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تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی از منظر رویکرد منبعمحور

امین پژوهشجهرمی ،*5جواد

پورکریمی6

 .5عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 .6استادیار دانشگاه تهران
تاریخ دریافت ،42/01/42 :تاریخ پذیرش49/10/01 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،مطالعه منابع در دسترس برای تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه با استفاده از
رویکرد منبعمحور و پاسخ به این پرسش است که از بین انواع منابع شناختهشده درونسازمانی ،کدامیک برای فعالیت
تجاریسازی دانشگاهی در دسترس است .این مطالعه از این جهت اهمیت دارد که تالشهای آغازین برای فعالیت
تجاریسازی دانشگاهی با بحرانهای تصمیمگیری در حوزه تأمین منابع مواجه است ،بنابراین اطالع درباره رابطه منابع
و نقش آنها با موفقیت فعالیت تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی حیاتی است .این مقاله در پی شناخت همین رابطه
است که موجب درک درستتر پدیده تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی میشود .بنابراین با بهرهگیری از
ادبیات موجود در حوزه تجاریسازی دانشگاهی و رویکرد منبعمحور و استفاده از روش تحقیق فراترکیب نتیجه میگیرد
سنت و سابقه فعالیت تجاریسازی دانشگاه ،وجود برخی رشتههای دانشگاهی همچون علوم زیستی و مهندسی (که
موجب جهتگیری بیشتر به سمت بازار میشود) ،کیفیت پژوهشی هیأت علمی ،مقدار بودجه کل پژوهش دانشگاه،
میزان پژوهش انجام شده با بودجه صنعت ،حمایت مالی دانشگاه ،کیفیت و کمیت منابع انسانی ،دفتر انتقال فناوری ،و
خدمات مرکز رشد در دانشگاه بر انجام فعالیت بیشتر تجاریسازی ،بروندادهای بیشتر تجاریشده و موفقیت فعالیتهای
کنونی تجاریسازی دانشگاهی تأثیرگذار است .از سوی دیگر ،دسترسی به منابع انسانی و فناوری (که منابع اصلی و
حیاتی شرکتهای دانشگاهی خدماتی و مالکیت فکرگرا به شمار میروند) و کمیابی منابع سازمانی (که منبع اصلی در
فعالیت شرکتهای محصولگرا به شمار میروند) در محیط دانشگاهی ،توضیحدهنده علت موفقیت شرکتهای
دانشگاهی خدماتی و مالکیت فکرگرا و شکست شرکتهای دانشگاهی محصولگرا است.
واژگان کلیدی :تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی ،منابع ،رویکرد منبعمحور.
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هستند ،بنابراین اطالع درباره رابطه منابع و نقش آنها
با موفقیت فعالیت تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
حیاتی است .رویکرد مبتنی بر منابع به چهار دلیل دیگر

 -5مقدمه
به طور کلی پذیرفته شده است که دانشگاهها ،ابزار
مهمی در تسهیل شکلگیری اقتصاد مبتنی بر دانش
هستند .از آنجا که دانش زیادی در دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی دولتی توسعه یافته و رسوب کرده،
دانشگاهها میتوانند بهعنوان تسریعکننده توسعه
اقتصادی و اجتماعی منطقهای عمل کنند .به این دلیل،
دولتها در سراسر جهان در حال تالش برای دگردیسی
و تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین هستند [.]0
عنصر نوآوری و نقش دانشگاهها ،بهگونهای اهمیت یافته
که «نمایه رقابتپذیری جهانی کشورها:

نیز مهم است :درک پیچیدگی و عدم تجانس
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شرکتهای دانشگاهی با شرکتهای تجاری
غیردانشگاهی ،درک چگونگی برقراری ارتباط منابع در
فعالیت تجاریسازی دانشگاهی با یکدیگر ،توضیح
موفقیت و شکست فعالیت تجاریسازی و مطالعه تعامل
بین منابع و محیط.
 -6پیشینه پژوهش
برای مطالعه درباره چگونگی ایجاد و توسعه
شرکتها ،رویکردهای مختلفی از منظر منابع اتخاذ
میشود .برخی پژوهشگران بر تحلیل منابع مالی [،]6
برخی بر تحلیل اثرات منابع سازمانی و فناورانه [7و،]8
و حتی منابع اجتماعی [ ]4همچون شهرت و اعتبار
سازمانی [ ]01متمرکز شدهاند ،اما یک رویکرد نیز
رویکرد منبعمحور است [ .]00مطالعات متکی بر این
رویکرد ،بر تحلیل منابعی از شرکتها متمرکز است که
به آنها مزیت رقابتی میدهد .در این مطالعات،
نویسندگان بر تفاوت منابع موجود در روند ایجاد و
توسعه سرمایهگذاری جدید تأکید میکنند [.]04
پژوهشگرانی که دنبالکننده این رویکرد مفهومی
هستند منابع را بهطور گسترده در نظر میگیرند .با
کمک این دیدگاه کارکرد شرکتها را میتوان با توجه
به منابعشان توضیح داد [ .]00به بیان دیگر ،برمبنای
این دیدگاه ،منابع و محصوالت دو طرف یک سکه
هستند .بیشتر محصوالت به خدمات چندین منبع نیاز
داشته و بیشتر منابع را میتوان در چند محصول
استفاده کرد .با مشخص کردن اندازه فعالیت شرکت در
بازارهای مختلف محصول ،امکان پی بردن به حداقل

 ،»64100-4102دستهبندی کشورهای « غنی 2از نظر
نوآوری» و « فقیر 3از نظر نوآوری» را جایگزین تمایز
سنتی بین کشورهای «توسعهیافته» و «در حال
توسعه» کرده است [ .]4در واقع همچنانکه دانش
علمی برای نوآوری و توسعه کسبوکار جدید مهمتر
شده و بخش رو به افزایشی از جامعه به آموزش عالی
وارد میشوند ،دانشگاهها نقش مهمتری در نوآوری بازی
میکنند ،از غنیسازی شیر با ویتامین  Dدر دهه 0441
تا خلق گوگل در دهه 0[ 0441و ،]2اما فرایند
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و انتقال
سازمان دانشگاهی به محیط کسبوکار افزون بر اینکه
فرایندی پیچیده ،نظاممند و با مشارکت بازیگران متعدد
است [ ،]9با موانع متعددی نیز روبهرو است [.]6
پرسش اصلی که مقاله در پی پاسخ به آن است این
است که از بین انواع منابع شناختهشده درونسازمانی،
کدامیک برای فعالیت تجاریسازی دانشگاهی در
دسترس هستند .این مطالعه از آنرو اهمیت دارد که
تالشهای آغازین برای فعالیت تجاریسازی دانشگاهی
با بحرانهای تصمیمگیری در حوزه تأمین منابع مواجه
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دانش و غیره تحت کنترل یک سازمان است که سازمان
را قادر به درک و پیادهسازی راهبردهایی میسازد که
بهرهوری و اثربخشی سازمان را بهبود میبخشد [.]08
برخی نویسندگان همچون ایتامی قابلیتها را جزو
منابع به شمار میآورند [ ]04و برخی دیگر بین منابع
و قابلیتها تمایز قائل میشوند .ایتامی قابلیتهای
مبتنی بر اطالعات سازمان را به عنوان داراییهای
نامشهود میشناسد .وی اشاره میکند که برخی از
داراییهای نامریی سازمان توسط کارکنان حمل
نمیشوند ،بلکه به برداشت مشتریان سازمان وابسته
است (تصویر نام سازمان یا نام تجاری سازمان در ذهن
مشتریان و اعتبار سازمانی) .برخی از نویسندگان
همچون امیت و شومیکر بین منابع و قابلیتها تمایز
قائل میشوند .مطابق نظر آنها منابع ،پتانسیل رسیدن
به موفقیت هستند و قابلیتها ،الزامات موردنیاز برای
تبدیل این پتانسیلها به موفقیت.
تاکنون دستهبندیهای مختلفی برای منابع ارائه
شده است .انسوف یکی از نخستین نویسندگانی است
که منابع سازمانها را به منابع فیزیکی ،مالی و انسانی
تقسیم کرده [ ]41و با همین روش ،بارنی منابع را به
منابع فیزیکی ،انسانی و سرمایه سازمانی تقسیم کرده
است .بارنی منابع سرمایه فیزیکی را شامل سازمان
فیزیکی مورد استفاده در سازمان ،کارخانه و تجهیزات،
جغرافیا و دسترسی سازمان به مواد خام میداند؛ منابع
سرمایه انسانی را شامل آموزش ،تجربه ،قضاوت ،هوش،
روابط و بینش مدیران و کارگران سازمان میداند و در
نهایت ،منابع سرمایه سازمانی را شامل ساختار
گزارشدهی رسمی سازمان ،برنامهریزی رسمی و
غیررسمی آن ،کنترل و سیستمهای هماهنگکننده و
همچنین روابط غیررسمی در میان گروههای سازمان و
روابط بین سازمان و محیط میداند [.]40

