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  چكيده
 ضرورتبا توجه به اهميت حياتي دانش به مثابه مزيت رقابتي اصلي در اقتصاد جهاني و                

ي اقتصاد ملـي و   ي دانش، در توسعه     ترين نهاد توليدكننده  ي اصلي   كت دانشگاه، به منزله   مشار
سازي دانش براي بقا، ها به كسب درآمد و تجاري چنين با توجه به نياز دانشگاه       اي و هم  منطقه

در . تدوين الگويي مناسب براي كارآفريني دانشگاهي و انتقال تجاري دانش ضـرورت دارد            
ها و الگوهاي انتقال تجاري دانش در پـنج دانـشگاه معتبـر جهـان               با بررسي روش  اين مقاله   

هاروارد، ييل، آكسفورد، كمبريج، ( مؤسسه آموزش عالي تايمز 2007بندي سال  برمبناي رتبه 
گزين شده پرداختـه و بـا نظرسـنجي از خبرگـان،            ، به طراحي الگويي به    )كالج سلطنتي لندن  

 از نظرسـنجي    دست آمده   بهطبق نتايج   . اندبندي شده الگو اولويت عوامل استخراج شده از اين      
 "هاي انگيزاننده بـراي اسـتادان در توزيـع درآمـد           سياست انتخاب"از خبرگان   عمل آمده     به

 و كـارآفريني    هـا سـازي دانـش در دانـشگاه       تـشويق تجـاري    برايداراي باالترين اهميت    
 "ايجاد ساختارهاي الزم  "،  "هاي مالي يتحما"،  "سازي شبكه" هاي  ضرورت و   دانشگاهي بوده 

هـاي  حمايـت " و   دادههـاي بعـدي را تـشكيل         به ترتيب اولويـت    "عمل استادان آزادي"و  
 . داردها ترين اهميت را نسبت به ساير ضرورت  كم"فيزيكي

 
هـاي  هاي فكري، شـركت   سازي دانش، دارايي  كارآفريني دانشگاهي، تجاري   : كليدي هاي  هواژ

  ري امتياززايشي، واگذا

                                                      
 Email: pourezzat@ut.ac.ir  ويسنده مسؤول ن ∗
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  مقدمه 
توان دريافت كـه در      هاي گذشته مي  هاي دهه هاي امروز با دانشگاه   ي دانشگاه   در مقايسه 

 موجـود از    هـاي اي ايجاد و انتظار    عمده هايها تغيير   ها و رويكردهاي آن   ها، روش برنامه
ها پيش، دانشگاه فقط نقش آموزش را برعهده داشت كه بـا     سال. ها متحول شده است     آن
لين تحول در نظام دانشگاهي در اواخر قرن نوزدهم، پژوهش نيز بـه كاركردهـاي آن                او

مريكـا بـازپردازي   ا نيز در 1970ي   در اواخر دهه.(Etzkowitz, 2003: 110)افزوده شد 
ها در مورد كاهش مزيـت      هاي پژوهشي عمومي، در پي افزايش نگراني      مفهوم نقش نظام  

فـزايش انتقـاد از   ا و (Baldini, et al., 2006: 519)ه هاي پيـشرفت رقابتي ملي در فناوري
و توجه نداشتن به كاربردي     هاي جديد    فناوري ي   صرف به توسعه   دليل توجه    به هادانشگاه

اين امر موجب ايجاد انقالب .  آغاز شد(Siegel et al., 2003: 112)ها كردن اين فناوري
ي اقتصادي و اجتماعي جوامع،  سعهدوم دانشگاهي شده و طي آن، مشاركت در فراگرد تو

توان به داليلي چنـد      را مي  ها  اين تحول . ها افزوده شد  هاي دانشگاه موريتابه وظايف و م   
اي در رقابت جهاني برخـوردار      در دنياي كنوني، علم و دانش از جايگاه ويژه        : نسبت داد 

تـوان   اي كه مـي   هگون ها تبديل شده، به   بوده و اقتدار علمي به مزيت رقابتي اصلي كشور        
ي ثـروت، يعنـي       گانـه  سـه  سنتيي موتور رشد اقتصادي، جايگزين منابع         گفت به منزله  

در واقع ظهور اقتصاد . (Etzkowitz, 2003: 109)زمين، نيروي كار و سرمايه، شده است 
، روابط بين علم، فناوري، نوآوري و عملكرد اقتصادي را دگرگون           1990ي    نوين در دهه  

 بـين  هـايي  ري كه در اقتصادهاي دانش بنيـان و يادگيرنـده، چنـين تعامـل             طو كرده، به 
منظـور   ي نوآوري براي توليد، انباشت و توزيع دانش بـه           عملگرهاي گوناگون در عرصه   

 هاي مبتني بر فنـاوري، ضـروري اسـت         و نوآوري  هاگري از طريق تغيير   افزايش رقابت 
(Inzelt, 2004: 975) .ي توليـد دانـش،    ي نهادهـاي عمـده   مثابهها به رو دانشگاه از اين

 بر پژوهش و آموزش، نقـش       افزوندليل تغيير در ماهيت توليد علم و توليد اقتصادي،           به
 :Etzkowitz and Leydesdorff, 2000)انداي يافتهي اقتصادي و منطقه جديدي در توسعه

 در  ايجاد شده  يهااز سوي ديگر با توجه به شرايط كنوني جهان و روندها و تغيير            . (121
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 اساسي در رسالت، سـاختار، فراگـرد و         هاي   و اصالح  ها  هاي اخير، ايجاد تحول   طول دهه 

كـه بـا كـاهش     ضمن ايـن . ناپذير استنظر امري اجتناب ها بهفرهنگ حاكم بر دانشگاه   
ايجـاد  دنبال آن در كـشورهاي اروپـايي         و به  امريكاهاي عمومي پژوهشي كه در      بودجه
هايي در  هاي مورد نياز خود شروع به فعاليت      مين بودجه اها نيز براي ت   اه است، دانشگ  شده
  . وكار كردندهاي تجاري و كسبحوزه

 مشاركت مستقيم نهادهاي دانشگاهي در رشد اقتصادي،        ي   درباره هاگيري انتظار شكل
 و ايجاد واحدهاي جديد سازماني بـراي        1ها  ها به واگذاري حق اختراع    مجاز شدن دانشگاه  

 ,.Baldini et al)سازي بودند در روند تجاريها نتقال فناوري، از جمله آثار جديد اصالحا

دهـي   ها و سـازمان ها، تدوين راهبردها و سياستريزيها در برنامهدانشگاه. (519 :2006
ها و روابط جديد خود با ساير نهادهاي جامعه، بايد توجـه بـه مـديريت دانـش،                  فعاليت

ها براي تحقق اهـداف،       برداري بهينه از آن   منظور بهره  به(اي فكري را    هفناوري و دارايي  
  . خود قرار دهندهاي هس مالحظادر ر) اندازهاها و چشمموريتام

 مواجـه   هـا    و تحول  هااي با اين تغيير   گونه هاي گوناگون به تدريج، هريك به     دانشگاه
د آن هـستند كـه بـا        يك درصد  گويا هر . دهندها واكنش نشان مي     شده و نسبت به آن    

هـا،  هـا، راهبردهـا، الگوهـا، و رويـه         ضروري و اتخاذ بهترين سياست     هاي  انجام اصالح 
  . بقا و رشد و اقتدار خود را در رقابت با سايرين تضمين كنندهاي ضرورت
 هنجارها و رسـالت     تي ضمن رعا  تواني است كه چگونه م    ني ا قي تحق ي اصل ي  لهامس
رو، اين    از اين   به بازار ارايه كرد؟    يصورت تجار  ها را به    نها، محصوالت آ   دانشگاه يعلم

هاي انتقال تجاري دانش در پـنج دانـشگاه برتـر           ي روش   مقاله با هدف بررسي و مقايسه     
 ل،ييهاروارد،  يعني  ( آموزش عالي تايمز     ي  سسهو م 2007بندي سال     جهان، بر مبناي رتبه   

ي   گـزين شـده   شود تا يك الگوي به      مي انجام)  لندن ي كالج سلطنت  و جيآكسفورد، كمبر 
كننـد تـا    گران سـعي مـي      كه پژوهش   ضمن اين . سازي دانش تدوين و ارايه شود     تجاري
  .بندي كنندهاي اين الگو را در معرض نظرسنجي خبرگان قرار داده و اولويتويژگي

                                                      
1. Patent 
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 دانشگاه كارآفرين
ي اروپـايي در     و كـشورها   امريكـا ويـژه در     هاي متعددي، به  هاي اخير، پژوهش  در سال 
ي اقتـصادي و اجتمـاعي و       ي كارآفريني دانشگاهي، مشاركت دانشگاه در توسـعه       زمينه
 محققان تعاريف گوناگوني از كارآفريني دانشگاهي       .سازي دانش انجام شده است    تجاري

برخـي از   . هـايي از ايـن پديـده اشـاره دارنـد          ها به جنبه    اند كه هر يك از آن     ارايه داده 
سـازي  تجـاري هـاي   ي فعاليـت     تعريف كارآفريني دانشگاهي، به كليه     گران در   پژوهش

-Klofsten and Jones) انـد  كـرده  اشـاره  خارج از وظايف عادي آموزشي و پژوهـشي 

Evans, 2000, 300)   هـاي نوظهـور   ؛ در حالي كه برخي ديگر از محققـان بـر فعاليـت
تـوان  دارند؛ از آن جمله مي    تري    كيد بيش اهاي زايشي، ت  ويژه ايجاد شركت    ها، به دانشگاه

به تعريف اتزكويتز اشاره كرد كه دانشگاه كارآفرين را مركـز رشـدي طبيعـي فـرض      
برخوردار است،  ) ها  يا تركيبي از آن   (كه از ساختارهاي حمايتي تجاري و فكري         كند مي
زي انـدا توانند با اتكا به اين ساختارها نسبت بـه راه         طوري كه استادان و دانشجويان مي      به

 ,2007)1رايت و همكارانش. (Etzkowitz, 2003: 112)هاي جديد همت گمارند شركت

vii)      فراتر از تمركز سنتي بر اعطاي       ،سازي تجاري ي  توسعه، نيز كارآفريني دانشگاهي را 
 ي زايـشي هـا شـركت  ايجـاد  مشتمل بر اقدام بـه     هاي فكري دانسته، آن را    داراييامتياز  

هـا  در برخي پژوهش  . دانند، مي اهدانش توليد شده در دانشگاه    از فناوري و     دست آمده   به
دنبال درك و شرح     كه به   تعريف شده  يني از كارآفر  ياحوزهنيز كارآفريني دانشگاهي،    

اند   دست آمده   به دانشگاه   ي فكر يهايياز دارا ي است كه    دي جد هاي   و محصول  ها  همخاطر
)Llano, 2006: 6(.  

