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  چکیده 

تجاري سازي .تجاري سازي فرآیندي است که طی آن تکنولوژي هاي جدید به محصوالت تجاري موفق تبدیل می شوند
برابر هزینه هاي  100ا ت 10هزینه هاي تجاري سازي بین . یک فرآیند هزینه برو زمان بر با نتایج بسیار نامطمئن است

کمتر از پنج درصد ایده هاي .تحقیق و توسعه و معرفی تکنولوژي هاي جدید است و احتمال موفقیت بسیار پایین است
به طور متوسط . حتی در صورت موفقیت، تجاري سازي سریع رخ نمی دهد.جدید به صورت موفقیت آمیزتجاري می شوند
شد و اگر این نتایج رادیکال باشد مدت زمان بیشتري طول می کشد،که تجاري سازي تحقیقات شش سال طول می 

متاسفانه این امر در دانشگاهها و مرکز عالی ایران و سایر مرکز پژوهشی و در بین اکثر محققین و پژوهشگران به میزان 
در این  .ی باشدکافی مرکز توجه نبوده است که شاهد آن میزان ارتباط و تعامل ضعیف این بخشها با بخش صنعت م

با شناخت کافی از عواملی که . هنگام است که لزوم حمایتهاي دولتی و نهادهاي ذیصالح بیش از پیش به چشم میخورد
می توانند بر موفقیت یا عدم موفقیت تجاري سازي تکنولوژي تاثیر گذار باشند، می توان تصمیمهاي الزم جهت رسیدن 

در تحقیق فوق بر آنیم تا با توجه به اهمیت این . ا دقت بیشتري اتخاذ نمودبه اهداف دانشگاهها و بخش صنعت را ب
موضوع و تاثیر بسیاري که پرداختن به این موضوع می تواند در موفقیت صنایع داشته باشد، عوامل موثر بر تجاري سازي 

ده و با بررسی نقاط قوت و موانع تکنولوژي در ایران را که در درون دانشگاهها بر این امر تاثیر گذار هستند، تشخیص دا
  .موجود در این امر گامی کوچک در پیشبرد اهداف محققین دانشگاهی و کارآفرین برداریم

  

دانشگاهها ، صنعتانتقال ، فناوري ، : هاي کلیدي واژه

  

  

  مقدمه- 1

د می شود، تحوالت بررسی تاریخی نشان می دهد در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهاي توسعه یافته از آنها یا

صنعتی از ابتدا، از دانشگاهها و مراکز علمی آغاز شده است و از هنگامیکه صنعت رو به شکوفایی گذاشت، حل مشکالت خود را 

نیازهاي متقابل مراکز علمی و . در گرو همکاري با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دانست و ناگریز از مراجعه به محققان شد

ما توسعه کشورها ایجاب می کند که همکاري و ارتباط نزدیک میان مراکز علمی و صنعتی وجود داشته صنعتی و نیز الزا

افزون بر آنکه بالندگی هر کشوربه توان علمی و فناورانه آن بستگی دارد و میزان ارتباط مراکز علمی تحقیقاتی و صنعت .باشد

  ]15. [ر به شمار می روددر هر کشور از شاخصهاي تعیین کننده توسعه یافتگی آن کشو

امروزه دانشگاهها، از طریق تحقیقات کاربردي وبنیادي ، مرزهاي دانش را در تمام زمینه ها توسعه داده وراه حل هاي 

به طور قطع انجام نوآوري هاي فردا فقط ، . منسجمی براي چالش هایی که بصورت ملی دامنگیر بشر است ، ارائه می نماید
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وایجاد ساختار براي تحقیقات در دانشگاه ودیگر سازمان هاي تحقیقاتی وتعهد نسبت به این امر میسر درسایه نظم بخشیدن 

  ]1.[است

،اصل از بخش دانشگاهی به محصوالتفرآیندي است که طی آن ایده ،نتیجه یا تولیدات ح دانشگاهی تجاري سازي

آن یافته هاي حاصل از تحقیق به بازار آورده می شوند و  خدمات و فرآیندهاي قابل عرضه در بازار تبدیل می شود که از طریق

به . ایده ها یا یافته هاي جدید به محصوالت و خدمات جدید یا تکنولوژیهاي فروختنی در سراسر جهان ، توسعه می یابند

سود و مجموعه تالشهایی است که به منظور فروش کارهاي دانشگاهی با هدف کسب    عبارت دیگر تجاري سازي تحقیقات

  ]3[.اشاره کرد ارتباط هرچه بیشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادي و اجتماعی می توان

  

  تجاري سازي تکنولوژي - 2

» انجام بهره گیري« و » بکارگیري روش هاي کسب و کار به منظور سود« به معنی» هریتج« تجاري سازي در فرهنگ لغات           

. »فرآیند تبدیل چیزي به فعالیت تجاري« . »معرفی یک محصول یا خدمت در بازار براي سود« :یلتعاریف متعددي از قب. آمده است

در ادبیات نوآوري نیز تعاریفی نزدیک به هم .تعاریف تقریباً مترادفی هستند که در سایر فرهنگ لغات براي تجاري سازي می توان یافت

» عرضه یک محصول جدید در بازار« ین تعریف تجاري سازي را ساده تر) 2004(دایان. از تجاري سازي صورت گرفته است

. تعریف می کنند» فرآیند تبدیل تکنولوژي به محصوالت موفق اقتصادي« ، تجاري سازي را)2003(ریمر، آیسرمن و دیگران.میداند

ندي که از طریق آن یافته هاي فرآی« : ، تجاري سازي را اینگونه تعریف کرده است2004دولت کانادا در سند برنامه بودجه اي سال 

حاصل از تحقیق به بازار آورده می شوند و ایده ها جدید به محصوالت و خدمات جدید یا تکنولوژي فروختنی در سراسر جهان توسعه 

 تجاري سازي فرآیند تبدیل علم و تکنولوژي، تحقیق« :از تجاري سازي چنین است) 1996(تعریف اسکاتیش اینتر پرایز .می یابند

این کار می تواند هم توسط شرکت هاي موجود یا از . جدید یا یک اختراع به محصول یا فرآیند هاي صنعتی قابل عرضه در بازار است

از تعاریف فوق برمی آید که تجاري سازي فرآیندي است که ایده، نتیجه تحقیق یا .»طریق ایجاد شرکت هاي جدید صورت گیرد

طبیعت فرآیند تجاري . ا به محصوالت، خدمات و فرآیند هاي قابل عرضه در بازار تبدیل می کنداختراع حاصل از بخش دانشگاهی ر

