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Abstract 

The goal of this research is the study, evaluation 
and condition of university researches 
commercialization. The research method was 
qualitative-quantitative, and in data collection the 
survey technique has been applied. The samples 
(thirty four industry activists) were selected from 
the faculties of Tabriz University such as the 
faculty of agriculture, chemistry, technical, 
electricity, mechanics, and new technologies, and 
they were interviewed and studied. The results 
showed that the process of commercialization in 
studied years is always ascending. In regarding 
the identification of relationship between 
functional variables and how they affect 
commercialization, it became cleared that there is 
a significant relationship between variables like 
publishing articles in conferences, common 
research contracts and M.A theses with 
commercialization. By the study of the views of 
commercialization activists in faculties, it is 
obvious that in this process they regarded the 
offices of relationship with industry and its 
dynamic interaction with other sections as 
necessary. In their viewpoints, commercialization 
methods give priority respectively such as; joint 
projects, consulting services, licensing and 
establishing spin off companies. 
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  پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري
 

  1390 تابستان، 4سال سوم، شماره 

سازي تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعه موردي  ها و رويكردهاي تجاري بررسي روش
   دانشگاه تبريز

  
  2شمسي، لقمان *1فاروق امين مظفري

 عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز -1

   شناسي ارشد جامعه كارشناس -2

  چكيده
به است و  كمي- كيفيپژوهش حاضر از نوع . سازي تحقيقات دانشگاهي است ها، رويكردها و چگونگي فرآيند تجاري مطالعه و بررسي روش ،اين مقاله زهدف ا

هاي  هاي كشاورزي، شيمي، قني، برق، مكانيك و فناوري هاي دانشگاه تبريز است كه دانشكده تحقيق شامل دانشكدهجامعه آماري در اين . است روش پيمايشي
نتايج حاصل از پژوهش نشان . هاي مورد مطالعه مصاحبه انجام گرفت ه كدفعاالن حوزه ارتباط با صنعت در دانش نفر از 34و با ه نوين بعنوان نمونه انتخاب شد

سازي  هاي مورد بررسي همواره صعودي است ودر خصوص شناسايي ارتباط بين متغيرهاي عملكردي و نحوه تاثير آنها برتجاري سازي در سال ريداد روند تجا
سازي  ريبا تجا) كارشناسي ارشد(هاي تحصيالت تكميلي  قراردادهاي تحقيقاتي مشترك و رساله  ها، معلوم شد بين متغيرهايي مانند انتشار مقاالت دركنفرانس

ها مشخص گرديد كه آنان نقش دفاتر ارتباط با صنعت را در اين فرآيند اساسي  سازي در دانشكده با بررسي ديدگاه فعاالن تجاري. رابطه معناداري وجود دارد
ارائه   هاي مشترك، سازي به ترتيب پروژه يهاي تجار روش  از ديدگاه آنان اولويت. تلقي نموده و تعامل پويا با ساير واحدها را براي موفقيت آن ضروري دانستند

  .هاي تجاري بوده است برداري و تشكيل شركت هاي بهره خدمات مشاوره، صدور پروانه
  

  سازي، تحقيقات دانشگاهي، صنعت و دانشگاه، انتقال فناوري، كارآفريني تجاري: ها كليدواژه

  
 1مقدمه - 1

بررسي نقش و كـاركرد دانشـگاه در توسـعه اقتصـادي جوامـع      
دهنده بروز تحوالت شگرفي است كه جهان را با  نشان ،مختلف

فاز جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبرو 
نشـان داد كـه براسـاس پويـايي درونـي و       12تزياتزكـو  .ساخت

: نظام دانشگاهي با دو انقـالب مواجـه گشـت     الزامات محيطي،
در كشور آَلمان اتفاق افتاد كه طي  19انقالب اول در اواخر قرن 

هاي آموزشي، درزمينه تحقيقـات   ها عالوه بر فعاليت آن دانشگاه
نقـالب دوم  ا .نيز فعال شدند و به توليد دانش نيز اقدام نمودنـد 

هاي مبتني بـر علـم    در اواخر قرن بيستم براساس ظهور نوآوري
دار ماموريـت سـوم    بوقوع پيوست كـه طـي آن دانشـگاه عهـده    

