر موسسه نظیر میزان منـابع  
صرف شده براي جستجوي ایده، زیرساخت دفتر انتقال فناوري و 

. زمانی که ایده واجد شرایط استها معیار کیفی براي انتخاب ایده
سـترش آن  موسسـه منـابع خـود را بـراي گ     ،تشخیص داده شود

کـه  چـرا  .در آن صورت این ایده معتبر خواهد بود ؛نمایدصرف می
پتانسـیل  هـایی اسـت کـه داراي    چنین تعهداتی تنها در قبـال ایـده  

هاي گـزارش شـده بـه    رسد که تعداد ایدهنظر میواقعی باشند. به
هـاي دفتـر انتقـال فنـاوري هـر      اندازه و گسترش وسـیع فعالیـت  

مثال، بزرگترین دفتـر انتقـال فنـاوري    موسسه بستگی دارد. براي 
هاي فعالیت خود بسیار در نخستین سال NTNUنروژ در دانشگاه 

هـاي جدیـد جلسـات زیـادي بـا      فعال بـوده و بـراي یـافتن ایـده    
کـرد کـه نتیجـه آن    تحقیقاتی و محققـان برگـزار مـی    يواحدها

  .  بودهاي مناسب پدیدار شدن تعداد زیادي ایده و پیگیري
  تعداد ثبت اختراع - 2-6

قیقاتی نروژ اندك و ثابـت  تعداد اختراعات ثبت شده موسسات تح
ها و برخی افراد از مربوط به دو مورد از بزرگترین دانشگاه و عمدتا

). همانگونه کـه گفتـه شـد،    2 شماره (جدولاستموسسات دیگر 
بنـد معافیـت   «نروژ و برخی دیگر از کشورهاي اروپایی به تـازگی  

دهـد کـه پـیش از    اند. این مسئله نشان میرا لغو کرده 30»اساتید
این تغییرات قانونی، اکثر اعضاي هیات علمی ثبت اختراعات خود 

انـد.  دادهگیـري از آدرس و نـام دانشـگاه انجـام مـی     را بدون بهره
هـاي پـیش از تغییـرات قـانونی     بـه سـال   اطالعات موجود عمدتا

رغـم ماهیـت و   علـی مربوط است. نکته جالب توجه آن است کـه  
وظیفه اصلی شوراي پژوهشی نروژ تعداد اختراعات ثبـت شـده از   

) اسـت سوي این شورا (اندازه این شورا در حد دانشـگاه یـا کـالج    
ــالی اســت. دانشــگاه    ــوزش ع ــر از موسســات آم و  NTNUکمت

قـرار   2 شـماره  ترین شریک آن سین تیف در صدر جدولنزدیک
نیـز داراي امتیـازات قابـل مالحظـه      ي دیگـر هـا هدانشگا دارد؛ اما

هستند و امتیاز اسلو بسیار باالتر از آن مقداري است که با توجـه  
رود. ایـن  گذاري صنعتی از آن انتظار مـی به حجم و سهم سرمایه

-واسطه قدرت رشته پزشکی این دانشـگاه اسـت. در سـطح   هامر ب
بندي براساس اندازه، دانشـگاه کوچـک و جـامع تـرومس حریـف      

آید و این امر فقط به دلیل وجود فردي است حساب میه تري ببر
اختراع را به نام خود ثبت کـرده اسـت.    60که به تنهایی بیش از 

کمتر از میزانی  آنحتی در دانشگاه برژن که تعداد کل اختراعات 
، رودگذاري صنعتی انتظار مـی خاطر رشد زیاد سرمایهه است که ب
. تعـداد  مربوط به یک نفـر اسـت  اه ثبت اختراعات دانشگ نیمی از

  هاست.  و دانشگاه اسلو بیشتر از سایر دانشگاه NTNUمخترعین 
ویـژه در  ههاي مربـوط بـه ثبـت اختراعـات بـ     آوري دادهجمع

ی آنهـا صـاحب اختـراع باشـند،     کشورهایی که موسسات تحقیقات
هاي ثبت اختـراع در اغلـب کشـورها قابـل     ساده است. داده نسبتا