سازي مشارکت بخش دانشگاهی و بخش صنعت را در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوري در بازار اقتضاء می کند و در طی این فرآیند، 

  ]7[. بخش مورد مبادله و انتقال قرار می گیرند نتایج حاصل از تحقیقات در مراحل مختلف توسعه آن بین این دو

تجاري سازي را فرآیند تبدیل فناوري به  (Reamer et al.,2003)سایر صاحبنظران همچون ریمر و همکاران 

تجاري سازي فرآیند  (Chiesa and Piccalaga,1998)از دیدگاه چیسا و پیکالیج. محصوالت موفق اقتصادي می دانند

همچنین، تجاري سازي را . دانش تولید شده در مراکز تحقیقاتی به انواع فعالیت هاي تجاري به شمار می رودانتقال و تبدیل 

  ]9[.فرآیند تبدیل علم و فناوري، تحقیق جدید و اختراع به محصول یا فرآیند صنعتی قابل ارائه به بازار دانسته اند

اما درتعریف دیگري که . ري بسیار نزدیک دانسته استجین تعریف مفهوم تجاري سازي فناوري را با انتقال فناو

کاربرد بیشتري در سازمان هاي تحقیقاتی دارد، فرایند تجاري سازي را فرایند انتقال دانش و فناوري از مراکز تحقیقاتی به 

  ]2[. صنایع موجود یا کسب و کارهاي جدید می نامند

  

  ارتباط بین صنعت و دانشگاه- 3

کار جهانی ، شرکت ها و سازمان ها با تالش هاي زیادي مواجه می شوند که براي دسترسی در تغییرات شدید محیط 

دراین میان نقش دانشگاه به عنوان تولید کننده علم و عامل موثر در کنش هاي متقابل .به دانش و منابع ابداع صورت می پذیرد

ن روابط و همکاري بین دانشگاه و صنعت به تولید شناخت با صنایع را براي تولید دانش جدید نمی توان نادیده گرفت و باید ای

]19. [و کاربرد آن منتهی شود) دانش(
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طبق نظر شاهد یوسف شکل دهی و توسعه ارتباطات بین دانشگاهها و مشاغل یکی از مهمترین اسباب توسعه دانش 

ي این باور وجود دارند که نقش دانشگاهها در زمینه هایی برا.به شمار می رود که می تواند منجر به تغییر و تحول تجاري گردد

با افزایش پیچیدگی و هزینه تکنولوژي جدید ، حتی بزرگترین شرکت ها . اقتصاد دانش از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد شد

زایش این روند که تنها در یک دهه اخیر به ظهور رسید،احتماال باعث اف. مجبورند تا تحقیقات داخلی خود را تخصصی کنند

، هر چند این همکاري شاید .تمایل شرکت ها به پذیرش راهبردهاي نوین سازي و همکاریهاي تحقیقاتی با دانشگاهها می گردد

دوما با . با دانشگاههاي برجسته استراتژیکی که داراي ثبت سابقه تحقیقاتی خاص هستند، در زمینه هاي خاص صورت گیرد

ي دینامیک با هر اندازه اي در حال استفاده از فرصت هایی هستند که از پیشرفت بسیاري از محصوالت و خدمات، شرکت ها

همانطور که قبال بدان اشاره شد، موفقیت تجاري نیازمند تالش علمی مستمر جهت برداشتن مرزهاي .علمی نشات می گیرند

علت سومی .القوه تجاري ، مفید هستندعلمی و رسیدن به نتایجی می باشد که جهت توسعه فن آوریها با استعداد ها و عوامل ب

که دانشگاههاي با قابلیت تحقیقاتی در جستجوي برقراري ارتباط با بخش هاي تجاري هستند عبارتند است از اینکه تمایل 

]20. [زیادي جهت تنوع دادن و افزایش منابع سرمایه گذاري و حمایت عالی وجود دارند

رکت هاي در حال رشد سریع شرکتهایی هستند که خودشان را در دسترس بعالوه تحقیق نشان داد که بسیاري از ش

]15. [منابع دانشکده یا دانشگاه قرار داده اند

کوك و مورگان اعتقاد دارند شراکت و کنش  بین دانشگاه و صنعت هر فعالیت اقتصادي را می تواند شامل شود  این 

که وانگ و لو در ادامه تحقیقات آنها اظهار . مختلف به کار گرفته شود مورد که مبتنی بر آموختن است می تواند توسط مدعیان

داشتند که شراکت صنعت و دانشگاه آنقدر سودمندي خواهد داشت که سازمان ها در هنگام تراکنش با دانشگاه ها این ارزش 

]19. [افزوده را قطعا احساس خواهند نمود

بر این فرایند تاثیرگذار باشد را نیز در نظر گرفت تا در بخش بحث  البته باید به موانعی که می تواند در جهت عکس

در عوامل تاثیر گذار بر این موضوع دقت کرد تا با استفاده از عوامل مثبت تاثیر این عوامل منفی و موانع را به حداقل 

انیها بیشتر تاکید بر روي کمپ. بطور مثال می توان اشاره کرد که طبیعت اهداف نهایی این دو موسسه مختلف است .رساند

تحقیقات به کار رفته اي که نتایج در یک تولید بازار پسند به همراه پروسه ها ي جدید نوآوري جهت حل مشکالت وجود دارد، 

دانشگاه یا اعضاي هیئت علمی تحقیقات پایه اي را اغلب در جهت کاربرد در راستاي مشارکتهاي اطالعات در فرم مفاهیم . دارند

حتی بعد از نوآوري یا . مدلهاي و یافته هاي علمی جدید تکنکیهاي سنجش و دیگر اهداف مربوطه استفاده می کنند  جدید،

  ]12. [اختراع موفقیت آمیز یک خروجی ،فقدان همکاري در اجراي این یافته ها در بازار وجود دارد

این نتیجه رسیده اند که دانشگاه ها در تالشند که بیشتر لوگار و همکارانش درباره این تفاوتهاي ذاتی بین دانشگاه و صنعت به 

آنها غالبا تاکید جزیی برروي بازار یابی محصوالت جدید دارند چرا که دانشگاه . بر روي تحقیقات نظري کار کنند، نه کاربردي

ه بسیار کند به تقاضاي از نظر بخش هاي خصوصی، دانشگا. ها اساس مقاالت را در چاپهاي مجدد مورد ارزیابی قرار می دهند