منابع الزم وجود داد .در مقابل ،با تعیین مشخصات
منابع برای یک شرکت ،امکان پیدا کردن فعالیتهای
مطلوب محصول در بازار وجود دارد .دیدگاه مبتنی بر
منابع را میتوان به کار اولیه پنروز 6درباره رشد شرکت
متکی دانست [ .]02این اصطالح در اصل توسط
ورنرفلت 2در سال  0482ابداع شد [ .]09فهی عناصر
اساسی دیدگاه مبتنی بر منابع را مشتمل بر مزیت
رقابتی پایدار و کارکرد عالی ،ویژگیها و انواع منابع
مولد مزیت رقابتی و گزینههای راهبردی توسط
مدیریت میداند [.]09
این دیدگاه که مبتنی بر منابع داخلی سازمان است
و نه منابع خارجی ،زمانی مناسب است که تالش شود
به این پرسش پاسخ داده شود که چرا بعضی از
کسبوکارهای کوچک نسبت به سایرین بهتر عمل
کرده و رشدی بیش از دیگران دارند .البته ،محیط تأثیر
عمیقی بر کسبوکارهای کوچک دارد و توجه بدان
برای تحقق فرصتها ضروری است ،اما این رویکرد بر
ویژگیهای داخلی تکیه میکند .تنها تفاوتی که کاربرد
این دیدگاه برای شرکتهای دانشگاهی در بر دارد آن
است که برای تحلیل شرکتهای انشعابی دانشگاهی
تنها به درون این شرکتهای تازه تأسیس نگریسته
نمیشود ،بلکه به منابع موجود درون سازمان مادر که
همان دانشگاه است نیز نگریسته میشود [.]06
منابع به عنوان مجموعه عوامل در دسترس تعریف
میشوند که تحت مالکیت یا کنترل سازمان هستند.
منابع با استفاده از طیف گستردهای از دیگر داراییهای
سازمان و سازوکارهای ارتباطی مانند سازمان،
سامانههای اطالعات مدیریت ،نظامهای انگیزشی،
اعتماد بین مدیریت و نیروی کار و غیره به محصوالت
یا خدمات نهایی تبدیل میشوند [ .]07مطابق تعریف
متداول ،منابع شامل تمام داراییها ،تواناییها،
فرایندهای سازمانی ،ویژگیهای سازمان ،اطالعات،
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 -9روش پژوهش

 -4یافتههای پژوهش

این مقاله بر شناسایی منابع تجاریسازی
دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی با استفاده از رویکرد
منبعمحور متمرکز است ،البته به دنبال پوشش تمام
تحقیقات منتشر شده در این حوزه نیست و تنها حوزه
مطالعاتی مربوط به منابع حیاتی فعالیت تجاریسازی
دستاوردهای دانشگاهی را مورد مطالعه قرار میدهد.
بنابراین این پژوهش از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی محسوب میشود و از نظر نحوه گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهشهای کیفی و روش تحقیق،
کتابخانهای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی
بر مطالعه منابع اطالعاتی برخط داخلی همچون بانک

 -5-4تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی

علم عمومی به روشهای گوناگون پشتیبان
بهرهوری علم خصوصی است .پژوهشگران صنعتی در
بسیاری از صنایع برای دستیابی به یافتههای پژوهشی،
ابزار ،مواد آزمایشی ،سرمایه انسانی آموزش دیده ،و
روشهای تحقیق ،به دانشگاهها تکیه میکنند [.]44
ارتباط با پژوهشگران دانشگاهی مزایایی همچون
دسترسی به تحقیقات دانشگاهی ،دسترسی به تخصص
محققان دانشگاه ،و عمالً استفاده از کمکهای عمومی
برای حل مسائل فعالیتهای اقتصادی خصوصی را
فراهم میکند [ .]40موفقیت و شکست تحقیقات پایه
در دانشگاه ،اطالعات مفیدی برای هدایت تحقیقات
کاربردی و پرهیز از حوزههای تحقیقاتی بیثمر فراهم
میکند که موجب افزایش بهرهوری تحقیقات کاربردی
میشود .دسترسی به پایگاه دانش قویتر ،دسترسی به
تحقیقات کارامدتر و مؤثرتر برای نوآوریهای جدید
توسط محققان در شرکتهای خصوصی را تسهیل
میکند [.]42
مالکیت فکری ایجاد شده از طریق تحقیقات
دانشگاهی میتواند به عنوان کاالی عمومی (از طریق
انتشار در مجالت علمی) به اقتصاد منتقل شده و یا
بهعنوان کاالی خصوصی از طریق ایجاد شرکتهای
دانشگاهی؛ ثبت اختراع و صدور مجوز شده و یا از طریق
تالشهای تحقیقاتی مشترک به صنعت منتقل شود.
چانگ و همکاران ،تجاریسازی را به عنوان فعالیتهای
اعضای هیأت علمی تعریف میکنند که به دنبال
بهرهبرداری از نتایج پژوهشهایشان از طریق دریافت
حق ثبت اختراع ،واگذاری امتیاز و مشارکت در مالکیت

جامع مقاالت کنفرانس و همایشهای سیویلیکا ،6مرکز
اطالعات علمی برخط جهاد دانشگاهی ،2پایگاه مجالت
تخصصی نور ،3سامانه نشر مجالت علمی دانشگاه
تهران ،4پایگاه مطبوعات ایران ،5پژوهشگاه علوم و
سازمان اطالعات ایران 6و بانکهای اطالعاتی برخط
خارجی

همچون

ساینسدایرکت،1

اسپرینگر،1

جانوایلی ،9آیتریپلایی 60و تیلور و فرانسیس 66بدون
در نظر گرفتن قید زمانی تهیه شده است .تجزیه و تحلیل
اطالعات در این پژوهش در سه مرحله رخ میدهد :با
بررسی کامل ادبیات پژوهش  ،فهرستی از مقاالت مرتبط
با این حوزه و حتی مقاالتی که به طور فرعی به این
موضوع پرداختهاند ،تهیه گردید ،چکیده کالم این
مقاالت استخراج و دستهبندی شد و در نهایت ،با
استخراج عناصر کلیدی ،ترکیب نهایی این موارد انجام
شد و جمعبندی صورت گرفت.
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7. www.sciencedirect.com
8. Link.springer.com
9. Onlinelibrary.wiley.com
10. Ieeexplore.ieee.org
11. www.tandfonline.com

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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شرکت مشتق از دانشگاه هستند [ .]49نیلی
تجاریسازی را به عنوان فرایندی تعریف میکند که
طی آن نتایج پژوهشهای دانشگاهی عملیاتی شده و
ایدهها و یافتههای جدید در محصوالت جدید توسعه
مییابند [ .]46روزا و روز نیز به طور ساده تجاریسازی

نتایج تحقیقات مشارکتی و قراردادی
به صنعت منتقل میشود.