  
30 Teacher exemption clause 
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پذیر اسـت.  المللی با آن امکانو انجام مقایسات بین دسترس بوده
سازي هاي تجاريثبت اختراعات بخش کوچکی از فعالیتاحتماال 

-ها مناسب است. گردآوري دادهبوده و فقط تعداد اندکی از زمینه
کـن اسـت در کشـورهاي اجـرا کننـده بنـد       هاي ثبت اختراع مم

ـ  معافیت اسـاتید دشـوار باشـد. در کشـورهاي      دلیـل  ه مختلـف ب
هاي قانونی و هنجارهاي مربوط بـه ثبـت اختـراع، مقایسـه     تفاوت
  ].32ها دشوار خواهد بود[این داده

 
تا  1998: فعالیت ثبت اختراع در موسسات تحقیقاتی نروژ از  2جدول 

  ]27و  12[2004
تقاضاهاي ثبت 
ه اختراع در سال ب

نفر  100ازاي هر 
  نیروي تمام وقت

مخارج 
R&D  براي

ثبت اختراع 
به میلیون 

NOK 

تعداد 
تقاضاي 
ثبت 
 اختراع

  هادانشگاه

  دانشگاه اسلو  111  245  /.34
61./  136  159  NTNU  
  دانشگاه برژن  62  253  /.35
  دانشگاه ترومس  84  110  /.77
  دانشگاه علوم زیستی نروژ  11  412  /.21
  موسسات تحقیقاتی  -  -  -
  گروه سین تیف  149  87  38/1
  موسسه تحقیقات دفاعی  17  198  /.44
  موسسه فناوري انرژي  11  308  /.32
  موسسه ژئوتکنینک نروژ  17  80  45/1
موسسه تحقیقات بین المللی   12  117  1

  )IRISاستاوانگر(
  کریستین مایکلسن  21  18  56/5
  نورسار  2  172  /.65

           
زشکی و شیمی موجود است؛ هایی مانند بیوتکنولوژي، پرشته

افزار، علوم اجتمـاعی  هایی نظیر نرما تعداد ثبت اختراع در حوزهام
ـ   عـالوه، ثبـت اختراعـات الزامـا     هو مهندسی بسیار اندك اسـت. ب

نشانگر پتانسیل تجاري اختراعات نیستند. ثبت اختراعات ممکـن  
وکار بوده و یا به دسترسی مدل کسب راهبردياست یک انتخاب 

هاي ثبت اختـراع بسـتگی داشـته    منابع مالی براي پوشش هزینه
  باشد.
تـر در  ویژه در موسسات کوچکهتعداد اختراعات ثبت شده ب 
هاي تحقیقاتی و مجموعه کارهـاي فـردي هریـک از افـراد     زمینه

موقعیـت نسـبتا   شـود،  مالحظـه مـی  طور که مشهود است. همان
واسطه یک فرد واحـد کسـب   هبرجسته دانشگاه ترومس در نروژ ب

اي مربوط بـه ثبـت اختراعـات    هر بیشتر موارد، دادهشده است. د
بسیار تحریف شده و حاوي موارد نـامربوطی اسـت کـه تجزیـه و     

سازد. ارائه تعـاریف نیـز امـر کـامال دشـواري      تحلیل را دشوار می
ترین عضو هیات هاي مذکور، مهمدرخصوص دادههمچنین است. 

اینک  ،ل بودهعلمی دانشگاه برژن که در زمینه ثبت اختراعات فعا
دانشگاه را ترك کرده است. آیا بـاز هـم بایـد اختراعـات او را بـه      

هــاي نتیجــه پــژوهش ، بــه ایــن دلیــل کـه احتمــاال حسـاب آورد 
عنـوان اختراعـات صـنعتی وي    هوي بوده است یا باید ب دانشگاهی

پس از ترك دانشگاه محسوب شود؟ درخصوص اسـاتید فعـال در   
هـا  طور پاره وقـت در شـرکت  هه بهاي صنعتی یا اساتیدي کحوزه

