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چكیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه ها در اقتصاد دانش بنیان است که برگرفته از پژوهشی با عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های شهرستان اسفراین می باشد .تحقیق از نظر هددف کداربردی و از
حیث روش اجرا توصیفی -پیمایشی ،علی است .جامعه آماری رؤسا ،معاونین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها شهرستان اسدفراین
بوده که به دلیل اهمیت نظر تمامی اعضای جامعه از روش سرشماری برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است .تعداد جامعه آماری
 47نفر بوده که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها 16 ،عدد بازگشت و به عنوان نمونه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق توسط عبدالملكی ( )6333براساس طیف پنج تایی لیكرت طراحدی و روایدی محتدوایی آن بدا
مراجعه به اساتید و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ 0/663 ،به دست آمده است .داده ها
توسط نرم افزار  SPSSمحاسبه و نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر عواملی تمرکز بر بازار ،فرهند

سدازمانی ،مددیریت دا لدی و

سازمانی ،مدیریت حقوق مالكیت فكری ،شبكه سازی و کارآفرینی و ایجاد کسب و کار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه ها و
به تبع آن بر اقتصاد دانش بنیان است.

کلمات کلیدی
تجاری سازی ،تحقیقات ،دانشگاه ،اقتصاد ،دانش بنیان.

 -6مقدمه
دانشگاهها به یقین پیچیدهترین نهادهایی هستند که تضمین کننده
آینده ملتها میباشند و به عنوان الگو و اسوهی سایر نهادها قلمداد

شده اند و در اکثر کشورهای جهان به عناصر اجتماعی مورد احترام
بخشهای خصوصی و دولتی تبدیل گشتهاند[.]1
تجاریسازی دانش و فناوری برخاسته از تحقیق و توسعه یكی از
کارکردهای اصلی دانشگاه نوین به شمار میرود .تجاریسازی فرآیندی
است که به موجب آن ایده ،اختراع ،دانش و فناوری برخاسته از تحقیق
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به تولید کاال و خدمات جدید قابل عرضه در بازار یا بهبود محصوالت و
فرآیندهای جاری منجر میشود و در نتیجه پتانسیل دانش و فناوری و
نوآوریهای علمی به طور کامل محقق میشود.

 -2مفاهیم اهمیت تجاری سازی
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشهای علمی و فناوری در اقتصاد
دانش بنیان از حیث مشروعیت و کارآمدی نظام پژوهشی و رفاه مردم
و جامعه ،دارای جایگاه و اهمیت ویژهای است .به طوری که
تجاریسازی نتایج پژوهشها و فناوری میتواند به تحقق مأموریت
کارآفرینی دانشگاهها و نظام علمی کشور نیز کمك کند .از سوی دیگر،
واقعیت این است که تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری
بایستی در یك محیط رقابتی واقعی و در فضای فرصتهای زودگذر و
تهدیدات پایدار انجام شود[.]2
با اهمیت یافتن نقش تولید ،اشاعه و کاربرد دانش و فناوری در تسریع
روند توسعه اقتصادی کشورها ،بخش دانشگاهی کشور به عنوان پایگاه
اصلی تولید و اشاعه دانش در چالش ایفای مسئولیتهای جدیدتری در
نظام ملی قرار گرفته است .در همین ارتباط تجاری سازی نتایج
تحقیقات دانشگاهی مأموریتهای جدیدی هستند که انتظار میرود در
این برهه از زمان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بطور کارآمدتری در این
عرصهها ظاهر شده و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و
توانمندسازی نظام ایفا نمایند[.]3
کشورهای پیشرفته چون ارتباطات مناسب تری را از گذشته بین
تحقیقات دانشگاهی و بازار و صنایع برقرار کرده اند سریع تر و کم
هزینه تر در شرایط رقابتی جهان به فعالیت خود ادامه می دهند .ولی
در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما به دلیل عدم وجود درست
و مناسب این نوع ارتباطات و عدم احساس نیاز به این ارتباط به دلیل
وجود شرایط غیررقابتی و فعال نبودن بخش خصوصی به معنای واقعی
کلمه ،در شرایط رقابتی شدن با مسائل و مشكالت حادتری مواجه می
شوند .لذا شناسایی و بررسی عوامل موثر بر این موضوع می تواند کمك
شایانی در پیشبرد این هدف داشته باشد.
حدود یك دهه پیش ،گرایشهای نوین اقتصاد جهانی ،بحث ورود
دانشگاه به سرمایه داری دانشگاهی را مطرح ساختند و در همین راستا،
تجاری سازی سرمایههای دانشگاهی به ضرورتی جدی برای توسعه
اجتماعی -اقتصادی ،موفقیت برنامههای آتی جوامع و مبادله دانش،
اطالعات و عناصر تبدیل گردید[.]4
تجاری سازی را میتوان به بازار رسانیدن یك ایده یا نوآوری دانست که
با مطالعه دقیق و استخراج نیازهای بازار ،انجام تحقیقات و آزمایشهای
الزم ،تهیه نمونه ،استانداردسازی فرآیند توسعه محصول و