                                                 
  famin_tab@hotmail.com: دار مكاتبات نويسنده عهده*

1- Etzkowitz 

ها دچار تغييراتـي   در اين فرآيند، دانشگاه. شد )توسعه اقتصادي(
تحقيـق    در ساخت و كاركرد خود از جمله آموزش كـارآفريني، 

هـاي تحقيقـات    ادغـام گـروه    ،فناورانهگروهي، توسعه نوآوري 
 .هاي صنعتي و روابط نزديكتر با صنعت شـدند  علمي با شركت
هاي اقتصادي براي حفـظ بقـاء و موفقيـت     بنگاه از طرف ديگر

بلندمدت خود نيازمند دسـتيابي بـه فنـاوري جديـد هسـتند تـا       
بتوانند ضمن حفظ مزيت رقابتي بـه درآمـدهاي بيشـتر دسـت     

. ه تغيير در نگرش به توليـد دانـش اسـت   اين امر به واسط. يابند
نشان داد كه دانش  23زيرا نظريه توليد دانش گيبسون و همكاران

زا در فرآيند نـوآوري و سيسـتم اقتصـادي ايجـاد      به طور درون
كننده دانش است بلكه در  از اينرو، بنگاه نه تنها مصرف. شود مي

كـه اكثـر   امـا از آنجا . نمايـد  توليد و توزيع آن نيز مشاركت مـي 

                                                 
2- Gibson et al. 
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هـاي صـنعتي توانـايي و ظرفيـت توليـد دانـش علمـي و         بنگاه
بـر اسـاس صـرفه    بنگـاه  را در درون خود ندارند؛ لـذا   فناورانه

اقتصادي و رفتار عقاليي، دانش مورد نياز خـود را از نهادهـاي   
در . كنـد  المللـي ماننـد دانشـگاه كسـب مـي      شايسته ملي و بـين 

منابع دانشگاهي به عنـوان  ترين  و با صرفه ترينحقيقت، مطمئن
بنابراين، دانشگاه به . شوند هاي دانش محسوب مي پرديس بنگاه

دليل برخورداري از سرمايه انساني خالق، محل مناسبي جهـت  
بروز نوآوري مبتني بر دانش است كه عالوه بر توليـد و اشـاعه   

توانـد كـارآفرين تربيـت كنـد و بـا توجـه بـه         دانش جديد، مي
هـاي جديـدي را    دهـد، شـركت   توسـعه مـي   هـايي كـه   فناوري
  .]1[ گذاري نمايد بنيان

هـا در   اكثريـت دانشـگاه   رسـد طـي دو دهـه گذشـته،     به نظـر مـي  
كشورهاي غربي، آسيا و آمريكاي التين در جهت كسب موقعيـت  

هاي خود ارتباط نزديكي را  برتر و تالش براي توسعه دامنه فعاليت
ايـن امـر در كنـار وجـود     . اند هاي خصوصي ايجاد كرده با شركت
هاي سنتي است كه تمركز اصلي آنان بر علوم اجتمـاعي و   دانشگاه

  ،عـالوه بـر آمـوزش و تحقيقـات    هـا   دانشـگاه يعني . انساني است
گيرنـد كـه مسـتقيما بـر      مسئوليت وظايف اقتصادي را بر عهده مي

به ايـن پديـده   . رشد و رقابت در بخش خصوصي تاثيرگذار است
  .دشاطالق  1"انقالب دوم علمي"عنوان 

هاي مختلـف همكـاري بـا     پيامد انقالب دوم علمي ايجاد شكل
سازي نتايج تحقيقات به عنوان يـك   صنعت و تالش در تجاري

  .]2[ شوند يادي در كنار آموزش و تحقيق شمرده مياصل بن
انتقال فناوري بين دانشگاه و صـنعت از مـواردي اسـت كـه در     

زيـرا ايـن موضـوع    . باشد اكثر كشورها به شدت مورد توجه مي
تخصصـي در مراكـز صـنعتي    / براي توسعه رفتار نوآورانه فنـي 

انـش  كنندگان اصلي د عنوان عرضه ها به ضرورت دارد و دانشگاه
هـاي   علمي و تربيت نيروي انساني ماهر، بسـتر ايجـاد فنـاوري   