رسد) نفر می 100مشغول بکارند (و تعداد آنها در نروژ به بیش از 
  چه باید کرد؟  

حاصـل از واگـذاري    تعداد مجوزهاي واگذاري و درآمـد  - 6- 3
  مجوز  

هاي تحت حمایت برنامه فـورنی بـین   ارزیابی مجموعه شرکت
موسسات تحقیقاتی نـروژ  نشان داد که  2004تا  1995هاي سال

در زمینه پیشرفت فناوري بـه  صدور مجوز موافقتنامه  125تعداد 
ــوع داده رامضــا  اي درخصــوص مجوزهــاي ســیده اســت. هــیچ ن

ا مجوزهـاي صـادره    واگذارشده از سوي دانشگاه ها وجود ندارد؛ امـ
 31هـاي کلیـدي  در موسسات تحقیقاتی از سوي پایگاه داده طـرح 

بـراي شـوراي پژوهشـی نـروژ      32و اسـتپ تهیه شده و توسط نیفـ 
). براساس جـدول مـذکور ایـن    3شماره  شود(جدولنگهداري می

مجوزها اهمیت چندانی براي بزرگترین موسسه تحقیقـاتی یعنـی   
گروه سین تیف نداشته اما، درآمـد حاصـل از واگـذاري مجوزهـا     

  براي موسسات کوچکتر بسیار بااهمیت است. 
معیـار مجوزهـاي واگـذار شـده     هاي مربوط بـه  سنجش داده

تـري از ارزش تجـاري   نسبتا آسان است. این معیار حساب عینـی 
تـري از  ارائه داده و در مقایسه با ثبت اختراعات مجموعـه وسـیع  

ها ممکـن  شود. کیفیت دادهافزارها را شامل میها نظیر نرمفناوري
است تحت تاثیر تعاریف مبهم و باورهاي سـنتی در مـورد درآمـد    

صل از واگذاري مجوزها در موسسات آموزش عالی باشـد. داده  حا
هـاي انجمـن   هاي مربوط به واگذاري مجوزها اغلـب در پیمـایش  

-مدیران فناوري دانشگاهی و انجمن آموزش و توسعه گزارش می
شـوند. معیارهـاي واگـذاري مجـوز و درآمـد حاصـل از واگــذاري       

هسـتند؛   کنندهمجوزهاي خاص در میان موسسات بسیار منحرف
هاي انجمن مـدیران فنـاوري دانشـگاهی    که طبق بررسیطوريهب
مجوز گزارش  20086مورد از  145، تنها 2002) در سال 2003(

شده بیش از یک میلیـون دالر آمریکـا درآمـد کسـب کردنـد. در      
بـر درآمـد حاصـل از      33آمریکاي شمالی موسسات با عملکرد باال

رو، مـوارد  تند. ازایـن یک یـا دو مجـوز چنـدمیلیونی متکـی هسـ     

  
31 Key Figures Database 
32 NIFU STEP 
33 Top performing 
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هـاي  مـانع روایـی داده   ،ربط و نبـود تعـاریف روشـن   تحریفی، بی
. واگذاري مجـوز بیشـتر از آنکـه بـه     استمربوط به اعطاي مجوز 

افـزاري  فروش محصوالت و خدمات نـرم  هب ،سازي بیانجامدتجاري
-در همه موارد لزوما بخشی از تجـاري  پردازد؛ بنابراین،میمرتبط 

  نیست. R&Dه سازي پروس
  

: مجوزها و درآمد مجوزها براي موسسات تحقیقاتی نروژ از 3جدول 
  ]27و  12[ 2004 -1998

درآمد حاصل از 
واگذاري مجوزها 

ازاي ه در سال ب
هر نیروي تمام 

ه میلیون ب وقت
NOK  

درآمد حاصل 
از واگذاري 
ه ا بمجوزه

میلیون 
NOK 

تعداد 
مجوزهاي 

واگذار 
  شده

  هادانشگاه

  کریستین مایکلسن  14  3/6  18200
  موسسه فناوري انرژي  260  8/8  6500

موسسه ژئوتکنیک   14  5/22  21800
  نروژ

  نورسار  68  33  141100

37000  4/38  192  
موسسه تحقیقات 

المللی بین
  )IRISاستاوانگر(

  گروه سین تیف  170  1/38  3800
   

  هاي زایشی تعداد شرکت - 6- 4
هـاي زایشـی و   تعـداد شـرکت  ترین آمارهاي مربوط بـه  جامع