برخی از دانشگاه ها ممکن است عرضه یک محصول را تا زمانی که کامل نشده است مجاز نمی دانند اما . بازار واکنش می دهد 

به نظر می رسد که دانشگاه به لحاظ . این احتمال وجود دارد که این محصول زمانی به تکامل برسد که بازار تغییر کرده باشد

  ]15. [وشته در محدودیت می باشدقوانین نان

دکتر و همکارانش نیز به عواملی همچون مشکل بودن دستیابی به توافق در یک معامله ي انتقال تکنولوژي، مشکل 

شرکت ها در برقراري تماس با دانشگاه ها، شناسایی شرکت هایی که خواهان دریافت تکنولوژي هستند، سرعت مذاکرات در 

کنولوژي، شناسایی و یافتن تکنولوژي هاي مورد نظر، تامین مالی معامالت انتقال تکنولوژي نیز اشاره یک معامله ي انتقال ت

  ]11. [کرده اند

  

  تجاري سازي تکنولوژي در دانشگاهها -4
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در سالهاي اخیر ، از دیدگاه اقتصادي دانش در بعد جهانی ، نقش سنتی دانشگاه به عنوان تولید کننده واشاعه دهنده 

، مورد تجدید نظر قرار گرفته است واین دیدگاه تقویت شده که دانشگاه ها براي تبدیل دانش خود به عوامل ارتقا دهنده دانش 

از طرف دیگر با کاهش حمایت مالی دولت ها از تحقیق ، به تدریج محققان به .رشد اقتصادي ، توان ومسئولیت بیشتري دارند

تحقیق : ه هایشان گرایش پیدا کرده اندو این کار به شیوه هاي گوناگونی نظیر سمت پشتیبانی بخش صنعت وتجاري سازي اید

  ]1. [قراردادي ، فروش مالکیت فکري وایجاد سازمان هاي زایشی انجام می گیرد

دانشگاه ها به عنوان پایگاه هاي ذخیره دانش ، به رویش علم توجه ویژه نشان داده و مدیران ارشد همواره به فکر 

پیشرفت اقتصادي مبتنی بر شناخت و دانش باید  روش هاي ابداع جدید و مبارزات تازه اي را طلب .میک بوده اندتفکر آکاد

دانشگاه ها در ماوراي نقش سنی شان به عنوان یک نهاد آموزشی ، همواره به شرکت ها در رسیدن به صنایع توسعه یافته . کند

در . اهمیت ساخته است ي اقتصادي را تا حدودي بی آوري فنی در توسعهظهور اقتصاد دانشی، نقش اساسی نو.کمک کرده اند

اي به عنوان ابزارهایی براي انتقال فناوري و به عنوان مجرایی که از  هاي تحقیقاتی به طرز قابل مالحظه این حوزه، دانشگاه

هایی که در آن دانش  ن به عنوان محیطروي هم رفته، از آنا.اند گیرد، شناخته شده ي دانش مؤثرتر انجام می طریق آن مبادله

هایی که در آن محققان و صنعت بر روي تجاري سازي محصول  گیرند و مکان ایجاد و ارائه می گردد، تحقیقات خاص انجام می

]12[.شود فعالیت دارند، یاد می

مهارتهاي الزم به  در سراسر جهان دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشی به خاطر اجتماعی کردن کارکنان و آموزش

آنها بخش ضروري اساس هر جامعه صنعتی مدرن می باشند و اهمیت آنها در جوامعی که . آنها نقش حیاتی ایفا می کنند

]20. [درآنها رشد اقتصادي و استانداردهاي بهتر زندگی با پیشرفت پیوسته دانش کاربردي در ارتباطند، بیشتر است

هان بیشتر بر تجاري  کردن تکنولوژي ایجاد شده به وسیله دانشگاه متمرکز می دولتها و دانشگاه هاي پیرامون ج

 "تبدیل دانش و تکنولوژي به اشکال قابل استفاده به لحاظ تجاري  "باشند ، و تشخیص می دهند که مزایاي بالقوه از طریق 

  ]18. [بدست می آیند

ارکردهاي اصیل دانشگاه ها در کشورهاي پیشرفته تلقی در سال هاي اخیر، انتقال دانش و فناوري به عنوان یکی از ک

  ]9. [شده است که پیامد اصلی آن ایجاد فرصت هاي بهتر در تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز به ویژه از منفع غیر دولتی است

ارهاي به نیازمندیهاي بازار و معی مسلما ورود آموزش عالی به عرصه تجارت و بازاریابی محصوالت خود و توجه

کمک به  پیامدهایی که در حداقل بهره وري. مشتریان ، در بطن خود حاصل برخی فرصتها و پیامدهاي مثبت است

،کیفیت زندگی ،تولید ثروت و رشد ) ایمنی و امنیت( استانداردهاي زندگیخودگردانی دانشگاه و در آرمانی ترین انتظار افزایش 

  ]3[.اقتصادي را در پی خواهد داشت

  

  عوامل موثر بر تجاري سازي تکنولوژي در دانشگاهها-5

در این بخش به بررسی آندسته از  عوامل تاثیر گذار بر موفقیت انتقال تکنولوژي از دانشگاهها به صنعت خواهیم  

تایج این مطالعات و ن. پرداخت که منحصرا مربوط به دانشگاهها به عنوان انتقال دهنده یا ارسال کننده تکنولوژي می باشد

حاصل از آنها می توانند نگرش مناسبتر و واقع بینانه تري را جهت ورود به موضوع پیشبرد تجاري سازي نتایج تحقیقات در 

  . دانشگاهها فراهم آورد

  

  اعضاي هیئت علمی دانشگاه  -5-1

یدا کردند و این در سالهاي اخیر سیاستمداران و تجارت عالقه زیادي به انتقال تکنولوژي دانشگاه ها به صنعت پ 

اما بسیاري از این تحقیقات آکادمیک در سطوح موسسه اي و محیطی .عالقه در آثارمکتوب آکادمیک زیادي نمو یافته است

صنعت مهم هستند و  –در حالی که فاکتور هاي موسسه اي و محیطی براي انتقال تکنولوژي دانشگاه . متمرکز شده است 
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صنعت اغلب وابسته به تالشهاي فردي دانشمندان است  –انتقال تکنولوژي دانشگاه . ست تحقیق در سطح انفرادي نیز مهم ا

  ]14[.زیرا دانش و اطالعات فراوان در مورد این تکنولوژي ها اغلب مضمن است

اعضاي هیئت علمی از جمله عوامل کلیدي مؤثر بر تجاري سازي تحقیقات در دانشگاه ها به شمار می روند که نقش 