ـ    از ايـن . روند نوين به شمار مي شـرح   دينرو، ايـن مفهـوم را ب
انتقال فناوري فرآيندي است كه در آن سـازمان  : ندكن تعريف مي

از طريق يك شركت، فناوري را جهت طراحي، توليد و توزيـع  
د كنـ  و اسـتفاده مـي   باكتسـا  ،يا تأمين يك محصول يـا فرآينـد  

هـا و فرهنـگ سـازماني     همچنين توجه به اعمـال، انگيـزه  .]3[
ذينفعــان در انتقــال فنــاوري دانشــگاه بــه صــنعت از اهميــت 

                                                 
1- The Second Academic Revolution 

  .]4[ شود نشان داده مي1باشد كه در جدول  برخوردار مي
دهــد كــه  مطالعــات در زمينــه انتقــال فنــاوري نشــان مــي

زيـرا  . اسـت آموختگـان   موثرترين روش آن تربيت دانـش 
هـاي تحقيـق و    ارتباط با صنعت موجب اختصاص بودجه

گـردد و امكـان    هاي مشـترك مـي   توسعه از طريق پژوهش
دسترسي به دانشجويان آشنا بـا فنـاوري نـوين را فـراهم     

طـور خـاص در    از اينرو، تحقيقات دانشگاهي به. سازد مي
هـاي   هاي آنان در رشـته  زمينه تحصيالت تكميلي و رساله

العاده در بسترسازي پتانسـيل   و علوم اهميت فوق مهندسي
تحقيقاتي دانشگاه و بالطبع جـذب درآمـدهاي غيردولتـي    

، ]6[3جيـو  ،]5[2پژوهشگراني همچون ريتان. پايدارتر دارد
در تحقيقات خود بـر   ]8[5و لينك ]7[4مورگان و همكاران
  . اند اين امر اشاره داشته

سازي تحقيقات  تجاريبررسي ادبيات دانشگاهي درباره 
سازي  هاي مختلف تجاري دهد كه روش دانشگاهي نشان مي

هاي رسمي و غيررسمي از  بندي وجود دارند و برخي از طبقه
از جمله در . نظران ارائه شده است ها توسط صاحب اين روش

 6كامپو و همكاران بندي دل توان به طبقه باالترين سطح مي
 سازي را شامل لقوه تجاريهاي با اشاره كرد كه استراتژي

هاي مشترك جهت  همكاري، 7برداري هاي بهره صدور پروانه
 9ايجاد يك شركت تجاري جديدو 8حمايت مالي از تحقيقات

مجوزهاي ليسانس را  شان در تحقيق خود، اي .اند دانسته 9جديد
غيرنوآوران ا سازي از طريق نوآوران ي را برحسب تجاري

) دانشگاه يا نوآورحفظ حقوق مالكيت فكري توسط (
  .]9[ ه اندبندي نمود طبقه

انتشار : هاي انتقال فناوري را شامل برخي از روش 10بوزمن
ها،  رايت كپي/ آزاد نتايج تحقيقات، اختراعات ثبت شده

ها و  برداري، قراردادهاي تحقيقاتي، اتحاديه هاي بهره پروانه
ادله مب ،هاي علم و فناوري پارك، هاي تحقيق و توسعه تعاوني

اي،  قراردادهاي غيررسمي، خدمات مشاوره نيروي انساني،

                                                 
2- Reitan 
3- GU 
4- Morgan et al. 
5- Link 
6- Delcampo et al. 
7- Licensing. 
8- Corporate Partnership/Sponsored Research Funding. 
9- Formation of a Start – up Company. 
10- Bozeman 
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هاي تجاري  هاي اينترنتي و شركت انتشار بر روي سايت
هاي انتقال  عليرغم اهميت زياد ساير روش .داند دانشگاهي مي

چون جابجايي كاركنان بين دانشگاه و بخش تجارت و  هم
حقوق مباحث پيرامون نقش  قراردادهاي تحقيقاتي، اكثريت

مالكيت فكري به خصوص در زمينه ثبت اختراعات، ميزان 
هاي دانشگاهي براي  صادره درخصوص فناوري هاي ليسانس
هاي تجاري  هاي خصوصي و نيز تعداد شركت شركت

