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چکیده
با توجه به عصر اقتصاد دانشبنیان و انقالب دوم آکادمیک هدف این پژوهش شناسایی و بررسی موانع
تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی است .رویکرد این پژوهش ترکیبی و روش آن کمی – کیفی
است .در بخش کیفی با تحلیل تماتیک تمهای اصلی استخراجشده است .در بخش کمی روش توصیفی
و از نوع همبستگی است .جامعه آماری بخش کمی دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری مدیریت
تکنولوژی تهران که  616نفر آنها انتخاب شدهاند .گردآوری اطالعات بهوسیله دو پرسشنامه که
ضریب پایایی آنها با آلفای کرانباخ به ترتیب ./136.و  ./164بهدستآمدهاند .در این پژوهش موانع
و راهبرد سازی دانشگاهها ،توسعه اقتصادی و صنعتی ،ساختار سیاسی – حقوقی و اداری کشور و
 1این مقاله برگرفته از پایاننامه دکتری با عنوان بررسی موانع تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در رشتههای علوم پایه
دانشگاههای تهران رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی میباشد.
2دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران؛
3دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران؛
4دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران؛
5استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛
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تجاریسازی با ابعاد ششگانهاش یعنی ساختار دانشگاهها ،فرهنگ سازمانی دانشگاهها ،سیاستگذاری
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ساختار اجتماعی – فرهنگی کشور مورد اندازهگیری قرار گرفت .با تحلیل عامل تأییدی میزان
تجاریسازی و تحلیل عامل تأییدی و اکتشافی موانع تجاریسازی تحلیل شده است درنتیجه مسیرها
(فرضیهها) ی تأثیر ساختار دانشگاهها ،توسعه اقتصادی – صنعتی کشور ،ساختار اجتماعی – فرهنگی
کشور ،ساختار سیاسی – حقوقی و اداری کشور بر میزان تجاریسازی تأییدشدهاند و دیگر متغیرها رد
شدهاند.
واژگان کلیدی:
تجاریسازی ،تحقیقات ،علوم پایه ،موانع.
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مقدمه
ادامهی حیات در جامعهی دانشبنیان ،توجه به قلمروهای جدید دانش را اجتنابناپذیر نموده
است .در این راستا بازاندیشی در سیاستها و فرایندهای تولید علم ،ضرورتی انکارناپذیر به
شمار میرود .در تعریف این قلمرو جدید ،توجه به اقتصاد علم یکی از مؤلفههای مهم به شمار
میآید .برای تحقق این مأموریت جدید ،دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز باید به بازاندیشی در
چشماندازها ،ساختار فعالیتها ،بازخوانی فرایندها و بازنگری فرآوردهها از زاویهی دید
مأموریت مذکور مبادرت نمایند .در دورهی نوآوریهای مستمر و سریع در چشمانداز تغییرات
جهانی "،مؤسسات و سازمانها هم باید بهصورت مستمر ،مأموریتها ،ارزشها و قابلیتهای
خود را جهت دستیابی به بروندادهای رقابتی بازتولید نمایند" (راوس .)279 :2005،6در
همین راستا" دورنمای مأموریت دانشگاهها نیز دچار تغییر شده و از حیطهی آموزش و
پژوهش فراتر رفته و آموزشوپرورش معطوف به توسعهی اقتصادی را در فرا دید خود قرار
دادهاند" (اتزکویتز .)663:2002،2با ظهور و تداوم این روند خطمشیهای آموزش عالی
متحمل تغییراتی شدهاند که سبب شده است دانشگاهها همانند شرکتهای خصوصی برای
کسب مزیت های رقابتی و افزونی منابع در بازارهای جهانی بکوشند .درگذشته تحقیقات صرفاً
معطوف به اهداف علمی و بهعبارتدیگر علم برای علم بود اما امروزه با چرخش رویکردها و
ایجاد گفتمانهای مربوط به اقتصاد علم و رویکرد اقتصادی دانشبنیان نئولیبرالها ،برنامهریزان
درصدد هستند تا در عرصهی سیاستگذاریهای آموزشی قابلیت کاربرد علوم ،پتانسیل تبدیل
علم به ثروت و فواید ملموس را در طول تکثیر و تولید علم لحاظ نمایند .با لحاظ نمودن این
رویکرد ،دانشی که در دانشگاهها درنتیجهی تحقیقات دانشگاهی ایجاد خواهد شد؛ اگر در
مراحل بعدی به محصول یا خدمات قابللمس تبدیل نشوند یا بهعبارتیدیگر ،در قفسهها بمانند
مذکور تغیر پارادایم سیاستهای آموزشی و ورود به پروسه انقالب دوم آکادمیک که به قول
مرتون 6313 3و کوهن" 6396 4شیوههای پسا دانشگاهی یا پسا الگویی مینامند"(گیبونز و
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و وارد بازار نشوند؛ درآمدزا نبوده و دانش بیهودهای محسوب میگردد .با توجه به موارد
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همکاران  )6334را واقعیتی گریزناپذیر نموده است .بنابراین ،رویکرد " نتیجه سیاستهای
حاکم بر تحقیقات دانشگاهی باید انتقال سریع نتایج این تحقیقات به شرکتهای بخش
خصوصی و عمومی با همکاری دستگاهها در راستای نفع عمومی میباشد"
(زیمیسک .)6333:3،6پس همه مفاهیم ذکر شده معطوف به یک سازه اصلی آنهم جهتگیری
مراکز آموزشی و دانشگاهها به سمت اقتصاد علم و انطباق فعالیتهایشان با نیازهای بازار می-
باشد .از مهمترین مکانیسم تحقق تغییر رویکرد مذکور تجاریسازی نتایج تحقیقات میباشد
بنابراین دغدغه پژوهشی حاضر شناسایی و بررسی موانع تجاریسازی نتایج تحقیقات میباشد
و در این راستا مسئلههای پژوهشی فرعی شامل ارتباط بین ساختار دانشگاهها ،فرهنگسازمانی
دانشگاهها ،سیاستگذاری و راهبرد سازی دانشگاهها ،ساختار حقوقی و اداری ،توسعه
اقتصادی و سیاسی و ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور با میزان تجاریسازی نتایج تحقیقات
دانشگاهی موردبررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه:
تجاریسازی فناوری در متون موجود در کالبد واژههایی همچون تجاریسازی و تحقیق 2و
توسعه ( )R&Dتجاریسازی علم 3و یا تجاریسازی نوآوری 4تجسمیافته است .مقایسهی
تعاریف بهکاررفته در فرهنگهای مختلف همچون وبستر کمبریج ،بیانگر آن است که در
بهکارگیری واژهی علم بر جنبهی دانش (عمومی) و در بهکارگیری واژهی تحقیق بر جنبهی
مطالعاتی آن تأکید دارد .لغتنامهی کمبریج تجاری کردن را به معنای «سازماندهی چیزی برای
کسب سود» و واژهی فناوری را مطالعه و دانش عملی در استفاده از اکتشافات علمی
بهخصوص در حوزهی صنعت تعریف کرده است.