را بهعنوان فعالیت تغییر دانش به محصول تعریف
میکنند [.]47
شکل ( )0مسیرهای مختلفی را که دانشگاهها
ممکن است در انتشار نتایج تحقیقات خود انتخاب
کنند ،نشان میدهد [.]48

تحقیقات
تحقیقات خالص دانشگاهی
تحقیقات مشارکتی
تحقیقات قراردادی

انتشار نتایج

افشای اختراع از طرف اعضای هیأت
علمی ،کارکنان و دانشجویان

فناوری برای توسعه بیشتر
برگردانده میشود.

ارزیابی فناوری
بررسی اختراع و ادبیات موضوع
ارزیابی بازار و فناوری
تصمیم کمیته مالکیت معنوی

فناوری برای توسعه بیشتر
برگردانده میشود.

برنامه توسعه نمونه اولیه

فرایند تجاریسازی

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

ارزیابی بازار و فناوری ،حفاظت مالکیت معنوی و بازاریابی
فناوری

گزینههای صدور مجوز

تأسیس شرکت مشتق از دانشگاه

صدور مجوز مستقیم به شرکت موجود

صدور مجوز مستقیم به شرکت مشتق از دانشگاه

شکل  -5مسیرهای مختلف انتشار یا انتقال سازمان و دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی []62
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رهیافت
شبکههای خارجی ،بودجه تجاریسازی ،دفتر انتقال
سازمان ،مراکز رشد و اعتبار دانشگاهی است.
تجربه تجاریسازی :مطالعات نشان میدهند که تجربه
در تجاریسازی سازمان و تأسیس شرکتهای
دانشگاهی دارای اثری مثبت بر موفقیت
تجاریسازی در آن دانشگاه است .در واقع انباشت
دانش گذشته بر توانایی آینده دانشگاه برای موفقیت
تجاریسازی مؤثر است .دانشگاهها و گروههای
دارای سابقه پژوهشهای مشترک با شرکتها،
احتمال بیشتری دارند که فرصتهای تجاری
فعالیتهای تحقیقاتی خود را تشخیص دهند [.]00
از همینرو ،تقویت ارتباطات غیررسمی بین دانشگاه
و صنعت به نفع همکاریهای آتی این دو بخش
است [.]04
رشتههای دانشگاهی :برخی رشتههای دانشگاهی بستر
مناسبتری را برای تجاریسازی فراهم میکنند .در
واقع ماهیت پژوهش دانشگاهی نقش کلیدی در
تجاریسازی بازی میکند .بنابراین دانشگاههای
دارای رشتههای پزشکی ،زیست پزشکی ،مهندسی
همچون الکترونیک و نرمافزار به علت کاربردیتر و
صنعتیتر بودن ،نسبت به دانشگاههای فاقد این
رشتهها برونداد تجاریشده بیشتری از خود نشان
میدهند [ .]00بهویژه حفاظت از حق ثبت اختراع
قویتر موجب میشود که برخی رشتهها شرایط
مناسبتری برای تجاریسازی از خود نشان دهند.
کیفیت تحقیقات دانشگاهی :راسموسن و همکاران یکی
از موارد تأثیرگذار بر موفقیت تجاریسازی
دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاهی را «علم عالی»4
میدانند .ایشان بیان میکنند که «علم متوسط و
ضعیف »0نه به دانشِ دانشگاهی جدید منتهی
میشود و نه به نوآوریهای صنعتی [ .]00زوکر
نشان میدهد که کار در مرزهای دانش و سازمان،

 -6-4منابع در دسترس برای تجاریسازی
دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی

همانگونه که پیشتر گفته شد ،بارنی منابع را در
چهار دسته قرار میدهد [ :]40منابع نهادی (شامل
تجربه تجاریسازی ،رشتههای دانشگاهی ،بودجه
پژوهشی ،کیفیت تحقیقات دانشگاهی ،پیوند با
شبکههای خارجی ،بودجه تجاریسازی ،دفتر انتقال
سازمان ،مراکز رشد و اعتبار دانشگاهی) ،انسانی (شامل
تمام تجربهها ،دانش ،قضاوت ،گرایش به ریسک و خرد
افراد)؛ فناوری (شامل فناوری ،ماشینآالت ،امکانات
تولید و ساختمان) و مالی (شامل پول نقد ،سپردههای
بانکی ،وامها و بدهیها ،و سرمایه مالی (سهام و سهم
قیمت ،)6سود انباشته و غیره).
 منابه نهادی

یکی از منابعی که نقش مهمی در موفقیت
تجاریسازی دانشگاهی دارد و موجب تفاوت عمدهای
در موفقیت یک دانشگاه نسبت به دانشگاه دیگر
میشود ،عوامل نهادی است .تعریف «عوامل نهادی»
بهدلیل معنای مبهم «نهاد» سخت است ،اما شاید اگر
به ویژگی مشترک همه نهادها توجه شود ،درک بهتری
از مفهوم نهاد به دست آید .این ویژگی چیزی نیست
بهجز کنترل :روشهایی برای هماهنگ کردن
کنشهای فردی بهعنوان بخشی از کنشهای جمعی
[ .]44اسموگلو و همکاران ،نهاد را این گونه تعریف
میکنند« :نهادها ،قواعد بازی در یک جامعه و یا بهطور
رسمیتر ،محدودیتهای ایجاد شده توسط انسان
هستند که تعامالت انسانی را شکل میدهند» [.]01
عوامل نهادی مرتبط با تجاریسازی دانشگاهی
شامل تجربه تجاریسازی ،رشتههای دانشگاهی ،بودجه
پژوهشی ،کیفیت تحقیقات دانشگاهی ،پیوند با
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3. Mediocre or poor science

1. Stocks and shares
2. Excellent science
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غیرخطی و پیچیده دارای سه بعد اصلی است :تولید
دانش (فرایند انتخاب موضوع ،انتخاب پروژه و
اجرای پروژه)؛ انتشار دانش (فرایند آمادهسازی و
انتشار دانش) و جذب دانش (فرایند ارزیابی ،جذب
و استفاده از دانش) .بر این اساس کنشگران اصلی
نیز مشتمل هستند بر سازندگان دانش (کسانی که
بهطور فعال در خلق دانش نقش دارند)،
انتشاردهندگان دانش (کسانی که بهطور فعال در
فرایند انتقال و انتشار دانش نقش دارند) و
گیرندگان دانش (کسانی که دانش تولید شده و
منتشر شده را میپذیرند و جذب میکنند) .بنابراین
مفهوم انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به صنعت،
تنها بهعنوان یک پیوند بین دانش موجود و کاربرد
آن محصور نشده و شبکهای از روابط را دربرمیگیرد
[ .]04تحقیقات نشان داده است که شبکههای
ارتباطی کارآفرین با افراد درون و برون سازمان یکی
از مهمترین شبکهها محسوب میشود .شبکهها در
بهبود تعداد و فراوانی تعامل با بازیگران خارجی و
در نتیجه در موفقیت تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی نقشی حیاتی را ایفا میکنند .این امر به
ویژه زمانی اهمیت مییابد که بهرهبرداری از فرصت،
نیازمند ترکیبی از مجموعه دانشهای مختلف است
که در سازمان ،توزیع شده و متمرکز نیست و یا
اساساً در دسترس نیست و باید از طریق ارتباطات
خارجی به آن دست یافت .این عامل به ویژه در
شرکتهای مشتق از دانشگاه که شایستگی الزم
برای اجرای کسبوکار را ندارند ،مهم است [ .]21از
جمله مزایای دیگر شبکهها ،افزایش قابلیت
شناسایی فرصت توسط کارآفرینان دانشگاهی است
[ .]20همچنین ارتباط با سایر همکاران دانشگاهی
کارآفرین ،تمایل فرد دانشگاهی برای کارآفرینی را
افزایش میدهد [ .]24در نتیجه ،دانشگاهیان با
شبکه گستردهتر همکاری متقابل سازمانی به
احتمال زیادتر در معرض دیدگاههای چندگانه