 ايجـاد شـده در ميـان    هاي جام شده، براي تشريح تحول هاي ان  و پژوهش  ها  در تحقيق 
هاي نهادي جامعه، در راستاي گسترش نوآوري و كارآفريني مبتني بر دانش، به دو حوزه

. 3گانـه   و الگوي مـارپيچ سـه  2الگوي نظام ملي نوآوري: چارچوب عمده اشاره شده است  
                                                      

1 Wright et al 
2 National Innovation System (NIS) 
3 Triple Helix  
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و سـاير   ) نـوآوري ي موتـور      به مثابـه  (ها  نظام ملي نوآوري بر ضرورت وجود شركت      

در حـالي كـه تمركـز مـارپيچ         . كيد دارد ات) ي ساختارهاي حمايتي    به منزله (ها    سازمان
هاي تركيبي مانند مراكـز       گانه بر تعامل بين صنعت، دولت و دانشگاه و ايجاد سازمان           سه

 :Etzkowitz et al., 2005)هاي جديد است رشد، براي حمايت از فراگرد ايجاد شركت

اي توانند نقش عمده  ها مي كند كه دانشگاه  گانه بيان مي  ي مارپيچ سه    اقع نظريه در و . (411
هـاي    اين الگو از نظر تحليلي با رويكرد نظام       . در نوآوري جوامع دانش بنيان، داشته باشند      

گيرنـد،  ها نقش رهبري را در نـوآوري برعهـده مـي          ها شركت   ملي نوآوري كه در آن    
 هاي   كه تنظيم  هايي و انتظار  ها   ارتباط ي  گانه، بر شبكه    سه در الگوي مارپيچ  . متفاوت است 

شود كند، تمركز مي  دهي مجدد مي  ها، صنايع و عامالن دولتي را شكل      نهادي بين دانشگاه  
(Etzkowitz and Leydesdorff, 2000: 109) .  

صنعت، دولت و دانشگاه    : گانه عبارتند از   ي الگوي مارپيچ سه     دهنده  هاي تشكيل حوزه
 مراكـز   ماننـد  ،هاي تركيبي   براساس اين الگو، سازمان   . ديگر هستند    در تعامل با يك    كه
اي، بـا تركيـب اجـزاي       گذار مخاطره هاي سرمايه  و شركت  2، دفاتر انتقال فناوري   1رشد
سـمت الگـوي      و دانـشگاه در انتقـال بـه        آينـد   وجود مي   بههاي نهادي گوناگون،      حوزه

دهـي    ، به توانايي انتقال فناوري و سازمان      "هاي صنعت نقش"كارآفرينانه، با ايفاي برخي     
  .(Etzkowitz et al., 2005: 413)يابد ها دست ميشركت

  سازي دانش تجاري
سـازي و اسـتفاده از      هـاي تجـاري   تر تعاريف كارآفريني دانشگاهي، به فعاليت       در بيش 
حتي برخي  . تهاي فكري دانشگاه براي كسب منافع مالي و تجاري اشاره شده اس           دارايي

 شـكل   راكارآفريني دانشگاهي،  (Toole and Czarnitzki, 2007,719)گران از پژوهش
 افتد  اتفاق مي  اين پديده زماني     تعريف كرده و بر اين باورند كه      خاصي از انتقال فناوري     

                                                      
1 Incubators 
2 Technology Transfer Offices (TTO) 
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سـازي    تصميم بـه تجـاري     ، غيرانتفاعي  پژوهشي و نهادهاي ها    گران دانشگاه   كه پژوهش 
طور معمـول     گيرند؛ بنابراين به   خود مي  هاي  هيافته در مؤسس   يا توسعه  ده و توليد ش فناوري  
هاي فكري دانشگاه را متـرادف بـا كـارآفريني دانـشگاهي فـرض                سازي دارايي   تجاري

 موجـود در نهادهـاي      نظـري  و دگرگوني دانـش      تبديل فراگرد   ،سازي  تجاري. كنند مي
 كـه در  (Spilling, 2004: 3) استدي هاي اقتصا برخي انواع فعاليت، در قالبدانشگاهي

هاي بزرگ و معتبـر جهـان قـرار گرفتـه و            همين اواخر مورد توجه بسياري از دانشگاه      
ها نگرش  عوامل زيادي باعث شده كه دانشگاه     . سرعت درحال گسترش و توسعه است      به

ـ          برداري از نتايج پژوهش   ي بهره   خود را در مورد نحوه     ا ها تغييـر داده و تـالش كننـد ت
يكي از ايـن    . هاي بخش خصوصي داشته باشند    اي با شركت  مشاركت و همكاري فعاالنه   

 ,OECD)هاي پژوهشي اسـت  مين بودجهاتر براي ت داليل، تالش براي جذب منابع بيش

2000: 165-6).  
منظور كنترل يـا اجتنـاب از تعـارض در      چهار رويكرد را به(117 :2003)اتزكويتز 

منـع  ) 1: كنـد سازي دانش، معرفي مـي    نعت و دانشگاه و تجاري    منافع، در روابط بين ص    
وي توضـيح   . سـازي   پارچـه   يك) 4ها و   تفكيك فعاليت ) 3،  1ضرورت افشا ) 2فعاليت،  

تر از آن باشد كه بتـوان آن را منـع كـرد و               مطلوب امكان دارد دهد كه اين فعاليت      مي
تفكيك "رو    دارد؛ از اين   ، اثربخشي ضعيفي  ها   و اكتشاف  ها  ضرورت براي افشاي اختراع   

هـاي  سـازي فعاليـت     پارچـه   يـك  تالش براي " و   "وكارهاي دانشگاهي از كسب   فعاليت
 تحـت عنـوان     ها را   توان آن داند كه مي  را دو رويكرد برتر مي     "وكار  پژوهشي و كسب  

سازي  تجاري "موج"ي اخير دو      در چند دهه  . ، تعريف كرد  تر نهادي   موريت وسيع ايك م 
سـيس  اتمربـوط بـه    آغـاز شـد   1980 ي اولين موج كه در اوايل دهـه  . اندشناسايي شده 

) شـد   هاي پيشرفته انجـام مـي     كه اغلب با هدف جذب شركت      ("سنتي"هاي علم    پارك
هاي زايـشي و     شد نيز بر ايجاد شركت     برپا 1990 ي  موج دوم كه در نيمه دوم دهه      . است

تر دانـشجويان     گيري بيش انشگاه و در  هاي فكري د    برداري از دارايي  واگذاري امتياز بهره  
                                                      

1 disclosure 
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بنـابراين  . (Rasmussen et al., 2006: 530)سـازي تمركـز دارد   هاي تجاريدر فعاليت

گونـه    توان گفت همـان   سازي دانش در دانشگاه توجه شده است كه مي        به تجاري قدر    آن
ـ      كه در گذشته انتشار نتايج پژوهش، به مثابه        مـي  ت علاي يك مسؤوليت مهم اعضاي هي

هـا  ي يك كاركرد اجرايي مهـم دانـشگاه         ، امروزه انتقال فناوري به منزله     شد  ميشناخته  
  .(Etzkowitz, 2003: 115) مدنظر است

   انتقال تجاري دانشهاي ضرورت
فراگـرد انتقـال    هـا بايـد بـه       دهد كه دانشگاه   نشان مي  ها از پژوهش  دست آمده   بهنتايج  
مـديريت   تغيير در     آن، مانند  هاي  برخي ضرورت نگريسته و    راهبردي از ديدگاه    فناوري

 گيري درتصميم و انتقال فناوريهاي نهادي براي  تدوين اهداف و اولويتنيروي انساني،
يافته به اين فراگرد را براي تحقق و ارتقـاي اثربخـشي آن، مـدنظر                مورد منابع تخصيص  

هـاي   نتايج پـژوهش سازي تجاريهاي  ضرورت).Siegel et al., 2003: 122( قرار دهند
  .ي فرهنگي، ساختاري و سياسي تقسيم كرد توان به سه گونهدانشگاهي را مي

رو  گذار بر عملكرد آن اسـت؛ از ايـن        اثري    فرهنگ هر سازمان يكي از عوامل عمده      
سازي محصوالت دانشگاهي، بايد فرهنگ متناسب با اين رويكرد را ي تجاري براي توسعه

بر ضرورت ايجـاد     زمينه،    اين  در  انجام شده  هاي  تحقيق. يت كرد در دانشگاه ايجاد و تقو    
  حمـايتي و    فرهنـگ  يبراي ايجاد و ارتقـا    هاي نهادي    زيرساختي و نوآوري   هاي  اصالح

 O’Shea et al., 2005, 1006; Henrekson)كيـد دارنـد  ا تكارآفرينانه در نهاد دانشگاه،

and Rosenberg, 2001: 207).  
هـاي    ي گـرايش    ها، منجر به توسعه   ي گوناگون در دانشگاه   وجود ساختارهاي سازمان  

شود؛ براي مثـال، سـاختار بوروكراسـي        ها مي   هاي تجاري در آن   متنوع نسبت به فعاليت   
 تجـاري  هـاي   منجر به كاهش گرايشامكان دارداي، با مرزهاي سنتي سازماني آن     حرفه

هايي كه به سـمت  انشگاه؛ د(Debackere and Veugelers, 2005: 329)ها شود دانشگاه
پـذيري   منظور افزايش كـارآيي، اثربخـشي و رقابـت    روند، بهكارآفرينانه شدن پيش مي 

با ايجاد پيوندهاي . ي ساختارهاي خود هستند     خود، مجبور به تجديد نظر در شكل و اندازه        
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رنـگ  حال كم  نزديك بين نوآوري و پژوهش، مرزهاي سنتي بين دانشگاه و صنعت در           
 انتقال دانـش  ضرورت كيد برافزايش توجه و ت و ا)Etzkowitz, 1998: 826(ه شدن بود

هاي گونـاگون   سازوكاركارگيري   هدانشگاه و صنعت، منجر به ايجاد و ب       ميان  و فناوري   
ي  توسعهها شامل سازوكاراين . (Looy et al., 2004: 426)  استشده، 1معطوف به انتقال

هـاي زايـشي دانـشگاهي، و       قـال فنـاوري، شـركت      يا دفـاتر انت    دفاتر ارتباط با صنعت   
 وكـار هاي علم و فناوري و مراكز رشـد كـسب          مشترك، پارك  ي   پرمخاطره هاي  همبادل

 ,Grimaldi and Grandi(سـيس  اهاي تازه ت حمايتي به شركتهاي  خدمتي براي ارايه

دار   سهامي مثابهها به ها دانشگاه كه در آني مشتركهاي اقتصادي  فعاليت يا)112 :2005
در عمـل، ايجـاد دفـاتر انتقـال     . (Tijssen, 2006: 1571) ندشو مي،كنندايفاي نقش مي

ها، منجر به افزايش ارتباط ميان صـنعت و دانـشگاه شـده             فناوري در بسياري از دانشگاه    
 .(Debackere and Veugelers, 2005: 327)است 

 "باال به پـايين   " صورت   به هاي دانشگاهي سازي پژوهش  تجاري هايبرخي از سياست  
 از سـوي افـراد و       "پايين به بـاال   "صورت    برخي ديگر به    و  آن عامالناز سوي دولت و     