تجاریسازی فناوری یعنی نقلمکان دادن طرح و ایده تا بازار .بهطورکلی تجاریسازی
فرایندی است که طی آن ایدهها و یافتههای تحقیقاتی به محصوالت ،خدمات و فرایندهای
قابلعرضه در بازار تبدیل میشوند و ایدهها و یافتههای جدید به محصوالت و خدمات جدید
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تجاریسازی یکی از روشهایی است که میتوان بهوسیله آن علم را به اقتصاد گره زد.
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قابلعرضه و فروش توسعه مییابند .بر اساس دیدگاه مرکز منطقهای انتقال فناوری آسیا و
اقیانوسیه6تجاریسازی شامل مجموعهای از فعالیتها میشود که قادر به کسب ایدهها ،به
مرحله رشد رساندن آنها ،توسعه فناوریهای حاصل از تحقیقات ،ساخت نمونهی اولیه،
گسترش فناوریهای توسعهیافته ،توسعهی فرایند جدید یا بهینهسازی فرایندهای موجود،
عرضهی محصول به بازار ،ایجاد موقعیت فروش و ایجاد زیرساختهای جدید است
( .)2665،APCTTاز تجاریسازی تعاریف زیادی ارائهشده است اما وجه اشتراک این تعاریف
عبارت است از" :فرایند تبدیل دانش تئوریک موجود در نهادهای دانشگاهی (آموزشی) به
برخی از انواع فعالیتهای اقتصادی"(اسپلینگ .)2664:23،2یا بهعبارتدیگر ،فرایندی است که
در آن دانش تولیدشده در دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی را به محصوالت قابلعرضه
در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل میکند.
پیدایش سبکهای جدید فعالیتهای علمی و آموزشی نقش جاری دانشگاهها را بهعنوان منبعع
اساسی تولید دانش مورد تردید قرار داده است (قانعی راد .)6313 ،بر همین اساس در سالهای
اخیر در سطح کشورهای پیشرفته ،دانشگاهها بر مبنای آموزههای انقالب دوم آکادمیک ،پعس از
دورههای آموزش و پژوهش ،تجاریسازی نتایج تحقیقات را در فرا دیعد خعود قعرار دادهانعد.
انقالب دوم دانشگاهی یعنی اینکه بعد از تحقیق به معنای فرایند خلق دانش و درک از رفتعار و
موضوع در دسعت بررسعی ،و توسععه بعه معنعای فراینعد سعازماندهعی دانعش و راهحعلهعای
قابلاستفاده ،باید در پروژهی تجاریسازی فرایند بهدستآمعده از نتعایج تحقیقعات را بعه بعازار
عرضه نمایند .با توجه به موارد مذکور ،تغییر پارادایم سیاستهای آموزشی و ورود به پروسهی
انقالب دوم آکادمیک را واقعیتی گریزناپذیر نموده اسعت .بعر مبنعای ایعن رویکعرد " نتیجعهی
سیاستهای حاکم بر تحقیقات دانشگاهی ،باید انتقال سریع نتایج این تحقیقات به شرکتهعای
(زیمیسک .)66 :6333،3پس همهی مفاهیم ذکرشده معطعوف بعه یعک سعازهی اصعلی ،آنهعم
جهتگیری مراکز آموزشی و دانشگاهها به سعمت اقتصعاد علعم و انطبعاق فعالیعتهایشعان بعا
نیازهای بازار میباشد.
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بخععش خصوصععی و عمععومی بععا همکععاری دسععتگاههععا در راسععتای نفععع عمععومی باشععد"
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باوجوداینکه هزینههای تجاریسازی بین  66تا  666برابر هزینههای تحقیق و توسععه اسعت و
کمتر از  5درصد ایدهها بهصورت موفقیتآمیز تجاری میشوند اما شواهد نشانگر این است که
"دولتها و دانشگاهها بهرغم توجه مشترکشان به تجعاریسعازی تحقیقعات در دانشعگاههعا ،از
برخی جهات ابعزار و اطالععات الزم را جهعت پعایش عملکردهعا ،تحلیعل رونعدها و ارزیعابی
راندمان و یادگیری از تحقیقات برای اقعدامات برتعر و سیاسعتگعذاری مناسعب را در اختیعار
ندارند"( )55-645 :OECD,2003و بنابراین هنوز انجام این مهم با موانعی همچعون عوامعل
درونسازمانی یا موانع مربوط به فرستندگان یا انتقالدهندگان تکنولوژی و موانع برونسعازمانی
مربوط به مصرفکنندگان فناوری همچون بخش صنعت مواجه میباشد.
رویکردهای تجاریسازی:
 دیدگاه اول ،نظر متخصصانی است کعه تجعاریسعازی فنعاوری را بعهصعورت زنجیعرهایمتصلبه هم از خلق ایده تا فروش و بهکارگیری فناوری توسط مشتری نهایی در نظعر معی-
گیرند .برای مثال گلد اسمیت تجاریسازی را در معنای وسیع کلمعه ،بعه فراینعد توسععهی
یک کسبوکار از طریق مطالعهی امکانسنجی یک ایده و کعاربرد آن تعا پعذیرش در بعازار
اطالق کرده است (گلد اسمیت )2663:615 ،در این دیدگاه ،تجاریسعازی فراینعدی اسعت
که طی آن فناوری به محصوالت اقتصادی موفق تبدیل میشود .در همعین راسعتا تجعاری-
سازی یک محصول ،فرایند توسعهی یک محصول از ایده و مفهوم ،تا پعذیرش آن در یعک
بازار خاص است.
 طرفداران دیدگاه دوم تجاریسازی ،فناوری را مترادف با انتقال فناوری قلمداد میکننعد.بهعنوانمثال جین ،تجاریسازی فناوری را انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گعروه بعه
کار تعریف کرده است (بندریان .)2665 ،از این دیدگاه ،تنها فناوری از مراکعز تحقیقعاتی
به صنایع موجود یا کسبوکار جدید انتقال مییابد.
 دیدگاه سوم به متخصصان حوزهی بازاریابی یا توسعهی محصول جدیعد در شعرکتهعاهمچون فیلیپ کاتلراختصاص دارد .این متخصصعان ،تجعاریسعازی فنعاوری را آخعرین
سیکل از چرخهی توسعهی محصول جدید قلمداد میکنند.
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فرد یا گروه دیگری بهمنظور استفاده از آن در نظام ،فرایند ،محصول یا یعک روش انجعام
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در دورههای اخیر محققان به دو موج تجاریسازی اشاره میکنند ،اولین موج در سال  6316با
تأسیس پارکهای علم و نوآوری و افزایش بودجعههعای خصوصعی بعرای پعژوهش و جعذب
همکاری شرکتها جهت همکاری و سرمایهگذاری آغاز شد .موج دوم در نیمه دوم دهه 6336
صورت گرفت که بیشتر با فعالیتهای هم چون تمرکز بر شرکتهعای انشععابی ،اعطعایی حعق
اختراع ،و واگذاری امتیاز اختراعها ،همکاری عمومی بیشعتر بعا صعنعت و فعالیعتهعای بیشعتر
دانشجویان در پروژههای تجاریسازی از موج اول قابلتفکیک است"(راسماسون..)2661:561،
عمده راهبردهای تجاریسازی عبارت است از:
خرید حق امتیاز ،پروژهی کلید در دست ،فرانشیز ،:سرمایهگذاری مشترک ،ادغام ،:تملک
سهام ،،همکاری درزمینهی پژوهش و توسعه ،اتحاد ،پیمانکاری ،برونسپاری ،آموزش و
تحصیل کارکنان ،مهندسی معکوس ،استخدام و تبادل نیرو ،جاسوسی صنعتی (رادوسویجٰ
 .)6333صدور مجوز بهرهبرداری6؛ اتحادهای راهبردی2؛ سرمایهگذاری سهامی در شرکت
مادر؛3سرمایهگذاری سهامی در شرکت انشعابی(.4سروو  6331و چونگ 2661،به نقل از
یدالهی فارسی و کالتهایی .)635 :6336 ،متعاقب این موارد میتوان به فعالیتهای همانند:
انتقال فناوری و ایجاد دفاتر مجوز دهی ،ایجاد شرکت با سرمایهگذاری مشترک و تسهیالت و
انکوباتور ها نام برد.
مدلهای زیادی برای فرموله نمودن مراحل تجاریسازی توسط صاحبنظران تدوینشده است
برخی از مهمترین مدلها در جدول شماره ( )6تلخیص شدهانعد عبعارتانعد( .متعین و محمعد
زاده.)6332،