عامل اصلی براي هر نوع  (Dees et al.,1997)ه آنان مورد توجه بوده است، به طوریکه از دیدگاه دیدس و همکاران و جایگا

تالش توسعه فناوري در دانشگاه ها اعضاي هیئت علمی اند، زیرا به واسطه فعالیت هاي پژوهشی آنان است که فناوري هاي 

آنان از طریق بررسی معادالت رگرسیون نتیجه . بهره برداري افزایش می یابدداراي قابلیت از نظر ثبت اختراع و صدور پروانه 

گیري کردند که دانشگاه ها با اعضاي هیئت علمی پژوهشی بیشتر می توانند از تعداد زیادتر پروانه هاي بهره برداري برخوردار 

  ]9. [باشند

Di Gregorio and Shane (2003) تشکیل شرکت هاي جدید را ارزیابی کردند و دو  نیز مستقیما عوامل تعیین کننده در

عامل کیفیت هیئت علمی دانشگاه و توانایی دانشگاه و مخترعین آن در به دست آوردن سهام در شرکت نوپا به جاي دریافت 

  ]17. [حق اختراع را شناسایی کردند

سوابق موجود زیر در تحقیقات اندیشمندان اشاره البته عوامل فرعی دیگري وجود دارند که بر این عامل اثرگذارند که میتوان به 

  :نمود

شناخته شدن و ارتقا و تشویقهاي غیر مالی

هاشم نیا و همکارانش در تحقیقات خود اشاره دارند که انگیزه اولیه استادان شناخته شدن از سوي جامعه علمی است   

کنفرانس هاي تخصصی و دریافت اعتبارات پژوهشی از بنگاه و این امر از طریق چاپ مقاالت در مجالت بین المللی و شرکت در 

انگیزه ثانویه آنان می تواند کسب منفعت مالی فردي یا تضمین اعتبارات فوق العاد براي . هاي اقتصادي امکان پذیر می شود

اه عضو هیئت علمی پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز دریافت تجهیزات آزمایشگاهی باشد، زیرا چاپ مقاالت از دیدگ

همچنین، پیامد نهایی . به شمار می رود - از منظر ایجاد فرصت هاي درآمدي -ایجاد فرصت جذبی بیشتر براي تثبیت جایگاه او

این . آن شناسایی از سوي همتایان از طریق ارجاع به مقاالت و ایجاد ارتباطات قوي تر با شبکه هاي پشتیبان در صنعت است

-Owen)انی همچون اون اسمیت و پاولموضوع از سوي محقق Smith and Powe2003)  آگاروال ،(Agrawal,2001) 

تأکید شده است که اعضاي هیئت علمی به داشتن مقاالت  (Goldfarb and Henrekson,2003)و گلدفارب و هنرکسون 

انتشار مقاالت . جوامع علمی می شوداستناد شده تمایل دارند، زیرا به عنوان نشانه اي است که موجب کسب اعتبار در داخل 

در نشریات معتبر و کنفرانس هاي جهانی موجب افزایش اعتبار علمی فرد، استناد بیشتر، گسترش ارتباطات قوي تر با شبکه 

هاي تجاري در بازار فناوري و احتمال کاربرد بیشتر آن در اختراعات و صدور پروانه هاي بهره برداري دانشگاهی می شود و 

در پژوهش خود رابطه مثبت بین ) 2003(اون اسمیت و پاول .مد آن افزایش پایداري منابع درآمد غیر دولتی دانشگاه هاستپیا

حجم انتشارات مقاالت و حجم حق امتیازهاي دانشگاهی با میانگین درآمد ساالنه حاصل از آن ها را مورد تأیید قرار 

ست آمده می تواند برانگیزه و سطح مشارکت اعضاي هیئت علمی در مراحل میزان سهم عضو هیئت علمی از درآمد به د.دادند

همچنین، موفقیت فزاینده یک دانشگاه در ارائه مقاالت معتبر می تواند به عنوان نشانه اي از ورود به شبکه . بعد تأثیر گذار باشد

تنوع بخشی منابع ( حقوق مالکیت فکري هاي تجاري سازي محسوب شود که توانایی آن دانشگاه را در بهره برداري بهتر از

ساختار ارتقاي هیئت علمی در  (Goldfarb and Henderson,2003)از دیدگاه گلدفارب و هنرکسون . توسعه دهد) مالی

دانشگاه نیز فرآیند تولید دانش تأثیر گذار است که خود عامل مؤثري در تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی به شمار می 

-Owen)و اون اسمیت و پاول   (Finkle,1998)از اندیشمندان همچون فینکل گروه دیگري.رود Smith and 

Powell,2003) در تحقیقات خود وجود رابطه معنادار بین مرتبه عضو هیئت علمی با انجام دادن فعالیت هاي انتقال فناوري

و بالطبع کسب منافع مالی بیشتر از ] پیشرفتهاز جمله انعقاد قراردادهاي مشترك تحقیقاتی و تأسیس شرکت هاي با فناوري [

  ]9. [شرکاي صنعت را ذکر می کنند
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ترفیع ساالنه ( مکانیزم اصلی دیگر احتساب فعالیت هاي تحقیقاتی منجر به تجاري سازي، در ارزیابی شغلی محققان

دیگري از قبیل لحاظ کردن  مکانیزم هاي. می باشد که شاید انگیزه ي قویتري براي محققان محسوب گردد) وارتقاء رتبه

فعالیت هاي تجاري سازي محققان در انتخاب محقق نمونه ي سازمانی، درج عکس و مشخصات آنها در خبرنامه ها، سایت 

سازمانی و رسانه ها و نیز فراهم ساختن فرصت مطالعاتی در زمینه ي تخصصی فعالیت تحقیقاتی منجر به تجاري سازي 

]6. [محققین می باشد

نیز اولین انگیزه ي دانشمندان دانشگاه ها شناخته شدن در جامعه ي علمی است که از  Merton(1957)اس نظر بر اس

تعداد انتشارات آن ها در مجالت معتبر، ارائه و سخنرانی در همایش هاي معتبر و اعتبارات تحقیقاتی دولتی مشخص می 

  ]10[.شود

  

کسب درآمد

ازي سیستم پاداش دهی و تشویق محققان می باشد که شامل مکانیزم هاي یکی از مهمترین ابزارهاي فرهنگ س  