 .(Goldfarb and Henrekson, 2003) شـوند  مـي اعمـال هاي داخل دانشگاه، موجوديت
، گـزارش داد كـه بـسياري از         2000هاي اقتـصادي در سـال       سازمان توسعه و همكاري   

تـر،    با حركت به سمت استقالل بـيش      (ها   در دانشگاه  هايي  نجام اصالح كشورها درحال ا  
هـاي  سازي نتـايج پـژوهش    تر و مبتني بر عملكرد، و افزايش تجاري       ريزي رقابتي بودجه
هاي دانشگاه از كه حمايت ضمن اين. (Rasmussen et al., 2006: 519) هستند) عمومي
 1980  سال در. است  توجهي افزايش يافته   سازي دانش و انتقال فناوري به حد قابل       تجاري
 راه انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت را از ي  تالش كرد تا موانع بالقوه مريكااي    كنگره
 :Siegel et al., 2003) از ميان بردارد2دال -بايه و تدوين قانوني به نام قانونگذاري قانون

ي عمـومي انجـام       كـه بـا بودجـه     هايي  دال مالكيت پژوهش   - قانون بايه  براساس. (112
اي شديد بـراي    ها انگيزه گر تعلق يافته و اين امر در دانشگاه         شدند، به سازمان پژوهش    مي

                                                      
1 transfer-oriented 
2 Bayh-Doleh 
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 هـاي فكـري ايجـاد كـرد       بـرداري تجـاري از دارايـي      هايي براي بهره  وجوي راه   جست

(Debackere and Veugelers, 2005: 324) .اين قانون بـه حـدي بـود كـه     اثرگذاري 
سـازي  ي كارآفريني دانـشگاهي و تجـاري    انجام شده دربارههاي ي تحقيق   در همه  اتقريب

ي   گـذار بـر توسـعه     اثرتـرين عامـل     ي عمـده     از آن به مثابه    شده و اشاره  به آن   دانش،  
  اقتـصادي  ي   ايجـاد انگيـزه    اباين قانون    .است  ياد شده  امريكاكارآفريني دانشگاهي در    

 را براي پيدا كردن بهتـرين       گوناگونهاي   كه راه  دهدمي ها اجازه   به آن ،  ها دانشگاه براي
هيچ اجبار و حتي پيـشنهادي در مـورد         در اين قانون    . تجربه كنند ي اقتصادي     توسعهراه  

تر   بيشالي كه در     ح  در .نشده است  ارايه   ي تجاري هاچگونگي واكنش مناسب به فرصت    
 ارتقـا و  بـراي   راهـايي است سي طور مستقيم   ها به دولت اروپا،   ي  كشورهاي عضو اتحاديه  

 كننـد   پژوهـشي ديكتـه مـي      هاي  هسسوها و م  ، به دانشگاه  هاي فكري داراييآسان  انتقال  
(Goldfarb and Henrekson, 2003: 640).     البته در همـين اواخـر برخـي كـشورهاي 

اروپايي مانند دانمارك، آلمان، اتريش و نروژ نيز قوانين مالكيت فكري خود را اصـالح             
با توجه . (OECD, 2003: 11)اند   حق مالكيت فكري را به دانشگاه واگذار كردهكرده و

گـذاران    كارآفريني مبتني بر دانش در فراگرد رشد اقتـصادي، سياسـت           ي  به نقش عمده  
هاي كـارآفريني، تبـديل دانـش جديـد بـه محـصوالت و              كيد بر سياست  اتوانند با ت   مي

  ).Audretsch et al., 2008: 10( يق كنندتشورا  هاي قابل كاربرد و مبادلهفناوري
هاي كالن كشورها در قبال مديريت دانش و فناوري توليد          سياست عالوه بر قوانين و   

ها ها و قوانيني در سطح نهادها و دانشگاه       ها و نهادهاي پژوهشي، سياست    شده در دانشگاه  
ـ       امكان دارد شوند كه   نيز تدوين مي   هـاي    وسـسه ط م  منجر به كسب نتايج گوناگون توس

ها در مـورد چگـونگي   هاي دانشگاهسياست. گوناگون مستقر در درون يك كشور شوند   
هاي فكري، مجاز كردن دانـشگاهيان بـه درگيـري در           واگذاري امتياز استفاده از دارايي    

 ي  ي دريافت هزينه در قبال انتقال فناوري، ارايـه          وكار، نحوه هاي تجاري و كسب   فعاليت
ها از جمله برداري تجاري از فناوريهاي گوناگون براي بهرهت و كمكامكانات، تجهيزا 

 ,Shane)شوند ها ميمواردي هستند كه منجر به افزايش تفاوت در سطح عملكرد دانشگاه

2004: 69-76) .  
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  هاي انتقال دانش و فناوريروش
 آن، بـه  تجاري بـودن نظر از تجاري يا غير  دانش و فناوري توليد شده در دانشگاه، صرف       

. هاي بخش خصوصي و عمومي است        گوناگون قابل انتقال به صنعت و سازمان       هاي  شكل
هشت راه ارتباطي گوناگون را براي فراگرد انتقال فناوري معرفـي  ) 636 :2000 (1بزمن

  واگـذار  هايامتياز) 3،  ها  حق اختراع ) 2هاي منتشر شده،     و نوشته  ها  همقال) 1: استكرده  
  هاي غيررسـمي،   روش) 5جذب فناوري،   ) 4هاي فكري،   داري از دارايي  برشده براي بهره  

. هـاي زايـشي   ايجاد شـركت  ) 8 فناوري در محل،     ي  ارايه) 7ي نيروي انساني،      مبادله) 6
اي،  مـشاوره هـاي   خدمتي ، ارايهها  ي محصوالت و خدمت     مشاركت با صنعت در توسعه    

هاي اقتصادي مبتني بر انتقـال      كت با كاركنان بخش صنعت، ايجاد شر      ها  هبرگزاري جلس 
هـاي  هاي مشترك با صنعت و نظاير آن نيـز از جملـه راه           هاي دانشگاه، پژوهش  فناوري

 Landry et)اشاره شده است به آن  گوناگون هاي ديگر انتقال دانش هستند كه در تحقيق

al., 2007: 566).  
 انجـام   شـيوه ده بـه دو     طور عم   ها به سازي در دانشگاه  هاي تجاري در مجموع، فعاليت  

  :شوند مي
 مـشاوره بـه     هاي   خدمت ي  هاي فكري و ارايه   واگذاري امتياز استفاده از دارايي    ) الف
هـا بـوده،    گونـه فعاليـت   ي اين   كه شكل سنتي و ديرينه    (هاي خصوصي و عمومي     بخش

  ؛)نسبت طوالني است داراي قدمتي به
كـه شـكل جديـد و    (گاهي هاي دانـش هاي جديد مبتني بر فناوريايجاد شركت )ب

هاي پيشرفته بوده، در همين اواخر نيز توجه        ويژه فناوري  سازي دانش و به     نوظهور تجاري 
 :Di Gregorio and Shane, 2003)است  گران را به خود جلب كرده بسياري از پژوهش

209) .   
 ي كـه بـرا    دهنـد را توسعه مي   يدي جد هاي اقتصادي فعاليت ، زايشي يهاشركتاين  

چـون    ي ديگري هـم    نهادها ي فكر يهاييدارااستفاده از    هايازيامتدريافت   به   ي،انداز راه
                                                      

1 Bozeman 
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هـا و راهبردهـاي خـود    ها نيز طبق قـوانين و سياسـت   بوده و دانشگاه   وابسته هادانشگاه

ها سهيم  توانند به جاي دريافت هزينه در قبال دارايي فكري، در بخشي از اين شركت              مي
هـاي زايـشي در مقابـل    ايجاد شـركت  ).Lockett and Wright, 2005: 1044-5(باشند 

سـازي دانـش محـسوب        ي مهمي براي تجـاري      ها، روش كارآفرينانه    واگذاري امتياز آن  
ـ ي هـر  ؛ امـا اسـتفاده  (Debackere and Veugelers, 2005: 326)شود  مي ك از ايـن   ي

شـرايط بـازار و     سازي دانش، بستگي به عواملي نظير ماهيت فناوري،         ها در تجاري   روش
  .هاي دانشگاه داردسياست

   تحقيقشناسي روش
در  .اين تحقيق با توجه به اهداف و موارد بررسي شده، در دو مرحله انجـام شـده اسـت                  

 استفاده شده است، پنج دانـشگاه       2گزيني   و به  1ي تطبيقي   ي اول كه از روش مطالعه       مرحله
 The Times(ي آموزش عالي تايمز  سسهو م2007بندي سال معتبر جهان، بر مبناي رتبه

Higher Education, 2007: 4(آكسفورد، ييـل، و  كمبريجهاي هاروارد،  يعني دانشگاه ،
هـا  ها، سياستها از حيث روش  ها و تفاوت   شباهت ي  منظور مقايسه  كالج سلطنتي لندن، به   

وجـود و   بر اساس اسـناد و مـدارك م       . اندو فراگردهاي انتقال تجاري دانش انتخاب شده      
الگـوي  "ي    ها بررسي شده، الگويي به منزله     ها و تفاوت  ها، اين شباهت    تحليل محتواي آن  

ها شناسايي  سازي دانش در دانشگاه   ي تجاري    عمده هاي  ، تدوين و ضرورت   "گزين شده به
اسناد راهبردي،  :  عبارتند از  انتخاب شده هاي  ي تطبيقي دانشگاه    منابع اصلي مطالعه  . اندشده

  .ها ها و منابع مرتبط با آنهاي مرسوم دانشگاهها و رويه نامهمقاوله
 در ميان خبرگان و     3ي دلفي   نامه   از توزيع پرسش   دست آمده   بهي دوم، نتايج      در مرحله 

در اين مرحله يـك     . متخصصان كارآفريني دانشگاهي و انتقال دانش مدنظر قرار گرفت        
تخصصان در دانشگاه تهران توزيع شد       دلفي براي نظرسنجي از خبرگان و م       ي  نامه  پرسش

                                                      
1 Comparative study 
2 Benchmarking 
3 Delphi  
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 ي   اسـتخراج شـده    هـاي   بندي ضرورت هاي الگوي مطلوب و اولويت    ي ويژگي تا درباره 
 از ايـن مرحلـه نيـز بـا          دست آمده   بهنتايج  . ها كسب نظر شود     سازي دانش از آن    تجاري

خبرگان و متخصصان كـارآفريني دانـشگاهي و        . ، تحليل شد  1روش تحليل سلسله مراتبي   
سازي دانش، از ميان مسؤوالن مركز كارآفريني، استادان كـارآفريني و رؤسـاي             اريتج

ـ . ها انتخاب شـدند     ن پژوهشي آن  اهاي دانشگاه تهران يا معاون    دانشكده  ايـن   هـاي   الوس
 قبلي طراحي شـدند     ي  ي زوجي عوامل استخراج شده از مرحله        نامه با هدف مقايسه     پرسش
 بـا   هـا   ايـن سـوال   . ديگر بسنجند   موارد را نسبت به يك    دهندگان بتوانند اولويت      تا پاسخ 