هاي برنامـه  ارزیابیدر مجوزهاي صادره در گزارشات ساالنه و نیز 
هـاي  . ارزیـابی مجموعـه فعالیـت   ]34و  33[فورنی موجـود اسـت  

هـاي  هاي مالی فـورنی بـین سـال   هاي تحت پوشش کمکشرکت
پایـه فنـاوري    شرکت بر 231بیانگر آن است که  ،2004و  1995
]. 35انـد[ سات پژوهشـی نـروژ تاسـیس شـده    یافته در موستوسعه

ها حاکی از آن است که مجمـوع  برآورد ارزش حاصل از این پروژه
 210به  2003میلیون نوك در سال  70حقوق و سود عملیاتی از 

در مطالعـه دیگـري رابطـه    افزایش یافته است.  2004میلیون در 
-هاي ملی ثبت شده و تعداد کارکنـان شـرکت  میان تعداد شرکت

-اي ملی مورد بررسی قرار گرفت تا تعداد پژوهشـگران شـرکت  ه
شـرکت   104هاي جدید مشخص شـود. ایـن متـدولوژي تعـداد     

داراي پژوهشگران با سابقه تحقیقاتی در موسسات پژوهشی بـین  
شرکت  279مشخص کرد در حالی که  2001تا  1996هاي سال

]، 37]. نوردیـک[ 36داراي یک پژوهشگر باسابقه دانشگاهی بـود[ 
و موسسـات  هـاي جدیـد   اي فهرسـت اعضـاي شـرکت   در مطالعه

تحقیقاتی را مقایسه نمود تا تعیین نماید یک پژوهشـگر در چنـد   
 ،ایـن روش  ،2001کـار اسـت. در سـال    ه شرکت جدید مشغول ب

پژوهشـگر را مشـخص    64شرکت نروژي با تعـداد کـل    55وجود 
نمـود کـه   تـوان محققـانی را معرفـی    نمود. با این شیوه تنها مـی 

را ترك کرده و شرکت جدیـدي تاسـیس   موقعیت تحقیقاتی خود 
شـود کـه آیـا شـرکت جدیـد      طور مشخص نمـی اند. همیننموده

اند یا خیر. تجربـه معمـول   براساس اختراعات پژوهشی ایجاد شده
آن است که اعضاي هیات علمی مایـل بـه تـرك دانشـگاه محـل      

هاي تجاري زمینه صورت نیمه وقت درهخدمت خود نیستند؛ اما ب
کنند. یافته جالب توجه آن است که با گذشـت  سازي فعالیت می
 38هاي با یک محقق رو به افـزایش بـوده و از   زمان تعداد شرکت

]. ایـن  38رسیده اسـت[  2003شرکت در  59به  1996مورد در 
-توانند گسترش تجـاري رغم نکات ضعف موجود میمطالعات علی

  هشی نروژ را نشان دهند.سازي تحقیقات موسسات پژو
همچنین، پایگاه داده موسسات تحقیقاتی حاوي اطالعـاتی از  

هاي زایشی است که توسط خـود ایـن موسسـات گـزارش     شرکت
 137، در این پایگاه داده 2001تا  1998هاي است. در سال شده

شرکت زایشی ثبت گردیده است. کمی بـیش از یـک سـوم آنهـا     
می و فنـاوري اطالعـاتی و ارتبـاطی    اي عموداراي خدمات مشاوره

المللـی  هستند. بعضی موسسات همچون موسسه تحقیقـات بـین  
رغم اندازه کوچک خود هـر  استاوانگر و مرکز محاسباتی نروژ علی

دهنـد. گـروه   هاي جدیدي را تحت پوشش قـرار مـی  ساله شرکت
شـرکت زایشـی    50سین تیف در این دوره زمانی منبع بـیش از  