مختلفی می گردد و یکی از اصلی ترین این مکانیزم ها سهیم کردن محققان درآمدهاي ناشی از تجاري سازي نتایج تحقیق 

  ]8. [آنهاست و می تواند یک مشوق مالی براي آنها محسوب گردد

Siegel et al.(2003b) دفتر انتقال تکنولوژي در ایاالت متحده دریافتند دانشگاه هایی که سهم  113ه از داده هاي با استفاد

نزدیک تر به (بیشتري از حق اختراع را براي اعضاي هیئت علمی در نظر می گیرند، کارایی بیشتري در انتقال تکنولوژي دارند

این یافته . یز عوامل مهمی در موفقیت انتقال تکنولوژي باشندبنابراین به نظر می رسد مشوق هاي مالی سازمانی ن). مرز تولیدند

که با داده  Lach and Schankerman(2004)و  Friedman and Silberman(2003)به طور جداگانه در تحقیقات 

ان نتیجه گرفتند افزایش درآمدي که به دانشمند Markman et al.(2006). ها و روش هاي متفاوتی انجام شدند، تایید شد

گروه هاي علمی اختصاص داده می شود، با افزایش فعالیت هاي بازار سیاه و احضار به دادگاه در دعاوي مربوط به ثبت اختراع 

  . ارتباط دارد

Jensen et al.(2003) در این بازي، مدیریت . با رویکرد تئوري عاملی، این فرایند را به شکل یک بازي مدل سازي کردند

بازي از آن جا شروع می . یک عامل دوجانبه است که باید مزایا را حداکثر کند TTOی، رییس بازي و دانشگاه و هیئت علم

اعالم کنند و این که در چه مرحله  TTOشود که اعضاي هیئت علمی باید تصمیم بگیرند که آیا کشف یا اختراع جدید را به 

مرحله ي اولیه است یا زمانی که یک نمونه ي آزمایشگاهی از آن اي این کار را انجام دهند؛ در زمانی که تکنولوژي نوپا و در 

تصمیم می گیرد آیا به دنبال شرکتی براي فروش حق امتیاز آن بگردد و سپس  TTOاگر اختراع اعالم شد، . ساخته می شود

در تحقیق .ی گذارندو اعضاي هیئت علمی تاثیر م TTOمدیران دانشگاه هم بر سیستم تشویق . مذاکرات با شرکت را آغاز کند

دریافتند فرمول توزیع حق اختراع، که سهم عضو هیئت علمی خالق تکنولوژي را از  Link and Siegel(2005)پس از آن 

  ]17. [فروش حق امتیاز تعیین می کند، می تواند تعداد قراردادهاي حق امتیاز را افزایش دهد

اري مناسبهنجارهاي گروههاي همکاري و قرار گرفتن در گروههاي ک

Louis et al. (1989) به ) به طور خاص در این تحقیق گروه هاي پزشکی و سالمت(میزان تمایل اعضاي هیئت علمی

دانشگاه تحقیقاتی را  50آن ها . شرکت در جنبه هاي مختلف انتقال تکنولوژي، از جمله تجاري سازي، تجزیه و تحلیل کردند

آن ها دریافتند مهم ترین عامل شرکت . مت دریافت می کردند مطالعه کردندکه بیشترین بودجه را از موسسه ي ملی سال

آن ها به این نتیجه رسیدند سیاست هاي . هیئت هاي علمی در تجاري سازي تکنولوژي ، هنجارهاي گروه هاي محلی است

نقش دانشمندان ) 2000(گزوکر و آرمستران.مختلف دانشگاه و ساختارهاي سازمانی مختلف تاثیر کمی بر تجاري سازي دارد

برخی از این دانشمندان از دانشگاه استعفا داده . را بر بهره وري تحقیقات در ایاالت متحده ارزیابی کردند) 1ستارگان دانش(برتر
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بودند تا شرکت هاي جدیدي را پایه گذاري کنند، برخی نیز موقعیت علمی خود را در دانشگاه حفظ کرده بودند و البته رابطه 

تعداد ثبت : در این تحقیق، بهره وري تحقیقات با سه شاخص اندازه گیري شد. سیار نزدیکی با دانشمندان صنعتی داشتندي ب

آنها دریافتند روابط میان ستارگان دانش با دانشمندان . اختراع، تعداد محصوالت در حال توسعه، و تعداد محصوالت در بازار

وري تحقیق و همین طور بر سایر ابعاد عملکرد شرکت ها و نیز بر نرخ ورود شرکت ها شرکت ها اثر مثبتی بر هر سه بعد بهره 

  ]17[.به صنعت مربوطه در یاالت متحده دارد

تجربه و سوابق قبلی

Reitan(1997)  نتیجه می گیرد محققینی که درگیر تجاري سازي نتایج تحقیقات خود می شوند باید این کار را هم

درك محققین از فعالیت هاي مربوط به تجاري سازي تحقیقاتشان، تحت تاثیر عواملی مثل . ریت بدانندمطلوب و هم قابل مدی

  ]16. [تجربه ي کار در صنعت و دانش اداره ي کسب وکار و کارآفرینی است

و  مطالعات نشان می دهد که مخترعان توانا و باتجربه نقش اساسی و مهمی در تعیین و تشخیص تکنولوژي هاي تجارتی

اعان توانا نقش مهمی در انتقال همچنین مختر.ظهور این نوع تکنولوژي ها به بخش هاي انتقال تکنولوژي دانشگاهی دارند

مخترعان توانا یک منبع اولیه مهم  تعدادي از بررسی هاي تجربی مشخص کرده که ارتباط مشخص.بعدي تکنولوژي دارند

براي محققان آکادمیک با : می گوید  BOWER.ت دانشگاهی می شوندبازاریابی هستند که منجر به مجاز شدن ابداعا

دانش و آگاهی بازاري قبلی کم و بدون تجربه قبلی مخترعان حرفه اي، انتخاب کردن کاربردها و مدل هاي تجارت چالش 

می تواند بحث کرده اند که تجربه تجارت قبلی  SIEYELو  PHAN.سختی است که ایجاد ریسک موفق را پشتیبانی کند

مشاهده کرده که تجربه تجارت  SHANEبه مخترعان تواناي دانشگاهی کمک کنندتا فرصت هاي تجاري را مشخص کنند 

قبلی ممکن است به مخترعان تواناي دانشگاهی اجازه دهند که دانش و آگاهی در مورد ارزیابی فرصت ها ایجاد کنند ویک 