هماهنگیهای مدیریتی برای عرضه آن به متقاضی یا بازار همراه
است[.]5
چنانچه مشخصههای اقتصاد کالن در کشور ،چندان مساعد توسعه
فعالیتهای کارآفرینی ،تولید و صنعتی نبوده و زیر ساختهای مختلف
اقتصادی ،صنعتی و قانونی برای این کار فراهم نباشد ،زمینههای تقاضا
و جذب فناوری در بخش صنعت شكل نخواهد گرفت و از طرف دیگر تا
زمانی که سیاستهای تحقیق و توسعه منطبق با نیازهای اساسی نظام
ملی نوآوری نباشد ،تحقیقات انجام شده در بخش دانشگاهی نیز از
کیفیت یا زمینه الزم جهت جذب و دریافت از طرف بخش صنعت را
نخواهند داشت [.]2
از طرف دیگر فقدان یا ضعف در سیاستها و برنامههای اجرایی موثر در
تجاری سازی نتایج تحقیقات و خالء در نهادهای واسطهای از قبیل
سازمانهای توسعه نوآوری و سازمانهای توسعه فناوری ،شكل گیری
نظام انتقال دانش و فناوری همگرا و کارآمد را در سطح ملی با مشكل
مواجه میسازد و چنین شرایط محیطی ،بخش دانشگاه را از شرایط
مساعد جهت دستیابی به هدف انتقال یافتههای تحقیقات خود به دور
میسازد[.]6
افزایش توجه و تأکید بر انتقال دانش و فناوری از میان مرزهای نهادی
دانشگاه و صنعت منجربه ایجاد و بكارگیری مكانیزمهای گوناگون
انتقال محور ،گشته است این مكانیزمها شامل دفاتر ارتباط با صنعت یا
دفاتر انتقال فناوری ،شرکتهای انشعابی دانشگاهی و مخاطرات
مشترك ،پارك های علم و فناوری و مراکز رشد کسب و کار یا
مخاطرات مشترکی که در آنها دانشگاهها به عنوان سهامدار ایفای نقش
میکنند ،میگردد.
در این شرایط جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات الزم است با نگر
جامع تری به این مقوله ،مجموعه پیش نیازهای اساسی جهت پیشبرد
تجاری سازی نتایج تحقیقات در بخش دانشگاهی شناخته شده و مورد
اهتمام قرار گیرد و این فرایندی فرابخشی ،تدریجی و زمانبر است.
در حال حاضر بسیاری از تحقیقات انجام شده در دانشگاه های کشور
متأسفانه بدون استفاده در گوشه کتابخانه ها خاك می خورد .زیرا در
شروع انجام این تحقیقات یا نگاهی به خواست و ساختار بازار و آنچه
مورد نیاز برای تحقیق است انجام نگرفته و یا بسیاری تنها برای رفع
تكلیف تحقیقات تكراری و بالاستفاده انجام داده اند .در صورتیكه با
توجه به نقش مهم دانشگاه در زمینه های اقتصادی و فرهنگی باید
نگر دانشجویان و اساتید و مدیران به مقوله های تحقیقاتی تغییر
کند تا بتوانند از این تحقیقات در جهت کسب سود و ثروت برای خود
و جامعه استفاده کنند .دانشگاه های مورد مطالعه در این تحقیق نیز از
این قاعده مستثنی نبوده و نیستند .لیكن شاید شناسایی و بررسی
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عوامل موثر در این زمینه بتواند کمك کند تا دانشگاه های نوپا
تغییراتی در بخشهای مختلف ساختار خود ایجاد نمایند زیرا با وجود
رشته های مختلفی که می تواند نتایج تحقیقات آن ها به کسب سود و
ایجاد اشتغال بینجامد اما در این زمینه دانشگاه های مورد بررسی
پیشرفت چشمگیری نداشته اند.
بنابراین با شناخت کافی از عواملی که میتوانند بر موفقیت یا عدم
موفقیت تجاری سازی تكنولوژی تاثیرگذار باشند ،میتوان تصمیمهای
الزم جهت رسیدن به اهداف دانشگاهها و بخش صنعت را با دقت
بیشتری اتخاذ نمود.
طبیعت فرآیند تجاری سازی مشارکت بخش دانشگاهی و بخش صنعت
را در تبدیل نتایج تحقیقات به نوآوری در بازار اقتضاء میکند و در طی
این فرآیند ،نتایج حاصل از تحقیقات در مراحل مختلف توسعه آن بین
این دو بخش مورد مبادله و انتقال قرار میگیرند .به لحاظ انتقال دانش
و تكنولوژی بین دو بخش دانشگاهی و صنعت که در فرمهای مختلف
آن صورت میگیرد ،بخش دانشگاهی در فرآیند تجاری سازی نتایج
تحقیقات عموماً با یك مسئله انتقال تكنولوژی مواجه میباشد ،که
ضروری است شناخت بیشتری از این مفهوم و مدلهای مختلف آن
حاصل شود[.]7
تجاری کردن هنگامی آغاز میشود که حرفه ای ،راهی را برای استفاده
از پیشرفتهای مهندسی و علمی مییابد تا به تقاضای بازار نزدیك
شود .فرآیند با مراحل طراحی ،توسعه ،باال بردن تولید ،بازاریابی و
کوششهای بعدی برای پیشرفت محصول ،ادامه مییابد .گرچه این
مساله معموال به عنوان یك فرآیند خطی در نظر گرفته میشود که یك
سری مراحلی هستند که توسط افراد در وظایف مختلف انجام میشوند
ولی شرکت هایی که توانایی تجاری باالیی دارند فرآیند را به عنوان
مراحل روی هم افتاده ای که کارهای یك شرکت را همزمان انجام
میدهند ،نگاه میکنند[.]8