Licensing
Strategic Alliances
3
Equity Investment in the Parent Company
4
Equity Investment in Spin-Off
2
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جدول شمارهی ( )1نکات برجستهی مدلهای تجاریسازی
مدل
گلداسمیت

نکات
مراحل :تحقیق ،امکانسنجی ،توسعه ،معرفی ،رشد ،بلوغ
کاربرد :فناوریهای پیشرفته و تجاریسازی ایدههای جدید
مزیت :تمرکز بر عناصر فنی ،بازار و کسبوکار

کوکوبو

مراحل :مطالعات مفهومی و امکانسنجی ،تحقیقات پایه ،تحقیقات کاربردی ،تحقیقات بهره-
مندی ،طراحی مدل تجاریسازی ،تولید واقعی

کوپر

مراحل :ایدهپردازی ،بررسی اولیه ،بررسی تفضیلی ،توسعه ،انجام تست و معتبر سازی ،تولید
صنعتی ،ورود به بازار
کاربرد :توسعهی محصوالت جدید در سازمانهای تولیدی
مزیت :افزایش کارایی و تسریع عملکرد

راثول

مراحل :ایده ،توسعه ،تولید نمونه ،تولید ،تجاریسازی ،بازار

و زیگفیلد

مزیت :ترکیبی از نیازهای بازار و فرصتهای فناورانه است.

جولی

مراحل :فرض کردن بینش دوگانه ،تجهیز منافع و تأیید آنها ،فراوری تجاری برای تعریف
توانایی تجا ری کردن ،تجهیز منابع برای نمایش ،نمایش محتوا در محصوالت و فرایند ،تجهیز
اجزای تشکیلدهندهی بازار ،ارتقای سطح پذیرش ،تجهیز داراییهای مکمل برای تحویل کاال،
استمرار بخشیدن به تجاریسازی
کاربرد :تجاریسازی فناوریهای جدید در کشورهای توسعهیافته

یونگ و دوکلی

کاربرد :انجام اصالحات راهاندازی تحقیق و توسعه ،مکانیابی و تولید و ایجاد زیرساخت
محیطی در مدل جولی برای ایجاد قابلیت استفاده در کشورهای درحالتوسعه

مدل دانشگاه
کوئیزلند

مراحل :تحقیق و کشف ایده ،رونمایی ،ارزشیابی ،حفاظت از مالکیت فکری ،آزمایش
مفهوم ،منابع مالی ،افزودن ارزش ،خروجی.