براي .ا که ممکن است در فعالیت هاي تجارتی آینده مفید باشند بدست آورندشبکه تامین کنندگان و مخترعان و مشتریان  ر

مثال ما دریافته ایم که محققان با تجربه اغلب تاثیرات متقابل وسیعی با صنعت دارند که بینش آگاهی وسیعی را در مورد 

  ]14. [دفرصت هاي بازار براي مخترعاتشان فراهم می کند و الگوهاي تجارتی شدن را مشخص می کن

Niclaou and Birley(2003) در  نتیجه گرفتند دانشگاهیانی که روابط قوي با محیط بیرونی دارند، به احتمال بیشتري

وژي ها در تجاري سازي تکنولفنی دانشگاهیان، تجربیات قبلی آنتخصص . کنندتشکیل شرکت هاي جدید شرکت می

  ]17. [ها را در شناسایی فرصت هاي تجاري تعیین می کنده، توانایی آندر خارج از دانشگا هادانشگاهی و شبکه هاي شخصی آن

  

  درآمدزایی دانشگاه  -5-2

اهمیت مجموعه فعالیت هاي انتقال فناوري دانشگاه تابعی از مقدار تحقیقات انجام شده در علوم پایه و مهندسی 

تواند قابلیت درآمد باالتر رابراي دانشگاه ها ایجاد است که در دانشگاه انجام می گیرد و توسعه موفقیت آمیز تجاري سازي می 

، سیگل و (Waago et al.,2001)، و اگو همکاران  (fedman et al.,2000 )پژوهش هاي فلدمن و همکاران. کند

با   (Waago et al.,2001)واگو و همکاران.و بونستورف شاهدي بر این ادعا می باشند (Sigel et al.,2004)همکاران 

دقیق مطالعات تجاري سازي انجام شده توسط سایر صاحبنظران دانشگاهی بر این موضوع تأکید کردند که تجاري بررسی 

سازي دانش از طریق شرکت هاي تجاري دانشگاه و پروژه هاي مشترك تحقیقاتی می تواند از جمله ابزارهاي مؤثر برا ي جذب 

  ]9. [را براي متنوع کردن منابع درآمدي دانشگاه ها فراهم سازداین امر می تواند زمینه الزم . شرکاي صنعتی تلقی شود

  

  دانش آموختگان دانشگاه -5-3
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٨

هاشم نیا و همکارانش در تحقیقات خود اظهار داشته اند که اعضاي هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ي از موفق ترین فعالیت هاي تجار سازي بر هر دو از مشارکت کنندگان بالقوه در تجاري سازي دانش هستند و در واقع، بسیار

مبناي پژوهش هاي بلند مدت آنان بوده است که این امر نشات دهنده اهمیت دانش آموختگان یک دانشگاه در سطحی 

  ]9. [تقریبا همطراز استید و هیئت علمی دانشگاه می باشد

زیرا ارتباط با . دانش آموختگان است مطالعات در زمینه انتقال فناوري نشان می دهد که مؤثرترین روش تربیت

صنعت موجب اختصاص بودجه هاي تحقیق و توسعه از طریق پژوهش هاي مشترك می شود و امکان دسترسی به 

از این رو، تحقیقات دانشگاهی به طور خاص در زمینه تحصیالت تکمیلی . دانشجویان آشنا با فناوري نوین را فراهم می سازد

رشته هاي مهندسی و علوم اهمیت فوق العاده در زمینه سازي پتانسیل تحقیقاتی دانشگاه و بالطبع و رساله هاي آنان در 

 Morgan)، مورگان و همکاران (Reitan, 1998)پژوهشگرانی همچون ریتان . جذب درآمدهاي غیر دولتی پایدارتر دارد

et al.,2001)  و لینک(Link,2003) ان تحصیالت تکمیلی در گسترش در تحقیقات خود در خصوص نقش دانشجوی

تجاري سازي بر این نکته تأکید دارند که انتخاب دقیق موضوعات رساله توسط دانشجویان و هدایت مؤثر آنان در راستاي 

پروژه هاي مشترك تحقیقاتی با صنایع می تواند نقش مؤثري در جذب منابع درآمدي دانشگاه داشته باشد، عالوه بر آنکه به 

  ]9. [افزایش زمینه اشتغال آنان در مراحل بعد نیز کمک شایانی می کندکسب تجربه و 

بر طبق نظر سیگل و همکاران دو متغیر رساله هاي دکتري و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد تأثیر مثبت و معناداري 

ا بر افزایش احتمال تجاري دارند که نشان دهنده تأثیر گذاري فزاینده آن ه) درآمد حاصل از تجاري سازي( بر متغیر وابسته

]10[.سازي تحقیقات و بالطبع افزایش منابع درآمدي دانشگاه است

نیز بر تأثیر مثبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی از طریق  (Link,2003)و لینک  (Reitan,1998)ریتان 

ایی موقت آنان در پارك هاي مشارکت در پروژه هاي تحقیقاتی مشترك به عنوان دستیار پژوهشی یا افزایش فرصت اشتغال ز

]9. [علمی دانشگاه و در نتیجه، جذب اعتبارات بیشتر در حوزه پژوهش تأکید می کنند

  

  ساختار و مدیریت  دانشگاه -5-4

سیگل و همکاران اشاره می کنند که فعالیت هاي تجاري سازي را نمی توان به آسانی با ساختارها و روال هاي سنتی 

د و دانشگاه ها براي افزایش کارآفرینی دانشگاهی نیازمند بازنگري مجدد در ساختارهاي سازمانی، روش دانشگاه ها تطبیق دا

  ]6. [هاي کاري خود، و توسعه مهارت هاي تجاري سازي هستند

، فلدمن و همکاران (Cockburn and Henderson,1998)سایر محققان مانند کوکبورن و هندرسون

(Feldman et al.,2000)گل و همکاران و سی(Sigel et al.,2004)  بر تأثیر خط مشی دانشگاه راجع به نظام مالکیت

فکري دانشگاه برانگیزه هیئت علمی به منظور مشارکت بیشتر در ثبت اختراعات، صدور لیسانس و عقد قراردادهاي مشترك با 

  ]9. [است صنعت تأکید دارند که پیامد آن کسب منافع مالی و دریافت اعتبارات تحقیقاتی

راسموسن و همکارانش در تحقیقاتشان دریافته اند که افزایش تمرکز بر تجاري سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی، دانشگاه ها را 