  بوده است.
هاي زایشی نشانگر تعهـد قـوي نسـبت بـه     د زیاد شرکتتعدا
گذاري صنعت در سازي در مقایسه با ثبت اختراع و سرمایهتجاري
هاي دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی اسـت. در بعضـی از   پژوهش

هاي زایشی در مقایسه با ثبت اختراع و کشورها نظیر نروژ شرکت
تقریبـی، در  صدور مجـوز در اولویـت هسـتند. طبـق برآوردهـاي      

موسسـه کـارآفرینی فعـال     50موسسات تحقیقاتی نـروژ حـداقل   
هـاي زایشـی و   پتانسیل تجاري شـرکت میان . ]27و  12هستند[

سازي تحقیقات نوسـان زیـادي   میزان کمک واقعی آنها به تجاري
اي هـاي مشـاوره  هـاي زایشـی، شـرکت   وجود دارد. برخی شرکت

سـازي تحقیقـات بـر    کوچکی بوده و برخی دیگر به جاي تجـاري 
  ها مبتنی هستند. سپاري فعالیتبرون

هاي زایشی مشخص نیسـت و  در اغلب کشورها تعداد شرکت
از نظر تعـداد پژوهشـگران در   » شرکت زایشی دانشگاهی«تعریف 

ها، لـزوم تـرك جایگـاه پژوهشـی از سـوي      میان موسسان شرکت
متفــاوت اســت. تعــداد  ،محققــان و ماننــد آن در منــابع مختلــف

تعـداد ایـن    و هاي زایشی هر سـاله در حـال تغییـر اسـت    شرکت
ها بـه عوامـل خـارجی از جملـه چرخـه صـنعت و امکـان        شرکت
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اولیه بـر پایـه   هاي بستگی دارد. بررسی 34هاي اولیهگذاريسرمایه
هاي جدید و فهرست پرسنل ها (فهرست شرکتتطابق پایگاه داده

هاي علمی فناوري و پاركدفاتر انتقال هاي پیمایشدانشگاهی) و 
هـا نشـانگر انتقـال    سـاز باشـند. تطـابق فهرسـت    توانند مشکلمی

فناوري نبوده بلکـه حـاکی از تغییـر وضـعیت اسـتخدامی اسـت.       
هاي زایشـی را پوشـش دهنـد و    توانند کل شرکتها نمیپیمایش

هـا نیـز   امکان بزرگنمایی ارقام گزارش شده از سوي این سـازمان 
-ها در تالش براي گردآوري دادهن وجود، پیمایشزیاد است. با ای

توانـد  هاي مربوط به درآمـدها، تعـداد کارکنـان و ماننـد آن مـی     
هـاي  تري نسبت بـه شـمارش سـاده تعـداد شـرکت     تصویر دقیق

  زایشی ارائه دهد.
تالیف مشترك انتشـارات علمـی بـین دانشـگاه و      -5-6

  صنعت 
یادي استاندارد و هاي مربوط به تالیف مشترك تا حدود زداده

المللـی بـا آن   انجـام مقایسـات بـین   بنـابراین   قابل دسترسی بوده
عنـوان  هپـذیر اسـت. تـالیف مشـترك در درجـه نخسـت بـ       امکان

هـاي  شاخصی براي مشارکت تحقیقاتی بلند مدت میـان شـرکت  
رود. اطالعات مربـوط بـه کشـور نـروژ     ها بکار میبزرگ و دانشگاه

هـا در بخـش صـنعت تحـت     ایـن داده ست که چگونه ا نشانگر آن
هاي بزرگ و پیشرفته نفت و گاز، ارتباطات و شیمی تسلط شرکت

 هاي صنعتی، علوم پزشـکی کـامال  گذاريقرار داشته و در سرمایه
  برجسته است.