ساختار دانشگاهها :یکی از مؤلفههعای تأثیرگعذار بعر میعزان تجعاریسعازی نتعایج تحقیقعات
دانشگاهی ساختار و فرا گردهای حعاکم بعر دانشعگاههاسعت .گعاهی اوقعات سعاختارها و فعرا
گردهای حاکم بر فعالیتهای دانشگاهها ،ممکن است منجر بعه گرایشعات مختلفعی نسعبت بعه
فعالیتهای گوناگون تجاریسازی شوند .برای مثال سعاختار بوروکراسعی حرفعهای متشعکل از
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مرزهای سنتی ،میتواند گرایشات تجاری دانشگاه را محعدود کنعد یعا اینکعه انعطعافناپعذیری
بوروکراتیک ساختار دانشگاهها یکی از موانع مهم و اثربخش در انتقال فناوری و تجاریسعازی
باشد (سیگل 2666 ،به نقل از پورعزت و دیگران.)35 :6313 ،
حقوق مالکیت فکری :از متغیرهای مهم قابلبحث در تولید محصوالت فکری و تجاریسعازی
آن در هر کشوری قوانین و مقررات مربوط به تولیدات فکری میباشد .قوانین و سیاسعتهعای
اعمالشده از سوی حکومتها ،بهویژه در خصوص مدیریت و حفاظت از داراییهعای فکعری،
ممکن است فعالیتهای تجاری دانشگاه را تحت تأثیر قرار دهد .برای مثعال بعرخالف قعوانین
حاکم در امریکا که دانشگاهها را در نحوهی بهرهبرداری از فناوریهای خود کامالً آزاد گذاشعته
است؛ در بیشتر کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ،دولتها مسعتقیماً خعطمشعیهعا را در جهعت
ارتقا و تسهیل انتقال داراییهای فکری به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دیکته میکنند .خط-
مشیهایی که معموالً اهمیت ایجاد انگیزه در دانشگاهها و دانشگاهیان را برای دنبال کعردن ایعن
فراگرد ،نادیده میگیرنعد (گولعد فعارب و هنرکسعون .)2663:133 ،6طبعق قعانون بعای – دول
دانشگاهها فناوریهای بهدستآمده را توسعه نمیدهند؛ بلکه امتیعاز ایعن اختعراع را بعه بخعش
صنعت واگذار میکنند .یکی از مواد قانون مذکور به دانشعگاههعا اجعازه معیدهعد از واگعذاری
پروانهی این اختراعات حقاألمتیازهایی برای خود نگهدارند .همچنین این ماده ،مشخص میکند
که بخشی از این حقاألمتیاز باید بهعنوان درآمد شخصی به مخترعان آنان داده شود .بعر اسعاس
این قانون ،سهم دانشگاهها از امتیاز بهدسعت آمعده ،بایعد مجعدداً بعه فعالیعتهعای پژوهشعی و
آموزشی آنها اختصاص یابد .همچنین بر اساس این قانون ،یکی از جنبههای کلیعدی پروانعهی
اهدای اختراعات دانشگاهها به سایر مؤسسات صنعتی« ،تضمین حعق انحصعاری» اسعت .یکعی
است که بر دانشجویان و فرایند آموزش گذاشته میشود .برخالف کسانی که معتقد بودند ثبعت
نوآوریها و انتقال فناوری ممکن است به نحوی دانشعجویان را از مشعارکت کامعل در فراینعد
پژوهشی بازدارد؛ نتایج حاصل از این وضع نشان میدهد که در ععوض ،انگیعزهی دانشعجویان
برای مشارکت ،آگاهی آنان دربارهی بازدهی تجاری بالقوهی یافتههای پژوهشهایشان افعزایش
یافته است (نلسن 6391 ،ت ،صباغیان).
Goldfarb and Henrekson

1.
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سویه تقاضا و ظرفیت بخش صنعت :از فشعارهای اصعلی بعرای ایجعاد نعوآوری و توسععهی
فناوری میتوان به تقاضای مشتریان اشاره نمود .خواستههای مشتریان و مطالبات بازار به رونعد
ایجاد محصوالت و فرایندهای جدید ،انعرژی و اسعتمرار معیبخشعد .مشعتریان راضعی ،رونعد
توسعهی نوآوری را کند مینمایند .عالوه بر مشتریان ،نوآوری در بین تأمینکنندگان نیز موجب
فشارهایی برای توسعهی فناوری میشود .به عالوه سطح رقابت در صنعت و تهدیدات کاالهای
جایگزین نیز از عوامعل تحریعککننعدهی نعوآوری در شعرکت اسعت ..سعویه تقاضعا یکعی از
محرکهای تولید علم و تکنولوژی میباشد .بنابراین در تجاریسازی نتایج تحقیقعات تعامعل و
ارتباط بین دانشگاهها بهعنوان تولیدکنندگان علم و تکنولوژی با بخش صنعت بهعنوان مهمترین
مصرفکنندگان و مشتریان نتایج تحقیقات و تکنولوژی از مهمترین متغیرها میباشند.
از دیگر مؤلفههای مؤثر بر تولید و تجاری نمودن ایدهها ظرفیت و پتانسیل موجعود در بخعش
صنعت جهت جعذب و تحعت پوشعش قعرار دادن محصعوالت علمعی همچعون برونعدادهای
دانشگاههاست .اگرچه رابطهی بین میزان توسعهیافتگی کشورها و اقتصاد دانشمحور بعا میعزان
تولیدات علمی و کاربردی رابطهای دیالکتیعک اسعت و شعامل انعدرکنش و درهعم کعنشهعای
فراوانی است؛ اما بدیهی است که بدون وجود بازار گیرنده و متقاضی فناوری که بتوانعد نتعایج
تحقیقات را جذب و کاربردی نماید؛ چنین روندی با مشکل و مانع روبهرو میشود .در همعین
راستا کوهن و لوینتال بیان میکنند که ظرفیت جذب توانایی یک شعرکت در تشعخیص ارزش
اطالعات و دانش جدید ،جذب و بهکارگیری آنها در جهعت اهعداف تجعاریسعازی سعازمان
است (کوهن .)6336:629 ،6اقتصاد دانشمحور ،اقتصادی است که بهطعور مسعتقیم بعر پایعهی
تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات بناشده است .در ایعن اقتصعاد ،دانعشمحعور محعرک
اصلی رشد ،ایجاد ثروت و اشتغال در تمعامی فعالیعتهاسعت .در اقتصعاد دانعشمحعور ،سعهم
فناوریهای برتر و ارائهی خدمات مالی و تجاری ،دانشمحور میشود .در این اقتصعاد ،دانعش
بیش از عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه موجب تولید ارزشافزوده میشود .بعهطعوریکعه طعی
دههی گذشته ،سهم تولید و صادرات صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر بعهکعل تولیعد صعادرات
 OECDبیش از دو برابر افزایشیافته است (.)6331 ،OECD
1

