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 چکیده

با استفاده از  سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهتجاریهدف از این پژوهش، مطالعه منابع در دسترس برای 

عالیت یک برای فسازمانی، کدامشده دروناز بین انواع منابع شناخته کهمحور و پاسخ به این پرسش است رویکرد منبع

ت های آغازین برای فعالیاهمیت دارد که تالش است. این مطالعه از این جهتسازی دانشگاهی در دسترس تجاری

بنابراین اطالع درباره رابطه منابع  گیری در حوزه تأمین منابع مواجه است،های تصمیمبا بحران سازی دانشگاهیتجاری

 بطههمین را شناخت پی در مقاله سازی تحقیقات دانشگاهی حیاتی است. اینها با موفقیت فعالیت تجاریو نقش آن

 از ریگیبهره با بنابراین. شوداوردهای تحقیقات دانشگاهی میسازی دستپدیده تجاری تردرستموجب درک  که است

گیرد یم نتیجه فراترکیب تحقیق روش از استفاده محور وسازی دانشگاهی و رویکرد منبعاریدر حوزه تج موجود ادبیات

ه )ک یمهندس و یستیز علوم همچون های دانشگاهیرشتهوجود برخی  ،دانشگاه سازیتجاری تیفعال سابقه و سنت

 ،دانشگاه پژوهش کل بودجه مقداری، علم تأیه یپژوهش تیفیکشود(، می بازاربه سمت  ترشیب یریگجهت موجب

اوری، و دفتر انتقال فن ،، کیفیت و کمیت منابع انسانیدانشگاه یمال تیحما، با بودجه صنعتانجام شده  پژوهش زانیم

های لیتو موفقیت فعا شدهدادهای بیشتر تجاریسازی، برونیتجارتر فعالیت بیشانجام  بر دانشگاه در مرکز رشد خدمات

لی و فناوری )که منابع اصو  یمنابع انساندسترسی به  ،ثیرگذار است. از سوی دیگرتأ دانشگاهی سازیکنونی تجاری

صلی در نبع امکه ) یمنابع سازمانروند( و کمیابی به شمار می گرافکر تیو مالک یخدماتهای دانشگاهی حیاتی شرکت

های دهنده علت موفقیت شرکتحیتوضی، دانشگاه طیدر مح روند(به شمار میگرا محصول هایشرکت فعالیت

 است.  گرامحصولدانشگاهی  هایگرا و شکست شرکتفکردانشگاهی خدماتی و مالکیت 

 .محورات دانشگاهی، منابع، رویکرد منبعسازی دستاوردهای تحقیقتجاری :واژگان کلیدی
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 مقدمه -5

 بزارا ها،دانشگاه کهاست  شده پذیرفته کلی طور به

 نشدا بر مبتنی گیری اقتصادشکل تسهیل در مهمی

 و هادانشگاه در زیادی دانش که جاآن از. هستند

 ،ردهکیافته و رسوب  توسعه دولتی تحقیقاتی سساتمؤ

 توسعه کنندهتسریع عنوانبه توانندها میدانشگاه

 ل،دلی این ای عمل کنند. بهمنطقه اجتماعی و اقتصادی

دگردیسی  برای تالش حال در جهان سراسر در هادولت

 .[0] هستندکارآفرین  ها به دانشگاهو تبدیل دانشگاه

ته همیت یافای اگونهها، بهنصر نوآوری و نقش دانشگاهع

 پذیری جهانی کشورها: نمایه رقابت»که 

از نظر  2غنی »بندی کشورهای دسته ،«4102-41006

 را جایگزین تمایز« از نظر نوآوری 3فقیر » و «نوآوری

 حال در» و «یافتهتوسعه» کشورهای بین سنتی

 دانش کهچناندر واقع هم .[4]است  کرده «توسعه

تر جدید مهم وکارکسب توسعه و نوآوری برای علمی

 عالی به آموزش بخش رو به افزایشی از جامعه و شده

 بازی نوآوری تری درمهم نقش هادانشگاه شوند،می وارد

 0441در دهه  Dسازی شیر با ویتامین کنند، از غنیمی

 ندیفرااما  ،[2و0] 0441تا خلق گوگل در دهه 

ال و انتق یدانشگاه سازی دستاوردهای تحقیقاتتجاری

ه کافزون بر این وکارکسب طیبه محسازمان دانشگاهی 

تعدد م گرانیبا مشارکت بازو  مند، نظامدهیچیپفرایندی 

 .[6]است  روروبهمتعددی نیز  ، با موانع[9] است

ن ن است ایپرسش اصلی که مقاله در پی پاسخ به آ

، سازمانیشده دروناست که از بین انواع منابع شناخته

سازی دانشگاهی در ک برای فعالیت تجارییکدام

رو اهمیت دارد که هستند. این مطالعه از آندسترس 

 سازی دانشگاهیهای آغازین برای فعالیت تجاریتالش

 منابع مواجه تأمینگیری در حوزه های تصمیمبا بحران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. WEF- GlobalCompetitivenessReport: 2013-14 

2. Innovation rich 

3. Innovation poor 

ها اطالع درباره رابطه منابع و نقش آن هستند، بنابراین

سازی تحقیقات دانشگاهی یبا موفقیت فعالیت تجار

دیگر  لیبر منابع به چهار دل یمبتن حیاتی است. رویکرد

 4و عدم تجانس یدگیچیپ درک مهم است:نیز 

های تجاری ی با شرکتهای دانشگاهشرکت

در  منابعچگونگی برقراری ارتباط درک  غیردانشگاهی،

 حیتوض ،گریکدیبا سازی دانشگاهی فعالیت تجاری

امل مطالعه تعو  سازیفعالیت تجاری و شکست تیموفق

 .طیمنابع و مح نیب

 پیشینه پژوهش -6

و توسعه  جادیابرای مطالعه درباره چگونگی 

، رویکردهای مختلفی از منظر منابع اتخاذ هاشرکت

، [6] یبر تحلیل منابع مال پژوهشگرانشود. برخی می

 [،8و7] انهو فناور یمنابع سازمانبرخی بر تحلیل اثرات 

همچون شهرت و اعتبار  [4]ی اجتماع تی منابعحو 

 نیز کردیرواما یک  ،اندمتمرکز شده [01]سازمانی 

 نیا متکی بر . مطالعات[00] محور استمنبعرویکرد 

که  استمتمرکز ها شرکت ی ازمنابع لیتحلبر  ،کردیرو

مطالعات،  نیدر ا .دهدی میرقابت تیها مزبه آن

و  جادیبر تفاوت منابع موجود در روند ا سندگانینو

 .[04]کنند می دیکأت دیجد یگذارهیتوسعه سرما

 یمفهوم کردیرو نیاکننده که دنبال پژوهشگرانی

ا گیرند. بدر نظر می گستردهطور را بهمنابع هستند 

ه توجتوان با ها را میشرکت کارکردکمک این دیدگاه 

 مبنایبیان دیگر، بر. به [00] داد حیتوض شانمنابعبه 

سکه  کیمنابع و محصوالت دو طرف  ،این دیدگاه

 ازینمنبع  نیمحصوالت به خدمات چند تربیش هستند.