برخی از این اقدامات از باال به پایین و از جانب دولت بوده . بر آن داشت که در سیاست ها و اقدامات خود تغییراتی اعمال کنند

برخی از اقدامات رسمی بوده، در حالی که بسیاري اقدامات غیررسمی نیز انجام شده . به باال و از طرف دانشگاه و برخی از پایین

مطالعاتی که فعالیت هاي تجاري سازي در دانشگاه ها را بررسی . که در بسیاري موارد دومی نقش مهم تري را ایفا کرده است

سازمانی که فرهنگ کارآفرینی را در سازمان بهبود بخشیده اند تشریح کرده  کرده اند اغلب اصالحات زیرساختی و نوآوري هاي

براي تشویق تجاري سازي دانش دانشگاهی، رفتار کارآفرینی نه تنها باید در مناسبات سازمانی و عملی بهبود یابد، بلکه باید . اند
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٩

ت هاي زایشی را دنبال کنند، سیاست هاي زمانی که دانشگاه ها هدف خلق شرک.در کارکنان و دانشجویان نیز تقویت شود

]16. [انعطاف پذیر اهمیت می یابند

سیگل و پالن در کتاب خود در مورد نقش این عامل اشاره کرده اند که تحقیقات پیشین نشان داده اند موفقیت 

تگی دارد که محققان براي دانشگاه در فروش حق امتیاز به ساختار سازمانی، قابلیت هاي سازمانی و نظام هاي انگیزشی اي بس

  ]17. [تشویق صنعت از آن استفاده می کنند

Degroof and Roberts(2004)  اهمیت سیاست هاي دانشگاه در مورد شرکت هاي نوپا را در مناطقی که عوامل محیطی

. نیستند بررسی کردندبه طور خاص براي فعالیت هاي کارآفرینانه ترغیب کننده ) مثل انتقال تکنولوژي و زیرساخت کارآفرینی(

آن ها نتیجه گرفتند سیاست هاي مرتبط با ایجاد شرکت هاي جدید دانشگاهی، بر رشد این شرکت ها تاثیرگذار است و بهتر 

بهبود جریان اطالعات بین دانشگاهیان و مدیران دانشگاهی . است تعیین این سیاست ها در سطحی باالتر از دانشگاه انجام گیرد

  ]17. [در اثربخشی انتقال تکنولوژي استنیز عامل مهمی 

در جایی دیگر سیگل و سایر همکارانش به نقش و اهمیت مدیریت در دانشگاهها اشاره کرده و بیان داشته اند در 

روساي دانشگاه . بسیاري از دانشگاه ها معاونت هاي پژوهشی، مسئولیت نهایی مدیریت فرایند انتقال تکنولوژي را به عهده دارند

آن ها با درك اهمیت انتقال تکنولوژي به . نیز مسئول ایجاد فرهنگ سازمانی اي هستند که انتقال تکنولوژي را تقویت کندها 

  ]10[.عنوان منبع درآمد و توسعه ي اقتصادي، باید وقت و انرژي قابل مالحظه اي را به این منظور صرف نمایند

  

  دسترس در دانشگاهبودجه اختصاص داده شده و منابع مالی در   -5-5

در مراحل مختلف فرآیند توسعه نتایج تحقیقات به محصوالت قابل عرضه به بازار، نیاز به منابع مالی مختلفی وجود دارد،      

در مراحل اولیه ي توسعه تکنولوژي، جهت .که عدم دسترسی به این منابع باعث متوقف شدن فرآیند تجاري سازي خواهد شد

به نمونه سازي و اثبات مفهوم، سرمایه گذاري اولیه اي الزم است که در ادبیات نوآوري به عنوان سرمایه  گذر از مرحله ي ایده

این سرمایه گذاري جهت اثبات امکان پذیري تکنولوژي، نمونه سازي اولیه و یا انجام بازاریابی . گذاري بذري، اطالق می گردد

یا « وسط صاحبان ایده، بودجه هاي حمایتی دولتی، سرمایه گذاران شخصیاین سرمایه گذاري غالباً ت. اولیه صورت می گیرد

در ادامه مسیر توسعه تکنولوژي به سمت ایجاد و راه اندازي یک شرکت جدید، . انجام می گیرد» سرمایه گذاران مخاطره پذیري

زاریابی مورد نیاز خواهد سرمایه گذاراي دیگري جهت تأسیس عملیاتی آن، شامل سرمایه گذاري در فرآیند تولید و با

دسترسی به منابع مالی خصوصاً در دو مرحله ي مهم بذري و تأسیس شرکت، جهت تجاري سازي بسیار حیاتی است، .بود

بنحوي که در ادبیات نوآوري کمبود منابع مالی در این دو مرحله به نام دره ي مرگ شناخته می شود به عبارت دیگر قبل و 

الً منابع مختلفی را جهت استفاده می توان سراغ گرفت ولی کمبود منابع در این دو مرحله، حساس بعد از این مراحل معمو

باعث می گردد بسیاري از ایده هائی که بالقوه از پتانسیل تجاري باالئی برخوردار هستند نتوانند مراحل تجاري سازي را سپري 

ه یافته با هدف تحلیل وضعیت تجاري سازي تحقیقات آنها و ارائه تقریباً در تمامی مطالعاتی که حتی در کشورهاي توسع.کنند

راهبردهاي بهبود وضعیت صورت گرفته است، بر اهمیت اساسی تأمین منابع مالی در این مراحل به عنوان گلوگاه تجاري سازي 

این کشورها نیز از حجم  این شرایط در حالی است که منابع مالی موجود، چشمگیر بوده و بازار سرمایه ي. شناخته می شوند

سرمایه گذاري مخاطره پذیر قابل توجهی برخوردار است و شبکه هاي سرمایه گذاران شخصی و غیر رسمی نیز جهت دسترسی 

  ]6. [به آنها سازماندهی شده اند

علمی کارآفرین کایو و همکارانش نیز عقیده دارند که فقدان تأمین مالی براي شروع کار موسسات تحقیقاتی روند کار هیئت   

  ]2[. اندازد التحصیالن دانشگاهی را به مخاطره می و فارغ

Di Gregorio and Shane (2003)  دریافتند در دسترس بودن سرمایه ي اولیه در منطقه اي که دانشگاه قرار دارد و

، اثر قابل )ه استکه شاخص آن درصد بودجه ي تحقیقاتی دانشگاه که از صنعت به دست آمد( گرایشات تجاري دانشگاه 

  ]17. [مالحظه اي بر نرخ تشکیل شرکت هاي جدید دارد
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  وجود نهادهاي مناسب متخصص در داخل دانشگاه  -5-6