به دانشمندان دانشگاهی مزیت نسبی در شناسایی
فرصتهای دستیابی به موفقیت جدید را میدهد
[ .]02اتزکویتز معتقد است که فعالیتهای انتقال
دانش ،ماحصل تحقیقات خوب اعضای هیأت علمی
است [ .]09همچنین دانشگاهیان درگیر در
تحقیقات با کیفیت باال و دارای پتانسیل تجاری،
تمایل بیشتری به حفاظت از مالکیت معنوی خود
دارند ،زیرا بدون حفاظت مناسب« ،این دستاوردها
قابل خرید و فروش و صدور مجوز نبوده و تنها در
حوزههای عمومی و برای استفاده آزاد و بدون قید
قابل عرضه هستند» [ .]06چند گزینه برای
حفاظت مؤثر از این دستاوردها وجود دارد که در
مجموع بهعنوان حفاظت مالکیت معنوی نامیده
میشود .پروانه ثبت اختراع بهعنوان یکی از این
گزینهها؛ «بزرگترین منبع اطالعات فنی در
جهان» است که به عنوان «مهمترین شکل خروجی
نوآوری» ،به یکی از عوامل مهم توسعه اقتصاد
منطقهای تبدیل شده است» [ .]07ثبت اختراع
دانشگاهی افزون بر این کارکرد کالن ،در مقیاس
خرد نیز به دالیلی همچون اهمیت ثبت اختراع به
عنوان ابزار انتقال سازمان از دانشگاه به صنعت،
منبع درآمد صدور مجوز برای مؤسسات دانشگاهی
و شاخص ارزیابی «مفید بودن» و یا «قابل انتقال
بودن» نتایج تحقیقات ،دارای اهمیت است [.]08
بنابراین دستاوردهای تحقیقاتی دارای کیفیت و
ارزش علمی ،پتانسیل بیشتری برای موفقیت در
تجاریسازی دارند و با حضور سازوکارهای مؤثر
مالکیت معنوی ،انگیزه محقق دانشگاهی برای
بهرهمندی از آن نیز بیشتر است.
پیوند با شبکههای خارجی تحقیقاتی دانشگاهی:

بهرهبرداری از دستاوردهای تحقیقاتی بهعنوان یک
فرصت تجاری ،در واقع انتقال دانش بین دو نهاد
ناهمگون است؛ انتقال از دانشگاه به صنعت .انتقال
دانش بهعنوان یک فرایند تعاملی بازگشتی،
26
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تحقیق و روشها در فعالیتهای تحقیقاتی خود قرار
میگیرند که به نفع شناسایی فرصتهای علمی و
فناورانه جدید است .بنابراین شبکهسازی و سرمایه
اجتماعی گسترده ،با افزایش مهارتهای کارآفرینی
ارتباطی مستقیم دارد.
سابقه و عمق روابط با صنعت :روابط دانشگاه و صنعت و
مشارکت نزدیکتر با صنعت ،باعث سطوح باالتر
تجاریسازی میشود [ ،]20چرا که دانشگاههایی
که یک سنت طوالنی در روابط با صنعت دارند
تمایل بیشتری برای به دست آوردن مقدار
بزرگتری از پژوهشهای تأمین مالی شده توسط
صنعت را دارند .چنین پژوهشی تمایل به تمرکز بر
حل مشکالت و یا کشف فناوریهایی را دارد که
ارزش تجاری کافی برای مخترعان برای ایجاد
شرکت را دارد .عالوه بر این ،پژوهش با بودجه
صنعت نسبت به پژوهش با بودجه دولتی از
مشکالت عدم تقارن اطالعات کمتر رنج میبرد که
باعث میشود کارآفرینان قادر به تأمین مالی شرکت
برای تجاریسازی تحقیقاتی با بودجه صنعتی
نسبت به پژوهش با بودجه دولتی شوند.
دانشگاهیان مورد حمایت بودجههای صنعتی نیز از
نظر تجاری مولدتر از کسانی هستند که توسط
صنعت مورد حمایت قرار میگیرند .در مجموع
رابطه مثبت و معناداری بین میزان پژوهشهای با
بودجه صنعت و فعالیت ایجاد شرکت دانشگاهی
وجود دارد [.]22
دفتر انتقال سازمان :مأموریت دفتر انتقال سازمان،
ترویج روابط میان جامعه دانشگاهی و صنعت است.
این نقش در کشورهایی که در آنها روابط دانشگاه
با صنعت جوانتر است ،مهمتر میباشد .بهویژه،
کارکنان دفتر انتقال سازمان ممکن است منبع
کلیدی در ترویج فعالیتهای تجاریسازی باشند.
در مرحله نخست ،کارکنان دفتر انتقال سازمان
اغلب بهترین افراد برای تشخیص فرصتهای