توان در چند محصول تر منابع را میو بیشداشته 

در  شرکت تیمشخص کردن اندازه فعال با د.کراستفاده 

بردن به حداقل  یپ امکانهای مختلف محصول، بازار

4. Heterogeneity 
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مشخصات  نییمقابل، با تع در .وجود دادمنابع الزم 

های تیکردن فعال دایپ امکانشرکت،  کی یمنابع برا

بر  یمبتن دگاهید .وجود داردمطلوب محصول در بازار 

رشد شرکت  درباره 6روزاولیه پنتوان به کار منابع را می

 در اصل توسط اصطالحاین  .[02]متکی دانست 

عناصر . فهی [09ابداع شد ] 0482در سال  2ورنرفلت

 تیمزرا مشتمل بر بر منابع  یمبتن دگاهید یاساس

 منابعها و انواع یژگیو ی،عال کارکردو  داریپا یرقابت

های راهبردی توسط نهیگز و مزیت رقابتی مولد

 .[09]داند می تیریمد

ست ابر منابع داخلی سازمان مبتنی این دیدگاه که 

شود تالش که  استمناسب  یزمانمنابع خارجی،  و نه

از  یچرا بعض به این پرسش پاسخ داده شود که

عمل بهتر نسبت به سایرین کوچک  یوکارهاکسب

 ریثأت طیمح البته، .دارند گرانیاز د شیب یو رشد کرده

توجه بدان و دارد کوچک  یوکارهابر کسب یقیعم

 رویکرد براما این  ،است یها ضرورفرصت برای تحقق

رد تنها تفاوتی که کارب .کندتکیه می یهای داخلیژگیو

دارد آن در بر های دانشگاهی این دیدگاه برای شرکت

های انشعابی دانشگاهی است که برای تحلیل شرکت

سیس نگریسته های تازه تأنها به درون این شرکتت

شود، بلکه به منابع موجود درون سازمان مادر که نمی

 .[06]شود همان دانشگاه است نیز نگریسته می

تعریف عوامل در دسترس  مجموعهبه عنوان  منابع

 .دهستن سازمانکنترل  ای تیکه تحت مالک شوندمی

های ییدارا گریاز د یاگسترده فیبا استفاده از ط منابع

 ،مانند سازمان وکارهای ارتباطیسازسازمان و 

 ،شیزیهای انگنظام ت،یریهای اطالعات مدسامانه

به محصوالت  غیرهو  کار یرویو ن تیریمد نیاعتماد ب

مطابق تعریف  .[07]شوند می لیتبد ییخدمات نها ای

ها، ییها، تواناییمنابع شامل تمام دارامتداول، 

سازمان، اطالعات،  یهایژگیو ،یسازمان یندهایفرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Penrose (1959) 

 که سازمان استسازمان  کی تحت کنترل رهیو غ دانش

که  سازدهایی میراهبرد یسازادهیو پ درکرا قادر به 

  .[08]بخشد می بهبودسازمان را  یو اثربخش یوربهره

 ها را جزوان همچون ایتامی قابلیتبرخی نویسندگ

ابع من نیب دیگر یبرخو  [04]آورند منابع به شمار می

 ایهشوند. ایتامی قابلیتتمایز قائل می هاتیو قابل

های ییبه عنوان داراسازمان را بر اطالعات  یمبتن

از  یکند که برخیاشاره م وی .شناسدمشهود مینا

حمل سازمان توسط کارکنان  ییهای نامرییدارا

ته وابسسازمان  یانبرداشت مشتر هبلکه ب ،دنشونمی

یا نام تجاری سازمان در ذهن  است )تصویر نام سازمان

 سندگانیاز نو یبرخ .مشتریان و اعتبار سازمانی(

ز تمای هاتیمنابع و قابل نیبهمچون امیت و شومیکر 

 دنیرس پتانسیل ،منابع هاشوند. مطابق نظر آنقائل می

 یراب ، الزامات موردنیازهاتیو قابل هستند تیبه موفق

  .تیبه موفق هالیپتانس نیا لیتبد
های مختلفی برای منابع ارائه بندیدستهتاکنون 

است  یسندگانینو نخستیناز  یکشده است. انسوف ی

 یانو انس یمال ،یکیزیبه منابع فها را سازمانکه منابع 

منابع را به  یروش، بارن با همین و [41] کرده میتقس

 کرده تقسیم یسازمان هیو سرما یانسان ،یکیزیف منابع

شامل سازمان را  یکیزیف هیمنابع سرما بارنی .است

 ت،زایمورد استفاده در سازمان، کارخانه و تجه یکیزیف

 منابعداند؛ می به مواد خام سازمان یو دسترس ایجغراف

آموزش، تجربه، قضاوت، هوش، شامل  ی راانسان هیسرما

 درو  داندسازمان می و کارگران رانیمد نشیو ب روابط

شامل ساختار را  یسازمان هیمنابع سرما ت،ینها

و  یرسم یزیرسازمان، برنامه یرسم دهیگزارش

 و کنندههای هماهنگستمیآن، کنترل و س یرسمریغ

سازمان و  یهاگروه انیدر م یررسمیروابط غ نیهمچن

 .[40]داند محیط میسازمان و  نیبروابط 

2. Birger Wernerfelt (1984) 
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 روش پژوهش -9

سازی بر شناسایی منابع تجاریمقاله  نیا

رد رویکبا استفاده از  دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی

به دنبال پوشش تمام البته  ،متمرکز استمحور منبع

این حوزه نیست و تنها حوزه منتشر شده در  قاتیتحق

ازی سمطالعاتی مربوط به منابع حیاتی فعالیت تجاری

دهد. دستاوردهای دانشگاهی را مورد مطالعه قرار می

های هشاز نظر هدف، از نوع پژو شپژوهاین  بنابراین

 از نظر نحوه گردآوری شود وکاربردی محسوب می

های کیفی و روش تحقیق، ها، از نوع پژوهشداده

ای )مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب( و مبتنی کتابخانه

بانک همچون بر مطالعه منابع اطالعاتی برخط داخلی 

، مرکز 6یکاسیویل هایجامع مقاالت کنفرانس و همایش

مجالت  پایگاه، 2اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی

 علمی دانشگاهمجالت سامانه نشر ، 3تخصصی نور

ژوهشگاه علوم و ، پ5ایران پایگاه مطبوعات، 4تهران

های اطالعاتی برخط بانکو  6ایران سازمان اطالعات

، 1، اسپرینگر1دایرکتخارجی همچون ساینس

بدون  66فرانسیسو تیلور و  60اییتریپل، آی9وایلیجان

در نظر گرفتن قید زمانی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل 

: با دهدمیمرحله رخ  سهدر  پژوهشاطالعات در این 

، فهرستی از مقاالت مرتبط  پژوهشبررسی کامل ادبیات 

ن با این حوزه و حتی مقاالتی که به طور فرعی به ای

ه کالم این چکید اند، تهیه گردید،موضوع پرداخته

با  و در نهایت، بندی شدو دستهمقاالت استخراج 

، ترکیب نهایی این موارد انجام کلیدیاستخراج عناصر 

  بندی صورت گرفت.شد و جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.civilica.com 

2. www.SID.ir 

3. www.noormags.com 

4. journal.ut.ac.ir 

5. www.magiran.com 

6. www.irandoc.ac.ir 
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 های گوناگون پشتیبانبه روش عمومی علم

 در صنعتی پژوهشگران .خصوصی است علم وریبهره

 ژوهشی،پ هایابی به یافتهدستی برای صنایع از بسیاری

 و دیده، آموزش انسانی سرمایه آزمایشی، مواد ابزار،

 [.44]کنند ها تکیه میدانشگاه به های تحقیق،روش

 همچون مزایایی دانشگاهی پژوهشگران با ارتباط

 خصصت به دسترسی دانشگاهی، تحقیقات دسترسی به

 عمومی هایکمک استفاده از عمالً و دانشگاه، محققان

را های اقتصادی خصوصی مسائل فعالیت برای حل

 هپای تحقیقات شکست و موفقیت [.40]کند فراهم می

 تحقیقات هدایت مفیدی برای اطالعات دانشگاه، در

ثمر فراهم تحقیقاتی بی هایحوزه از و پرهیز کاربردی

 کاربردی تحقیقات وریبهره افزایش موجب که کندمی

ه تر، دسترسی بقوی دانش پایگاه به دسترسی .شودمی

 جدید هاینوآوری برای ترمؤثر و ترمدکارا تحقیقات

را تسهیل  های خصوصیدر شرکت محققان توسط

 [.42]کند می

 تحقیقات طریق از شده ایجاد فکری مالکیت

 طریق از) عمومی کاالی عنوان به تواندمی دانشگاهی

شده و یا  اقتصاد منتقل به( علمی مجالت در انتشار

های از طریق ایجاد شرکتعنوان کاالی خصوصی به

 قطری ثبت اختراع و صدور مجوز شده و یا از دانشگاهی؛

 .دوش به صنعت منتقل مشترک تحقیقاتی هایتالش

های را به عنوان فعالیتسازی چانگ و همکاران، تجاری

د که به دنبال نکنعریف میت علمی تاعضای هیأ

دریافت  هایشان از طریقاز نتایج پژوهشبرداری بهره

ثبت اختراع، واگذاری امتیاز و مشارکت در مالکیت حق 

7. www.sciencedirect.com 

8. Link.springer.com 

9. Onlinelibrary.wiley.com 

10. Ieeexplore.ieee.org 

11. www.tandfonline.com 
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 . نیلی[49] شرکت مشتق از دانشگاه هستند