Cohen
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فرهنگسازمانی :از موانع مهم تجاریسازی نتایج تحقیقعات معیتعوان بعه تفعاوت فرهنگعی و
بینشی بین اهالی دانشگاه با صاحبان فرهنگ اشاره نمود .درحالیکه صاحبان کسبوکار به پعول
بهمنزله ی هدف نگریسته و علم را فقط ابزاری جهت رسیدن به آن هعدف معیداننعد .انگیعزهی
اولیهی دانشمندان دانشگاهی ،شناخته شدن در مجامع علمی از طریق انتشار نتایج پژوهشهعای
آنها در مجالت علمی ،ارائه در کنفرانسهای معتبر و کسعب امتیعازات پژوهشعی اسعت .البتعه
ممکن است توسط منافع مالی نیز برانگیخته شوند .درحالیکه انگیزهی فعالیت کارآفرینان نسبتاً
واضح است؛ آنها به دنبال تجاریسازی فناوریهای مبتنی بر دانش برای دستیعابی بعه منعابع
مالی بیشترند (سیگل .)2663 ،6از دیدگاه دانشگاهیان صنایع فقط به دنبال سود ،بهعرهی تولیعد،
توسعهی محصول و نظایر آناند .درحالیکه فرهنگ حاکم بعر دانشعگاه بسعیار متفعاوت اسعت.
درواقع دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمیشوند بلکعه گعاهی صعرفاً بعه لحعاظ شعوق و
عالقهی شدید به کار ،برانگیخته میشوند .فقدان درک دو طرف از فرهنعگ همعدیگر و وجعود
اهداف متعارض بین آنها ،ممکن است مانع از توسعهی روابط مناسب و اثربخش شود .بهویژه
اینکه بین تمایل دانشگاهیان به انتشاریافته هعای جدیعد علمعی و تمایعل صعنعت بعه اسعتفادهی
تجاری از دانش جدید ،تعارض شعدیدی وجعود دارد (دبگعر و وگلعر .)2665:326 ،انگیعزهی
"انتشار" رابطهی مبهم پژوهشگران با پول و ماهیت "غیعر جعذاب" پعژوهشهعای دانشعگاهی
بهمثابه سه خصیصهی مهم در سیستم ارزشی دانشگاه شناسایی میشوند .این سه خصیصعه کعه
تغییر آنها بسیار مشکل به نظر میرسد؛ ممکن است به موانع اصعلی توسععهی تجعاریسعازی
دانش تبدیل شوند (ندونزواو.)2662:216 ،
ساختار اقتصادی :از مهمترین مانع موجود درراه تجاریسازی نتایج تحقیقات مربوط به بخش
اقتصاد کشور بهعنوان اکوسیستم دربرگیرنده بخشهای درگیر بعا تجعاریسعازی اسعت ،رانتعی
اتکای شدید بر فروش منابع نفتی بهعنوان یکی از منابع درآمدی کشور ،خصوصیات و ویژگی-
هایی را بهطور طبیعی بر ساختارهای صنعتی موجود در کشور تحمیل کرده است .یکی از مهم-
ترین ویژگیهای برآمده از یک ساختار رانتیه ،رواج و تثبیت نوعی "ذهنیعت رانتعی "2در میعان

Segal

1

2. Rentier mentality
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آحاد اقتصادی است .فعاالن اقتصادی دارای ذهنیت رانتی ،بعهطورمعمعول نعوعی بعیانگیزگعی،
سنگینی و اینرسی پایدار به خود را به نمایش میگذارند که درست در مقابل احساس فوریت و
استرس پایداری است که در اغلب کشورهای کمتر توسعهیافته در برابر حضعور فقعر و عقعب-
ماندگی اقتصادی و تکنولوژیک قابلمشاهده است (یاتس .)6331 ،6علعت اصعلی ایعن اینرسعی
پایدار ،نوعی اطمینان خاطر کاذب از جریعان روان و همیشعگی درآمعدهای حاصعل از فعروش
منابع زیرزمینی در آینده است .انتظار دائمی برای تداوم و حتعی افعزایش درآمعدهای خعارجی،
هزینه کردن و مصرف را بهعنوان یک اصل بدیهی تثبیت میکند و رفاه نسبی بعهدسعتآمعده از
این هزینه کردن پیوسته ،حس نیاز و ضرورت را که مادر هرگونه ابداع و نوآوری است از آحاد
اقتصادی سلب میکند .همانطور که ببالوی خاطرنشان میکند تغییر معادلهی علی کار -پاداش
در ذهنیت رانتی به این شکل رخ میدهد که پاداش تبدیل به امری حاضعر ،از پعیش موجعود و
مستقل از انجام کار و یا درگیر شدن در یک فراینعد سعازمانیافتعه تولیعد معیشعود (بعبالوی،2
 .)6336بدیهی است در چنین مواردی اصوالً احساس نیاز همچون موتور محرکه هرگونه کنش
انسانی وجود ندارد درنتیجه تالشی برای تبدیل نتایج تحقیقات به پول و سعود معادی صعورت
نمیگیرد .یا حتی در برآورد هزینه فایده و مقایسه درامد این بخش با سودهای کالن و بادآورده
اقتصاد داللی و رانتی مقرونبهصرفه نبوده و جذابیتی ندارد.
پیشینه پژوهش:
در جدول شماره ( )2خالصهای از پیشینه تحقیق ذکر میگردد
جدول شماره ( )2چکیده پیشینه پژوهش درزمینه ی تجاریسازی نتایج تحقیقات
نام پژوهشگر