العاده زياد  هاي ترجيح فوق    اند كه از گزينه     اي طراحي شده   نقطه 9استفاده از يك پيوستار     
امتيـاز  (تـر  ، كمي مرجح)5امتياز (، ترجيح زياد )7امتياز (، ترجيح بسيار زياد     )9امتياز  (
هـا را     هـاي بـين آن     حالت 5 و   3،  1و اعداد   استفاده شده   ) 1امتياز  (و ترجيح مساوي    ) 3

) 1/0(اي باالتر از حـد مجـاز        نامه  در صورتي كه نرخ ناسازگاري پرسش     . دهندنشان مي 
هـا بـا    نامه  تحليل اين پرسش  . شوددهنده، تكميل مي  نامه دوباره توسط پاسخ     باشد، پرسش 

  .مراتبي انجام شد استفاده از روش تحليل سلسله

  ها اي دفتر انتقال فناوري دانشگاهه ويژگيي مقايسه
داراي دفتر يا شركتي    ها    ي آن   همه دهد كه  نشان مي  انتخاب شده  پنج دانشگاه    هايبررسي

سازي هاي مربوط به تجاري   هاي فكري و انجام فعاليت     امور مربوط به دارايي    ي  براي اداره 
سـازي فنـاوري    جـاري يي هاروارد و ييل، انتقال و ت      امريكادر دو دانشگاه     .ها هستند   آن

ـ  ر  دفتـر   كه تحت نظارت و سرپرسـتي      است دفاتري   ي  برعهده  دانـشگاه فعاليـت     يسي
هاي انگليسي آكسفورد، كمبريج و كالج سلطنتي لندن،         در حالي كه در دانشگاه     ؛كنند مي

ايجـاد  هـا را      آن كه خود دانشگاه     شوند  ميهاي تجاري انجام    ها توسط شركت  اين فعاليت 
طور   بههاي آكسفورد و كمبريج     هاي انتقال فناوري دانشگاه   يت شركت مالك. كرده است 

مالكيـت  % 9/71مورد كالج سلطنتي لنـدن،        درحالي كه در   ؛هاست كل متعلق به دانشگاه   
                                                      

1 Analytic Hierarchy Process 
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هـاي  شركت انتقال فناوري بـه دانـشگاه تعلـق داشـته و مالكيـت مـابقي بـه شـركت         

، هاي فكري توليدشده  ر، دارايي در مورد سه دانشگاه اخي    . است گذاري واگذار شده   سرمايه
 بين دانشگاه و شركت، به شركت انتقال فنـاوري واگـذار            انجام شده  هاي  برمبناي توافق 

  . شوندمي
هاي علمـي   هاي فكري توليد شده در حوزه     سازي دارايي   در چهار دانشگاه، بر تجاري    

انـشگاه  شـود؛ درحـالي كـه د      كيد مـي  ا ت 1 علوم مهندسي و علوم زيستي     مانندكاربردي،  
كيد دارد؛ اما   اهاي علمي، از جمله علوم انساني و اجتماعي نيز ت         ي رشته   آكسفورد بر كليه  

سـازي   از تجـاري دست آمده بهي اين دانشگاه حاكي از درآمد اندك       هاي ساالنه   گزارش
  . هاي علمي است گونه رشته در اين

ـ هاي دانـشگاه و فعاليـت     هاي جديد مبتني بر فناوري    ايجاد شركت  اي مربـوط بـه     ه
 در  ؛ پـنج دانـشگاه هـستند      مشابههاي     فعاليت  از جمله  هاي فكري، واگذاري امتياز دارايي  
 در   كـه  وكارهـاي خـارج از دانـشگاه       مـشاوره بـه كـسب      هـاي   حالي كه ارايه خدمت   

، در سـه    شـود   مـي هاي آكسفورد و كمبريج توسط دفاتر انتقال فنـاوري انجـام             دانشگاه
  .انددهاي دانشگاه واگذار شدهواحساير دانشگاه ديگر به 

 در  دهد كه هاي منتخب نشان مي   هاي دفاتر انتقال فناوري دانشگاه    موريتا م ي  مقايسه
 و پس از آن     شتهها در اولويت قرار دا      تر آن    در بيش  توجه به منافع عموم   ها    برخي از آن  

مين منافع ا تايبه نوعي بر اين مورد نيز بوده و اقتصادي ي ايجاد درآمد و توسعهتاكيد بر 
هاي هاروارد و ييل كه     دفاتر انتقال فناوري دانشگاه    براي نمونه،    .است عموم تعريف شده  

كيد فراواني  اكنند، در تعريف اهداف خود، ت     اتر داخلي دانشگاهي فعاليت مي    فصورت د  به
دانـشگاه  كـه در مـورد       در حـالي  . انـد رساني به جامعه كرده   مين منافع عموم و سود    ابر ت 
 هاي تجاريصورت شركت ها به  كه دفاتر انتقال فناوري آنريج و كالج سلطنتي لندنكمب
 در ميـان اهـداف تعريـف    كـه  شده كيداتر ت  بيش د، بر كسب درآمد و منافع مالي      هستن
  .نشده استاشاره مستقيمي مين منافع عموم ابه تها   آني شده

                                                      
1 Life science 
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 دفاتر انتقـال فنـاوري       ارايه شده توسط   هاي  ترين خدمت ، عمده )1(شماره  در جدول   
  . اند شدهها مقايسه دانشگاه

  
  1 ارايه شده در دفاتر انتقال فناوريهاي ي خدمت مقايسه. 1جدول 

  ها خدمت  دانشگاه

  هاروارد
 ها؛  دست آمده از پژوهش هاي فكري به واگذاري امتياز دارايي •
  هاي خود؛ گران در كسب حمايت از حق اختراع براي فناوري كمك به پژوهش •
 هاي مديريت هاروارد؛  آميز جديد در ارتباط با فناوري وكارهاي مخاطره ي كسب توسعه •
  . هاي فكري هاي مربوط به مديريت دارايي ي مشاوره به رياست دانشگاه در موضوع ارايه •

  آكسفورد

  : هايي براي كمك به ي خدمت ارايه
  ؛ هاي كه داراي ارزش بالقوه تجاري هستند شناسايي نتايج تحقيق •
  ها؛  ي تجاري آن ارزيابي ظرفيت بالقوه •
  ؛  (IPR)ها، از طريق حقوق مالكيت فكري  حفاظت از نتايج تحقيق •
  ها؛  بازاريابي براي اختراع •
  . انجام معامله براي انتقال دارايي فكري •

  ييل
  ها؛  ها و اكتشاف ي تجاري اختراع ارزيابي ظرفيت بالقوه •
  ثبت اختراع در زمان مقتضي؛  •
  . ي فناوري ييل وي شركاي تجاري براي واگذاري امتياز و توسعهوج جست •

  كمبريج
  هاي انتقال فناوري؛  خدمت  •
  هاي مشاوره؛  خدمت •
  . آميز جديد هاي مخاطره ها و مبادله گيري شركت هاي تامين بودجه براي شكل خدمت •

 كالج سلطنتي لندن

  تامين فناوري؛  •
  مديريت دارايي فكري؛  •
  هاي فكري؛  اييارزيابي تجاري دار •
  تحليل بازار؛  •
  هاي واگذاري امتياز؛  مذاكره •
  وكار؛ ها و فضا براي رشد كسب ي خدمت ارايه •
  . گذاري سرمايه •

                                                      
  :هاي زير مراجعه كنيد يابي به منابع اصلي طراحي اين جدول به مراجع و سايت براي دست 1

− http://www.provost.harvard.edu/intellectual_property_and_licensing/techdev. php, 2008-10-09. 
− “Intellectual Property, Patents And Licences”, 2007, Isis Innovation, university of oxford, UK. 

England, Oxford. 
− “Yale Policy on Intellectual Property, Patents, and Licensing Agreements”, 2002,Yale University, 

US. Connecticut. New Haven. 
− http://www.enterprise.cam.ac.uk /aboutus.php, 2008-23-08. 
− http://www.imperialinnovations.co.uk/?q=about/about-tertiary, 2008-13-08 
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فكري   را از زمان ايجاد داراييهايي  خدمت،ها دفاتر انتقال فناوري دانشگاههر يك از

 و  ها   اما بازه خدمت   ،ندده به ارزش اقتصادي ارايه مي     يابي  دستها و     برداري از آن  تا بهره 
  .  هستندديگر متفاوت يك ها تمركز دارند تا حدودي با آن ي كه برهاي نوع خدمت

  
 1هاي فكري ي اصول حاكم بر مديريت دارايي مقايسه. 2جدول 

  هاي فكري اصول حاكم بر مديريت دارايي  دانشگاه

  هاروارد

 : هاي فكري اصول حاكم بر مديريت دارايي
 عموم در كنار منافع مخترعان و مولفان؛ توجه به منافع  •
 ها؛  هاي فكري آن ها تالش گران در رابطه با محصول پژوهشحمايت از حقوق معمول  •
هـاي  هاي فكري، با وجود تمهيد حمايـت        شناسايي تعهدهاي بيروني دانشگاه در قبال دارايي       •

 ؛)رج از دانشگاههايي خا از سوي طرف(فكري ها براي توسعه دارايي  مالي با ساير حمايت
 : هاي تجاري اصول حاكم بر فعاليت

  دانشگاهي؛ هاي اولويت ماموريت •
 حفظ آزادي تحقيق؛  •
 استقبال از تحقيق؛  •
 حفظ رفاه آموزشي دانشجويان؛  •
  . حفظ اعتماد عمومي •

  --------------------  آكسفورد

  ييل
   جامعه؛ هاي فكري در ايجاد ارزش براي دانشگاه يا حفاظت شديد از دارايي •
  ترين منافع بالقوه براي دانشگاه و جامعه؛  هايي با بيشت تمركز بر فرصت •
 هاي فكري با ظرفيت بالقوه بهبود سالمت و كاميابي جامعه جهاني؛  توجه ويژه به دارايي •
  . هاي فكري از اكتشاف تا بازار ايجاد ارزش افزوده در هر يك از مراحل توسعه دارايي •

  كمبريج

 هاي مثبت تجاري؛  ترين اثرگذاري ارد داراي بيشتمركز بر مو •
 سازي فناوري؛  در پيش گرفتن مسير مشوق تجاري •
هاي آنها، مديريت تعارضات و تشويق  همكاري اثربخش با مخترعان براي حمايت از آرمان        •

 افزايي با ماموريت دانشگاه؛  هم
 ها؛  برد ايده پيدا كردن بهترين شركا براي پيش •
هـا و تخـصص انتقـال يافتـه را  اي كه نقش دارايي     رايط معقول و منصفانه   وگو براي ش    گفت •

 منعكس كند؛ 
 ترين تعداد از بهترين قراردادهاي ممكن؛  وگو و بستن بيش گفت •
  . كننده بازده باشند سازي و بهينه كه قراردادهاي منعقده، مشوق تجاري توجه به اين •
  -------------------- كالج سلطنتي لندن

                                                      
  :هاي زير مراجعه كنيد منابع اصلي طراحي اين جدول به مراجع و سايتيابي به  براي دست 1

− “Statement of Policy in Regard to Intellectual Property”, 2008, Harvard University, US. MA. 
Cambridge. 
− http://www. yale.edu/ocr/about/index.html, 2008-12-08. 
− http://www.enterprise.cam.ac.uk/aboutus.php?sub=131, 2008-23-08. 