رهیافت
تجاری در جریان تحقیقات دانشگاهی هستند .در
بسیاری از مواقع ،مخترع بهترین فرد برای شناخت
فرصت کسبوکار نیست ،بهطور معمول کارکنان
دفتر انتقال سازمان ،اطالعات و دانش بهتری از
وضعیت سازمان و بازارپذیری احتمالی آن دارند
[ .]29عالوه بر این ،کارکنان دفتر انتقال سازمان
روابط نزدیکتری با دانشگاهیان نسبت به خارجیها
دارند [ .]26در مرحله دوم ،کارکنان دفتر انتقال
سازمان برای دانشگاهیان ،تخصص و آگاهی
موردنیاز برای تشکیل شرکت (ارزیابی بازار ،نوشتن
طرح کسبوکار ،جمعآوری پول و غیره) را ارائه
میکنند [ .]27در مرحله سوم ،زمانی که تصمیم به
تجاریسازی گرفته شد ،اعضای دفتر انتقال سازمان
به دانشگاهیان برای مدیریت فرایند تجاریسازی و
توسعه مهارتهای کسبوکار کمک میکنند.
بنابراین ،ادبیات موضوعی نشان میدهد که هم
تعداد کارکنان دفتر انتقال سازمان و هم
مهارتهایشان [ ،]26اثر مثبتی بر فعالیت
تجاریسازی دارد.
وجود مراکز رشد :مطابق نظر «میان» ،یک اقدام
جایگزین منابع تجاری ،در دسترس بودن خدمات
مرکز رشد در دانشگاه است که فعالیت تجاریسازی
را به مجموعهای از امکانات مناسب مجهز میسازند
[]28؛ رشد سریعتر با کمک به شرکتهای
دانشگاهی برای غلبه بر موانع فنی ،مدیریتی و بازار
[ ،]24توسعه مهارتهای کسبوکار با ارائه
تخصصهای تشکیل شرکت و تعامل مستمر با
صنعت [ .]91عالوه بر این ،شرکتهای واقع در
مراکز رشد دانشگاهی ،هزینههای راهاندازی را با
اشتراک هزینههای اداری عمومی کاهش میدهند.
در نتیجه ،در دسترس بودن خدمات مراکز رشد در
دانشگاه ،فعالیت اسپین آف را تسهیل میکند [.]90
یافتههای کالدرا و دبانده نشان میدهد که «نقش
مرکز رشد» پارکهای علم دانشگاه نرخ ایجاد
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اجتماعی درون نظام آموزش عالی است که میتواند
به سرمایه اقتصادی تبدیل شود» [ .]96سین و
همکاران باور دارند «برداشت افراد از یک سازمان
علمی بر این احتمال که فرد با آن سازمان به
تعامالت تجاری نیز بپردازد تأثیر خواهد گذاشت»
[ .]97از طریق افزایش این تعامالت ،یک دانشگاه
به احتمال زیاد متقاضیان و سایر منابع مفید مورد
نیاز را جذب میکند .افزایش این احتمال به دلیل
اعتبار دانشگاه است که توسط افراد جامعه به عنوان
نشاندهنده کیفیت آموزشی درک میشود [.]98
در حوزه تجاریسازی و انتقال سازمان دانشگاهی
نیز هم رفتار پژوهشگر و هم رفتار گیرنده بالقوه
سازمان دانشگاهی بهطور مستقیم متأثر از اعتبار
دانشگاه ،اثر هالهای سایر عوامل بر کارکرد کنونی و
در نهایت کارکرد گذشته دانشگاه در تجاریسازی
سازمان است .در حوزه رفتار پژوهشگر ،استیوئن و
لی ،باور دارند که افشای نوآوری توسط پژوهشگر به
دانشگاه با شهرت دانشگاه رابطهای منفی و با شهرت
محقق رابطهای مثبت دارد .به بیان دیگر هرچه
شهرت دانشگاه بیشتر باشد احتمال افشای نوآوری
به دانشگاه زیادتر شده و هرچه شهرت پژوهشگر
بیشتر باشد احتمال افشای نوآوری به دانشگاه کمتر
میشود .وی علت رابطه مثبت بین اعتبار دانشگاه و
تمایل پژوهشگر به افشای نوآوری را به توانایی
دانشگاههای معتبر در توان بیشتر مذاکره و امکان
صدور مجوزهای با سود بیشتر ،مربوط میداند که
منفعت محقق بیشتر بوده و تضمینشدهتر است و
همین موضوع موجب افزایش تمایل پژوهشگران به
افشای بیشتر نوآوریهایشان میشود .برخی از
تحقیقات ،رابطه مثبتی بین شهرت پژوهشگر و
افشای نوآوری پیدا کردهاند؛ یعنی محققان معتبرتر
و باکیفیتتر در حوزه تجاریسازی فعالترند و
برخی تحقیقات رابطه منفی بین شهرت پژوهشگر
و افشای نوآوری را تشخیص دادهاند .بهنظر میرسد

شرکتهای جدید را از طریق کاهش هزینههای
راهاندازی افزایش میدهد [.]94
اعتبار دانشگاهی :از آنجایی که از منظر اقتصادی،
آموزش عالی به دلیل وابستگی به بازاریابی و البی
کردن برای به دست آوردن منابع با حوزه
«کسبوکار» مقایسه میشود [ ]90و منابع باید
بهطور مستمر به منظور ادامه حیات به سازمان
تزریق شوند ،به ویژه در مورد مؤسساتی که توسط
دولت تأمین مالی میشوند ،بنابراین دانشگاهها
نهتنها باید به منظور دستیابی مستمر به منابع با
کنترل برداشت جامعه ایجاد اعتبار کنند ،بلکه با
دانشگاههای دیگر برای همین هدف نیز به رقابت
بپردازند [ .]92تحقیقات نشان داده که عوامل
متعددی بر سطح تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی مؤثر است ،مواردی همچون سطح تولید
سازمان (حجم سازمان تولید شده در دانشگاه ،نرخ
تجاریسازی را تحتتأثیر قرار میدهد) ،منابع دفتر
انتقال سازمان دانشگاه (رابطه معکوسی بین تعداد
افشای اختراعات به تعداد کارکنان حرفهای و تعداد
مجوزهای صادر شده دانشگاهی وجود دارد) ،منبع
تأمین مالی (دانشگاههایی که بخش بیشتر بودجه
خود را از بخش خصوصی دریافت میکنند،
اختراعات قابل تجاریتری نسبت به دانشگاههایی
تولید میکنند که بیشتر بودجه خود را از بخش
دولتی دریافت میکنند ،زیرا شرکتهای خصوصی
در پی اهداف تجاری از تأمین مالی تحقیقات
دانشگاهی هستند) [ ،]99موقعیت جغرافیایی
دانشگاه (متأثر از دو عامل است؛ سطح فعالیت
بخش خصوصی دارای سازمان باال در منطقه و تعداد
دانشگاههایی که در زمینه تجاریسازی فعالیت
دارند) و در نهایت اعتبار سازمانی دانشگاه و اثر
هالهای .استرجیو و سیکلیراس معتقدند «اعتبار
دانشگاه که دارای معانی مختلفی برای گروهها و
زمینههای مختلف علمی است ،شکلی از سرمایه
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سطح توسعه محصول :از منظر چرخه توسعه محصول،
شرکتهای دانشگاهی در زمان تأسیس در مرحله
یکسانی نیستند ،چرا که میزان تالش پیش از
تأسیس ،بهطور قابل توجهی در میان شرکتهای
مختلف ،متفاوت است .کارآفرینان ممکن است یک
فناوری/محصول را به طور کامل توسعه داده و این
فناوری/محصول را به یک شرکت نوپا انتقال دهند.
این تالشهای پیش از تأسیس ممکن است به آن
شرکت نوپای دانشگاهی ،مزیت رقابتی قابل توجهی
نسبت به سایر شرکتهایی بدهد که هنوز فناوری
یا محصول را به طور کامل توسعه ندادهاند.
محدوده فناوری :شرکتهای دانشگاهی در محدوده
محصول – فناوری نیز متفاوت هستند .برخی از
شرکتها ،تنها یک محصول خاص را توسعه

این رابطه نیز متأثر از شهرت دانشگاه باشد؛ یعنی
پژوهشگر با کیفیت در دانشگاه معتبر تمایل به
فعالیت بیشتر در حوزه تجاریسازی داشته و
پژوهشگر مشهور در دانشگاه با اعتبار پایین تمایل
به عدم افشای نوآوری به دانشگاه داشته و آن را به
شرکتهای متقاضی ارائه داده و در عمل دانشگاه را
دور میزند [.]94
 منابع فناوری

منابع فیزیکی شامل فناوری فیزیکی مورد استفاده
در فعالیت تجاریسازی ،همچون تجهیزات ،جغرافیا و
دسترسی به مواد خام است .شرکتهای دانشگاهی،
شرکتهایی هستند که مأموریتشان توسعه و بازاریابی
محصوالت ،خدمات یا فرایندهای جدید و یا بهبودیافته
از نظر فناوری است .فناوری چیزی است که شرکتهای
دانشگاهی را از دیگر شرکتهای نوپا متمایز میسازد.
در میان خود شرکتهای دانشگاهی نیز سطح منابع
فناوری بسیار متفاوت است .جنبههای دیگر منابع
«فیزیکی» از جمله کارخانه ،تجهیزات و مواد اولیه برای
شرکتهای دانشگاهی و فعالیت تجاریسازی در
مقایسه با فناوری پایه کسبوکار ،اهمیت کمتری دارد.
تفاوت شرکتهای دانشگاهی از نظر فناوری از سه جنبه
قابل بررسی است :جنبه نوآوری فناوری ،سطح توسعه
محصول در زمان شروع فعالیت تجاریسازی و محدوده
فناوری.
سطح نوآوری فناوری :از منظر تازگی یا نوآوری فناوری
هستهای شرکتهای دانشگاهی به طور قابل توجهی
متفاوت هستند .سطح نوآوری فناوری میتواند
روش مهمی برای شرکتهای نوپا برای متفاوت
ساختن خودشان از دیگران بوده و ممکن است منبع
مهمی برای مزیت رقابتی باشد .نوآوری نشاندهنده
مؤلفه فکری فناوری است که تا حد زیادی
نامحسوس است.