 -3روند تجاریسازی در بخش دانشگاهی کشور
با توجه به ضرورتهای مطرح شده ،این الزامات برای کشور ما نیز
مطرح است که بدون اتالف زمان ،موضوع تسهیل انتقال دانش و
تكنولوژی از بخش دانشگاهی کشور مورد توجه شایستهتر قرار گیرد تا
با توجه به پتانسیلها و شایستگیهای علمی بخش دانشگاهی کشور،
این بخش بتواند نقش مؤثر و کارآمدتری را در نظام ملی نوآوری کشور
ایفا نماید[.]9
در حال حاضر ،طبق نظر دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور به  5گروه
زیرتقسیم شدهاند:

 -1دانشگاهها.
 -2واحد پژوهشی وابسته به دانشگاهها.
 -3واحد پژوهشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 -4واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی.
 -5واحدهای پژوهشی وابسته به بخش خصوصی[.]9
شایان ذکر است بین تحقیق و توسعه تفاوتهای اساسی از نظر
ساختاری و عملكردی وجود دارد .هدف تحقیقات کشف حقایق و روابط
جدید علمی است اما هدف توسعه کاربرد علم موجود در قالب یك
محصول سودآور تجاری است .در مرحله تحقیقات به اثربخشی پروژهها
توجه میگردد در حالیكه در توسعه بر کارایی تأکید میگردد[.]11
مطالعه روند تحوالت در آموز عالی ایران نیز حكایت از آغاز فرآیندها
تجاری و همگرایی دانشگاه و صنعت در اشكال پروژههای مشترك
دانشگاه صنعت ،تأسیس دفاتر دانشگاه و صنعت و دفاتر انتقال فناوری
و تأسیس شرکتهای زایشی و نوبنیاد به وسیله دانشگاههای مادر و
ارائه آموز های کاربردی مبتنی بر پرداخت شهریه دانشگاهی به سایر
سازمانها دارد .تشكیل شوراهای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت و
شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت نیز مصادیقی بر این ادعاست که
آموز عالی ایران صنعت را به عنوان اولین مشتری خود انتخاب
نموده و در تال برای پاسخگویی به نیازمندیهای آن است [.]9
ارتباط دانشگاه با صنایع و سازمانها ،امروزه بخشی از یك سیاست
جامع و دراز مدت علوم و فناوری کشور و لذا دانشگاههای کشور تلقی
میگردد .در این میان ارتباطات آموزشی ،تحقیقاتی و مشاورههای با
صنایع ،بیشترین مكانیسم ارتباطی را در تجاریسازی سرمایههای
فكری برخی دانشگاههای ایران در دهه گذشته ایفا نموده است [.]4
بررسی دادههای موجود مؤید آن است که از یك سو ایفای نقش
اقتصادی توسط دانشگاه غیرقابل اجتناب است و از سوی دیگر نیز نهاد
علمی میباید فارغ از دغدغههای مالی رسالت خود را در تولید علم ناب
به انجام رساند .امروزه شاهد آن هستیم که دانشگاههای کشور به علت
حضور استادان و دانشجویان نخبه دارای پتانسیلهای الزم برای ورود
به تجارت دانش میباشند اما هنوز زیرساختهای الزم برای این بخش
از جامعه فراهم نشده است .ورود به تجارت دانش توسط دانشگاه
نیازمند برنامهریزی دقیق بلند و کوتاه مدت از سوی دولت با مشارکت
فعال ،پویا و انتقادی دانشگاه و صنعت است .بنابراین با اتخاذ چنین
رویكرد باید به بررسی آینده پژوهانهتر و علمیتر وضعیت تجاریسازی
در دانشگاهها پرداخت [.]9
تاکنون دانشكدههای مدیریت از نقاط قوت زیادی برخوردارند که در
اینجا به برخی از آنها اشاره شده است اما با این حال بررسی اسناد و
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مدارك نشان میدهد هنوز برای تجاری کردن و انتقال دانش خود با
مشكل مواجه هستند.
 -1جذب افراد مستعد جامعه.
 -2انتشار مجلههای علمی پژوهشی.
 -3دارا بودن فضای فیزیكی مناسب.
 -4دسترسی سریع به آخرین یافتههای دانش.
 -5شناخته شدن دانشكده به عنوان برند اول کشور.
 -6برخورداری از کتابخانه غنی ،اشتراك با مجالت معتبر جهانی و
سایت کامپیوتری.
 -7دارا بودن اساتید مجرب در حوزههای مختلف.
 -8وجود گرایشهای متنوع در مقاطع تحصیلی[.]9

 -7عوامل مؤثر بر تجاری سازی
 -6-7فرهن

سازمانی

«فرهنگ الگویی از مفروضات مشترك است که گروه فرا می
گیرد ،به طوری که مشكالت انطباق پذیری خارجی و هماهنگی
داخلی گروه را حل می کند ،و به سبب عملكرد و تأثیر مثبتش
معتبر دانسته میشود و از این جهت به مثابه رو صحیح
ادراك ،تفكر و احساس در خصوص آن مشكالت گروه ،به اعضای
جدید آموز و یاد داده می شود.]11[ ».
فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارز های کلیدی ،باورهای
راهنما ،و تفاوت هایی است که در اعضای یك سازمان مشترك
است]12[.
بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که
مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك که
اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك
دو سازمان از یكدیگر میشود یك سیستم انبساطی که اعضای
آن دارای استنباط مشترك از آن هستند از مجموعه ای تشكیل
شده است که سازمان به آن ارج می نهد یا برای آن ارز قائل
است]13[ .
ارز های حاکم در محیط بخش دانشگاهی عمالً بر عملكرد
محققان و نحوهی تشویق و پادا دهی آنها تأثیر دارد .با توجه
به منافع اقتصادی اشاعهی نتایج تحقیقات برای جامعه ،تعهد به
انتقال تكنولوژی و تجاری سازی میتواند به یك ارز کلیدی در
بخش دانشگاهی تبدیل شود ،و فرهنگ سازی الزم نیز از طریق

تشویق بهترین عملكردها و نشر آن ها در رسانه ها و نیز بهره
گیری از سیستم پادا دهی مناسب صورت گیرد .از طرف دیگر
انتقال تكنولوژی و تجاری سازی موفقیت آمیز ر بخش
دانشگاهی ،نیازمند ویژگیهای خاص فرهنگی از قبیل گرایش به
کارآفرینی ،گرایش به ریسك پذیری ،داشتن انعطاف پذیری و
ارتباطات مؤثر با صنعت و سایر نهادهای ذیربط میباشد]14[.