  .]10[ ها متمركز شده است دانشگاهي وابسته به دانشگاه
اعتقاد دارند كه اين مفهـوم   ]11[1اسلتر و ليزليدر همين راستا 

گرفته و با تغييـر   گرايي نوين شكل  در راستاي كاربست مديريت
در واقـع  . در تعريف كارويژه اعضاي هيات علمي همراه اسـت 

اين تغييرات موجـب دگرگـوني الگوهـاي وابسـتگي بـه منـابع       
شود و اعضاي هيات علمي را وادار بـه جسـتجوي    دانشگاه مي

هـا   دانشـگاه گـردد   اين امر موجب مـي . كند منابع مالي جديد مي
از  .كارآفرين شوند و تنهـا مراكـز پـژوهش و يـادگيري نباشـند     

عامل سازماني اصلي براي هـر  ]12[2ديدگاه ديدس و همكاران
نوع تالش توسعه فنـاوري در دانشـگاه، عضـو هيـات علمـي      

هـاي پژوهشـي او اسـت كـه      باشد؛ زيـرا بواسـطه فعاليـت    مي
و صـدور  هاي داراي قابليـت از جهـت ثبـت اختـراع      فناوري

تـوان   از ايـن جهـت، مـي   . يابـد  برداري افزايش مي پروانه بهره
ها با اعضاي هيات علمـي پژوهشـي    انتظار داشت كه دانشگاه

بـرداري   هـاي بهـره   تواننـد از تعـداد زيـادتر پروانـه     بيشتر مـي 
  .برخوردار باشند

 4بورن و هندرسون ، كوك]13[3ساير محققان همچون فينكل
مشي  تاثير خط ]15[ 5همكارانو فلدمن و  ]14[ 4هندرسون

دانشگاه بر افزايش انگيزه هيات  مشي مالكيت فكري خط
 اختراعات و ساير اشكال علمي از جهت گرايش به ثبت

سازي را از طريق مقايسه تفاوت ميانگين درآمدها  تجاري
دريافت اعتبار تحقيقاتي بيشتر را پيامد آن  وبررسي كردند 

  .ندتشخيص دادهاي فني  از صنايع در رشته
ايـــن موضـــوع از ســـوي محققـــاني همچـــون فريـــدمن و 

 ]18[8و گلـدفارب و هنركسـون   ]17[7اگاروال ]16[6سيلبرمن
                                                 
1- Slaughter & Leslie 
2- Deeds et al 
3- Finkel 
4- Cockburn & Henderson 
5- Feldman et al 
6- Silberman 

تاكيد شده اسـت كـه اعضـاي هيـات علمـي       ]18[8هنركسون
تمايل به داشتن مقاالت استناد شـده دارنـد، چـون بـه عنـوان      

اي است كه موجب كسب اعتبار در داخل جوامع علمـي   نشانه
استناد با كسـب شـهرت و درآمـد    رو، شاخص  از اين. شود مي

باالتر، احتمال بيشتر موفقيت ورود به بـازار انتقـال فنـاوري و    
  .يابد جذب شركاء تجاري ارتباط مي

در اين زمينه انجام پذيرفته هاي تحقيقاتي  نيز پروژه در ايران
  :رد زير اشاره كرداتوان به مو كه از آن جمله مي است

در يك طرح پژوهشي تحت عنوان  ]19[يعقوب انتظاري 
انداز اقتصاد مبتني بر  تعامل علم و صنعت از چشم تحليل«

در چارچوب بررسي توصيفي و تحليل آماري، الگوي »دانش
عنوان مدل مطلوب تعامل دانشگاه  هنظام ملي توسعه دانش را ب

و بنگاه از طريق سه سازوكار فرابازار، بازار دانش و فناوري و 
كه تعامل علم و  نتايج نشان داد. كند عرفي ميكارآفريني م

از   صنعت از طريق سازوكار فرابازار ضعيف بوده و عمدتا
ها و اينترنت،  طريق انتشار آزاد مقاله در مجالت، روزنامه

مشاركت آموزشي و تحقيقاتي، حمايت مالي، كارورزي، 
در مقابل، تعامل دو نهاد . پذيرد وقت، صورت مي تدريس پاره