ه ککند تعریف می یندیبه عنوان فرا سازی رایتجار

 و شده یاتیعمل های دانشگاهیپژوهش جیآن نتا یط

 توسعه دیدر محصوالت جد دیجد یهاافتهیها و دهیا

سازی روزا و روز نیز به طور ساده تجاری .[46] یابندمی

 فیدانش به محصول تعر رییتغ تیعنوان فعالبهرا 

  .[47] کنندمی

ها دانشگاه کهرا  مختلفی مسیرهای (0) شکل

انتخاب  تحقیقات خود نتایج انتشار در است ممکن

 .[48]دهد می نشان ،کنند

 

 
 [62ی ]مسیرهای مختلف انتشار یا انتقال سازمان و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه -5شکل 

 انتشار نتایج

 تحقیقات
  تحقیقات خالص دانشگاهی

  تحقیقات مشارکتی
 تحقیقات قراردادی

کتی و قراردادی نتایج تحقیقات مشار
 .شودبه صنعت منتقل می

ت از طرف اعضای هیأافشای اختراع 
 علمی، کارکنان و دانشجویان

ر تفناوری برای توسعه بیش
 .شودبرگردانده می

ر تفناوری برای توسعه بیش
 . شودبرگردانده می

 ارزیابی فناوری
 بررسی اختراع و ادبیات موضوع

 یابی بازار و فناوریزار
 تصمیم کمیته مالکیت معنوی

 برنامه توسعه نمونه اولیه

اثبات مفهومی و تغییر مقیاس فناوری، ارزیابی عمیق بازار 
 و فناوری، حفاظت مالکیت معنوی و بازاریابی فناوری

 سازیفرایند تجاری

بازار و فناوری، حفاظت مالکیت معنوی و بازاریابی ارزیابی 
 فناوری

 های صدور مجوزگزینه

 سیس شرکت مشتق از دانشگاهتأ صدور مجوز مستقیم به شرکت موجود

 صدور مجوز مستقیم به شرکت مشتق از دانشگاه
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سازی منابع در دسترس برای تجاری -4-6

 دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی

 رمنابع را د یبارن ،تر گفته شدگونه که پیشهمان

نهادی )شامل  منابع :[40] دهددسته قرار میچهار 

های دانشگاهی، بودجه سازی، رشتهتجربه تجاری

تحقیقات دانشگاهی، پیوند با پژوهشی، کیفیت 

، دفتر انتقال سازیبودجه تجاری های خارجی،شبکه

ل شامی )انسان سازمان، مراکز رشد و اعتبار دانشگاهی(،

 دخرو  گرایش به ریسک، دانش، قضاوت، هاتمام تجربه

آالت، امکانات نیماشفناوری، شامل فناوری ) (؛افراد

 هایسپرده نقد،شامل پول مالی )و  (و ساختمان دیتول

و سهم  )سهام یمال هیو سرما ،هایبدهها و ی، وامبانک

 .(رهیو غ (، سود انباشته6قیمت

 منابه نهادی 

یکی از منابعی که نقش مهمی در موفقیت 

ای سازی دانشگاهی دارد و موجب تفاوت عمدهتجاری

در موفقیت یک دانشگاه نسبت به دانشگاه دیگر 

« عوامل نهادی»تعریف ادی است. شود، عوامل نهمی

اما شاید اگر  سخت است،« نهاد»دلیل معنای مبهم به

ک بهتری مشترک همه نهادها توجه شود، در به ویژگی

این ویژگی چیزی نیست  آید.از مفهوم نهاد به دست 

رای هماهنگ کردن هایی بجز کنترل: روشبه

های جمعی عنوان بخشی از کنشهای فردی بهکنش

تعریف  ، نهاد را این گونهو همکاران اسموگلو .[44]

طور ها، قواعد بازی در یک جامعه و یا بهنهاد»کنند: می

های ایجاد شده توسط انسان تر، محدودیترسمی

 .[01]« دهندهستند که تعامالت انسانی را شکل می

سازی دانشگاهی عوامل نهادی مرتبط با تجاری

ی، بودجه های دانشگاهسازی، رشتهشامل تجربه تجاری

پژوهشی، کیفیت تحقیقات دانشگاهی، پیوند با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stocks and shares 

2. Excellent science 

، دفتر انتقال سازیبودجه تجاری های خارجی،شبکه

 و اعتبار دانشگاهی است. سازمان، مراکز رشد

 تجربه که دهندمی نشان مطالعات سازی:تجربه تجاری

های سیس شرکتتأ و سازمان سازییتجار در

موفقیت  بر مثبت ریاث یدارا دانشگاهی

 انباشت در واقع است. دانشگاهسازی در آن تجاری

وفقیت م یبرا دانشگاه ندهیآ ییتوانا رب گذشته دانش

 یهاگروه وها دانشگاه .است مؤثر سازیتجاری

 ،هاشرکت با مشترکهای سابقه پژوهش دارای

 تجاریهای فرصت که دنتری داربیش احتمال

. [00] را تشخیص دهند تحقیقاتی خودهای فعالیت

 گاهدانش بین غیررسمی ارتباطات تقویت رو،همین از

های آتی این دو بخش همکاری نفع به صنعت و

 .[04]است 
ر بست دانشگاهی یهارشته یبرخ های دانشگاهی:رشته

ر د .کنندمیسازی فراهم تجاری برایرا تری مناسب

 در یدیکل نقش یدانشگاه پژوهش تیماه واقع

های بنابراین دانشگاه .کندمی یباز سازیتجاری

های پزشکی، زیست پزشکی، مهندسی دارای رشته

ر و تافزار به علت کاربردیهمچون الکترونیک و نرم

 های فاقد اینتر بودن، نسبت به دانشگاهصنعتی

تری از خود نشان شده بیشداد تجاریها برونرشته

 اختراع ثبت حق از حفاظت ویژهبه. [00]دهند می

ها شرایط شود که برخی رشتهموجب می تریقو

  .دهندسازی از خود نشان برای تجاری تریمناسب

اسموسن و همکاران یکی ردانشگاهی:  تحقیقات کیفیت

زی ساثیرگذار بر موفقیت تجاریاز موارد تأ

« 4عالی علم»را  دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی

 و علم متوسط»ند که کندانند. ایشان بیان میمی

منتهی  دانشگاهی جدید دانشِ به نه «0ضعیف

. زوکر [00] صنعتی هاینوآوری به نه شود ومی

مرزهای دانش و سازمان،  در کار که دهدمی نشان

3. Mediocre or poor science 
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 یشناسای در نسبی مزیت دانشگاهی دانشمندان به

دهد میرا  جدید موفقیت به یابیدستهای فرصت

 الانتقهای فعالیت که اتزکویتز معتقد است .[02]