 -2-7مدیریت دا لی و سازمانی
مدیریت عبارت است از فراگردی برای حل مسائل مربوط به
تأمین هدف های سازمانی که به نحو مطلوب از طریق استفاده
موثر و کارآمد از منابع کمیاب در یك محیط در حال تغییر به
کار میرود]15[ .
سه جنبه اصلی مدیریت داخلی عبارتند از:
 -1مدیریت مالی و تغییرات ایجاد شده در نظام بودجه بندی
که در بخش دولتی از اهمیت خاصی برخوردارند.
 -2مدیریت امور کارکنان
 -3مدیریت عملكرد[]16
مسئله مدیریت داخلی و سازمانی به شدت با اثربخشی و
کارایی سازمان در فرایند انتقال و تجاری سازی فناوری مرتبط
است .موضوعاتی از قبیل حذف موانع ارتباطی در واحدهای
وظیفه ای ،بهبود کارایی عملیاتی از طریق ابزارهای اندازه گیری
از قبیل مدیریت پروژه ،آموز  ،سیستمهای کیفیت و بهبود
تعامالت با صنعت ،زمینههای بهبود این موضوع میباشند]17[.

 -3-7تمرکز بازار
از جنبههای مهم ساختار بازار ،تمرکز است .با استفاده از
مفهوم تمرکز میتوان ساختار بازار و به عبارتی اندازه رقابت و
انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی کرد .تمرکز
عبارت است از چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاههای
مختلف؛ و در اندازهگیری آن ،اندازه نسبی بنگاهها مدنظر است.
هرچه بازار ناعادالنهتر بین بنگاهها توزیع شود ،تمرکز بیشتر و
درصورت ثابت بودن تمامی شرایط هرچه تعداد بنگاهها بیشتر
باشد ،درجه تمرکز کمتر خواهد بود .درواقع ،اندازه تمرکز ،ارتباط
معكوسی با تعداد بنگاهها و ارتباط مستقیمی با توزیع نابرابر سهم
بنگاهها در بازار دارد]18[ .

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 ،3اردیبهشت ماه ،6331 ،تهران ،ایران
تعداد بنگاه های موجود در یك بازار و نحوه توزیع بازار دربین
آنها ،دو جنبه مهم از ساختار بازار است که در شكلگیری تمرکز
بازار نقش مهمی ایفا میکند .در سطح بازارهای انفرادی ،تمرکز
بازار را میتوان صرفاً برحسب نحوه توزیع بازار بین بنگاههای
تولیدکننده یك محصول همگن محاسبه کرد .در چنین حالتی،
با معیار نابرابری تمرکز روبهرو هستیم؛ حال آنكه اگر به هر دو
جنبه بازار یعنی هم تعداد بنگاه ها و هم نحوه توزیع بازار توجه
شود ،معیارهای مطلق تمرکز ایجاد میشود]19[ .

 -7-7شبكه سازی
شبكه سازی رو مفیدی برای رشد و ارتقاء هر سازمانی
است .به عبارتی کنش متقابل رسمی یا غیررسمی با دیگران در
یك سازمان ،صنعت یا محیط حرفه ای و یك تكنیك برای
مدیریت ارتباطات انسانی است]21[ .
شبكه ابزار نیرومندی برای گستر و تعمیق فعالیت
سازمانهای غیردولتی به حساب می آید و باید پذیرفت که هنوز
سازمانهای غیردولتی ایرانی از مزایای شبكه سازی استفاده
چندانی نكرده اند ،ولی روند فعالیت سازمانهای غیردولتی در
طول شش سال گذشته نشان می دهد که گرایش قدرتمندی
برای ایجاد این گونه شبكه ها وجود دارد .شبكه های چندی در
کشور تاسیس شده و تحوالتی نیز در شبكه های موجود ایجاد
شده است]21[.
تجاری سازی نتایج تحقیقات مستلزم ارتباط و همكاری
مشترك بخش دانشگاهی ،شرکتهای صنعتی و سایر سازمان ها
و نهادها از قبیل نهادهای حمایت کننده مالی از نوآوری و
تحقیقات و دستگاههای ذیربط دولتی است ،تا در یك تعامل و
همكاری مشترك این فرآیند تحقق عملی پیدا کند .وجود ارتباط
قوی بین عوامل اصلی و همگرایی آن ها در اهداف و عملكردها،
باعث میگردد ،شرایط مساعدتری جهت تجاری سازی نتایج
تحقیقات فراهم گردد و به هر میزانی که از این همگرایی و
ارتباط قوی بین عوامل اصلی کاسته شود از احتمال موفقیت در
آن کاسته خواهد شد .بخش دانشگاهی عموماً از صنعت به عنوان
مشارکت کننده در تجاری سازی تحقیقات انتظار دارد که از
توانایی مشارکت طوالنی مدت در بهره برداری و توسعهی بیشتر
داراییهای فكری تولید شده در دانشگاه ها و سازمانهای

تحقیقاتی و ارائهی آن به بازار برخوردار بوده ،خریداران خوبی
برای این داراییهای فكری باشند و پرداخت مناسبی نیز برای
این خرید انجام دهند .در مقابل بخش دانشگاهی میتواند دانش
روز را در قالب داراییهای فكری ای که میتوانند اساس
محصوالت و فرآیندهای جدید باشند ،برای صنعت فراهم
سازد]2[.