ريق سازوكار بازار را نيز بسيار ناچيز ارزيابي كرده و از ط
هاي  درحد مشاوره دانشگاهيان براي صنعت و اجراي طرح

چنين از  هم. داند تحقيقاتي مشترك توسط دانشگاهيان مي
طريق سازوكار كارآفريني توسط دانشگاه، تعاملي بين اين دو 

 بررسي و«با طرح پژوهشي  ]20[بهمن فكور  .وجود ندارد
كسب شده   هاي فني تدوين راهكارهاي اجرايي انتقال دانش

به مطالعه ادبيات » ها به صنايع كوچك در سازمان پژوهش
هاي مورد  سازي و عوامل موثر بر آن و نيز روش تجاري

استفاده در سطح جهان و مقايسه آن با وضعيت موجود 
  هاي كشور براساس سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه تجاري

                                                                            
7- Agrawal 
8- Goldfarb & Henderson 
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  اه به بخش خصوصياصلي انتقال فناوري از دانشگ عامالن) 1جدول 
  فرهنگ سازماني  ثانويه) ها( انگيزه اوليه)ها(انگيزه هافعاليت ذينفع

علميكسب اعتبار نزد جامعه  جديد دانشكشف   عضو هيأت علمي
  )مالي انتشارات، تأمين اعتبارات(

اعتبارات  دريافت نفع مالي و تمايل به
  تحقيقات ويژه

  علمي

/هاهيأت علمي و شركتهمكاري با   دفتر انتقال فناوري
  كارآفرينان جهت ايجاد ساختارهاي موردنياز

حمايت و بازار محوري از مالكيت 
  فكري دانشگاه

تسهيل گسترش فناوري، تضمين 
  العاده دريافت اعتبارات تحقيقاتي فوق

  كراتيكرووب

  كارآفرينانه/پويا  ها كنترل بر مالكيت فناوري حفظ منافع مالي سازي فناوري جديد تجاري  كارآفرينشركت يا

  
هاي آمار پژوهشي اقدام  اي و شاخص مطالعات كتابخانه

فقدان قوانين مربوط به مالكيت : كند كه اهم نتايج آن شامل مي
هاي  دارائيهاي فكري و نيز مقررات مورد نياز جهت فعاليت

دهي،  ليسانساز قبيل (سازي در بخش دانشگاهي  تجاري
، )هاي توسعه نوآوري و تحقيقات مشترك و قراردادي شركت

هاي  بخش براي محققان و سازمان نبود قوانين مدون و انگيزه
هاي انتقال فناوري، نبود قوانين  پژوهشي در جهت فعاليت

ها و  سازي در دانشگاه مربوط به تسهيم منافع حاصل از تجاري
هادهاي انتقال فناوري ضرورت حمايت از تاسيس و تقويت ن

در كاري ديگر تحت عنوان  ]21[فكور و همكارانش  .است
هاي كوچك  ها و منابع كسب فناوري در بنگاه بررسي روش«

به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين روش كسب  »منتخب ايران
هاي صنعتي  فناوري خريد ماشين آالت و تجهيزات از شركت

. اولويت دوم است اي است و استفاده از خدمات مشاوره
سپاري تحقيقات و توسعه بسيار ناچيز  خريد ليسانس و برون

است و خريد شركت و اطالعات و خدمات ويژه از آنان 
ها با  گيرد و تعامل اين بنگاه اساسا مورد استفاده قرار نمي

عنوان يكي از منابع كسب  ها و مؤسسات تحقيقاتي به دانشگاه
همچنين وي و همكاران . .اردفناوري در سطح پاييني قرار د

كارآفريني دانشگاهي و «تحت عنوان در پژوهشي ديگر  ]22[
به اين نتيجه  »ها سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه تجاري

 ثبت و حفاظت نتايج تحقيقاترسيدند كه فقط در خصوص 
تا حدودي ساختار پرسنلي، عملكردي و  قراردادي با صنعت

لي اين موارد درخصوص قانون و مقررات وجود دارد و
دهي و انتقال  ليسانس، يافته بررسي نتايج تحقيقات خاتمه