میدهند ،در حالی که دیگران یک پایگاه 6گسترده
فناوری را توسعه میدهند که میتواند بهعنوان
پایهای برای محصوالت مختلف به کار گرفته شود.
 منابع انسانی

عوامل فردی ،ساختارهایی برای تشریح ویژگیهای
رفتاری افراد هستند و به تشریح این موضوع کمک
میکنند که چرا افراد به یک موقعیت مشابه واکنشهای
متفاوتی نشان میدهند [ .]61در حوزه تجاریسازی
دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی این عوامل را میتوان
مشتمل بر کیفیت پژوهشگر ،تجربه همکاری با صنعت،
تجربه کارآفرینی قبلی و اعتبار پژوهشگر دانست.
کیفیت پژوهشگر :منابع انسانی شامل آموزش ،تجربه،
قضاوت ،هوش ،روابط و بینش مدیران و کارگران در
سازمان است [ .]60برای سرمایهگذاریهای جدید،
مهمترین (و اگر نگوییم تنها) سرمایه انسانی حال
حاضر درون شرکت ،خود کارآفرین دانشگاهی یا
تیم کارآفرین دانشگاهی است .اندازه تیم کارآفرینی
و تجربه و آموزش آنها بسیار کلیدی است [.]04
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متخصصین صنعت ،یک مؤلفه مهم و همیشگی
روند انتقال دانش و سازمان دانشگاه به صنعت است.
دانشمندان دانشگاهی هرچه بیشتر درگیر تعامالت
غیررسمی با شرکتهای خصوصی شوند ،مقدار
بیشتری از زمان کار مربوط به تحقیقاتشان را به
پژوهشهای مشترک با صنعت اختصاص میدهند.
در واقع ،همکاری با صنعت از یک سو و آگاهی و
توانایی بهرهبرداری از فرصتهای تجاری از سوی
دیگر ،یکدیگر را تقویت میکنند .به این دلیل که
در سطح باالتر تعامل با صنعت ،احتمال بیشتری
وجود دارد که پژوهشگران دانشگاهی کاربردهای
بالقوه تحقیقات خود را بشناسند و درکشان از
شرایط بازار و فرایندهای کسبوکار بهتر خواهد بود
و برعکس ،هرچه فرصتها دارای پتانسیل
تجاریسازی قویتری باشند و سطح باالتری از
مهارتهای کارآفرینی در میان پژوهشگران
دانشگاهی وجود داشته باشد ،تمایلشان برای
جستوجوی منابع مالی صنعت و تقویت ارتباط با
کسبوکار بیشتر خواهد بود .شین نشان میدهد
که شناخت و بهرهبرداری از فرصت کسبوکار،
بهشدت با دانش قبلی منحصر بهفرد کارآفرین در
مورد بازار ،سازمان و نیازهای مشتری در ارتباط
است [ .]69بنابراین ،هرچه تجربه قبلی همکاری
تحقیقاتی با صنعت بیشتر و باکیفیتتر باشد،
احتمال بیشتری برای شناسایی و بهرهبرداری
فرصتهای کارآفرینی توسط محققان دانشگاهی
وجود دارد.
تجربه کارآفرینی قبلی :در مطالعه اثر تجربه قبلی بر
موفقیت فعلی کارآفرین ،رویکرد فرایندهای
شناختی میتواند روشنگر باشد [ .]66برمبنای این
رویکرد اطالعات بهتنهایی نمیتوانند موجب
تشخیص فرصت شوند ،بلکه این اطالعات باید در
ذهن کارآفرین پردازش شوند [ .]69دانش پیشین
کارآفرین برایش ظرفیت جذب و الگوی ذهنی ایجاد

پژوهشگران برجسته به انجام فعالیت دانشگاهی و
تحقیقاتی بیشتر و همچنین تجاریسازی
دستاوردهای تحقیقاتی خود برای به دست آوردن
کمکهای مالی برای تحقیقات بیشتر ،تمایل دارند
[ .]64پژوهشهای کارآفرینی نشان میدهد که
افراد با پیشینه میانرشتهای در موقعیت بهتری
برای تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهای نوآوری
قرار دارند [ .]60افرادی که قادر به یکپارچهسازی
مجموعه مختلفی از دانش در فعالیتهای پژوهشی
خود باشند ،با دیدگاههای روششناختی متعددی
آشنا بوده ،در نتیجه مهارت بیشتری برای پیشنهاد
روشهای جدید و پل زدن جهانهای مختلف
تحقیقات علمی و کاربرد دارند [ .]60بنابراین
اعضای هیأت علمی دانشگاهی که موفق به ادغام
مجموعههای مختلف دانش در فعالیتهای
تحقیقاتی خود شدهاند (گسترش پهنای شناختی)،
آگاهی بیشتری از پتانسیل تجاری دستاوردهای
تحقیقاتی خود داشته و در فرصتسازی و
بهکارگیری دستاورد موفقتر هستند .به بیان دیگر،
از آنجاییکه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه
بهویژه در قالب تأسیس شرکت مشتق از دانشگاه،
نیازمند تسلط بر طیف وسیعی از مهارتها و تحمل
مسئولیتهای مدیریتی است ،انتظار میرود که
دانشگاهیان با مهارتهای میانرشتهای بیشتر ،هم
در شناسایی و هم در بهرهبرداری از فرصتهای
کارآفرینانه فعالتر باشند .بنابراین ،شناسایی و
بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه در میان
پژوهشگران دانشگاهی با گستره شناختی کارآفرین
دانشگاهی رابطه مستقیمی دارد.
تجربه همکاری با صنعت :در ادبیات ارتباط دانشگاه -
صنعت ،در سطح فردی ،تجربه همکاری عضو هیأت
علمی با صنعت ،به عنوان یک پیشبینی خوب از
انتقال مؤثر سازمان شناخته میشود [ .]62تعامالت
غیررسمی و شبکههای بین اعضای هیأت علمی و
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کسبوکار کمک کند و از سوی دیگر ممکن است
به افزایش درک و ارزیابی ریسکهای مرتبط و
داراییهای مکمل موردنیاز برای بهرهبرداری از
فرصتهای کارآفرینانه منتهی شود .تجربه قبلی،
حتی میتواند خوشبینی افراطی که اغلب در
کارآفرینان تازهکار وجود دارد را کاهش دهد [.]71
دیاست و همکاران نشان دادهاند که تجربه
کارآفرینی تا حد آستانه موجب افزایش کارآفرینی
میشود .بنابراین ،تجربه کارآفرینی فراتر از حد
آستانه ،به علت اتکای بیش از حد به گذشته و
محدود شدن به چارچوب الگوی ذهنی ممکن است
مانع تشخیص فرصت شده و احتمال درگیر شدن
کارآفرین در سرمایهگذاریهای جدید را تضعیف
کند .در این شرایط پژوهشگر دانشگاهی ممکن
است در مورد انجام دادن یا ندادن سرمایهگذاری
جدید محتاطتر و انتخابیتر عمل کند .بنابراین
احتمال درگیر شدن در شناسایی و بهرهبرداری از
فرصتهای کارآفرینانه بهطور قوسی ( Uشکل
وارونه) با تجربه کارآفرینی قبلی در ارتباط است؛
یعنی تا حد آستانه با افزایش تجربه ،قابلیت
تشخیص فرصت در افراد افزایش یافته و با گذشتن
تجربه از حد آستانه ،فرصتهای کمتری شناسایی
میشود [.]70
اعتبار پژوهشگر :اعتبار پژوهشگر نیز میتواند در
بهدست آوردن بودجه الزم برای بهرهبرداری از
فناوریهای تست نشده توسط افزایش اعتبار
کارآفرین [ ]22و کاهش مشکالت عدم تقارن
اطالعات [ ]7مفید باشد.