 -5-7حقوق مالكیت فكری
اصطالح «حقوق مالكیت فكری» اصطالحی است که توسط
برخی از حقوقدانان به جای «حقوق مالكیت معنوی» به کار
می رود .از نظر این دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد،
ولی مانع نیست .کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل
مادی و صوری تعریف شده است .حال آنكه منشاء این حقوق فكر
و اندیشه و تعقل انسان هاست]22[ .
در اقتصادهای مبتنی بر تكنولوژی پیشرفته همچنان که
سرمایه گذاران از نظر زمان ،هزینه و سرمایه منتفع میشوند ،در
صورت حمایت مناسب از حقوق مالكیت معنوی آنان ،کشورهای
میزبان این تكنولوژی نیز به منافع بسیاری نائل خواهند شد]23[.
قوانین و مقررات ملی و مقررات سطح موسسه ای در ارتباط
با داراییهای فكری در بخش دانشگاهی ،اصلی ترین پایههای
قانونی را در جهت اعمال مدیریت بر داراییهای فكری تولید شده
در دانشگاه ها و سازمانهای تحقیقاتی تشكیل میدهند .به
عبارت دیگر این قوانین محیط حقوقی الزم را برای انتقال
داراییهای فكری حاصل از بخش دانشگاهی فراهم میسازند و
بدون داشتن قوانین و مقررات روشن در مورد مالكیت داراییهای
فكری حاصل شده در این بخش ،شرایط ثبت و حفاظت مناسب
از آن ها و مقررات تقسیم عواید حاصل از این دارایی ها ،انتقال و
تجاری سازی نتایج تحقیقات موفق نخواهد بود]2[ .

 -1-7کارآفرینی و ایجاد کسب و کار
واژه کارآفرینی معادل کلمه  Entrepreneurshipدر زبان
انگلیسی است .کارآفرینی به فرآیند شناسایی فرصت های جدید،
ایجاد کسب و کار و سازمان های جدید نوآور و رشد یابنده برای
بهره برداری از فرصت های شناسایی شده اطالق می شود که در
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نتیجه آن کاالها و خدمات جدیدی به جامعه عرضه می
شود]24[.
کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که در آن محصوالت یا
فرآیندهای نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه
در یك سازمان از قبل تأسیس شده ،به ظهور میرسند .شكل
گیری فعالیتهای کارآفرینانه بنگاه ،بارزترین نشانههای
کارآفرینی سازمانی میباشد .نوآوری سازمانی در واقع اشاره به
نوآوری کاال یا خدمات دارد و در آن تأکید بر روی توسعه و
نوآوری در فناوری میباشد .نوآوری شامل توسعه کاالی نو،
پیشرفت و بهبود در کاالها ،شیوه ها و روندهای نو برای تولید
میباشد .نوسازی ،خود به معنی تبدیل سازمان ها از طریق
نوسازی ایدههای کلیدی هستند که بر پایه آنها بنا شدهاند .این
چنین سازمان هایی با قدرت پذیر ریسك و جسارت و
همچنین با ابتكاری که دارند ،بیشتر میکوشند پیشرو باشند تا
اینكه دنباله رو]25[ .
کارآفرینی و نوآوری عامل کلیدی در ارتقاء بهره وری ،رشد
اقتصادی و دست یابی به استانداردهای باالی زندگی شناخته
می شود .نوآوری عاملی پیشگام و اساسی در شكوفایی آینده
کشورها ،مناطق و افزایش کیفیت زندگی آن ها است .در حال
حاضر این اصل بطور وسیعی پذیرفته شده است که علیرغم
اهمیت نسبی دسترسی به منابع طبیعی و بازارهای وسیع و یا در
اختیار داشتن نیروی کار ماهر در کارایی اقتصادی ،افزایش
نوآوری در مقیاس ملی از اهمیتی فراتر از عوامل فوق ،در دست
یابی به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی برخوردار است]14[ .

 -5موانع تجاری سازی
در زمینه تجاری سازی نتایج تحقیقات موانع و چالش های فراوانی
پیش روی محققین و نهادهای مرتبط وجود دارد که تال گسترده ای
جهت حذف و رفع آنها می طلبد؛ در ادامه به برخی از این موانع اشاره
میگردد.
نبود پژوهش های نظام مند در تجاری سازی دانشگاهی:
مطالعات نشان میدهند که بهترین شیوه برای بررسی چالش ها و
مشكالت تجاری سازی استفاده از نگر نظام مند و مشارکتی است
زیرا ،این چالش ها از ماهیتی متنوع و چند بعدی برخوردارند و تنها
زمانی می توان برای رفع آن ها برنامه ریزی کرد که تمامی مشكالت و