 ت علمیاعضای هیأ خوب تحقیقات ماحصل دانش،

 در درگیر چنین دانشگاهیانهم .[09]است 

 جاری،ت پتانسیل دارای باال و کیفیت با تحقیقات

 معنوی خود مالکیت از حفاظت به تریبیش تمایل

 این دستاوردها» مناسب، حفاظت زیرا بدون دارند،

 در تنها مجوز نبوده وقابل خرید و فروش و صدور 

بدون قید  و آزاد استفاده و برای عمومیهای حوزه

برای  گزینه چند .[06]« هستندقابل عرضه 

وجود دارد که در ها از این دستاورد مؤثر حفاظت

 نامیده معنوی عنوان حفاظت مالکیتبه مجموع

عنوان یکی از این اختراع به پروانه ثبت .دشومی

 در فنی اطالعات منبع ینتربزرگ»؛ هاگزینه

 خروجی شکلترین مهم» عنوان است که به «جهان

 اقتصاد توسعه مهم عوامل از یکی به ،«نوآوری

. ثبت اختراع [07]« شده است تبدیلای منطقه

دانشگاهی افزون بر این کارکرد کالن، در مقیاس 

 به اختراع ثبت خرد نیز به دالیلی همچون اهمیت

 صنعت، به از دانشگاه سازمان انتقال ابزار عنوان

 دانشگاهی سساتمؤ برای مجوز صدور درآمد منبع

قابل انتقال » یا و «مفید بودن» ارزیابی شاخص و

. [08]اهمیت است  دارای ،تحقیقات نتایج «بودن

 کیفیت و بنابراین دستاوردهای تحقیقاتی دارای

تری برای موفقیت در ارزش علمی، پتانسیل بیش

 مؤثرسازی دارند و با حضور سازوکارهای تجاری

هی برای مالکیت معنوی، انگیزه محقق دانشگا

 تر است.مندی از آن نیز بیشبهره
 دانشگاهی: خارجی تحقیقاتیهای شبکه با پیوند

 عنوان یکرداری از دستاوردهای تحقیقاتی بهببهره

ین دو نهاد فرصت تجاری، در واقع انتقال دانش ب

 ناهمگون است؛ انتقال از دانشگاه به صنعت. انتقال

 بازگشتی، تعاملی فرایند یک عنوانبه دانش

 لیدتو :اصلی است بعد سه پیچیده دارای و غیرخطی

 و پروژه انتخاب موضوع، انتخاب فرایند) دانش

 و سازیآماده یندفرا) دانش ؛ انتشار(پروژه اجرای

 جذب ارزیابی، فرایند) دانش و جذب( دانش انتشار

بر این اساس کنشگران اصلی  (.دانش از استفاده و

 هک نیز مشتمل هستند بر سازندگان دانش )کسانی

 دارند(، نقش دانش خلق در فعال طوربه

 رد فعال طوربه که انتشاردهندگان دانش )کسانی

دارند( و  نقش دانش انتقال و انتشار فرایند

 شده و تولید دانش که گیرندگان دانش )کسانی

این بنابر .کنند(می جذب و پذیرندمنتشر شده را می

 دستاوردهای تحقیقاتی به صنعت، انتقال مفهوم

 ردکارب و موجود دانش بین پیوند یک عنوانبه تنها

رد گیای از روابط را دربرمیو شبکه نشده محصور آن

های شبکهکه  . تحقیقات نشان داده است[04]

ی زمان یکین با افراد درون و برون ساارتباطی کارآفر

در  ها. شبکهشودها محسوب میترین شبکهاز مهم

 و خارجی بازیگران با تعامل فراوانی و تعداد بهبود

سازی دستاوردهای تجاری موفقیت در نتیجه در

 به مرا این .کنندمی ایفا را نقشی حیاتی تحقیقاتی

 ،از فرصت برداریبهره یابد کهاهمیت می زمانی ویژه

 است مختلفهای دانش مجموعه از ترکیبی نیازمند

 یا شده و متمرکز نیست و توزیع سازمان، در که

 ارتباطات طریق از و باید نیست دسترس در اساساً

یژه در به و عامل این .دست یافت به آن خارجی

م الز شایستگی که های مشتق از دانشگاهشرکت

 . از[21]است  مهم ،را ندارند وکارکسب اجرای برای

 افزایش قابلیت ،هاشبکه دیگر مزایای جمله

ت دانشگاهی اس توسط کارآفرینان فرصت شناسایی

دانشگاهی  با سایر همکاران چنین ارتباط. هم[20]

 را کارآفرینی برای فرد دانشگاهی تمایل کارآفرین،

 با دانشگاهیان نتیجه، . در[24]دهد می افزایش

 به سازمانی متقابل همکاری ترگسترده شبکه

 چندگانههای دیدگاه در معرضتر زیاد احتمال
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تحقیقاتی خود قرار  هایفعالیت در هاروش و تحقیق

 و علمی هایفرصت شناسایی نفع به که گیرندمی

 مایهسر و سازیشبکه بنابراین .است جدید فناورانه

 کارآفرینیهای مهارت افزایش با گسترده، اجتماعی

 .مستقیم دارد یارتباط

 و تصنع و دانشگاه روابط سابقه و عمق روابط با صنعت:

 رباالت سطوح باعث ،صنعت با ترکینزد مشارکت

هایی دانشگاه که چرا ،[20] شودمیسازی یتجار

دارند  صنعت با روابط در یطوالن سنت کی که

 مقدار آوردن دست به یبراتری بیش لیتما

مالی شده توسط  تأمینهای پژوهش از یتربزرگ

 رتمرکز ب به لیتما یپژوهش نیچن .دارندرا صنعت 

 که داردرا هایی فناوری کشف ای و مشکالت حل

 جادیا یبرا مخترعان یبرا یکاف یتجار ارزش

با بودجه  پژوهش ن،یا بر عالوه .داردرا  شرکت

 از یدولتبا بودجه  پژوهش به صنعت نسبت

ه ک بردمی رنج کمتر اطالعات تقارن عدم مشکالت

 رکتش یمال تأمین به قادر نانیکارآفر شودباعث می

 یصنعت بودجهبا  یقاتیتحق سازییتجار برای

 .شوند یدولت با بودجه پژوهش به نسبت

ی نیز از صنعتهای دانشگاهیان مورد حمایت بودجه

توسط  کههستند  یکسان از مولدتر یتجار نظر

 مجموعدر . گیرندمورد حمایت قرار می صنعت

های با پژوهش زانیم نیب یدارامعن و مثبت رابطه

ایجاد شرکت دانشگاهی  تیفعال و صنعت بودجه

 .[22وجود دارد ]

، دفتر انتقال سازمان تیمورأم دفتر انتقال سازمان:

 .است صنعت و یدانشگاه جامعه انیم روابط جیترو

دانشگاه  روابط هاآن در که ییکشورها در نقش نیا

 ،ویژهبه .باشدمی ترمهمتر است، جوان صنعت با

 منبع است ممکندفتر انتقال سازمان  کارکنان

 .سازی باشندتجاری یهاتیفعال جیترو در یدیکل

دفتر انتقال سازمان  کارکنان ،نخست مرحله در

 یهافرصت صیتشخ یبرا افراد نیبهتر اغلب

 در .هستند یدانشگاه اتقیتحقجریان  در یتجار

 تشناخ یبرا فرد نیبهتر مخترع مواقع، از یاریبس

 کارکنان طور معمولبه ،ستین کاروکسب فرصت

 از یبهتر دانش و اطالعات ،دفتر انتقال سازمان

پذیری احتمالی آن دارند بازار و سازمان تیوضع

دفتر انتقال سازمان  کارکنان ن،یا بر عالوه .[29]

 هایخارجبه  نسبت انیدانشگاه با یترکینزد روابط

دفتر انتقال  کارکنان دوم، مرحله در .[26دارند ]

و آگاهی  تخصص ،انیدانشگاه یبراسازمان 

 وشتنن بازار، یابیارز) شرکت لیتشکموردنیاز برای 

 ارائه را (رهیغ و پول یآورجمع وکار،کسب طرح

 به میتصم کهزمانی  ،در مرحله سوم .[27کنند ]می

دفتر انتقال سازمان  یاعضا شد، گرفتهسازی تجاری

 و سازیتجاری ندیافر تیریمد رایان بیدانشگاهبه 

 .کنندمی کمک وکارکسب یهامهارت توسعه

 مه که دهدمی نشانموضوعی  اتیادب ن،یبنابرا

هم  و دفتر انتقال سازمان کارکنان تعداد

فعالیت  بر یمثبت اثر ،[26] شانیهامهارت

 .سازی داردتجاری

 اقدام کی ،«میان»مطابق نظر  وجود مراکز رشد:

 خدمات بودن دسترس در ی،تجار منابع نیگزیجا

ازی سفعالیت تجاری که است دانشگاه در مرکز رشد

 سازندامکانات مناسب مجهز می از ایمجموعه هب را

ی هاشرکت به کمک با ترعیسر رشد ؛[28]

 بازار و یتیریمد ،یفنموانع  بر غلبه یبرا دانشگاهی

 ارائه با وکارکسب یهامهارت توسعه ،[24]

 با مستمر تعاملو  شرکت لیتشک هایتخصص

 در واقع یهاشرکت ن،یا بر عالوه .[91] صنعت

اندازی را با راه یهانهیهز ی،دانشگاه رشد مراکز

 .دندهمی کاهش یعموم یادار یهانهیهز اشتراک

 در مراکز رشد خدمات بودن دسترس در جه،ینت در

 .[90]کند می لیتسهرا  آف نیاسپ تیفعال ،دانشگاه

 نقش» که دهدیم نشان ی کالدرا و دباندههاافتهی

 جادیا نرخ دانشگاه علم هایپارک «مرکز رشد
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 یهانهیهز کاهش قیطر از را دیجدهای شرکت

 .[94] دهدمی شیافزااندازی راه

جایی که از منظر اقتصادی، از آن اعتبار دانشگاهی:

 یالب و یابیبه بازار یوابستگ لیبه دل یآموزش عال

حوزه  بابه دست آوردن منابع  یبراکردن 

 دیمنابع باو  [90]د شومی سهیمقا« کاروکسب»

 سازمانبه منظور ادامه حیات به طور مستمر به

 ی که توسطسساتؤدر مورد م ژهیبه وتزریق شوند، 

 اهدانشگاه شوند، بنابراینمالی می تأمیندولت 

ا بیابی مستمر به منابع به منظور دست دیبا تنهانه

ا بلکه ب ،کنندایجاد اعتبار  جامعهکنترل برداشت 

 به رقابتنیز ن هدف یهم رایب گرید یهادانشگاه

عوامل نشان داده که  قاتیتحق. [92] دنبپرداز

سازی دستاوردهای متعددی بر سطح تجاری

 دیسطح تولاست، مواردی همچون  مؤثرتحقیقاتی 

نرخ  شده در دانشگاه، دیحجم سازمان تول) سازمان

 منابع دفتردهد(، می قرار ریثأترا تحت سازیتجاری

عداد ت نیب یرابطه معکوس) دانشگاه سازمانانتقال 

 و تعداد یاکارکنان حرفه اختراعات به تعداد یافشا

منبع  وجود دارد(، یدانشگاهصادر شده  یمجوزها

 جهتر بودبیشبخش که  هاییدانشگاهی )مال تأمین

کنند، دریافت می یرا از بخش خصوص خود

 یهایدانشگاه نسبت به یتریتجارقابل اختراعات 

را از بخش  خود تر بودجهکه بیش کنندمی دیتول

 یهای خصوصشرکتزیرا  ،کنندی دریافت میدولت

 قاتیتحق مالی تأمیناز  یاهداف تجار پی در

غرافیایی ، موقعیت ج[99] (هستند یدانشگاه

فعالیت  سطحاست؛ ثر از دو عامل دانشگاه )متأ

 تعدادسازمان باال در منطقه و دارای  یبخش خصوص

فعالیت  سازیدر زمینه تجاریکه  ییهادانشگاه

و در نهایت اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر  دارند(

 اعتبار»استرجیو و سیکلیراس معتقدند ای. هاله

ها و گروه یبرا یمختلف یمعان یکه دارا دانشگاه

 هیاز سرما یشکل ،ی استمختلف علمهای نهیزم

تواند یکه ماست  یدرون نظام آموزش عال یاجتماع

سین و  .[96]« شود لیتبد یاقتصاد هیبه سرما

سازمان  افراد از یکبرداشت »همکاران باور دارند 

سازمان به احتمال که فرد با آن این  ی برعلم

 «خواهد گذاشت ریتأثبپردازد تعامالت تجاری نیز 

دانشگاه  کیتعامالت،  نیا شیافزا قیطر از .[97]

ورد م دیمنابع مف ریو سا انیمتقاض ادیبه احتمال ز

 لیاحتمال به دلکند. افزایش این میجذب نیاز را 

وان به عنافراد جامعه توسط است که دانشگاه  اعتبار

 .[98]شود میدرک  یآموزش تیفیدهنده کنشان

زی و انتقال سازمان دانشگاهی سادر حوزه تجاری

 بالقوهگیرنده  رفتارو هم  نیز هم رفتار پژوهشگر

ار اعتب ثر ازمتأ میطور مستقبهسازمان دانشگاهی 

و  کنونی ای سایر عوامل بر کارکردلهها دانشگاه، اثر

 سازیتجاریدانشگاه در  گذشته کارکرددر نهایت 

، استیوئن و در حوزه رفتار پژوهشگر .استسازمان 

ه ب افشای نوآوری توسط پژوهشگر که لی، باور دارند

هرت ش منفی و با ایرابطهشهرت دانشگاه دانشگاه با 

بیان دیگر هرچه مثبت دارد. به  ایرابطهمحقق 

تر باشد احتمال افشای نوآوری شهرت دانشگاه بیش

ر شگاه زیادتر شده و هرچه شهرت پژوهشگبه دان

تر باشد احتمال افشای نوآوری به دانشگاه کمتر بیش

بین اعتبار دانشگاه و  وی علت رابطه مثبت .شودمی

 ییبه توانابه افشای نوآوری را  تمایل پژوهشگر

 و امکانمذاکره تر توان بیش درمعتبر های دانشگاه

داند که بیشتر، مربوط می سودبا  صدور مجوزهای

و  تر استشدهضمینمنفعت محقق بیشتر بوده و ت

 به ن موضوع موجب افزایش تمایل پژوهشگرانهمی

از برخی  .شودشان میهاینوآوری شتریب یافشا

 و ی بین شهرت پژوهشگررابطه مثبت ،تحقیقات

یعنی محققان معتبرتر  ند؛اکرده پیداافشای نوآوری 

ند و ترسازی فعالتر در حوزه تجاریتو باکیفی

 منفی بین شهرت پژوهشگرتحقیقات رابطه برخی 

 درسنظر میبهاند. تشخیص داده را و افشای نوآوری
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 رابطه نیز متأثر از شهرت دانشگاه باشد؛ یعنیاین 

نشگاه معتبر تمایل به کیفیت در دا با پژوهشگر

داشته و  سازیتر در حوزه تجاریفعالیت بیش

مشهور در دانشگاه با اعتبار پایین تمایل  پژوهشگر

شای نوآوری به دانشگاه داشته و آن را به به عدم اف

دانشگاه را در عمل های متقاضی ارائه داده و شرکت

  .[94]زند دور می

 منابع فناوری 

فاده مورد است یکیزیشامل فناوری ف یکیزیف منابع

و  ایجغراف زات،یتجه همچون، سازیفعالیت تجاریدر 

 ،های دانشگاهیشرکت .است به مواد خام یدسترس

 ابییتوسعه و بازار شانتیمورأکه م هایی هستندشرکت

 هافتیبهبود ایو  دیجد یندهایافر ایخدمات ، محصوالت

ی هااست که شرکت یزیچ یفناور .است فناوریاز نظر 

 .سازدمتمایز می نوپا هایشرکت گریاز درا دانشگاهی 

منابع سطح  نیز های دانشگاهیشرکتخود  انیدر م

منابع  گرید یهاجنبه .استمتفاوت  بسیار فناوری

 یراب هیو مواد اول زاتی، تجهکارخانهاز جمله  «یکیزیف»

در سازی و فعالیت تجاریهای دانشگاهی شرکت

 .دکمتری دار اهمیت ،کاروکسب پایهبا فناوری  سهیمقا

ه از سه جنبفناوری  از نظرهای دانشگاهی شرکتتفاوت 

 سطح توسعه ل بررسی است: جنبه نوآوری فناوری،قاب

و محدوده  سازیدر زمان شروع فعالیت تجاری محصول

 .فناوری

 فناوری ینوآور ای یتازگ از منظر سطح نوآوری فناوری:

 یقابل توجههای دانشگاهی به طور شرکت یاهسته

تواند میفناوری  ینوآور هستند. سطحمتفاوت 

برای متفاوت  های نوپاشرکت یبرا یمهم روش

و ممکن است منبع  دیگران بودهاز ساختن خودشان 

ه دهندنشان ینوآور .باشد یرقابت تیمز یبرا یمهم

 یادیفناوری است که تا حد ز لفه فکریمؤ

 .است نامحسوس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Platform 

، چرخه توسعه محصولاز منظر  سطح توسعه محصول:

در مرحله  سیسأتزمان های دانشگاهی در شرکت

ز ا پیشتالش  زانیچرا که م ،ندستین یکسانی

 یهاشرکت انیدر م یطور قابل توجههب س،یسأت

 کیممکن است  نانیکارآفر متفاوت است. ،مختلف

 نیو ا دادهتوسعه را به طور کامل فناوری/محصول 

. ددهن انتقالشرکت نوپا یک به را فناوری/محصول 

به آن ممکن است  سیسی پیش از تأهاتالش نیا

هی ی قابل توجرقابت تیمز شرکت نوپای دانشگاهی،

هایی بدهد که هنوز فناوری به سایر شرکتنسبت 

 اند.یا محصول را به طور کامل توسعه نداده

های دانشگاهی در محدوده شرکت محدوده فناوری:

از  یبرخ .هستندمتفاوت نیز  فناوری –محصول 

توسعه را  محصول خاص کتنها ی ،هاشرکت

 گسترده 6یک پایگاه گرانیکه د ی، در حالدهندمی

عنوان تواند بهکه می دهندفناوری را توسعه می

 .به کار گرفته شودمحصوالت مختلف  یبرا یاهیپا

 منابع انسانی 

 هایعوامل فردی، ساختارهایی برای تشریح ویژگی

رفتاری افراد هستند و به تشریح این موضوع کمک 

های د که چرا افراد به یک موقعیت مشابه واکنشنکنمی

سازی . در حوزه تجاری[61] دهندنشان می یمتفاوت

 توانرا میدستاوردهای تحقیقات دانشگاهی این عوامل 

نعت، ص با همکاری گر، تجربهمشتمل بر کیفیت پژوهش

 و اعتبار پژوهشگر دانست. قبلی کارآفرینی تجربه

، آموزش، تجربهشامل  یانسان منابع گر:کیفیت پژوهش

و کارگران در  رانیمد نشیو ب قضاوت، هوش، روابط

 د،یجد یهایگذارهیسرما یبرا .[60]سازمان است 

ال ح یانسان هیسرما ترین )و اگر نگوییم تنها(مهم

دانشگاهی یا  نیکارآفر، خود شرکت ونحاضر در

رینی کارآف میت اندازه .تیم کارآفرین دانشگاهی است

 .[04] ی استدیکل بسیار هاآن و تجربه و آموزش
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 و یدانشگاه تیفعالبه انجام  ستهبرج پژوهشگران

سازی اریتج نیهمچن شتر ویب یقاتیتحق

ن به دست آورد برای دستاوردهای تحقیقاتی خود

ارند دتمایل  ،ترهای مالی برای تحقیقات بیشکمک

 که دهدمی نشان کارآفرینی هایپژوهش .[64]

 بهتری موقعیت در ایرشتهمیان پیشینه با افراد

 نوآوریهای فرصت برداری ازبهره و تشخیص برای

سازی یکپارچه به قادر که افرادی .[60]قرار دارند 

پژوهشی های فعالیت در دانش مختلفی از مجموعه

 متعددی شناختیروشهای دیدگاه با باشند، خود

 نهادپیش برای تریبیش مهارت در نتیجه بوده، آشنا

مختلف  هایزدن جهان پل و جدیدهای روش

 بنابراین. [60]کاربرد دارند  و علمی تحقیقات

 ادغام به موفق که دانشگاهی ت علمیاعضای هیأ

های فعالیت در دانش مختلف هایمجموعه

 ،(شناختی پهنای گسترش) اندشده تحقیقاتی خود

تجاری دستاوردهای  پتانسیل از تریبیش آگاهی

 و سازیداشته و در فرصت تحقیقاتی خود

ر، هستند. به بیان دیگ ترموفقکارگیری دستاورد به

 کارآفرینانههای فرصت از برداریبهره کهجاییاز آن

سیس شرکت مشتق از دانشگاه، ویژه در قالب تأبه

 لتحم وها مهارت از وسیعی طیف بر تسلط نیازمند

 که رودمی انتظار است، مدیریتیهای مسئولیت

م ه تر،ای بیشرشتهمیانهای مهارت با دانشگاهیان

های فرصت از برداریهم در بهره و در شناسایی

و  شناسایی بنابراین، .تر باشندفعال کارآفرینانه

 میان در کارآفرینانههای فرصت از برداریبهره

با گستره شناختی کارآفرین  دانشگاهی پژوهشگران

  دارد. یدانشگاهی رابطه مستقیم

 - دانشگاه ارتباط ادبیات در صنعت: با همکاری تجربه

 تعضو هیأ همکاری در سطح فردی، تجربه صنعت،

ز ا خوب یبینپیشیک  عنوان به صنعت، علمی با

 . تعامالت[62]شود می شناخته سازمان مؤثر انتقال

 و ت علمیاعضای هیأ بینهای شبکه و غیررسمی

 همیشگی و مهم لفهمؤ یک ،صنعت متخصصین

ت. اس صنعت به دانشگاه انتقال دانش و سازمان روند

 تتعامال درگیر بیشتر هرچه دانشگاهی دانشمندان

شوند، مقدار  خصوصیهای شرکت با غیررسمی

 هب را شانتحقیقات به مربوط کار زمان از تریبیش

 .دهندصنعت اختصاص می با مشترکهای پژوهش

 و آگاهی و سو یک از با صنعت همکاری واقع، در

 سوی از تجاریهای فرصت از برداریبهره توانایی

 که لدلی اینبه  .کنندمی یکدیگر را تقویت دیگر،

ری تبیش احتمال صنعت، با تعامل باالتر در سطح

 کاربردهای دانشگاهی پژوهشگران که وجود دارد

 از شاندرک و بشناسند را تحقیقات خود بالقوه

ود ب خواهد وکار بهترکسب یندهایفرا و بازار شرایط

 دارای پتانسیل هاهرچه فرصت عکس،بر و

باالتری از  سطح باشند و یترقوی سازیتجاری

 پژوهشگران میان در کارآفرینیهای مهارت

 برای شانتمایل دانشگاهی وجود داشته باشد،

 اب ارتباط تقویت و صنعت منابع مالی جویوجست

 دهدمی ن نشانشی .تر خواهد بودوکار بیشکسب

 وکار،کسب فرصت از برداریبهره و شناخت که

 رد کارآفرین فردمنحصر به قبلی دانش با شدتبه

 ارتباط در مشتری نیازهای و سازمان بازار، مورد

 همکاری قبلی تجربه هرچه بنابراین، .[69]است 

 اشد،تر بتر و باکیفیتصنعت بیش با تحقیقاتی

 برداریبرای شناسایی و بهره تریاحتمال بیش

 دانشگاهی محققانتوسط کارآفرینی های فرصت

  وجود دارد. 

در مطالعه اثر تجربه قبلی بر  قبلی: کارآفرینی تجربه

فرایندهای  موفقیت فعلی کارآفرین، رویکرد

این  مبنای. بر[66]گر باشد تواند روشنشناختی می

توانند موجب تنهایی نمیرویکرد اطالعات به

تشخیص فرصت شوند، بلکه این اطالعات باید در 

. دانش پیشین [69] شوند شکارآفرین پردازذهن 

کارآفرین برایش ظرفیت جذب و الگوی ذهنی ایجاد 
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شود. میاطالعات جدید جذب کند که موجب می

 لکه در سطحتنها در سطح فردی، بظرفیت جذب نه

های مهم جذب دانش لفهسازمانی نیز یکی از مؤ

ها است که در این رابطه جدید و شناخت فرصت

 بنابراین. [67] کردتوان به مقاالت کوهن اشاره می

ا ب اطالعاتی توجه کنند که دارند به تمایل افراد

 توجه با .[68] شان مرتبط استهای کنونیدانسته

 یکارآفرین ؛اتریشی اقتصاددان یک،هااستدالل  به

 فمختل بازیگران بین اطالعات تقارن عدم دلیلبه

 تنها کارآفرین هر که است مدعین شی دهد،رخ می

 دانش به کرد که خواهد را کشفهایی فرصت

 شناخت باعث این دانش زیرا ،است مربوطاش قبلی

 انتقال»بنابراین  .شودمی جدید اطالعات ارزش

 نقش «جدید هایفرصت به قبلی تجربه از اطالعات

 بعد سه .[64]کند مهمی در کارآفرینی بازی می

 همم کارآفرینی کشف روند که در قبلی دانش عمده

 زا قبلی دانش بازار، از قبلی دانش هستند شامل

 مشکالت از قبلی دانش و به بازار ارائه خدمات روش

انجام شده در این  هایپژوهش .[68]مشتریان است 

 ،قبلی کارآفرینی تجربه که کندمی حوزه مشخص

های فرصت از برداریبهره و شناسایی احتمال

 اشراف و زیرا موجب دهد،می افزایش را کارآفرینانه

 الزمهای به کسب مهارت شده و فکر طرز توسعه

 .[64]کند می کمک کارکردهایی چنین انجام برای

 دهندمی نشان همین ترتیب، برکویتز و فیلدمن به

 نی،کارآفریهای فرصت شناسایی در قبلی تجربه که

 تجاری پتانسیل از پژوهشگر ادراک افزایش به

د شواش منجر میکنونی پژوهشیهای فعالیت

تر کارآفرینی بیش قبلی بنابراین هرچه تجربه .[60]

 پژوهشگران که دارد تریبیش احتمال باشد،

و  کارآفرینی را شناساییهای فرصت دانشگاهی

 ممکن طرف، یک از .برداری قرار دهندمورد بهره

 عملیات و کاربر نیازهای بهتر درک به است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Equity investors 

 است ممکن دیگر سوی از کمک کند و وکارکسب

 و های مرتبطو ارزیابی ریسک افزایش درکبه 

 از برداریبهره برای موردنیاز مکملهای دارایی

 ،قبلی منتهی شود. تجربه کارآفرینانههای فرصت

 در که اغلب افراطی بینیخوش تواندمی حتی

 .[71]وجود دارد را کاهش دهد  کارتازه کارآفرینان

اند که تجربه است و همکاران نشان دادهدی

کارآفرینی تا حد آستانه موجب افزایش کارآفرینی 

د ح از کارآفرینی فراتر تجربه شود. بنابراین،می

به علت اتکای بیش از حد به گذشته و  آستانه،

 است محدود شدن به چارچوب الگوی ذهنی ممکن

 شدن درگیر مانع تشخیص فرصت شده و احتمال

 تضعیف جدید راهای گذاریسرمایه آفرین درکار

 ممکن دانشگاهی پژوهشگر در این شرایط کند.