سال

مک فارلن و چنگ،4

2661

بررسی تأثیرپذیری فرهنگ استادان دانشگاه از نگعرشهعای بعازارپسعند
شرکا صنعتی ،به تبیین و تعریف مرزهای دانشگاه بعا صعنعت در سعطح
حرفهای
بررسی تأثیر رفتارهای تجاری دانشگاه بر سه ضابطه تحقیق ،شک
سازمانیافته ،اشتراک گرایی و بیطرفی عاطفی در زمینه صنعت و
دانشگاه در استانفورد.
1.

Yates
Beblawi
3
.Arnildi
4.
Macfarlane& Cheng
2.
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آرنیلد3ی

2669

موضوع پژوهش
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دیکتر و دیگران

2669

فلدمن
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بررسی تأثیر سرمایهداری دانشگاهی بر نحوه مدیریت دانشگاه،
اولویتها و ارزشهای بازار یابی پرداخته است.
بررسی روند تغییر ماهیت و هویت دانشگاه در راستای سرمایه-
داری و اقتصادی نمودن دانشگاه در علوم پزشکی
بررسی ایجاد توازن و تعادل در ارزشهای رقیب در دانشگاه،
رفتار تجاری در کنار رفتار دانشکدهای و ساختارهای ادهوکراسی
در کنار ساختار سنتی و قبیلهای دانشگاه.
شناسایی موانع عمعده فراگعرد انتقعال دانعش و فنعاوری از دانشعگاه بعه
صنعت و کسبوکار در کشورهای آمریکا و انگلستان.
به بررسی اثرپذیری اهداف و بیانیههای مأموریتهای سنتی دانشعگاه بعر
تجاریسازی و کارآفرینی

جی هو هیون

3

2661

بررسی رابطه بین تعهد و الزام ،ارتباطعات و تعامعل بعین شعرکتهعا و
مؤسسات تحقیقاتی

پور عزت و دیگران

6313

بررسی تأثیر مدیریت و بوروکراسی دانشگاه بر تجاریسازی

روش تحقیق:
روش مورداستفاده در این تحقیق از روش ترکیبی 4کمی -کیفی میباشد .بدین ترتیب نظر به
اینکه سعی بر آن بوده که با اتکا به مبانی فلسفی و فکری پارادایم پراگماتیسم درروش بر
عملگرایی در فرایند تحقیق تأکید شود در بخش کیفی با ترکیب تکنیکهای متنوع گردآوری
دادهها متناسب با موقعیت و امکانات در این پژوهش با روش سه سو سازی 5یعنی مصاحبه
نیمه ساختاریافته و بررسی ادبیات تحقیق؛ موانع تجاریسازی شناسایی و بعد از غربال اولیه،
مؤلفهها و موانع اصلی با روش تحلیل تماتیک و با تکنیک ادهوک استخراج شده است .الزم
مبادرت شده است یعنی بعد از پایانبخش کیفی فرضیههای تحقیق بر اساس تمهای استخراج
شده تدوین شده و مدل مفهومی موانع موجود ترسیمشده است و در بخش کمی که از روش
. Ylijoki

1

2. Zilwa
3.

Jae-Ho Hyun
Mix method
5. triangulation
6. Theory genration
4.
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الذکر است بر اساس سنت کیفی در این پژوهش با رویکرد نظریه زمینه ای به تولید

فرضیه1
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توصیفی و از نوع همبستگی است میزان تعمیمپذیری یافتهها روی نمونه آماری ارزیابیشده و
رابطه بین متغیر وابسته یعنی میزان تجاریسازی با متغیرهای مستقل اندازهگیری شده و میزان
تأثیر هریک از تغییرهای مستقل بر متغیر وابسته بهوسیله تحلیل عاملی تعیین و مدل مفهومی
در معرض اثبات محک کمی قرار گرفت و مدل برازش و ترسیم شد.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه:
جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی تحقیق عبارت بودند از اساتید رشتههای مدیریت
تکنولوژی خبرههای عرصه تجاریسازی همچون مدیران واحدهای ارتباط صنعت با دانشگاه و
انکیوباتورها ،کارآفرینان نوآور ،و بازاریابهای تکنولوژی بوده است در این بخش نمونهگیری
هدفمند با روش نمونهگیری نظری تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت.
جامعه آماری برای بخش کمی تحقیق شامل همه دانشجویان دورههای دکتری و کارشناسی
ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاههای تهران میباشد .مجموع آنان برابر آمار دریافتی از
دانشگاهها برابر با  295نفر بودند .با روش نمونهگیری خوشهای  616نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شده است.
ابزار گرداوری اطالعات بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل محتوی ادبیات
تحقیق صورت است .در بخش کمی ابزار گردآوری اطالعات این تحقیق پرسشنامه میباشد.
تعیین روایی پرسشنامه:
جهت بررسی روایی پرسشنامه الزم به ذکر است همه سازههای پرسشنامه چکیده نظرات
خبرگان بوده و مضافاً اینکه روایی آزمون در این پژوهش با بهرهگیری از نظرات و
راهنماییهای برخی از صاحبنظران ،سؤاالت آزمون موردبررسی مجدد قرار گرفت و
پایایی
در این پژوهش برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ جهت پیش
Content Validity