تنوع آن ها در کنار یكدیگر و با مشارکت تمامی کنشگران این عرصه
دیده شوند[.]26
از جمله مهم ترین مشكالت و موانع تجاری سازی ،کمبود مشارکت
پژوهش گران در ارتباط با محیط ،مجریان و بازار ،مشكالت مالی،
فقدان پژوهش های بازار ،متناقض و پیچیده بودن سیاست های
مالكیت فكری ،کمبود انگیزه برای پژوهش گران ،فقدان مدیریت
تجاری د ر مراکز بنگاه های پژوهشی است که بایستی با بازار ارتباط
داشته باشند[.]5
همچنین موانع داخلی (تصمیمات نامناسب مدیریت ارشد ،عدم تفویض
اختیار و دوگانگی و تعدد اهداف) ،موانع ناشی از موانع داخلی و
محیطی(وجود فرهنگ محافظه کاری ،تغییرات مكرر مدیریت و افق
زمانی کوتاه مدت ،امكان ادامه فعالیت سازمان با وجود ناکارآمد بودن و
تعریف سنتی از موفقیت) و موانع محیطی (فقدان رقابت ،نداشتن
اختیار سیاست گذاری و تعیین مأموریت (شرح وظایف) خارج از
سازمان برای دانشگاه و زیاد مشهور بودن مدیران در منظر عموم مردم)
از مهمترین موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه هستند [.]27
وجود مشكالت زیربنایی در سا تار سازمانی و آموزشی
دانشگاه ها :امروزه دانشگاه های ما با فضای بیمار گونه ای روبرو
هستند .دانشگاهیان ،ضرورت و نیاز چندانی برای تجاری سازی
احساس نمیکنند بلكه ،تجاری سازی را فعالیتی فرعی قلمداد می
نمایند که در ارزشیابی رتبه علمی آنها ،جایگاهی ندارد .مطالعات نشان
می دهند که دانشگاه ها بیشتر تمایل دارند ،تسریع کننده نوآوری
فناورانه باشند تا این که هدایت کننده اصلی این فرآیند باشند[ .]26با
این حال بایستی توجه داشت که چنین سرمایه های علمی برای
دانشگاه کافی نیست .دانشگاه های ایران در تجاری سازی دستاوردهای
پژوهشی موفق نیستند [.]28
مطالعه اقتصاد کشورهای دانش بنیان نشان می دهد که دانش
آموختگان ماهر ،به واسطه توانایی خود برای مشارکت در هدایت
تحقیقات پایه ،یكی از مهمترین راهبردهای انتقال دانش از دانشگاه ها
هستند .این افراد ،در حالی به صنعت وارد میشوند که همزمان سطح
باالیی از آموز  ،پژوهش و دانش علمی کاربردی را آموخته اند و نیز با
شبكه های تخصصی و دانشگاهی در ارتباط هستند ،بنابراین در اجرای
پژوهش توانا بوده ،ایده ها را توسعه می دهند و مشكالت پیچیده را
حل میکنند[.]26
از سوی دیگر مدیران و اساتید دانشگاه ها نقش اساسی در بنا نهادن
فرهنگ تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاهی دارند زیرا دانشگاه
کارآفرین ،با قابلیت هایی مانند راه اندازی دفاتر ارتباطی ،انتقال و
تسهیل کننده های رشد برای مدیریت و بازاریابی دانش تولید شده در
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دانشگاه در سطوح مختلف ،از حفاظت از مالكیت معنوی گرفته تا
تضمین فناوری تقویت شده در یك بنگاه کارآفرینی مرتبط است.
بنابراین بدون مشارکت فعال و حمایت اساتید و مدیران دانشگاه ،نمی
توان به آینده تجاری سازی دانشگاهی امیدوار بود [ .]26صادقی
شهمیرزادی و عدلی معتقدند که بین مولفه های فضای نظام آموز
عالی و پرور روحیه کارآفرینی رابطه مثبتی وجود دارد و چنانچه
اعضاء ،فضای نظام آموز عالی را فضایی بسته درك کنند ،تمایلی به
همكاری ندارند [.]29
مدیران دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در توسعه روابط درون و برون
دانشگاهی و پی ریزی نقاط اتكایی آغازین فرآیند تجاری سازی بر
عهده دارند .جاکوب و همكارا ن 1دو وظیفه عمده برای مدیران
دانشگاهی بر می شمارند که عبارتند از :طراحی و تلفیق ساختار
دانشگاهی حمای ت از کارآفرینی دانش بنیان و برقراری ارتباط و اجرای
زنجیره های ارزشی در دانشگاه ها [.]26
وجود موانع اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و قانونی در جامعه:
فقدان زیر ساخت های علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در جامعه
سبب می شود که نظام آموز عالی قادر به ایجاد یك نظام هماهنگ
مبتنی بر تجاری سازی دستاوردهای علمی نباشد و اقدامات نمایشی،
غیرمثمر ،مقطعی و جسته گریخته افزایش یابد [.]26
دانشگاه های ما بایستی بیاموزند که تنها به حمایت های دولتی متكی
نبوده و در قالب همكاری با بخشهای خصوصی شروع به فعالیت کرده
و به تدریج بتوانند در فرآیند تجاری سازی نقش اساسی را ایفا نمایند.
اما مطالعات اخیر نشان می دهند ،بخش خصوصی در ایران به دلیل
این که از جایگاه تعریف شده و مورد حمایتی در سیاست گذاری ها
برخوردار نیست نمی تواند خطر همكاری در تجاری سازی ایده های
دانشگاهی را بپذیرد.
بنابراین ،نیاز است که در مبانی قانونی و حقوقی کشور ،نقش و جایگاه
بخش های دولتی و خصوصی در تجاری سازی دانشگاهی تعریف گردد
و حمایت های ویژه مالی و قانونی از بخش های حمایتی خصوصی و
تعاونی به عمل آید.
آینده نگاری و بازاریابی صحیح دستاوردهای دانشگاهی در تجاری
سازی :ملك زاده معتقد است که چون ،فناوری دارای خصوصیات و
ویژگی های خاصی است ،فرو و بازاریابی آن نیز باید متفاوت
باشد[ .]31براساس قیف توسعه ،از هر  3111ایده ،تنها یك ایده به
شكل تجاری در میآید و  81درصد خطرات تجاری سازی در همان
پنج سال اول فعالیت رخ میدهد [.]26
متأسفانه در ایران ،پژوهش های کاربردی در این حیطه صورت نمی
گیرد و اشتیاق و هیجان های نخستین در هنگام شروع طرح ،سبب می