در دانشگاه ها و سازمان هاي تحقیقاتی، داشتن نهاد و ساختار اجرایی به تنهایی جهت مدیریت انتقال تکنولوژي و تجاري      

گی فرآیند انتقال تکنولوژي و نیاز آن به تخصص هاي مختلف، توانمندي هاي تخصصی پیچید. سازي تحقیقات، کافی نیست

نهادهاي انتقال تکنولوژي و تجاري سازي را به یکی از عوامل تأثیرگذار اساسی در موفقیت این نهادها تبدیل می کند و در 

این .آن ها به اهداف مورد نظرشان را داشتصورت ضعف و کمبود در این توانایی ها نباید انتظار موفقیت چندانی در رسیدن 

نهادها وظایف نسبتاً وسیع و مختلفی را به عهده دارند از قبیل ارزیابی پتانسیل تجاري شدن نتایج تحقیقات، مطالعه ي بازار و 

اکرات بازاریابی تکنولوژي، ثبت و حفاظت از دارایی هاي فکري، لیسانس دهی و تنظیم توافق نامه هاي لیسانس دهی، مذ

لیسانس دهی، ارزیابی جهت تشکیل شرکت هاي انشعابی دانشگاهی، عقد قراردادهاي تحقیقاتی با صنعت و خدمات دهی در 

موارد فوق زمینه هاي تخصصی از هم متفاوتی هستند که از یک . زمینه ي مسائل حقوق دارایی هاي فکري، مالحظه می گردد

ي و تجاري سازي فراهم بودن این مهارت ها براي نهاد مدیریت تجاري سازي طرف جهت موفقیت در فرآیند انتقال تکنولوژ

ضروري است و از طرف دیگر این تخصص ها و مهارت ها در زمینه هاي مختلفی از قبیل حقوق، مدیریت، بازاریابی، مهارت 

معموالً در سایر کشورها، .دهاي مربوط به کسب و کار و غیره تعریف می گردند که جمع شدن آنها در افراد مشخص خواهد بو

دولت ها در صورت در پیش گرفتن حمایت از تجاري سازي نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی، با درك اهمیت نهادهاي 

. انتقال تکنولوژي و تجاري سازي به انحاء مختلف برنامه هاي حمایت از این نهادها را نیز در دستور کار خود قرار می دهند

دها می تواند در قالب ارائه آموزش هاي تخصصی در زمینه هاي مورد نیاز آنها و نیز تأمین منابع مالی مورد حمایت از این نها

  ]8. [نیاز براي فعالیت هاي ثبت پتنت و بهره برداري از دارایی هاي فکري از طرف این نهادها باشد

  

  شهرت، اعتبار و سابقه دانشگاه  -5-7

شهرت و . شرکت هایی با دانشگاهها همکاري دارند به چندین عامل بستگی داردشاهد یوسف عقیده دارد اینکه چه 

]20. [اعتبار دانشگاه و کیفیت  تحقیقات آن بدون شک بر قدرت برقراري ارتباطی عالی تاثیر گذارند

ه در این ارتباط که تحقیق هاشم نیا و همکارانش نیزدر تایید این موضوع اشاره می کند که میزان سوابق تجربه قبلی دانشگا

  ]9. [تأثیر گذار هستند

Franklin et al.(2001)  درك دانشگاه هاي قدیمی و جدید از شرکت هاي کارآفرینانه ناشی از انتقال تکنولوژي را در

تحقیق آن ها نشان داد دانشگاه هاي قدیمی تر، شهرت بیشتري در تحقیقات و برخورداري از . بریتانیا بررسی کردند

دانشگاه هاي جدید در تحقیقات . ر کالس جهانی دارند و بیشتر پذیراي شرکت هاي نوپاي کارآفرینانه هستندمتخصصینی د

آن ها دریافتند مهم ترین موانع در . دانشگاهی ضعیف ترند و انعطاف پذیري کمتري در رابطه با شرکت هاي کارآفرینانه دارند

و اطالعاتی هستند و دانشگاه هایی که شرکت هاي بیشتري خلق می به کارگیري سیاست هاي کارآفرینانه، عوامل فرهنگی 

  ]17. [سیاست هاي بهتري در رابطه با کارآفرینان بیرونی دارند) یعنی دانشگاه هاي قدیمی تر(کنند

بسیاري . راسموسن و همکارانش نیز اظهار داشته اندکه اقدامات زیادي براي تجاري سازي دانش دانشگاهی صورت گرفته است

از دانشگاه ها، خصوصا در ایاالت متحده، دفاتري را براي ثبت اختراع و دادن حق امتیاز تاسیس کرده اند، اما تعداد کمی از آن 

تنها دانشگاه هایی که وجهه علمی بسیار باالیی دارند توانسته اند . ها توانسته اند درآمدهاي خوبی از این کار کسب کنند

حمایت کنند زیرا  "عالی"تحقیقات اخیر نشان می دهند دانشگاه ها باید از علم . ق کسب کننددرآمدهاي میلیونی از این طری

  ]16. [، نه دانش جدیدي تولید می کند نه نوآوري صنعتی "ضعیف"یا  "متوسط"علمی با کیفیت 
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  گیرينتیجه -6

دو طرف میتواند داشته باشد، به  در این تحقیق با بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه و مزایایی که این تعامل براي هر

بررسی عواملی که در درون دانشگاهها بر روي موفقیت تجاري سازي تکنولوژي یا به تعبیري دیگر، انتقال تکنولوژي از دانشگاه 

به صنعت، تاثیر گزار هستند، پرداخته شد که عواملی همچون اعضاي هیئت علمی دانشگاه، میزان درآمد زایی دانشگاه، دانش 

وجود نهادهاي موختگان دانشگاه، ساختار و مدیریت دانشگاه، بودجه اختصاص داده شده و منابع مالی در دسترس در دانشگاه، آ

و شهرت، اعتبار و سابقه دانشگاه ، مستند به ادبیات موجود در این زمینه، به عنوان عوامل  مناسب متخصص در داخل دانشگاه

است با توجه روز افزون به این عوامل و اهمیت دادن به آنها در دانشگاههاي کشور، شاهد تاثیر گزار معرفی گردیدند که امید 

  .موفقیت هر چه بیشتر تجاري سازي تکنولوژي تولید شده توسط دانشگاهها و به طبع آن ارتباط موفق دانشگاه با صنعت باشیم
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