میکند که موجب جذب اطالعات جدید میشود.
ظرفیت جذب نهتنها در سطح فردی ،بلکه در سطح
سازمانی نیز یکی از مؤلفههای مهم جذب دانش
جدید و شناخت فرصتها است که در این رابطه
میتوان به مقاالت کوهن اشاره کرد [ .]67بنابراین
افراد تمایل دارند به اطالعاتی توجه کنند که با
دانستههای کنونیشان مرتبط است [ .]68با توجه
به استدالل هایک ،اقتصاددان اتریشی؛ کارآفرینی
بهدلیل عدم تقارن اطالعات بین بازیگران مختلف
رخ میدهد ،شین مدعی است که هر کارآفرین تنها
فرصتهایی را کشف خواهد کرد که به دانش
قبلیاش مربوط است ،زیرا این دانش باعث شناخت
ارزش اطالعات جدید میشود .بنابراین «انتقال
اطالعات از تجربه قبلی به فرصتهای جدید» نقش
مهمی در کارآفرینی بازی میکند [ .]64سه بعد
عمده دانش قبلی که در روند کشف کارآفرینی مهم
هستند شامل دانش قبلی از بازار ،دانش قبلی از
روش ارائه خدمات به بازار و دانش قبلی از مشکالت
مشتریان است [ .]68پژوهشهای انجام شده در این
حوزه مشخص میکند که تجربه کارآفرینی قبلی،
احتمال شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای
کارآفرینانه را افزایش میدهد ،زیرا موجب اشراف و
توسعه طرز فکر شده و به کسب مهارتهای الزم
برای انجام چنین کارکردهایی کمک میکند [.]64
به همین ترتیب ،برکویتز و فیلدمن نشان میدهند
که تجربه قبلی در شناسایی فرصتهای کارآفرینی،
به افزایش ادراک پژوهشگر از پتانسیل تجاری
فعالیتهای پژوهشی کنونیاش منجر میشود
[ .]60بنابراین هرچه تجربه قبلی کارآفرینی بیشتر
باشد ،احتمال بیشتری دارد که پژوهشگران
دانشگاهی فرصتهای کارآفرینی را شناسایی و
مورد بهرهبرداری قرار دهند .از یک طرف ،ممکن
است به درک بهتر نیازهای کاربر و عملیات

 منابع مالی

منابع مالی تمام منابع مختلف پولی هستند که شرکت
میتواند از آن بهرهمند شود؛ همانند سرمایه خود
کارآفرینان ،سرمایهگذاران سهامی 0و قرض گرفتن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Equity investors
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باشد ،زیرا سرمایهگذاریها و دسترسی اولیه به پول
میتواند بهعنوان یک سیگنال از پتانسیل رشد
شرکت توسط سرمایهگذاران خارجی تفسیر شود
که کاهشدهنده مشکالت عدم تقارن اطالعات
خواهد بود [ .]78عالوه بر این ،در دانشگاههای
اروپایی ،گراس و همکاران نشان میدهند که
حمایت مالی دانشگاه ممکن است برای توسعه
شرکتهای زایشی جدید حیاتی باشد [ ،]74با
توجه به کمبود منابع سرمایهگذاری حیاتی همانند
سرمایهگذاری ریسکپذیر خارجی و فرشتگان
کسبوکار ،بنابراین دانشگاههایی که دسترسی
پژوهشگران به سرمایه را تسهیل میکنند یک نرخ
باالتری از ایجاد اسپین آف را شاهد هستند [.]94

از دوستان .شرکت نوپایی که به منابع مالی بیشتری
در سال اول دسترسی داشته باشد ،به احتمال زیاد
سهم بزرگتری از داراییهای راهبردی را نسبت به
شرکتهای همکاری (که فاقد منابع مالی کافی در
آغاز تأسیس است) به دست میآورد [ .]74ادبیات
موضوعی نشان میدهد که کمبود منابع مالی،
مشکلی کلیدی است [ ]70که شرکتهای نوپا با
آن مواجهاند [ .]72از اینرو ،دسترسی به منابع
مالی و میزان آن در زمان تأسیس میتواند یک
منبع مزیت رقابتی برای شرکتهای نوپای
دانشگاهی باشد.
بودجه پژوهشی :دیدگاه رایج ادعا میکند که پژوهش،
گام پیش از انتقال فناوری است [ .]79هرچه
فعالیتهای پژوهشی دانشگاه بیشتر باشد ،سهام
باالتری از فناوری برای تجاریسازی خواهد داشت.
چنین سهمی از فناوری بهطور مستقیم به بودجه
پژوهش دانشگاه مربوط است .بنابراین ،مطالعات
نشان دادند که حجم بودجه پژوهش دارای اثری
مثبت بر فعالیت تجاریسازی دانشگاهی است
[.]76
الندری و همکاران نشان دادند که اندازه بودجه
پژوهشی در مهندسی بهطور قابل توجهی با احتمال
تکمیل فرایند انتقال فناوری مرتبط است و
دانشگاههایی که نسبت بیشتری از بودجه پژوهش خود
را در علوم زیستی ،شیمی و علوم رایانه دریافت
میکنند ،میل بیشتری برای تجاریسازی دارند [.]8
بودجه تجاریسازی :منابع مالی نقش مهمی در مراحل
اولیه ایجاد یک شرکت اسپین آف بازی میکنند؛
زمانی که بودجه برای توسعه طرحهای تجاری،
ساخت نمونههای اولیه محصول و یا تحقیقات بازار
مورد نیاز است [ .]77برخی دانشگاههای مادر در
این مرحله به شرکتهای اسپین آف کمکهای
مالی ارائه میکنند .چنین تأمین مالی ممکن است
اثر سیگنالینگ مثبتی برای بخش خصوصی داشته