مقاله در پایگـاه   4339تعداد  ،2002تا  1991هاي بین سال 
ت با حداقل یک آدرس متعلق بـه یـک شـرک    ISI35داده تامسون 

طـور  هدرصـد ایـن مقـاالت بـ     80تـا    65نروژي ثبت شده است. 
هاي مختلف و برحسب مشترك نوشته شده که تعداد آنها در سال

هاي مختلف متفاوت است. از جنبـه ارائـه مقـاالت عمـومی     رشته
در رتبـه   NTNUدانشگاه اسـلو در رتبـه اول و دانشـگاه صـنعتی     

، کارکنـان تمـام   R&Dبعدي قرار دارد. با در نظر گرفتن مخـارج  
و سـپس دانشـگاه اسـلو بـاالترین میـزان       NTNUوقت، دانشگاه 

. ایـن  سـت مشارکت با بخـش صـنعت در نگـارش مقـاالت را دارا    
  تواند نشانگر تخصصی شدن علم باشد.شاخص می

المللی قابل قیاس بـوده  تالیف مشترك یکی از متغیرهاي بین
د. نمایگیري را اندازهتواند مجموعه وسیعی از انتقال فناوري و می

هاي واقعی گیري میزان همکاريهمچنین، این متغیر معیار اندازه
-عنوان شـاخص تجـاري  ه. هر چند ممکن است تاکنون باستنیز 

  
34 Seed-funding 
35 Thomson ISI 

. دارد سـازي تجـاري با اشد ولی ارتباط بسیار زیاي سازي مطرح نب
مشکالتی وجود دارد کـه در   ISIهمچنین، در پوشش پایگاه داده 

ها، روایی آن رغم پایایی نسبی این دادهسازي علیيسنجش تجار
روشـن نیسـت کـه آیـا      تردیـد دارد. عـالوه بـر ایـن، کـامال     جاي 

کند گیري میانتشارات مشترك، همکاري در تولید دانش را اندازه
در ازاي تـامین منـابع   » معاوضه«یا خیر. آیا تالیف مشترك نوعی 

  شود؟محسوب میمالی پروژه است یا نوع دیگري از حمایت 
  
  نتیجه گیري -7

سـازي و  هـاي تجـاري  این مطالعه بـا هـدف ارزیـابی فعالیـت    
سـازي  هاي سنجش عملکـرد تجـاري  شناسایی معیارها و شاخص

د. در این راستا، با مرور ادبیـات و مطالعـه تجربیـات    شریزي طرح
سازي تحقیقات، تعدادي از معیارهـا و  کشورهاي موفق در تجاري

مورد استفاده در کشورهاي مـالزي، اسـترالیا و نـروژ    هاي شاخص
هــا در طــور مــوردي کــاربرد تعــدادي از شــاخصهشناســایی و بــ

به دالیلی کـه در مـتن اصـلی     -ها و مراکز تحقیقاتی نروژدانشگاه
تـرین  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. از مهـم   -مقاله اشاره شد
-حجـم سـرمایه   توان بههاي شناسایی شده میمعیارها و شاخص

هاي ارائه شـده بـا   تعداد ایده ،گذاري صنعتی در تحقیق و توسعه
هـا و مراکـز تحقیقـاتی، تعـداد     پتانسیل تجاري از سوي دانشـگاه 

درخواست ثبت اختراع و اختراعات ثبت شـده، تعـداد مجوزهـاي    
هـاي  واگذار شده و درآمد حاصل از اعطاي مجـوز، تعـداد شـرکت   

د آنها و تالیفات مشترك علمی بـین  زایشی تاسیس شده و عملکر
هاي معرفـی شـده،   بر مبناي شاخص دانشگاه و صنعت اشاره کرد.