1.
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ابهامات آن برطرف گردید ،که این امر بیانگر روایی محتوایی 6قابلقبول آزمون میباشد.
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تست ( )Pre-Testاستفاده شده است .میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه
شد که به شرح جدول شماره ( )1ارائه میگردد همانگونه که مشاهده میشود آلفای کرونباخ
کل برای پرسشنامههای میزان تجاریسازی و عوامل مؤثر به ترتیب برابر با  6/136و 6/164
میباشد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه میباشد.
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها
اندازه کفایت نمونه ( )KMOآمارهای که برای تشخیص سهم واریانس در متغیرهایی که دارای
واریانس مشترک هستند و همچنین آزمون معناداری کرویت نمونه بارتلت ( )Bartlettدر
تحلیل عاملی اکتشافی توسط  SPSSبه ترتیب برابر  6/116و  6/666است .لذا توان نتیجه
گرفت که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب میباشد.
تحلیل عاملی اکتشافی میزان تجاریسازی
الزم به ذکر است ،اندازه کفایت نمونه ( )KMOآمارهای که برای تشخیص سهم واریانس در
متغیرهایی که دارای واریانس مشترک هستند و همچنین آزمون معناداری کرویت نمونه بارتلت
( )Bartlettدر تحلیل عاملی اکتشافی توسط  SPSSبه ترتیب برابر  6/399و  6/666است.
لذا توان نتیجه گرفت که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب میباشد.
درصد کل واریانس تبیین شده برای موانع تجاریسازی برابر با  96/23و درصد کل واریانس
تبیین شده برای میزان تجاریسازی برابر با  91/316میباشد و مقادیر ویژه هر یک از این
عاملها بزرگتر از یک بوده ،که اعتبار عاملی این متغیر با قبول پیشفرض مناسب و قابل
توجیه است.
همانگونه که در نمودار شماره ( )6نشان دادهشده است ضرایب و پارامترهای بهدستآمده در
معناداری شاخصها بزرگتر از  6/31است ،درنتیجه ارتباط هرکدام از شاخصها با بعد
مربوطه تأییدشده است.
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مدل اندازهگیری میزان تجاریسازی را تأیید میکند .زیرا مشاهده میشود تمامی اعداد
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نمودار ( :)1مدل اندازهگیری تجاریسازی در حالت عدد معناداری مرتبه اول
(منبع :یافتههای پژوهش)

مدل ساختاری پژوهش
سنجش عوامل تأثیرگذار بر تجاریسازی و آزمون فرضیههای تحقیق و تعیین ضرایب هریک
از متغیرهای تأثیرگذار بر آن از مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده است .معادالت
ساختاری (SEM)6یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون
چند متغیری است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه
همزمان مورد آزمون قرار دهد .همانگونه که در نمودار شماره ( )2نشان دادهشده و نتایج
شماره ( )3قید گردیده است.

Structural Equation Modeling

1
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بررسی فرضیهها بهصورت کمی موردسنجش قرارگرفته و نتایج و تفسیر محاسبات در جدول
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نمودار ( :)2مدل اندازهگیری موانع تجاریسازی در حالت عدد معناداری مرتبه اول
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جدول ( :)3نتایج آزمون فرضیههای مربوط به فرضیههای پژوهش
فرضیات
𝐻1

از مانع ساختار دانشگاهها به تجاریسازی

-6/43

-4/23

تأیید مسیر

3

𝐻2

از مانع فرهنگسازمانی به تجاریسازی

-6/66

-6/61

عدمتأیید مسیر

1

-6/69

-6/63

عدمتأیید مسیر

5

-6/13

-5/66

تأیید مسیر

6

-6/42

-3/13

تأیید مسیر

4

-6/51

-4/12

تأیید مسیر

2

پژوهش

𝐻3
𝐻4
𝐻5
𝐻6

جهت مسیر

ضریب

T

نتیجه

رتبه

از مانع سیاستگذاری و راهبرد دانشگاهها
به تجاریسازی
از مانع ساختار سیاسی و حقوقی به
تجاریسازی
از مانع توسعه صنعتی -اقتصادی به
تجاریسازی
از مانع ساختار فرهنگی -اجتماعی و
سرمایه رابطهای سرمایه به تجاریسازی