 -1جمعبندی و نتیجهگیری
جامعه کنونی باور دارد که دانشگاه باید نیرویی برای
پرورش توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقهای باشد.
پاسخ دانشگاه به این تقاضا ،افزایش فعالیتهای انتشار
دانش دانشگاهی و انتقال فناوری بوده است .با این حال،
تفاوت در توانایی دانشگاهها بهمنظور کمک به این
مأموریت جدید وجود دارد .در این مقاله تالش شد
رابطه بین منابع موجود و در دسترس دانشگاه و فعالیت
تجاریسازی انجام شود .پیشتر گفته شد تفاوتی که
کاربرد رویکرد منبعمحور برای فعالیتهای
تجاریسازی دانشگاهی دارد آن است که برای تحلیل
این گونه فعالیتها همچون تأسیس شرکتهای
دانشگاهی تنها به درون آنها نگریسته نمیشود ،بلکه
منابع موجود سازمان مادر (که همان دانشگاه است) نیز
در نظر گرفته میشود [ .]06فعالیتهای تجاریسازی
همچون تأسیس شرکتهای دانشگاهی با استفاده از
منابع فناورانه ،انسانی و فیزیکی سازمان مادر (دانشگاه)
ایجاد میشوند .عالوه بر این ،آنها از منابع سرمایهای
(که بیشتر به محیط دانشگاهی مربوط است) نیز در
ابتدا بهرهمند میشوند و پس از آن نگاه به بیرون داشته
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و به دنبال گسترش دسترسی به منابع در محیط
هستند.
مقاله از مطالعه ادبیات موضوعی به یافتههای زیر
دست یافت:
نخست یک رابطه مثبت بین سنت و سابقه فعالیت
تجاریسازی دانشگاه همچون سابقه در تأسیس شرکت
دانشگاهی با فعالیتهای فعلی تجاریسازی دانشگاه
وجود دارد .بنابراین ،مسئولین دانشگاهی و سیاسی
دولتی باید فعالیتهای خود را برای ایجاد فرهنگ
کارآفرینی در دانشگاه تشدید کنند .سیاستها در این
زمینه از راهبرد مشخصی پیروی کرده و بهطور معمول
باید شامل تغییر مهمی در ذهنیت دانشگاه باشد .دروس
کارآفرینی باید برای فعالسازی دانشجویان و کارکنان
بهمنظور توسعه دانش ،مهارت و درک در مورد جهان و
کارکرد کارآفرینی تدریس شوند .این کار از طریق
ترکیبی از فرایندهای رسمی (مانند دورههای درسی)
بههمراه آموزش عملی و یادگیری تجربی (همانند
توسعه یک طرح کسبوکار درباره فرصتهای
کسبوکار بالقوه قابل دوام و یا بازدید از مرکز رشد و یا
مرکز مشاوره کسبوکار در مورد راهاندازی یک شرکت)
بهدست میآید.
دومین یافته نشان میدهد که روابط دانشگاه و
صنعت فعالیت تجاریسازی دانشگاهی را تحریک
میکند ،به بیان دیگر رشتههای با بازارپذیری بیشتر
(همچون رشتههای مهندسی و زیستپزشکی) و میزان
پژوهش انجام شده در دانشگاه با بودجه صنعت (که
متمرکز بر حل مشکالت صنعت باشند) ،رابطهای مثبت
با فعالیت تجاریسازی در دانشگاه دارند .از منظر
شاخص تحقیقات انجام شده با بودجه صنعت،
دانشگاههایی که مقدار باالتری از این بودجه را جذب
میکنند تمایل بیشتری به فعالیتهای تجاریسازی
همچون ایجاد شرکتهای دانشگاهی دارند .این نتیجه
بر اهمیت حیاتی بودن بودجه پژوهش کاربردی تأکید
میکند .بنابراین ،باید قوانین و مقررات جدیدی برای

رهیافت
ترویج فرهنگ همکاری بین دانشگاه و صنعت تعریف
شود.
یافته سوم نشان میدهد که حضور خدمات مرکز
رشد در یک دانشگاه ،فعالیت تجاریسازی را افزایش
میدهد .مراکز رشد نهتنها کاهشدهنده هزینههای
اداری و اجاره برای فعالیتهای تجاریسازی همچون
شرکتهای دانشگاهی هستند ،بلکه به این شرکتها
مجموعهای از خدمات باارزش (پشتیبانی فنی و
مدیریت یا جستوجو برای بودجههای خارجی) را ارائه
میدهند .این حمایتهای اولیه نقش مهمی در ترویج
فعالیتهای تجاریسازی بازی میکنند.
بهطور خالصه ،سنت و سابقه فعالیت تجاریسازی
دانشگاه ،وجود برخی رشتههای دانشگاهی همچون
علوم زیستی و مهندسی (که موجب جهتگیری بیشتر
به سمت بازار میشود) ،کیفیت پژوهشی هیأت علمی،
مقدار بودجه کل پژوهش دانشگاه ،میزان پژوهش انجام
شده با بودجه صنعت ،حمایت مالی دانشگاه ،کیفیت و
کمیت منابع انسانی دفتر انتقال فناوری ،و خدمات
مرکز رشد در دانشگاه بر انجام فعالیت بیشتر
تجاریسازی ،بروندادهای بیشتر تجاریشده و موفقیت
فعالیتهای کنونی تجاریسازی دانشگاهی تأثیرگذار
است.
اما اگر بهصورت مشخص ،فعالیت تجاریسازی
دانشگاهی را به تأسیس شرکتهای دانشگاهی محدود
کنیم ،تأثیر منابع بر موفقیت این شرکتها را (با توجه
به نوع بروندادشان) بدین صورت میتوان مورد بحث
قرار داد :از آنجایی که در شرکتهای خدمتگرا ،منبع
اصلی ،سرمایههای انسانی است (نیروی کار واجد
شرایط که میتواند خدمات مناسبی را به مشتری ارائه
کند) و محیط دانشگاهی نیز عرضه فراوانی از منابع
انسانی واجد شرایط است (که باعث میشود آن را به
یک مخزن بزرگ تجربه و تخصص چندرشتهای بدل
کند) ،بنابراین این نوع فعالیت تجاریسازی با
محدودیت منابع اصلی مواجه نیست و میتوان
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کنفرانس بینالمللی تجاریسازی سازمان ،دانشگاه
تهران.
[ ]0پژوهشجهرمی ،امین؛ پورکریمی ،جواد.)0042( .
«دانشگاه کارآفرین و بیم و امیدها در اقتصاد
دانشبنیان» .پذیرفته شده برای انتشار در فصلنامه
علمی-ترویجی صنعت و دانشگاه.
[ ]2پژوهشجهرمی ،امین؛ پورکریمی ،جواد.)0042( .
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی
بینالمللی
کنفرانس
تاریخی).
(دیدگاه
جهتگیریهای نوین در مدیریت اقتصاد و
حسابداری.

پیشبینی کرد که این نوع شرکتهای دانشگاهی
احتمال بقای بیشتری را دارند .در شرکتهای
دانشگاهی مبتنی بر دارایی مالکیت فکری که فناوری
منبع اصلی است ،این منبع هم به طور گستردهای در
محیطهای دانشگاهی در دسترس است ،اما در مدل
کسبوکار محصولگرا ،منابع سازمانی ،منابع اصلی
هستند که این منابع در محیط دانشگاهی در دسترس
نیستند .در واقع شرکتهای دانشگاهی برای دسترسی
به منابع سازمانی (که خود در ابتدا فاقد آن هستند)
میتوانند از همان الگوی بهرهمندی سایر منابع از
دانشگاه مادر بهرهمند شوند ،اما ایراد اساسی در آن
است که دانشگاه مادر نیز فاقد منابع سازمانی همچون
روشهای تولید کارامد و مقیاسپذیر ،بازاریابی،
شبکههای فروش ،توزیع و پشتیبانی فنی است .در واقع
مدل کسبوکار متمرکز بر محصول نیازمند
سرمایهگذاری بسیار بیشتری بوده و به یک پایه منابع
کامالً متفاوت نسبت به مدل کسبوکار تمرکز بر
خدمات و یا داراییهای فناوری نیاز دارد .همین کمبود
اساسی است که شرکتهای نوپای مبتنی بر فناوری
دانشگاهی را برای اتخاذ مدل کسبوکار محصولگرا با
مشکل مواجه میسازد .این عدم تقارن منابع
توضیحدهنده علت شکست شرکتهای دانشگاهی است
که مدل کسبوکار متمرکز بر محصول را اتخاذ
میکنند.
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Abstract

Commercialization of Academic Research Achievements from the
Perspective of Resource-Based Approach

Amin Pajoohesh-Jahromi1, Javad Pourkarimi

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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