شود که واقع بینی و پژوهشهای آینده نگرانه در این مرحله حساس،
به دست فراموشی سپرده شود که در نهایت ممكن است سبب بروی
ناامیدی و تردید نسبت به ادامه طرح گردد .بندریان و قابضی معتقدند
که ادبیات موجود در تجاری سازی ،تنها بر توصیف مفهوم بازار و ایجاد
حلقه هایی برای موفقیت تأکید دارد و معموالً چگونگی انجام موفقیت
را توصیف نمیکند .بنابراین ،استفاده از آینده نگاری و آینده پژوهی
فناوری در موفقیت بازاریابی و سایر فرآیندهای تجاری سازی بسیار
اثربخش خواهد بود [.]31

 -1روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی میباشد .زیرا هدف
تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یك زمینه خاص
است .به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی
دانش هدایت میشود .نتایج این تحقیقات در تعلیم و تربیت،
مثالً در طراحی برنامههای درسی و کمك به اتخاذ تصمیمهای
مربوط به نظام آموزشی به کار میرود[.]32
همچنین این تحقیق از نظر رو اجرا ،توصیفی-پیمایشی،
علی است؛ چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه رو هایی
است که هدف آنها توصیف کردن شرایط و پدیدههای مورد
بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت
بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد
[.]32
جامعه آماری تحقیق مورد نظر اعضای هیأت علمی ،مدیران
ارشد و معاونین دانشگاه های شهرستان اسفراین ،جمعا  76نفر
بودند .به دلیل کم بودن جامعه آماری و اهمیت نظر همه افراد
جامعه ،برای مشخص نمودن حجم نمونه از رو سرشماری
استفاده شد یعنی کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته
شد ،بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه تعداد  68عدد از آنها
قابل استفاده بود.
پرسشنامه مورد استفاده ،توسط عبدالمالكی ( )1393در 32
گویه و طبق مقیاس  5تایی لیكرت طراحی شده ،و روایی
محتوای آن توسط اساتید و متخصصین تأیید و پایایی آن توسط
ضریب آلفای کرونباخ عدد  1/813محاسبه شد.
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 -4یافته های پژوهش
سوال اصلی :عوامل مؤثر بر تجاری سازی نتایج
تحقیقات دانشگاههای شهرستان اسفراین کدامند؟
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون های انجام شده می
توان گفت که عوامل مدنظر پژوهش تأثیر فراوانی بر تجاری
سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های شهرستان اسفراین دارد .که
از بین عوامل در نظر گرفته شده مدیریت داخلی و سازمانی با
میانگین  4443بیشترین تأثیر را دارد و سایر عوامل به ترتیب
حقوق مالكیت فكری با میانگین  ،4438شبكه سازی ،4437
فرهنگ سازمانی  ،443کارآفرینی و ایجاد کسب و کار  443و
تمرکز بر بازار  ،443دارای تأثیر فراوان بر تجاری سازی نتایج
تحقیقات دانشگاه های شهرستان اسفراین می باشند.
آیا تمرکز بر بازار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات
دانشگاههای شهرستان اسفراین تأثیر دارد؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  67مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،تمرکز بر بازار با
میانگین  443و تفاوت میانگین  143تأثیر زیادی بر تجاری سازی
نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین دارد.
آیا فرهن

سازمانی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات

دانشگاههای شهرستان اسفراین تأثیر دارد؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  66مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،فرهنگ سازمانی با
میانگین  443و تفاوت میانگین  1433تأثیر زیادی بر تجاری
سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین دارد.
آیا مدیریت دا لی و سازمانی بر تجاری سازی نتایج
تحقیقات دانشگاههای شهرستان اسفراین تأثیر دارد؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  66مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،مدیریت داخلی و
سازمانی با میانگین  4443و تفاوت میانگین  1443تأثیر زیادی بر
تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین دارد.

آیا مدیریت حقوق مالكیت فكری بر تجاری سازی
نتایج تحقیقات دانشگاههای شهرستان اسفراین تأثیر
دارد؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  67مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،مدیریت حقوق
مالكیت فكری با میانگین  4438و تفاوت میانگین  1438تأثیر
زیادی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین
دارد.
تأثیر شبكه سازی بر تجاری سازی نتایج تحقیقات
دانشگاههای شهرستان اسفراین چیست؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  65مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،شبكه سازی با
میانگین  4437و تفاوت میانگین  1437تأثیر زیادی بر تجاری
سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین دارد.
تأثیر کارآفرینی و ایجاد کسب و کار بر تجاری سازی
نتایج تحقیقات دانشگاههای شهرستان اسفراین چیست؟
از کل پرسش نامه های جمع آوری شده تعداد  66مورد به
تمام سواالت مربوط به این آماره پاسخ گفته بودند .طبق نتایج به
دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها ،کارآفرینی و ایجاد
کسب و کار با میانگین  443و تفاوت میانگین  143تأثیر زیادی بر
تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاه های اسفراین دارد.