هـا و موسسـات تحقیقـاتی قابـل     سـازي دانشـگاه  عملکرد تجـاري 
 4 شــماره طــور نمونــه، در جــدولهســنجش و ارزیــابی اســت. بــ

-هاي مـذکور و داده هاي نروژ بر اساس تعدادي از شاخصدانشگاه
 اند.بندي گردیدهصورت تقریبی رتبههبو  رسهاي در دست

هاي مختلف بـراي  الزم به توضیح است که استفاده از شاخص
ـ سنجش عملکرد تجاري دنبـال  ه سازي تحقیقات، نتایج متفاوتی ب

هـاي شناسـایی   هاي مربوط به شاخصخواهد داشت. تحلیل داده
هـاي  هاي بزرگ و کوچک، دانشگاهبین دانشگاهشده نشان داد که 

اي (مهندسـی، پزشـکی،...) و موسسـات بـا     هـاي حرفـه  با آموزش
هـاي مختلـف و   همچنین، میان رشته ،هاي آموزش عمومیبرنامه

طورکلی، هموسسات تحقیقاتی بزرگ و کوچک تمایز وجود دارد. ب
هاي ثبـت اختـراع و   هاي زایشی و دادهاطالعات مربوط به شرکت

سـازي نبایـد   بحث تجـاري مجوزهاي صادره حاکی از آنند که در 
موسسات تحقیقاتی کوچکتر را مستثنی نمود. موارد بسیار موفقی 

ها و موسسات پژوهشی معتبر سازي در خارج از دانشگاهاز تجاري



  ...  سازي تحقیقاتعملکرد تجاريگیري و سنجش اندازه
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سـازي  هاي تجـاري دیده شده است. در مباحث مربوط به شاخص
نقـاط ضـعف و   . ضروري است چنین مواردي مدنظر قـرار گیرنـد  

 سازي نیز درهاي ارزیابی تجاريها و شاخصرقوت هر یک از معیا
  خالصه شده است. 5 شماره جدول

داد و تعـداد  ها و ثبت اختراعات از معیارهـاي درون تعداد ایده
مجوزهــاي صــادره، درآمــد حاصــل از صــدور مجوزهــا و تعــداد و 

داد پروسـه  هـاي زایشـی نیـز از معیارهـاي بـرون     عملکرد شرکت
تواند یـک  ها میکه هر کدام از شاخصسازي است. از آنجا تجاري

سازي را نشان دهد؛ از این رو، براي ارائه دید کلی جنبه از تجاري
-سازي نیازمند کارت امتیازي متوازن با شاخصداد تجارياز برون

  هاي متعدد خواهیم بود.

  
  سازيهاي مختلف تجاريبرمبناي شاخص هادانشگاه: رتبه بندي 4جدول 

تالیفات 
مشترك با 

  صنعت

حجم ثبت 
  اختراعات

-سهم سرمایه
گذاري صنعتی 

  R&Dدر 

گذاري حجم سرمایه
 R&Dصنعتی در 

  ها دانشگاه

  دانشگاه اسلو  3  4  2  1
  NTNUدانشگاه   1  2  1  2
  دانشگاه برژن  2  3  4  3
  دانشگاه ترومس  5  5  3  4
  دانشگاه علوم زیستی  4  1  5  4

  
  : نکات قوت و ضعف انواع معیارها5جدول 

  قوت  ضعف  نوع معیار/ شاخص
   مشکل عملیاتی نمودن •  ها با پتانسیل تجاريتعداد ایده

  انعکاس وسیع خروجی بالقوه موسسه  حساس به معیار ذهنی •

  هامرتبط با برخی رشته •  تعداد ثبت اختراع
  هاي خوبدر دسترس بودن داده  مرتبط نیست سازيبا خروجی تجاري االزام •

  ارزشگذاري خارجی  •  گردآوري فقط با روابط رسمی  تعداد مجوزهاي واگذاري
  هاي خوبدر دسترس بودن داده •

  دامنه محدود •  درآمد حاصل از مجوزهاي واگذاري
  ارزشگذاري خارجی  نوسان باال •

  داد (خروجی)متغیر برون  شرکتزیاد در مشخصات/ پتانسیل  تغییرات  هاي زایشیتعداد شرکت

  محدود •  هاي زایشیعملکرد شرکت
  داد (خروجی)متغیر برون  تاخیرات طوالنی مدت •

  هاي خوبدر دسترس بودن داده  سازيرابطه نامشخص با تجاري  گذاري صنعتیسرمایه

  هاي خوبدر دسترس بودن داده  سازيرابطه نامشخص با تجاري  تالیف مشترك
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