  .خورد به چشم نمي هاي انشعابي تشكيل شركتو  فناوري
ها وكارهاي علمي انجام شده در  با بررسي جامع ديدگاهلذا 

سئوال چهارپاسخگويي به سعي دراين تحقيق اين زمينه، 
  :داردزير

 دانشگاه تبريزسازي تحقيقات دانشگاهي در  تجاري )الف
  از چه روندي برخوردار است؟

تواند  كدام يك از متغيرهاي عملكرد پژوهشي مي)ب
دانشگاه داشته اين ارتباط معناداري با درآمد اختصاصي 

 باشد؟ 

سازي تحقيقات در تامين منابع  هاي تجاري كدام روش )پ
ساير كشورها كاربرد  هاي دانشگاهي مالي متنوع در نظام
  بيشتري داشته است؟

تواند در  سازي مي از رويكردهاي تجاري يككدام  )ت
  موفقيت بيشتري داشته باشد؟ دانشگاه تبريز

  
  شناسي تحقيق روش - 2

تحليلي است و روش آن - پژوهش حاضر از نوع توصيفي
هاي  دانشكدهجامعه آماري در اين پژوهش  .است پيمايشي
جام نجهت ا ها دانشكدهانتخاب  .باشد تبريز مي  دانشگاه

گيري غيراحتمالي از نوع  مصاحبه بر مبناي روش نمونه
بر  هاي منتخب و دانشكده. بوده است 1گيري هدفمند نمونه

هايي بودند كه بيشترين ارتباط را با  فوق، دانشكدهمبناي روش 
سازي در خصوص آنها  بخش صنعت داشتند و بيشتر تجاري

در اين پژوهش . هاي ديگر است تا ساير دانشكدهمطرح 
گيري هدفمند به  شوندگان براساس نمونه انتخاب مصاحبه

بوده است كه معموال  2برداري اقتباسي نسبي روش نمونه
هاي ثابت  ها را به صورت غيرتصادفي و براساس اقتباس نمونه

                                                 
1- Purposive Sample 
2- Proportional Quota Sampling 
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عبارت ديگر، خصوصيات جامعه مورد  به. كنند انتخاب مي
برداري به نسبت مقداري از هر كدام  به وسيله نمونه بررسي را

تعداد واجدين شرايط مصاحبه براساس . ]23[تخمين بزند 
هاي مورد  ه كدتعداد فعاالن حوزه ارتباط با صنعت در دانش

نفر بوده است كه عليرغم اقدامات و  94تعداد  ،مطالعه
روه گ درصد 37تقريبا (نفر از آنان  34هماهنگي الزم تنها با 

تالش بر اين بوده است كه . مصاحبه انجام گرفت) هدف
شوندگان براساس سهم نسبي آنان در جامعه  تركيب مصاحبه

 گيري هدفمند هاي نمونه البته با توجه به ويژگي .هدف باشد
  .توان نتايج را به باقيمانده افراد نيز تعميم دهيم مي

پژوهشي دهنده ظرفيت  در تحقيق حاضر متغيرهاي مستقل نشان
شريات معتبر و نتوان مقاالت منتشره در  را مي  دانشگاه
هاي دانشجويان دكتري و  هاي داخلي و خارجي، رساله كنفرانس

هاي مشترك با صنايع و  ه ارشد و پروژ هاي كارشناسي نامه پايان
 وتجاري سازي نتايج تحقيقاتي دانشگاه تبريز را نام برد... 
  .توان متغير وابسته ناميد مي

از روش تحقيق توصيفي براي بيان چگونگي وضع موجود 
بر  )پرسش اول(هاي مورد مطالعه  كدهسازي در دانش تجاري

هاي پژوهشي و  مبناي اسناد و مدارك موجود در معاونت
در خصوص تعيين متغيرهاي . شد فناوري آنان استفاده 

ي يها از داده) دومپرسش ( بيني باال عملكردي با قدرت پيش
تعداد اعضاي هيات علمي، تعداد دانشجويان، تعداد  مانند

ارشد،  هاي كارشناسي نامه هاي دكتري و پايان عناوين رساله
كتب چاپ شده، مقاالت چاپ شده در نشريات داخلي و 