   1389 بهار، 7شماره دوم، سال ، فصلنامه توسعه كارآفريني              

  

50 

  

  هاي فكري مديريت داراييي نحوه ي سهمقاي
 )2(شـماره    در جـدول      كـه  هـا هاي فكري دانشگاه  در مديريت دارايي  شده  اصول توجه   

دو دانشگاه امريكـايي ييـل و هـاروارد، بـر           ي آن است كه       دهنده   نشان اند،شدهمقايسه  
اري از بـرد نفعان گونـاگون در بهـره  مين منافع ذي  ا ت  به كيد دارند كه  ااصولي تمركز و ت   

گـران و مخترعـان       جامعه، دانشگاه، پژوهش  . اند معطوف شده  هاي فكري دانشگاه  دارايي
هـاي گونـاگوني از ايجـاد       هاي بيرون از دانشگاه كـه حمايـت       دانشگاهي و موجوديت  

سـازي دانـش محـسوب        نفعان تجـاري  آورند، از جمله ذي   هاي فكري به عمل مي     دارايي
 .شوند مي

هـاي   دارايـي ي  اداره بـراي  مستقل عنوان فعاليت   سازي به تجاريها به     در اين دانشگاه  
سـازي و يـا      بلكه به اين نكته اشاره شده كه مسيرهاي تجـاري          ،فكري اشاره نشده است   

در . مين منافع عمومي، انتخاب شده و دنبال خواهنـد شـد          اها، بسته به ت    انتشار عمومي آن  
ـ    مايت مي سازي دانش در صورتي توصيه شده و ح       نتيجه تجاري   ي  كننـده  ميناشود كـه ت

  . منافع عمومي باشد
 ي  هاي فكري، دانشگاه هـاروارد در زمينـه          بر اصول حاكم بر مديريت دارايي      افزون
 ي  سازي نيز به تعريف اصولي پرداخته است كه بر اساس اين اصول نيز در كليـه               تجاري
هاي علمي  موريتا م هاي گوناگون و  سازي بايد منافع طرف     هاي مربوط به تجاري   فعاليت

  .دانشگاه، در نظر گرفته شوند
هاي فكري دانشگاه كمبـريج نيـز بـر مـديريت            دارايي  مديريت اصول حاكم بر   در
هاي علمي دانشگاه اشاره    موريتاراستايي با م   ها و نيز هم     برداري از آن   در بهره  ها  تعارض

هاي فكري توليد شـده  ييسازي دارا  تجاريي  بر جنبه ،با اين حال اين دانشگاه    . شده است 
تـري    كيـد بـيش   ا ت هاگونه فعاليت  اين ي   بهينه كردن و توسعه    برايدر دانشگاه و تالش     

  . دارد
هاي فكـري خـود،     هاي مربوط به مديريت دارايي    مشي  ها در خط  هر يك از دانشگاه   

 بيـان هاي فكري توليد شـده توسـط دانـشگاهيان، شـرايطي را     براي تعيين مالك دارايي  
  . شود ميها اشاره   به آن)3(شماره اند كه در جدول كرده
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  1ي شرايط تعلق دارايي فكري به دانشگاه مقايسه. 3جدول 

  شرايط تعلق دارايي فكري به دانشگاه  دانشگاه

  هاروارد

 : مشي حق اختراع انجام گرفته و داراي شرايط زير باشد توسط افراد مشمول خط
  باشد؛ يا با يك توافق بين هاروارد و طرف سوم •
 با استفاده از حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از سوي هاروارد باشد؛  •
توجه از قضا، تجهيزات، مواد يا ساير منابع فراهم شده توسط و يـا از طريـقبا استفاده قابل     •

  . دانشگاه، حاصل شده باشد

  آكسفورد
دجه پژوهشتامين بو. محل تامين بودجه پژوهش، مالك تعيين مالك دارايي فكري است

توسط شوراي پژوهش، موجب تعلق دارايي فكري به اين شورا شده و شركت ايزس مديريت
  . آن را برعهده خواهد داشت

  ييل

 : كه ها است مگر اين در مورد هيات علمي و كارشناسان؛ دانشگاه، مالك اختراع •
 اند؛  ههايي باشد كه افراد براي آن استخدام شد اختراع غيرمتبط با فعاليت    ـ 
اختراع تحت شرايطي ساخته شده باشد كه با درگيري امكانات و كاركنان دانشگاه، همراه      ـ

 . نباشد       
  . طور كلي دارايي فكري ايجاد شده متعلق به دانشگاه است به: در مورد دانشجويان •

ه اشـتغال در دانـشگاه،هاي فكري ايجاد شده در جريان انجام وظايف شغلي در طول دور             دارايي  كمبريج
   . متعلق به دانشگاه است

 كالج سلطنتي لندن

هاي فكري توليدشده توسط كاركنان، در صورتي  دارايي: در مورد هيات علمي و كارشناسان      •
 . تعلق دارد) دانشگاه(ها ايجاد شده باشد، به كارفرما  كه در طول دوره وظايف عادي آن

جاد شده در طول دوره تحصيل يا پژوهش، به دانـشجودارايي فكري اي  : در مورد دانشجويان   •
 : تعلق دارد، مگر در مواردي كه

مند بوده و حامي نسبت به مالكيـت دارايـي فكـري  ها از تامين مالي يك حامي بهره        آن) الف
  . ادعايي داشته باشد

 بـههاي پژوهشي معيني مشاركت داشته باشند كه دارايي فكري ايجاد شده            ها در برنامه    آن) ب
  . حامي مالي آن پژوهش تعلق داشته باشد

ها نوعي دارايي فكري ايجاد كرده باشند كه بر مبناي دارايـي فكـري موجـودي باشـد  آن) ج
توسط يكي از اعضاي هيات علمي با كارشناسان ايجاد شده يا با مشاركت اعضاي هيات علمـي

 . اختراع شده باشد
فكري توليد شده در طول دوره فعاليـت كـاريهرگونه دارايي   : در مورد هيات علمي مدعو     •

  . ها، متعلق به دانشگاه است آن
هاي فكري توليد شـده توسـط دانـشگاهيان،         چه كه در مورد تعيين مالك دارايي       آن

شود اين است كه در مجموع، استفاده از منابع مالي و تجهيزات دانشگاه و نيز               مشاهده مي 
                                                      

  :هاي زير مراجعه كنيد يابي به منابع اصلي طراحي اين جدول به مراجع و سايت براي دست. 1
− “Statement of Policy in Regard to Intellectual Property”, 2008, Harvard University, US. MA. 
Cambridge. 
− “Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy”, 2002, Isis 
Innovation, university of oxford, UK. England, Oxford. 
− “Yale University Patent Policy”, 1998, Yale University, US. Connecticut. New Haven. 
− “Intellectual Property Rights”, 2005, University of Cambridge, UK. England. Cambridge. 
“Intellectual Property Rights”, 2005, Imperial College London, UK. London. 
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هاي تعلق آن   ترين شاخص  دانشگاه، عمده  درظايف  توليد دارايي فكري در جريان انجام و      
  .به دانشگاه است

 هاي جديد  موارد مربوط به ايجاد شركتي مقايسه
ها و نقش دفاتر انتقال ، حمايتها هاي جديد، خدمت  موارد مربوط به ايجاد شركت     ي  كليه

 .سـت ه ا شد مقايسه   )4(شماره   در جدول    ،هاگونه شركت گران در اين    فناوري و پژوهش  
جـز دانـشگاه    هـا بـه    دانـشگاه ي شود، در كليـه مياين جدول مالحظه گونه كه در    همان

 ، توسـط  هاي جديد مبتني بر فنـاوري دانـشگاه       وكار ايجاد شركت   هاروارد، طرح كسب  
 ي  در زمينـه    را هادر هاروارد اين دفتر فقط اين شركت      . شودتهيه مي دفتر انتقال فناوري    
 يـاري   ،گـران كمـك كننـد       ند در طراحي اين طرح به پژوهش      توانيافتن افرادي كه مي   

هاي گذاران براي شركت    مديريت و سرمايه   گروه هر پنج دانشگاه در يافتن        البته .كند مي
هـايي بـين     اين كـار از طريـق ايجـاد شـبكه          وكنند  گران كمك مي    جديد به پژوهش  

گـذاران   سـرمايه ماننـد (هـاي جديـد   هاي گونـاگون درگيـر در ايجـاد شـركت       طرف
. شـود   انجـام مـي    )گران دانـشگاهي     و پژوهش  ،، فعاالن صنعت، كارآفرينان   پذير  مخاطره

 و  هـا   هها بسيار زيـاد بـوده و جلـس        گونه شبكه كيد بر اين  اويژه در دانشگاه كمبريج ت     به
شود تا از طريق ايجاد ها ايجاد ميهاي گوناگوني براي ديدار و تبادل نظر اين گروه برنامه
هـاي  برداري از دارايي   هاي جديد و دركل بهره      مفيد، ايجاد شركت   هاي  و ارتباط ها  شبكه

  .فكري دانشگاه و دانش جديد توليد شده، تقويت شود
 قوانين  ي تفسير و تطبيق     دفاتر انتقال فناوري هاروارد، آكسفورد و كمبريج در زمينه        

گـران،    پـژوهش هـاي فكـري مـورد نيـاز         برداري از دارايـي   و مقررات مربوط به بهره    
 .دهند ارايه مياي قابل توجهي مشاورههاي خدمت
ثمر رساندن   برداري و به  هاي جديد براي بهره    شركت ي  ارزيابي ظرفيت بالقوه  توان  مي
در . تلقي كـرد   آتي هر فناوري     ي  در توسعه  اثرگذاراز عوامل مهم     را   هاي جديد فناوري

گونـه  ارد و كمبـريج بـر انجـام ايـن         هـاي هـارو   دانشگاه ،شدهبين پنج دانشگاه بررسي     
ها  فناوري ي  هاي جديد براي توسعه    شركت ي  از ظرفيت بالقوه  يافتن   و اطمينان    ها ارزيابي

جانبـه و  هاي همهدانشگاه هاروارد و آكسفورد بر انجام بررسيكه     ضمن اين  .كيد دارند ات
  .ارندكيد داهاي جديد تگيري شركت اين مرحله، قبل از شكلي مين بودجهات
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  1هاي جديد  موارد مربوط به ايجاد شركتي يسهامق. 4جدول 