مسیر

بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره ( )3فرضیات اول ،چهارم ،پنجم و ششم تأیید
میشوند .زیرا ضریب مسیر  Tتمام متغیرها بیشتر از  6/31بوده است ،درنتیجه این فرضیات
تأیید میشوند .اما بر اساس این نتایج فرض فرضیات دوم و سوم رد میشوند .زیرا ضریب
مسیر  Tاین متغیرها بیشتر از  -6/31بوده است ،درنتیجه این فرضیات تأیید نمیشوند .نتایج
نشان داد ،از بین ابعاد موانع تجاریسازی ،مانع ساختار سیاسی و حقوقی با (ضریب اثر -6/13
و عدد معناداری  )-5/66بیشترین میزان تأثیر را بر تجاریسازی را داشته و در رتبه اول
قرارگرفته ،مانع ساختار فرهنگی -اجتماعی کشور با (ضریب اثر  -6/51و عدد معناداری
است که بعد ساختار دانشگاهها با (ضریب اثر  -6/43و عدد معناداری  )-4/23در رتبه سوم و
توسعه صنعتی -اقتصادی با (ضریب اثر  -6/42و عدد معناداری  )-3/13در رتبه چهارم
قرارگرفتهاند .دو مانع سیاستگذاری و راهبرد دانشگاهها با (ضریب اثر  -6/69و عدد
معناداری  )6/63و مانع فرهنگسازمانی با (ضریب اثر  -6/66و عدد معناداری  )6/61ضمن
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اینکه ازنظر تأثیر معنادار بر بهبود تجاریسازی رد شده در رتبههای پنجم و ششم جای
گرفتهاند.
پیشنهادات اجرایی (عملی)
با عنایت به تأیید فرضیه تأثیر ساختار دانشگاهها بر میزان تجاریسازی نتایج تحقیقات و نظر
به سازههای سنجش متغیر مستقل مزبور دانشگاهها و نهادهای آموزشی در راستای بهبود
عملکرد و فعالیتهایشان درزمینهٰ تجاریسازی پیشنهاد میشود به اقدامات زیر مبادرت
نمایند:
 ایجاد سیستمی برای مستندسازی و احداث بانک اطالعات نظاممند ایدهها؛ پتنت ها ویافتههای پژوهشی؛
 برنامهریزی جهت تأسیس واحدهایی برای بررسی رفتار بازار و شناسایی بازار جدید درجهت بازخوانی و تعریف چشم اندازهای جدید علم و تکنولوژی؛
 پیگیری هدفدار و مداوم بحث شرکتهای انشعابی یا زایشی در دانشگاهها؛ ایجاد نمایشگاهی دائمی یا فصلی برای ارائه نتایج تحقیقات دانشگاهی. بکار گیری نیروی انسانی متخصص در انتقال فناوری و کارشناسان تسهیل گر فرایندتجاریسازی؛
 تولید مقاالتی که در منحنی چرخه عمر تکنولوژی بهروز بوده و منسوخ نشدهاند. توجه به نیازهای بازار کار و تعامل با مشتریان و آگاه شدن از نیازهای آنان جهت لحاظنمودن در برنامهریزیهای آموزشی؛
 توجه به رویکرد تجاریسازی در ارزیابی پروژههای دانشجویان. گذاشتن واحدهایی از دروسی در خصوص تجاریسازی و بازاریابی برای دانشجویان علوم تبدیل دانشگاهها به مجتمعهای آموزشی– پژوهشی و صنعتی.با عنایت به تأیید فرضیه تأثیر ساختار حقوقی و سیاسی و اداری کشور بر میزان تجاریسازی
نتایج تحقیقات دانشگاهی و نظر به سازههای سنجش متغیر مستقل مزبور در جهت بهبود و
فعالیتهای در زمینه تجاریسازی پیشنهاد میشود اقدامات تسهیلگرانه زیر در
سیاستگذاریهای نهادهای ذیربط انجام گیرد.
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پایه.
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 اجرای حمایتهای مناسب از حقوق مالکیت فکری و تثبیت آن در قوانین موضوعه کشور؛ بیمه و جبران خسارت ناشی از ریسکهای سرمایهگذاری در پروژههای فناوری توسطدولت.
 ظرفیتسازیهای الزم صنعتی توسط دولت (بر اساس اقتصاد کینزی).با عنایت به تأیید فرضیه تأثیر توسعه اقتصادی صنعتی بر میزان تجاریسازی نتایج تحقیقات
دانشگاهی و نظر به گریههای سنجش متغیر مستقل مزبور در جهت بهبود و فعالیتهای
درزمینهٰ تجاریسازی پیشنهاد میشود اقدامات تسهیلگرانه زیر در سیاستگذاریهای
نهادهای صنعتی و اقتصادی انجام گیرد.
 توجه به اقتصاد دانشبنیان در برنامهریزیهای کالن اقتصادی؛ داشتن برنامه اصالح بخش صنعت متناسب با تکنولوژیهای جدید؛ تدوین و اجرای سیاستهای انگیزاننده جهت تشویق بازارهای سنتی موجود در استفاده ازشیوههای جدید تولید و محصوالت جدید؛
 تأمین مالی پروژههای ریسکپذیر دانشبنیان توسط بانکها ،سرمایهگذاران و دولت؛ ایجاد زیرساختهای صنعتی مناسب جهت پوشش دادن و جذب و بهکارگیری نتایجتحقیقات.
 اعتمادسازی و تشویق بخش صنعت به سرمایهگذاری روی نتایج پروژهها.-

کاهش گسل بین صنعت و اقتصاد ایران با اقتصاد دانشبنیان جهان جهت ایجاد بستر
مناسب برای استفاده از نتایج تولید علم.

با عنایت به تأیید فرضیه تأثیر ساختار فرهنگی و اجتماعی کشور بر میزان تجاریسازی نتایج
بهبود و فعالیتهای درزمینه ی تجاریسازی پیشنهاد میشود اقدامات زیر در جهت تغییر
نگرش و ترمیم سرمایه رابطهای در سطح کالن فرهنگی – اجتماعی صورت گیرد.
 تبدیلشدن بحث تجاریسازی به یک گفتمان و استقبال عرصه عمومی همچون روزنامههاو ...از تجاریسازی.
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تحقیقات دانشگاهی و نظر به سازهها و گویههای سنجش متغیر مستقل مزبور در جهت
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 تالش جهت با البردن همبستگی بین تحصیالت و میزان درآمد در اقتصاد کشور جهتتأثیرگذاری بر انگیزه دانشجویان در پیگیری تجاری نمودن نتایج تحقیقاتشان.
-

تالش جهت تغییر نگرش دولت باوری مردم درزمینهٰ اشتغال که منجر به یک انفعال و
تنبلی ملی شده است.

-

ایجاد سرمایه رابطهای جهت ترجمان فواید صحیح کاربرد دانش برای بخشهای مختلف
اجتماعی -صنعتی کشور.

 ایجاد سرمایه اجتماعی جهت التزام اجتماعی بخشهای صنعت و دانشگاه به رشد وبالندگی همدیگر.
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