 گذاریدادن یا ندادن سرمایه انجام مورد در است

 بنابراین .تر عمل کندانتخابی وتر محتاط جدید

 از برداریبهره و شناسایی در شدن درگیر احتمال

شکل  U) طور قوسیرینانه بهکارآفهای فرصت

 ؛قبلی در ارتباط است کارآفرینی تجربه با( وارونه

یعنی تا حد آستانه با افزایش تجربه، قابلیت 

تشخیص فرصت در افراد افزایش یافته و با گذشتن 

های کمتری شناسایی تجربه از حد آستانه، فرصت

  .[70]شود می

 در تواندیم نیز پژوهشگر اعتبار اعتبار پژوهشگر:

 از یبرداربهره یبرا الزم بودجه آوردن دستبه

 اعتبار شیافزا توسط نشده تستهای فناوری

 تقارن مشکالت عدم کاهش و [22] نیکارآفر

  .باشد دیمف [7] اطالعات

 منابع مالی 

رکت که ش ی هستندتمام منابع مختلف پول یمال منابع

 خود هیمانند سرما؛ هشودمند از آن بهرهتواند می

قرض گرفتن و  0سهامیگذاران هیسرما، نانیکارآفر



 31، تابستان 26شماره  هیافتر

 

21 

 تریشبی یمنابع مال بهکه  شرکت نوپایی .از دوستان

 ادیبه احتمال ز سال اول دسترسی داشته باشد،در 

 را نسبت بهراهبردی  یهاییاز دارا یترسهم بزرگ

 درکافی  یکه فاقد منابع مال) یهمکار هایشرکت

ادبیات  .[74]د آورت می( به دساست سیسأتآغاز 

 ی،که کمبود منابع مال دهدموضوعی نشان می

های نوپا با شرکتکه  [70]است  یدیکل مشکلی

دسترسی به منابع رو، نیا از .[72] نداآن مواجه

 کیتواند می سیسأتزمان در  آن زانیممالی و 

نوپای های شرکت یبرا یرقابت تیمنبع مز

 .باشد دانشگاهی

 ،پژوهش که کندمی ادعا رایج دگاهید بودجه پژوهشی:

هرچه . [79] است فناوری انتقال از پیش گام

 هامس ،تر باشدبیش دانشگاه پژوهشیهای تیفعال

 .سازی خواهد داشتیتجار یبرا فناوری از یباالتر

 بودجه به میمستق طوربه فناوری از یسهم نیچن

 مطالعات ن،یبنابرا .است مربوط دانشگاه پژوهش

 یاثر یدارا پژوهش بودجه حجم که دادند نشان

ی است دانشگاه سازیتجاری تیفعال بر مثبت

[76].  

 بودجه اندازه که ندداد نشانالندری و همکاران  

 احتمال اب یتوجه قابل طوربه یمهندس در یپژوهش

 تبط است ومر فناوری انتقالفرایند  تکمیل

 ودپژوهش خ بودجه از یشتریب نسبت کههایی دانشگاه

 افتیدر رایانه علوم و یمیش ،یستیز علوم در را

 .[8]سازی دارند تجاری یبرا یشتریب لیم کنند،می

 مراحل در یمهم نقش یمال منابع سازی:بودجه تجاری

 ؛کنندبازی می آف نیاسپ شرکت ایجاد یک هیاول

 ،یتجارهای طرح توسعه یبرا بودجه که یزمان

 بازار قاتیتحق ای ومحصول  هیاولهای نمونهساخت 

 در مادرهای دانشگاه یبرخ .[77] است ازین مورد

های کمک اسپین آفهای شرکت بهمرحله  نیا

 تاس ممکن یمال تأمین نیچن .کنندمی ارائه یمال

داشته  یخصوص بخش رایب یمثبت نگیگنالیس اثر

 ولپ به هیاول یدسترس وها یگذارهیسرما زیرا باشد،

 درش لیپتانس از گنالیس کی عنوانبه تواندمی

 شود ریتفس یخارج گذارانهیسرما توسط شرکت

 اطالعات تقارن عدم مشکالتدهنده کاهشکه 

 یهادانشگاه در ن،یا بر عالوه .[78]خواهد بود 

 که دندهیم نشانگراس و همکاران  ،ییاروپا

 توسعه یبرا است ممکن دانشگاه یمال تیحما

 با ،[74] حیاتی باشد دیجد های زایشیشرکت

 ندمانه یاتیح یگذارهیسرما منابع کمبود به توجه

 فرشتگانپذیر خارجی و گذاری ریسکهیسرما

 یدسترس که هاییدانشگاه ، بنابراینوکارکسب

 رخن ککنند یمی لیتسهرا  هیسرما به پژوهشگران

 .[94]ند هست را شاهد اسپین آف جادیا از یباالتر

 گیریبندی و نتیجهجمع -1

 یبرا ییروین دیبا دانشگاه دارد کهکنونی باور  جامعه

 .باشد یامنطقه یاجتماع و یاقتصاد توسعه پرورش

 نتشارا هایفعالیت شیافزا به این تقاضا، دانشگاه پاسخ

 ال،ح نیا با .است بوده فناوری انتقال ودانشگاهی  دانش

 نیا به کمک منظوربهها دانشگاه ییتوانا در تفاوت

تالش شد  مقاله نیا در .دارد وجود دیجد تیمورأم

الیت عرابطه بین منابع موجود و در دسترس دانشگاه و ف

ه شد تفاوتی کتر گفته سازی انجام شود. پیشتجاری

های محور برای فعالیتکاربرد رویکرد منبع

حلیل تسازی دانشگاهی دارد آن است که برای تجاری

های سیس شرکتها همچون تأاین گونه فعالیت

که شود، بلها نگریسته نمیبه درون آندانشگاهی تنها 

موجود سازمان مادر )که همان دانشگاه است( نیز  منابع

سازی تجاری های. فعالیت[06]شود در نظر گرفته می

با استفاده از دانشگاهی های شرکتسیس همچون تأ

گاه( )دانش، انسانی و فیزیکی سازمان مادر انهروفنامنابع 

 ایمنابع سرمایه ازها این، آن. عالوه بر شوندایجاد می

 است( نیز دربه محیط دانشگاهی مربوط  بیشترکه )

ه نگاه به بیرون داشتپس از آن  شوند ومند میابتدا بهره



 هیافتر محوررویکرد منبع از منظر سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهیتجاری

 

21 

در محیط منابع دسترسی به به دنبال گسترش و 

 .هستند

های زیر مقاله از مطالعه ادبیات موضوعی به یافته

 دست یافت:

 تیعالف سابقه و سنت نیب مثبت رابطه کنخست ی

ت شرکسیس همچون سابقه در تأ دانشگاه سازیتجاری

سازی دانشگاه های فعلی تجاریبا فعالیت دانشگاهی

 یاسیس ی ودانشگاه مسئولین ن،یبنابرا .دارد وجود

 فرهنگ برای ایجاد را خودهای تیفعال دیبا یدولت

 نیا رد هااستیس .کنند دیتشد دانشگاه در ینیکارآفر

 معمولطور به و کردهپیروی  یاز راهبرد مشخص نهیزم

روس د .باشد دانشگاه تیذهن در یمهم رییتغ شاملباید 

 نانکارک و جویاندانش سازیلفعا برای باید ینیکارآفر

 و جهان مورد در درک و مهارت دانش، توسعه منظوربه

 قیطر از کار نیا .شوند سیتدری نیکارآفر کارکرد

( های درسیدوره مانند) یرسم یندهایافر از یبیترک

 ماننده) یتجرب یریادگی و یعمل آموزش همراههب

 هایفرصت بارهدر وکارکسب طرح کی توسعه

 ای و مرکز رشد از دیبازد ای و دوام قابل بالقوه وکاربکس

 (شرکت کی یاندازراه مورد در وکارکسب مشاوره مرکز

 .دیآمی دستبه

 و دانشگاه روابط که دهدمی نشان افتهدومین ی

 کیتحررا  دانشگاهی سازیتجاری تیفعال صنعت

 شتریب پذیریبازار با هایرشته به بیان دیگر ،کندمی

 زانیم وپزشکی( های مهندسی و زیست)همچون رشته

)که  صنعت با بودجه انجام شده در دانشگاه پژوهش

 ثبتم ایرابطه باشند(، صنعت مشکالت حل رتمرکز بم

 از منظر .سازی در دانشگاه دارنداریفعالیت تج با

 با بودجه صنعت، انجام شده قاتیتحقشاخص 

 جذبی از این بودجه را باالتر مقدار که ییهادانشگاه

ازی سهای تجاریفعالیت به یشتریب لیتماکنند می

 جهینت نیا .دانشگاهی دارند یهاشرکتهمچون ایجاد 

 دیکأتکاربردی  پژوهش بودجه بودن یاتیح تیاهم بر

 یراب یدیجد مقررات و نیقوان باید ن،یبنابرا .کندمی

 فیتعر صنعت و دانشگاه نیب فرهنگ همکاری جیترو

 .شود

مرکز  خدمات حضور که دهدنشان می سوم افتهی

 شیافزا را سازیتجاری تیفعال ،دانشگاه کی در رشد

 یهانهیهز دهندهکاهش تنهانه رشدمراکز  .دهدیم

سازی همچون های تجاریفعالیت یبرا اجاره و یادار

 هابه این شرکت بلکه ،های دانشگاهی هستندشرکت

 و یفن یبانیپشت) باارزش خدمات از یامجموعه

 ارائهرا  (یخارجهای بودجه یبرا جووتجس ای تیریمد

 جیترو در یمهم نقش هیاول هایتیحما نیا .دهندمی

 .دنکنمی یباز سازیتجاریهای تیفعال

 یسازتجاری تیفعال سابقه و سنت ،طور خالصهبه

 همچون های دانشگاهیرشتهوجود برخی  ،دانشگاه

 ترشیب یریگجهت ی )که موجبمهندس و یستیز علوم

، یعلم تأیه یپژوهش تیفیکشود(، می بازاربه سمت 

انجام  پژوهش زانیم ،دانشگاه پژوهش کل بودجه مقدار

و  ، کیفیتدانشگاه یمال تیحما، با بودجه صنعتشده 

 خدماتکمیت منابع انسانی دفتر انتقال فناوری، و 

انجام فعالیت بیشتر  بر دانشگاه در مرکز رشد

 و موفقیت شدهدادهای بیشتر تجاریسازی، برونتجاری

ذار ثیرگتأ دانشگاهی سازیهای کنونی تجاریفعالیت

 است. 

سازی لیت تجاریصورت مشخص، فعااما اگر به

های دانشگاهی محدود شرکتسیس را به تأدانشگاهی 

توجه  ها را )باثیر منابع بر موفقیت این شرکتکنیم، تأ

توان مورد بحث یدادشان( بدین صورت مبه نوع برون

منبع  ،گراخدمت هایجایی که در شرکتقرار داد: از آن

کار واجد  یروینی است )های انسانهیسرما ی،اصل

به مشتری ارائه را  یمناسبتواند خدمات که می طیشرا

از منابع  یعرضه فراوان ی نیزدانشگاه طیمح( و کند

شود آن را به که باعث میاست ) طیواجد شرا یانسان

بدل  یابزرگ تجربه و تخصص چندرشته مخزن کی

سازی با این نوع فعالیت تجاری بنابراین(، کند

توان محدودیت منابع اصلی مواجه نیست و می
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های دانشگاهی کتاین نوع شر که کردبینی پیش

 هایشرکتدر دارند. را تری احتمال بقای بیش

ناوری فکه فکری  تیمالک ییبر دارا یمبتندانشگاهی 

ر د یاهم به طور گستردهاین منبع  ،ی استع اصلبمن

در مدل  اما ،در دسترس است یهای دانشگاهطیمح

ی، منابع اصلی منابع سازمان ،گراوکار محصولکسب

 در دسترس یدانشگاه طیمنابع در مح نیاهستند که 

های دانشگاهی برای دسترسی ند. در واقع شرکتستین

به منابع سازمانی )که خود در ابتدا فاقد آن هستند( 

مندی سایر منابع از توانند از همان الگوی بهرهمی

مند شوند، اما ایراد اساسی در آن دانشگاه مادر بهره

 همچونمنابع سازمانی که دانشگاه مادر نیز فاقد است 

بازاریابی، پذیر، مد و مقیاساهای تولید کارروش

ر واقع است. دفنی و پشتیبانی  توزیعفروش،  هایشبکه

 نیازمندکار متمرکز بر محصول ومدل کسب

نابع یک پایه مبه و  ی بودهگذاری بسیار بیشترسرمایه

کار تمرکز بر ومدل کسب نسبت بهمتفاوت  کامالً

همین کمبود  .نیاز داردفناوری های خدمات و یا دارایی

 فناوری های نوپای مبتنی برشرکت اساسی است که

ا گرا بمحصول وکاراتخاذ مدل کسب رایبدانشگاهی را 

عدم تقارن منابع  نیا .سازدمشکل مواجه می

 های دانشگاهی استشرکت علت شکستدهنده حیتوض

 اتخاذمتمرکز بر محصول را وکار کسب مدلکه 

 .کنندمی

 منابع

(. 0040جهرمی، امین؛ پورکریمی، جواد. )[ پژوهش0]

تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال 

نشریه  ای(.رشتهدانشگاهی )رویکرد میان سازمان
 .20، سال دهم، شماره علمی ترویجی رشد فناوری

پورکریمی، جواد؛ انتظاری، جهرمی، امین؛ [ پژوهش4]

های (. شرکت0040یعقوب؛ اخوان، امیرناصر. )

 Academicمبتنی بر دستاوردهای دانشگاه )

Spin-offدومین  .ها(: مفاهیم، تعاریف و ویژگی

گاه ، دانشسازی سازمانالمللی تجاریکنفرانس بین

 تهران.

(. 0042) .جهرمی، امین؛ پورکریمی، جوادپژوهش[ 0]

و امیدها در اقتصاد  کارآفرین و بیم دانشگاه»
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Abstract 

The aim of this research is to study the available resources in order to commercialize academic research 

achievements from the perspective of resource-based approach and answering this question that among 

the known intra-organizational resources which one is available to commercialize academic activities. 

The importance of the study is due to the fact that the early attempts to commercialize academic activities 

are always facing crises in terms of decision-making linked to providing resources. So possessing 

knowledge about the relationship between resources and their roles in the success of commercialization 

of academic researches is vital. This paper seeks to identify the relationship which leads to more accurate 

understanding of commercialization of academic research achievements. therefore, by means of relevant 

existing literature in the area of academic commercialization and a resource-based approach and through 

a meta-synthesis research methodology, the research concludes that the scholarly record and experience 

in academic commercialization activity, academic majors such as Life Sciences and Engineering 

programs (which leads to more market-oriented behaviors), faculty members research quality, total 

funding of academic research, rate of industry-funded researches, financial support from university, 

quality and quantity of human resources, Technology Transfer Office, services provided by incubator 

of the university will result in more commercialized activities and commercialized outputs that  

influences the current academic commercialization activities. On the other hand, access to technical and 

human resources (which are considered as the main and vital resources of intellectual property-oriented 

and university services companies) and shortage of enterprise resources in academia (which is 

considered as the main resource of product-oriented companies’ activities) can explain the success of 

intellectual property-oriented university services companies the failure of product-oriented types. 

Keywords: Commercialization of Academic Research Achievements, Resources, Resource-Based 

Approach 
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