دانشگاه
  كالج سلطنتي لندن  كمبريج  ييل  آكسفورد  هارواد  موارد توجه شده

          -  وكار تدوين طرح كسب
كمك به يافتن 

            گذاران سرمايه
ن گروه كمك به يافت

            مديريتي
ارايه مشاوره در زمينه قوانين

  -    -      و مقررات
ارزيابي ظرفيت بالقوه 

شركت در تامين منابع براي 
  توسعه فناوري

  -  -    -  

    -  -      هاي همه جانبه بررسي
هاي  فضاي رشد شركت

وكار پارك علم و كسب  -  جديد
  مركز رشد سلطنتي      بگبروك

ايه سرمايه براي مرحله ار
            گيري شكل

كت
شر

اد 
ايج

در 
ي 
اور

ل فن
نتقا

ر ا
 دفت

ات
خدم

 
ديد

ي ج
ها

تامين سرمايه براي   
      -    -  ها سنجي ايده امكان
  -  -  -  با مسؤوليت محدود  -  هاي جديد شكل شركت

هاي  سهيم شدن دانشگاه در شركت
بله، نبايد سهم دانشگاه   جديد

  باشد% 15بيش از 

بله، با توافق دانشگاه و 
گران بر سر  پژوهش
به (ي هر يك سهم نسب

  )ها نسبت نقش آن

بله، سهم دانشگاه بايد 
  بسيار اندك باشد

بله، به نسبت نقش آن 
  در ايجاد شركت 

مركز نوآوري سلطنتي در 
هاي جديد سهيم  شركت

  شود  مي
با مجوز از طرف دانشگاه    -  -  -  مديريت اجرايي
با مجوز از طرف دانشگاه          رايي مديريت غيراج
با مجوز از طرف دانشگاه          مشاوره

ش 
ي نق

ايفا
ي 
 برا

دان
ستا

زه ا
اجا

كت
شر

در 
 

ديد
ي ج

ها
  

  محدوديت زماني

% 20نبايد بيش از 
وقت خود را به 

هاي خارج از  فعاليت
دانشگاه اختصاص 

  .دهند

-  

نبايد بيش از يك روز 
در هفته وقت خود را 

هاي  به فعاليت
اي اختصاص  مشاوره

  دهند

هيچ محدوديت قانوني 
 مورد ميزان زمان در

صرف شده در 
هاي مجاز  فعاليت

بيرون از دانشگاه 
  وجود ندارد

-  

اجازه دادن به مخترعان براي سهيم 
  ها شدن در شركت

بله با گزارش جزييات 
به دانشگاه ضروري 

  است
بله، به نسبت نقش خود 

  وكار  در ايجاد كسب
بله، با گزارش به 
  رياست دانشگاه

بله، به نسبت نقش 
ر ايجاد خود د
  وكار كسب

با مجوز از طرف دانشگاه

                                                      
  :هاي زير مراجعه كنيد يابي به منابع اصلي طراحي اين جدول به مراجع و سايت براي دست 1

− http://www.techtransfer.harvard.edu, 2008-10-09. 
− “Procedures for Acceptance, Management and Sale of License-Derived Stock”, 1997, Harvard 
University, US. MA. Cambridge. 
− http://www.provost.harvard.edu/intellectual_property_and_licensing/otd_funding.php, 2008-10-09. 
− “Statement on Outside Activities of Holders of Academic Appointments”,2000, Harvard 
University, US. MA. Cambridge. 
− http://www.ox.ac.uk/ enterprise/innovation/knowledge_transfer.html, 2008-12-08. 
− “Starting A Spinnout Company”, 2005, Isis Innovation, university of oxford, UK. England, Oxford. 
− http://www.yale.edu/ocr, 2008-12-08. 
− “Policy For The Management Of Equity In New Ventures”, 2002, Yale University, US. 
Connecticut. New Haven.  
− “Yale university policy on conflict of interest and  conflict of commitment”, 2004, Yale University, 
US. Connecticut. New Haven. 
−  “Intellectual Property Rights”, 2005, University of Cambridge, UK. England. Cambridge. 
− http://www.enterprise.cam.ac.uk, 2008-23-08. 
− http://www.imperialinnovations.co.uk. 2008-13-08. 
− www3.imperial.ac.uk/hr/procedures/externalinterests/registerinterests, 2009-29-01. 
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وكارهاي جديد،  به جز هاروارد و ييل، سه دانشگاه ديگر براي استقرار و رشد كسب            
با اختصاص فضاي فيزيكـي، از      ها قرار داده و        در اختيار آن    مورد نياز را   فضا و امكانات  

گيـري   شـكل  ي  در مرحلـه    شـده،  هـاي بررسـي    دانشگاه ي  همه. كنندها حمايت مي    آن
 بـه   ،آني    هنگـام توسـعه   گذاري كرده و از ايـن طريـق در            سرمايه ،هاي جديد  شركت
  .دهندهاي مالي ارايه ميگران كمك پژوهش

هـاي دانـشگاهي    هاي جديدي كه بر مبناي فنـاوري       شركت شكل ساختاري در مورد   
كيـد  ا ت ها با مـسؤوليت محـدود      دانشگاه آكسفورد بر ايجاد شركت      فقط شوند،ايجاد مي 

هـاي  در دانـشگاه  . انـد ها به محدوديتي در اين مورد اشاره نكـرده         و ساير دانشگاه   شتهدا
. هـايي اسـت   هاي جديد، داراي محدوديت   هاروارد و ييل، ميزان سهم دانشگاه از شركت       

 از شركت سهيم باشد و ييل نيز بايد سهم انـدكي            درصد15تواند در بيش از     هاروارد نمي 
 اين سهم بـه نقـش و ميـزان          ،هاي ديگر اما در مورد دانشگاه   . را بپذيرد ها    از مالكيت آن  

  . دارد، بستگيگيري شركتسهم دانشگاه يا دفتر انتقال فناوري در شكل
تـوان گفـت    وكار مي هاي كسب  شركت در فعاليت   براياز نظر آزادي عمل استادان      

هـاي   در فعاليت  ييت منافع، محدود  بانداشتن   در صورت تعارض     ، دانشگاه كمبريج  دركه  
نيز با مجوز از سـوي مـسؤوالن         در كالج سلطنتي لندن   . است نشدهبيروني استادان اعالم    

هـاي مربـوط بـه مـديريت اجرايـي،            ي فعاليـت    توانند در كليه  دانشگاه، دانشگاهيان مي  
ديگـر،  دانشگاه  در سه   . فعاليت داشته باشند  اي در بيرون از دانشگاه        غيراجرايي و مشاوره  

 مـدير   عنـوان   بـه ها     آن  اما امكان فعاليت   ، عنوان مديران اجرايي منع شده     اها ب   ليت آن فعا
دانشگاه هاروارد و ييل از نظر زماني نيـز بـراي انجـام             . غيراجرايي يا مشاور فراهم است    

به  ها، استادان بنا  در كليه دانشگاه  . هايي دارند  براي استادان محدوديت   ،هاگونه فعاليت اين
  . سهيم باشندنيزها   در مالكيت آنندتوان مي،هاي جديدر ايجاد شركتسهم خود د

هاي  سازي دارايي  از تجاريدست آمده بهمشي تقسيم درآمد   خطي مقايسه
  فكري

هاي فكري در هـر پـنج   هاي مربوط به داراييمشي خطيكي از موارد بسيار مهمي كه در       
هاي سازي دارايي    از تجاري  دست آمده   به تقسيم درآمد    ي  ، نحوه شدهتوجه  به آن   دانشگاه  
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  .هاي گوناگون درگير در اين فراگرد استنفعان و طرففكري بين ذي

هاي سازي دارايي    بر موارد و شرايط خاص در مورد تجاري        افزوندر هر پنج دانشگاه     
هـا در حالـت عـادي،    گونه درآمـد اي استاندارد براي توزيع اينمشي و رويه فكري، خط 
دسـت    بـه  كه سهمي از درآمد      ينفعانذيانواع   )5 (ي  شمارهدر جدول   .  است تعريف شده 

 توزيع سهم   ي  كنند و ميزان يا نحوه    دريافت مي را  ها  سازي در اين دانشگاه      از تجاري  آمده
  .اند ها، مشخص شده آن

  
  1ها سازي در دانشگاه نفعان درآمدهاي ناشي از تجاري  ذيي مقايسه. 5جدول 

دانشگاه
  كالج سلطنتي لندن  كمبريج  ييل  آكسفورد هارواد  ن از درآمدنفعا ذي

  )نزولي(متغير   )نزولي(متغير   )نزولي(متغير   )نزولي(متغير   %50  )مخترعان(مخترع 
  متغير  *)صعودي(متغير   %10  %30  -  دفتر انتقال فناوري

بخش يا گروه آموزشي 
براي درآمد % (5/7  -) صعودي(متغير   %15  )مخترعان(مخترع 

  -  ) پوند به باال50,000

  متغير   -  -  -  %20 )مخترعان(دانشكده مخترع 
براي درآمد % (5/12  - )صعودي(متغير  )صعودي(متغير   %15  دانشگاه 

  ) پوند به باال500,000
گذاري  هاي سرمايه صنوق

براي درآمد % (5/7  -  -  -  دانشگاه
  - **) پوند به باال50,000

  سازي دانش  ل فناوري در تجاريدر صورت مشاركت دفتر انتقا* 
  سازي دانش  در صورت عدم مشاركت دفتر انتقال فناوري در تجاري** 

  انتقال تجاري دانشي گزين شده الگوي بهي ارايه
ها و قوانين مربوط بـه پـنج        مشيها، خط  روش ي   از مقايسه  دست آمده   بهبا توجه به نتايج     

هاي فكري توليد شـده در  سازي دارايي  تجاري مديريت وي  در زمينهشده  انتخابدانشگاه  

                                                      
  :يابي به منابع اصلي طراحي اين جدول به مراجع زير مراجعه كنيد براي دست. 1

− “Statement of Policy in Regard to Intellectual Property”, 2008, Harvard University, US. MA. 
Cambridge. 
− “Regulations for the Administration of the University's Intellectual Property Policy”, 2002, Isis 
Innovation, university of oxford, UK. England, Oxford. 
− “Yale University Patent Policy”, 1998, Yale University , US. Connecticut. New Haven. 
− “Intellectual Property Rights”, 2005, University of Cambridge, UK. England. Cambridge. 
− “Intellectual Property Rights”, 2005, Imperial College London, UK. London. 
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 )1(بـا اسـتفاده از نمـودار شـماره           انتقال تجاري دانش،     ي  گزين شده دانشگاه، الگوي به  
  . شود مي معرفي

 ي   كـه كليـه    مالحظه شد  پنج دانشگاه     اين بررسي با   :هاي اصلي و مهم فعاليـت     حوزه
ها كه ظرفيت    وم مهندسي و نظاير اين    ، عل يستي علوم ز  مانند بر علوم كاربردي     ،ها دانشگاه
در مورد دانـشگاه    . تري دارند   برداري تجاري دارند، تمركز بيش     باالتري در بهره   ي  بالقوه