هاي داخلي و  خارجي، مقاالت ارائه شده به كنفرانس
هاي تحقيقاتي مشترك با صنايع و نيز ارقام  اللملي، قرارداد بين
رآمد اختصاصي حاصل از اين قراردادها بر مبناي تحليل د

جهت بررسي مقايسه تطبيقي . رگرسيون استفاده گرديد
سازي تحقيقات دانشگاهي در ساير كشورها  روشهاي تجاري

در . اي اقدام شد بر مبناي مطالعات كتابخانه )سومپرسش (
سازي بويژه  نظران در حوزه تجاري زمينه كسب ديدگاه صاحب

تر ارتباط با صنعت و مديران دانشگاهي در محورهاي دفا
هاي مورد استفاده و  وضعيت عملكرد دفاتر و نقش آن، برنامه

از روش  )چهارمپرسش (سازي  تعيين بهترين روش تجاري

 از فرم مصاحبه با شش سئوال تحقيق كيفي با انجام مصاحبه
  .عمل آمد هاستفاده ب

به اين بستگي دارد كه تا چه  1در تحقيقات كيفي اعتبار دروني
. گر در مورد يك موضوع توافق دارند ه حد دو يا چند مشاهد

هاي  براي افزايش قابليت اعتماد و اعتبار دروني، از روش
استفاده ) سازي سه سويه( 2گانه گوناگون كنش متقابل سه

از مقايسه اطالعات براي تعيين اينكه  كه در آن كنند مي
مفهوم يا يافته وجود دارد يا خير،  همگرايي در مورد يك

  . شود استفاده مي
گيري از  ه در اين تحقيق جهت بررسي اعتبار دروني با بهر

سازي با مشاركت و اعالم نظر ذينفعان حوزه  سويهسهروش 
  .سازي به شكل نمودار مقابل بوده است تجاري

  
  
  
  

 
  شناختي سازي روش سه سويه )1شكل

  
گيري كنيم، بنابراين، مطالعه فاقد  اگر نتوانيم با اطمينان نتيجه

هاي  از آنجايي كه تحقيق كيفي براي مدت. اعتبار دروني است
شود احتمال تاثير خارجي متغيرهاي  نسبتا طوالني انجام مي
پذيري  موضوع اعتبار بيروني به تعميم. مزاحم نيز بيشتر است

گيري تصادفي  در تحقيق كيفي از نمونه. شود مربوط مي
اي،  شود؛ بنابراين، هنگام تعميم چنين مطالعه استفاده نمي

  .]23[گردد شناسي آن بايد مشخص  شرايط مطالعه و روش
از ديدگاه  ،جهت سنجش روايي صوري فرم مصاحبه

اعضاي هيات علمي  اندركاران دفاتر ارتباط با صنعت، دست
ها و كارشناسان خبره حوزه انتقال فناوري استفاده  دانشگاه

اي در  هاي حاصل از مطالعات كتابخانه تحليل داده براي .شد
تحليلي - هاي سوم و چهارم به ترتيب از روش توصيفي پرسش

بندي  در طبقه. عمل آمد هاستفاده ب 3و روش مقايسه پيوسته
استفاده  ]24[سازي از ديدگاه بري و لي  هاي تجاري سازوكار

                                                 
1- Internal Reliability 
2- Triangulation 
3- Constant Comparative 

 مديران دانشگاه اعضاي هيأت علمي

 كارشناسان خبره
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ظران ن هاي مربوط به ديدگاه صاحب در تحليل داده. شده است
  .به كار رفت SPSSافزار  نزم ،دفاتر ارتباط با صنعت

  
  نتايج تحقيق - 3

و ) تحليـل يـك متغيـره   (نتايج تحقيـق در دو سـطح توصـيفي    
  :به شرح زير است) تحليل چند متغيره(استنباطي 

  نتايج توصيفي 1- 3
ميانگين انتشار مقاله دركل اين چند سال بر اساس مندرجات 

 67با ميانگين  1388سال . مقاله بوده است 79/53برابر 2جدول 
، بيشترين ميزان را 64با ميانگين  1387مقاله و بعد از آن سال 

انتشار مقاالت همواره  1388تا سال  1380از سال . دارند
ها در سال  ميانگين مقاالت در كنفرانس. افزايش يافته است