 -6نتیجه گیری
امروزه تجاری ساازی نتاایج تحقیقاات نقاش بای بادیلی در
توسعه کشورهای مختلاف باازی مای کناد و در صاورت تجااری
نشدن این نتایج شاید بسیاری از فناوری هایی که اماروزه از آنهاا
به راحتی استفاده می کنیم ،در دسترس نبودند .با نگاهی گذرا به
عملكاارد دانشااگاه هااا ،موسسااه هااای تحقیقاااتی و بنگاااه هااای
خصوصی کشور می توان دریافت کاه باا وجاود توانمنادی هاای
فراوان در توسعه فناوری ،بسیاری از آنهاا در امار تجااری ساازی
نتایج تحقیقات ناموفق عمل کرده اند .یكی از دالیل این امر درك
ناصحیح مدیران و سیاست گذاران فعال در حوزه مدیریتی کشاور
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از مفاهیم مرتبط با تجاری سازی و عوامل ماوثر بار آن اسات .باا
توجه به ضرورتهای مطرح شده ،این الزامات برای کشور ماا نیاز
مطرح است که بدون اتالف زمان ،موضوع تسهیل انتقال داناش و
تكنولوژی از بخش دانشگاهی کشور مورد توجه شایساتهتار قارار
گیرد تا به توجه به پتانسایلهاا و شایساتگیهاای علمای بخاش
دانشگاهی کشور ،این بخش بتواند نقش مؤثر و کارآمادتری را در
نظام ملی نوآوری کشور ایفا نماید.
از آنجایی که کاربردی شدن و عرضه یافته های پژوهشای باه
بازار در ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفااه جامعاه و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی نقش بسزایی ایفا می کند نتایج این
تحقیق را می توان با احتیاط ،به دلیل وجود تفااوت در شارایط و
موقعیت دانشگاه های مختلف قابل تعمایم باه کال دانشاگاه هاا
دانست.
از جمله راهكارهای برطرف ساختن مشكل تجاری سازی طرح های
پژوهشی ،ارزیابی مقدماتی پتانسیل تجاری شدن آن ها قبل از اجرا
است که سبب کاهش هزینه و مدت زمان انجام طرح میشود .متأسفانه
در فرآیند تجاری سازی و به ویژه در مراحل ابتدایی آن ،بازاریابی اغلب
مورد توجه قرار نمیگیرد ،در حالی که می توان گفت بخش اصلی
فرآیند تجاری سازی است .اگر از مراحل اولیه و حتّی قبل از شروع
طرح ،وضعیت بازار و آینده آن ،ارزیابی و پایش مستمر نگردد میزان
خطرپذیری و احتمال عدم موفقیت طرح افزایش می یابد .با توجه به
این که ،چنین طرح هایی اغلب از محدودیت اعتبارات و منابع نیز رنج
می بر ند ،می تواند سبب وارد آمدن خسارت های انگیزشی و مادی به
مجریان طرح گردد .دانشجویان تا هنگامی که در محیط بسته
دانشگاهی در حال تحصیل هستند ،روابط چندانی با محیط تجاری
خارج از دانشگاه نداشته و با فضای تجاری بیگانه هستند .این موضوع
سبب می شود که اغلب در هنگام بازاریابی و حتی آشنایی با اصول و
قوانین آن ،ناموق باشند زیرا چنین انتظاراتی در قالب انتظارات علمی از
یك دانشجو گنجانیده نشده است و در واقع این دو محیط تفاوت بسیار
زیادی با یكدیگر دارند .

 -3پیشنهادات
در پایان با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان پیشانهادات
زیر را مطرح نمود:
 اصالح آموزه های تربیتی و آموزشی در آموز عمومی وعااالی در جهاات نقدپااذیری ،انتقااادگری و تحماال آرای

هاای تادریس،

-

-

-

-

-

یكدیگر از طرق بازآفرینی محتاوا و رو
آزمون و تربیت
اشاااعه فرهنااگ و آمااوزه هااای انتقااادگری ،نقدپااذیری و
تولیدگری در آموز و تحقیاق در نظاام آماوز عاالی،
دانشااگاه هااا و مراکااز پژوهشاای و همچنااین واحاادهای
پژوهشی سازمان ها و دستگاه هاای اجرایای در کشاور از
طریق بهره گیری از رو ها و ساز و کارهاای آموزشای،
ایجابی و نظارتی
بهبود وضع بودجه تحقیقاات در کشاور و شافاف ساازی
فعالیاات هااای غیرپژوهشاای از پااژوهش هااای علماای و
اختصاص اعتبار کافی برحسب شایستگی ،تجربه ،تخصص
و زمان انجام پروژه های تحقیقاتی
اصالح قوانین مربوط به آزادی بیان و نشر عقاید در قالاب
مطبوعات و انتشاارات ،و در برخاورد باا دگراندیشاان در
جامعه و تضمین امنیت فكاری ،ماالی و جاانی صااحبان
اندیشه و نظریه ها در رشته های مختلف علمی
الزم است در همه دانشگاه هاا مراکاز ارتبااط باا صانعت
تأسیس شاود و ایان دفااتر خاود را در جایگااه بازاریاابی
ببینند و بدانند که صنعت صاحب پول و امكانات اسات و
با برقراری ارتباط آنها را تشاویق باه سارمایه گاذاری در
طرح های تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای نمود.
افزایش آگاهی اساتید و محققان و همچنین دانشاجویان،
خصوصاً دانشجویان تحصیالت تكمیلی ،از فرصات هاایی
که برای شروع کسب و کار جدید دارند.
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