 منتشر شـده در مـورد       هاي  ، گزارش ي علوم تاكيد دارد     كه به تمركز بر كليه    آكسفورد  
دسـت    بـه آمد  دهد كه در  هاي فكري نشان مي    دارايي ي  عملكرد تجاري دانشگاه در زمينه    

، بـسيار نـاچيز     )ها اشاره شد    غير از علوم كاربردي كه در باال به آن        ( علوم   ساير از   آمده
برداري   تمركز بر علوم داراي ظرفيت بالقوه براي بهره        رسد كه  به نظر مي   رو از اين . است

سازي دانـش سـوق       تر به سمت تجاري     ها را بيش  ، دانشگاه )يعني علوم كاربردي  (تجاري  
هاي فراگرد  ، ورودي  دانشگاهي هاي علمي   توليدات دانش و فناوري در اين حوزه      . دهد  مي

  .دهندتشكيل ميدر اين مرحله سازي دانش را  تجاري
 تخصصي براي انجام امـور مربـوط     واحديدفتر انتقال فناوري هر پنج دانشگاه داراي        

ه در مـورد ايـن       توج قابل هاي  هنكت. هاي فكري هستند  سازي دارايي به مديريت و تجاري   
 :بندي كرد صورت زير دسته توان بها را ميواحده

انتقـال  در   ايـن دفـاتر      :هاي فكري گذاري الزم براي حمايت از دارايي     ايجاد ساختار و سرمايه    •
هاي فكري فراهم كـرده و       ساختارهايي براي ثبت، حفظ و واگذاري دارايي       ،فناوري
  .كنند ميميناها را تهاي مربوط به اين فعاليتهزينه

 درهاي همه جانبه، ارايه سرمايه مين سرمايه براي بررسي  ا ت :هاي مـالي   و حمايت  ها  خدمت •
ـ      گيري شـركت   شكل ي  مرحله گـذاري  مين سـرمايه بـراي ارزش     اهـاي جديـد و ت

 از  ،سـازي دانـش    تجاري ي هستند كه براي   هاياز جمله حمايت   هاايده) سنجي امكان(
  .دنشوگران و مخترعان ارايه مي وهشسوي دفاتر انتقال فناوري به پژ

هـاي تـازه     فراهم كردن فضا و تجهيزات براي شركت       :هاي فيزيكـي   و حمايت  ها  خدمت •
هـا را  سـازي فنـاوري  هايي است كه تجـاري  و حمايتها  خدمت جمله سيس نيز از  ات

   .بخشد آسان كرده و سرعت مي
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  تقال تجاري دانش ي ان گزين شده الگوي به. 1نمودار 
 
 كمـك بـه يـافتن       هايي را بـراي      خدمت  شده، هاي بررسي  اغلب دانشگاه  :سازيشبكه •

گـران خـود       مديريتي را به پژوهش    گروهچنين كمك به يافتن       گذاران و هم   سرمايه
هاي قـوي و     و شبكه  ها   ايجاد ارتباط  راه از   طور معمول   ها به    اين خدمت  .دهندارايه مي 

دانـشگاه  . شـوند مـي پـذير  سازي دانـش امكـان   تجاريي ان بالقوهنفعمتنوع ميان ذي 

  هاي فكري ها و قوانين دانشگاهي حاكم بر مديريت دارايي مشي خط
  هاي فكري  مشي تعيين مالكيت دارايي هاي فكري و خط اصول حاكم بر مديريت دارايي

جرايـي،سهم در مالكيت، مديريت اجرايي، مديريت غيرا      (هاي استادان در خارج از دانشگاه         مشي دانشگاه در قبال فعاليت      خط
  ) مشاوره

  سازي  دست آمده از تجاري هاي تقسيم درآمد به مشي خط
 

    دفتر انتقال فناوري
  هاي دفتر انتقال فناوري خدمت

گـذاري الزم بـراي ايجاد ساختار و سرمايه  •
 هاي فكري  حمايت از دارايي

 : هاي مالي ها و حمايت خدمت •

جانبـه،  هـاي همـه     تامين سرمايه براي بررسي   
گيري و تامين  حله شكل ارايه سرمايه براي مر   
 ها  گذاري ايده سرمايه براي ارزش

 : هاي فيزيكي ها و حمايت خدمت •

ــراي ــزات ب ــد و تجهي ــضاي رش ــه ف  اراي
 هاي جديد  شركت

 : سازي شبكه •

 گذاران  كمك به يافتن سرمايه

  كمك به يافتن گروه مديريتي
  
  

   هاي اصلي فعاليت
  واگذاري امتياز 
  هاي جديد  ايجاد شركت

 هاي مشاوره   خدمتارايه

 مهم فعاليتهاي اصلي و  حوزه
  : علوم كاربردي

  علوم زيستي  •
  علوم فني، مهندسي  •
 

هاي فكري دارايي

  ها خروجي
  : دست آمده از درآمدهاي به) الف

 واگذاري امتياز  •

 هاي مشاوره  ارايه خدمت •

  تاسيس و مديريت  •
هاي ديـد مبتنـي بـر فنـاوري  شركت

  دانشگاه 
  مشاركت در توسعه ) ب
 اقتصادي محلي، ملي •

 المللي  اي و بين منطقه •
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 و  هـا   ه جلـس  برگـزاري كمبريج داراي فعاليتي گسترده در ايـن زمينـه بـوده و بـا               
گـذاران،  هاي متنوع، به ايجاد و تحكيم روابط بين فعاالن صنعت، سـرمايه             گردهمايي

 .كندنفعان كمك ميدانشگاهيان و ساير ذي

هاي جديـد،   انتقال فناوري در مورد واگذاري امتياز و ايجاد شركت        هاي دفاتر   فعاليت
اما . شوندها محسوب مي    هاي آن   ترين فعاليت  اصلي و بوده و جز   ابهدر هر پنج دانشگاه مش    

ماننـد كـالج    (شـود    مي  واگذار ها در دانشگاه  متفاوتي به واحد    گاهي مشاوره   هاي  خدمت
 ي   مشاوره هاي   از خدمت  دست آمده   به درآمدعملكرد دانشگاه كمبريج و     ). سلطنتي لندن 

 در ايجـاد    ،هـا    باالي اين خدمت    ظرفيت بالقوه  گر دفتر انتقال فناوري اين دانشگاه، نشان     
  .درآمد و انتقال تجاري دانش است

واگذاري امتيـاز   ي  در سه حوزه  توان  ي را مي  رهاي دفاتر انتقال فناو   رو فعاليت  از اين 
 هـاي   خـدمت  ي  ارايه و   هاي مبتني بر فناوري دانشگاهي    كتايجاد شر ،  هاي فكري دارايي
 .بندي كرد، تقسيممشاوره

هـا    هر يـك از دانـشگاه      :هاي فكري ها و قوانين دانشگاهي حاكم بر مديريت دارايي       مشي خط
هـا و   هـاي فكـري خـود را تحـت سياسـت          سازي و مديريت دارايي   هاي تجاري فعاليت
ها  مشي دانشگاه   ل مورد توجه در خط    يترين مسا مدهع. دهندهاي خاصي انجام مي   مشي  خط

  :توان در موارد زير خالصه كردها را ميگونه فعاليتدر رابطه با اين
هـاي  مـشي تعيـين مالـك دارايـي    هاي فكري و خطاصول حاكم بر مديريت دارايي    •

  ؛فكري
، سـهم در مالكيـت    (مشي دانشگاه در قبال فعاليت استادان در خارج از دانـشگاه            خط •

  ؛)مديريت اجرايي، مديريت غيراجرايي، مشاوره
  .سازي از تجاريدست آمده بههاي تقسيم درآمد مشيخط •

 هـاي سازي دانـش و فعاليـت    تجاريهاي فراگردي  كليه،هامشي ها و خط    اين سياست 
  .كننددهي ميثير قرار داده و جهتادفاتر انتقال فناوري را تحت ت

تـوان بـا توجـه بـه        سازي دانش را مـي    وجي تجاري درنهايت نتيجه و خر    :هـا خروجي
  :بندي كرد صورت زير دسته نفعان گوناگون آن به ذي
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سيس ات و    مشاوره هاي  ارايه خدمت ،  واگذاري امتياز   از دست آمده   بههاي  درآمد )الف

  ؛هاي جديد مبتني بر فناوري دانشگاهو مديريت شركت
  .المللي اي و بين قه اقتصادي محلي، ملي، منطي مشاركت در توسعه )ب

  فراگرد تحليل سلسله مراتبيالگوي ي ارايه
به منظور بررسي و تعيين اهميت عوامل شناسايي شده در الگـوي اسـتخراج شـده بـراي                  

. سازي دانش، از فراگرد تحليل سلسله مراتبي و نظر سنجي از خبرگان استفاده شد             تجاري
 عوامـل،   ي  اتب مورد نظر بـراي مقايـسه      در فراگرد تحليل سلسله مراتبي، ابتدا سلسله مر       

شناسايي و در قالـب     شده  هاي ارزيابي   به اين منظور هدف، معيارها و گزينه      . طراحي شد 
  :ندد سلسله مراتبي ارايه شالگوييك 

سازي دانـش   تجاري هاي  در اين مرحله از تحقيق، سعي بر آن است تا ضرورت           :هدف
ديگـر    ها نسبت بـه يـك       اولويت آن   و  شده ديبن ها از ديدگاه خبرگان، رتبه    در دانشگاه 

 . كردفرض "هاسازي دانش در دانشگاه تجاري"توان بنابراين هدف را مي. مشخص شود

 مثابـه اند، به   ، شناسايي شده  الگوي مورد نظر   كه در    ييها  ترين ضرورت  عمده :هاگزينه
  : عبارتند ازها اين ضرورت. گرفته شدندهاي فراگرد تحليل سلسله مراتبي در نظر هنگزي
 ؛نانيگذاران و كارآفر هي صنعت، سرماان،ي دانشگاهاني ارتباط مجادي و ايساز شبكه •

 ي؛هاي فكر يي از داراتي حمايهاي الزم برا يگذار هي ساختارها و سرماجاديا •

ـ شـدن در فعال   ري درگ ي بـرا  ، اسـتادان  ي عمل نـسب   يآزادمين  ات •  و  ي تجـار  يهـا تي
 ؛وكار كسب

 ؛ درآمدمي در تقس، استاداني برازانندهيانگبرهاي  استي ساتخاذ •

 ؛)زاتيفضا و تجه (يكيزيهاي ف تي و حماها  خدمت ي هاراي •

  .ي ماليها تي و حماها خدمتي  هاراي •
هـاي فكـري    سازي دانـش و مـديريت دارايـي       هاي تجاري مشيبررسي خط  :معيارهـا 
 موارد   از  برخي  بر دهاي خو موريتا م  و  در اهداف  اين مراكز دهد كه   ها نشان مي  دانشگاه

سازي دانش بايد با ايـن مـوارد و معيارهـا            تجاري هاي  ضرورتشته و    دا تري   بيش كيدات
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كيـد  ابـسيار ت شده بر آن    هاي بررسي   چه در دانشگاه   آن. داشته باشند تري    بيشهماهنگي  
ـ   موريتاسازي دانش با م  هاي تجاري ي فعاليت يسو ، هم شده مين اهاي علمـي دانـشگاه و ت

كه فراگـرد      با توجه به اين     ديگر از طرف . استنفعان گوناگون در اين فراگرد      يمنافع ذ 
 نتـايج آن در     ،هاي فكري، فراگردي بلندمدت بوده    برداري از دارايي  سازي و بهره  تجاري
ها گونه فعاليت  اين ي   توسعه براي الزم   هاي   و ضرورت  ها  ، اقدام دست آمده   بهمدت   طوالني

 هاي  اثرگذاري نه   ، قابل قبول در بلندمدت باشند     هاي  و اثرگذاري اثربخشي  نيز بايد داراي    
 هـدف   تحقـق  بـراي  زيـر  هـاي   بنابراين معيارهاي ارزيـابي ضـرورت     . زودگذر و آني  

  :شوندبندي مي  زير دستهصورت  سلسله مراتبي به الگوييدر، سازي دانش تجاري
 ؛ در بلندمدتياثربخش •

 ؛نفعان ي ذي توجه به منافع همه •

  . دانشگاهي علميها تيمورابا م ييسو هم •
 نمـودار صـورت     سلسله مراتبي بـه    الگويها،  با مشخص شدن هدف، معيارها و گزينه      

 .، طراحي شد)2 (ي شماره

  
  
  
  
  
  
  
  

  ها مراتبي تحليل اولويت الگوي سلسله. 2نمودار 

  هاي تحقيقيافته
، )2ودار شماره   نم(پژوهش   ي  گزين شده باتوجه به روش انجام تحقيق، براساس الگوي به       

سازي دانش دريتجار
 ها  دانشگاه

 اثربخشي
 در بلندمدت 

هاي سويي با ماموريت هم
 علمي دانشگاه 

 توجه به منافع
 نفعان ي ذي همه

سازي و ايجاد شبكه
ارتباط ميان دانشگاهيان، 

گذاران و صنعت، سرمايه
 كارآفرينان

ايجاد ساختارها و
هاي الزم  گذاري سرمايه

براي حمايت از 
  هاي فكري دارايي

تامين آزادي عمل نسبي
استادان براي درگيري در

 و هاي تجاري فعاليت
  وكار كسب

هاي  اتخاذ سياست
برانگيزاننده براي استادان

  در تقسيم درآمد

ها و  ارايه خدمت
هاي فيزيكي  حمايت

  )فضا و تجهيزات(

  ها و  ارايه خدمت
  حمايت مالي 
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نامه بـر اسـاس       اين پرسش . اي براي نظرسنجي از خبرگان طراحي و اجرا شد        نامه  پرسش
 شناسايي  هاي   زوجيِ معيارها و ضرورت    هاي  ه مقايس ري، براي اهتمام ب   سلسله مراتب الگوي  

 هـاي  بنـدي ضـرورت   دلفي براي اولويـت ي نامه   پرسش 50 در مجموع  .طراحي شد  ،شده
 قابل اسـتفاده از     ي  نامه   پرسش 24ميان خبرگان توزيع شد كه درنهايت       دانش، در    تجاري

افـزار  هـا وارد نـرم    نامـه    از اين پرسـش    دست آمده   بههاي  داده. آوري شد اين تعداد جمع  
Expert Choice 11هـاي   ماتريسي كليه .ها استخراج شد  از آندست آمده به نتايج ، شده

 1/0تـر از    درحـد قابـل قبـول و كـم    ،يل شدهنامه تكم  پرسش24 زوجي در    هاي  همقايس
دهندگان در مورد ميزان اولويت و ترجيح معيارهاي معرفـي            پاسخ آراياز تلفيق   . هستند
 بر اساس معيارهـا، محاسـبه       ها  چنين وزن نسبي و نهايي ضرورت        وزن معيارها و هم    شده،

  . شود ها اشاره مي شد كه در ادامه به آن
  

 
  ي مورد نظر وزن معيارها.3نمودار 

  

  
  "اثربخشي در بلندمدت" بر اساس معيار ها  وزن نسبي ضرورت.4نمودار 

  

 
  "نفعان توجه به منافع همه ذي" بر اساس معيار ها  وزن نسبي ضرورت.5نمودار 
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  "دانشگاه هاي علمي موريتاسويي با م هم" بر اساس معيار ها  وزن نسبي ضرورت.6نمودار 

  
  راسازي دانش تجاريهاي ن نهايي محاسبه شده براي ضرورت وز) 7 (ي  نمودار شماره 

كـه در مجمـوع از ديـدگاه        دهنـد   ، نشان مـي   ها  هاي نهايي ضرورت   وزن .ددهنشان مي 
 داراي باالترين   ،"انگيزاننده براي استادان در توزيع درآمد     برهاي  اتخاذ سياست "خبرگان  
، "سازيشبكه" هاي و ضرورتهاست سازي دانش در دانشگاه  تشويق تجاري  براياهميت  

  به ترتيب  "آزادي عمل استادان  مين  ات" و   "ايجاد ساختارهاي الزم  "،  "هاي مالي  حمايت"
ترين اهميت را نسبت       كم "هاي فيزيكي حمايت"دهند و   هاي بعدي را تشكيل مي    اولويت

 داراي  هـا   كه به جز مورد اخير، ساير ضرورت      مل است   ا قابل ت  . دارد ها  به ساير ضرورت  
  .گير و قابل توجه نيستها چشم هم بوده و تفاوت بين آنهاي نزديك به وزن

 
   نسبت به هدفها  وزن نهايي ضرورت.7نمودار 

  بحث و نتيجه
چه از نظر خبرگان كارآفريني دانشگاهي         از اين پژوهش، آن    دست آمده   به نتايج   براساس

انگيزاننـده بـراي    برهاي  تاتخاذ سياس " ، عامل داردسازي دانش اهميت باالتري     و تجاري 
ايجاد سـاختارهاي  "، "هاي ماليحمايت"، "سازي شبكه". است "استادان در توزيع درآمد  

. گيرنـد هاي بعدي قـرار مـي      در اولويت   به ترتيب  "آزادي عمل استادان  مين  ات" و   "الزم
سـازي دانـش و       گذاري براي تجاري    مشيكه اغلب در هنگام خط       جالب توجه اين   ي  نكته
هاي علم و فناوري و مراكز رشد       ي مراكزي مانند پارك     توسعه تر بر   ال فناوري، بيش  انتق
الزم را براي اين فراگرد ارايه      ) فضا و تجهيزات  (هاي فيزيكي   شود كه حمايت  كيد مي ات
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دهند كه اين عامـل از      از اين پژوهش نشان مي    دست آمده     بهدر حالي كه نتايج     . دهندمي

توانـد حـاكي از ايـن       اين امر مـي   .  آخرين اولويت قرار دارد    دهندگان در  ديدگاه پاسخ 
سـازي دانـش در     ي كـارآفريني دانـشگاهي و تجـاري         واقعيت باشد كه بـراي توسـعه      

هاي  سياست ربتر    نياز به توجه بيش   ،  ها  ها و خدمت  گونه حمايت  بر اين  افزونها،   دانشگاه
اي هاي گستردهبهتر است شبكهچنين   همبوده وسازي دانش توزيع درآمد ناشي از تجاري
سـازي توسـعه      نفع و داراي نقش در فراگرد تجاري      هاي ذي براي ايجاد ارتباط بين طرف    

هـا و  شـركت آسـان   مـالي كـافي بـراي ايجـاد         هـاي   ها و خـدمت   داده شوند؛ حمايت  
بـرداري از   سازي دانش ارايه شده؛ و ساختارهاي مناسبي بـراي مـديريت و بهـره              تجاري
 بايد  افزون بر اين  ، ايجاد شوند؛    )دفاتر انتقال فناري  ( جديد متعلق به دانشگاه      هايفناوري

ي   گران و استادان دانشگاه، آزادي عمل الزم براي وارد كردن دانش به عرصه              پژوهشبه  
 از ديـدگاه خبرگـان،   ها بندي اين ضرورتبايد توجه داشت كه در رتبه. عمل، اعطا شود 

 و  هـا   ي ايـن ضـرورت      اد نبوده و اين امر از اهميـت كليـه         ها چندان زي    ي بين آن    فاصله
  .ها حكايت دارد ي آن  توجه به همهضرورت

سازي   ي تجاري    از پژوهش، پيشنهادهاي زير براي توسعه      دست آمده   بهبر اساس نتايج    
  :شوندها ارايه ميدانش و كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه

سـازي بـه اسـتادان،         از تجـاري   هدسـت آمـد     بـه تري از درآمد      اختصاص سهم بيش   •
 .ها گران دانشگاهي، براي ايجاد انگيزه در آن پژوهان، و پژوهش دانش

 بـين فعـاالن     هـاي   ها و ساير مجاري ارتبـاط     ها، شبكه ها، گردهمايي ي انجمن   توسعه •
سـازي    افرادي كه در فراگـرد تجـاري       ي  گذاران و كليه  صنعت، دانشگاهيان، سرمايه  

ي   هاي اطالعاتي بـراي گـردآوري اطالعـات دربـاره         جاد پايگاه اي. دارنددانش نقش   
كنندگان منابع گوناگون مالي هاي دانشگاه و ارايهها و قابليتنيازهاي صنعت، فناوري

 ي   در راستاي توسعه   اثرگذارهاي جديد، گامي    برداري از فناوري  غيرمالي براي بهره   و
 .شوداين فراگرد محسوب مي

هـاي جديـد و درحـال       هاي مبتنـي بـر فنـاوري      ه به شركت  هاي مالي دانشگا  كمك •
اي هاي ويژه ها را از طريق ايجاد صندوق     توانند اين كمك  ها مي دانشگاه. گيري شكل
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را نيـز از محـل        شـوند، ارايـه كـرده و موجـودي آن         سيس مـي  اكه به اين منظور ت    
 .مين كننداسازي ت  از تجاريدست آمده بهدرآمدهاي 

ي دفتر انتقال فناوري در       به منزله ) به شكل دفتر يا شركت    (ماني  ايجاد يك واحد ساز    •
سازي دانـش  ي تجاري مند و با تجربه در زمينه  افراد توانهاي  ها كه از خدمت   دانشگاه

هـاي  برداري از دارايي  هاي مربوط به بهره   ي فعاليت   برخوردار باشند و واگذاري كليه    
 .فكري دانشگاه به آن

ي   گران دانشگاه، براي وارد شدن به عرصـه         استادان و پژوهش  اعطاي آزادي عمل به      •
البته اين آزادي عمل بايد تا حدي باشـد كـه بـه             . هاي تجاري وكار و فعاليت  كسب

اي وارد  ها در قبال دانش پژوهـان، لطمـه         هاي علمي دانشگاه و وظايف آن     موريتام
  .نكند



    ... سازي بندي عوامل اثرگذار در تجاري                شناسايي و اولويت                   
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