در  است و اين ارقام 49برابر 1382، در سال 8/65برابر  1388
دهد و آمار و ارقام  هاي ديگر ميزان كمتري را نشان مي سال

از آمار . كند اين نكته را بخوبي مشخص مي 2موجود در جدول 
و  1383هاي  شود كه اگرچه در سال اين مطلب استنباط مي

ها با كاهش روبرو بوده است،  تعداد مقاالت دركنفرانس 1385
رو به رشد و افزايش ها و در كل همواره روند  در ساير سال

انتشار كتاب طي . ها را شاهد هستيم تعداد مقاالت در كنفرانس
كه  طوري هاين چند سال از نوسان زيادي برخوردار بوده است ب

بيشترين ميزان را دارا بوده است و پس از نزول  1383در سال 
ترين  پايين 1387در سال . در دو سال، باز افزايش يافته است

ميانگين كل اختراعات در  .كتاب را شاهد بوديم ميزان انتشار
اختراع بوده، و مجموع تعداد اختراعات در  91/0ها  اين سال

ميانگين كلي  .رسد به بيشترين مقدار خود مي 1388سال 
هاي اول صفر بوده،  در سال هاي مشترك با صنعت اگرچه پروژه

 1388به بعد همواره افزايش يافته و در سال  1383ولي از سال 
براساس گزارشات  آمار موجود. به باالترين مقدار رسيده است
هاي صورت  رساند كه همايش صورت گرفته اين نكته را مي

ند سال نوسان چآغاز شده است و بعد از  1382پذيرفته از سال 
به بيشترين ميزان خود رسيده است و سپس  1387در سال 

هاي  هميانگين كل رسال. مجددا كاهش پيدا كرده است
است كه اين مقدار به تفكيك  24/51كارشناسي ارشد در سال 

رساله  60/59با ميانگين  1388اي است كه سال  سال به گونه

ها به تفكيك در جدول  باالترين مقدار رساله را دارد و بقيه سال
هاي ارشد  شايان ذكر است اگرچه تعداد رساله. اند ذكر شده 2

 1383رخوردار بوده است، از سال در چند سال اوليه از نوسان ب
همواره روند صعودي و رو به رشد دارد و در  1388تا 

 5/6هاي كارشناسي دكترا در سال،  خصوص ميانگين كل رساله
اي است كه سال  گونه است كه اين مقدار به تفكيك سال به

  .رساله باالترين مقدار رساله را دارد 9با ميانگين  1386
 9340/229سال  9پژوهشي با صنعت طي ميانگين كل قرارداد 

ميليون تومان  12/530با  1387ميليون تومان است و سال 
ميانگين اعتبار مالي . سال دارد 9بيشترين ميانگين را در بين اين 

ميليون تومان است و  51/1صنايع به دانشگاه در هر سال 
بيشترين  1387آورده شده است سال  2همانطور كه در جدول 

سال بر اساس گزارشات موجود،  9را دارد و در اين  ميانگين
از طرف صنايع به دانشگاه  1387و  1385فقط در دو سال 

  .اعتبار مالي داده شده است

  نتايج استنباطي 2- 3
بر مبناي  1380- 1388هاي  سازي طي سال تحليل روند تجاري

هاي مورد  آمار عملكردي مندرج در گزارش ساالنه دانشكده
براساس . انجام گرفت 1388تا  1380هاي  سالبررسي طي 

هاي موجود تنها اعتبارات مالي  هاي موجود از بين روش داده
صنايع به دانشگاه و قراردادهاي پژوهشي با صنعت و سهم 

در روند   ها  درآمد اختصاصي حاصل از اين فعاليت
سازي دانشگاه تبريز مؤثر ظاهر شدند كه روند تغييرات  تجاري

براين اساس و آمار . بيان شده است 3و2هاي  شكلآنها در 
توان اذعان داشت كه روند  مي 2موجود در جدول 

سال همواره رو به رشد بوده است بطوري  9سازي طي  تجاري
باالترين ميزان را  1388ترين ميزان و سال  پايين 1380كه سال 

  .دارا هستند
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  به تفكيك سال متغيرهاي عملكرد پژوهشيميانگين ) 2جدول 
  ميانگين به سال    

  گزاره
ميانگين  1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380

 كل

مقاالت انتشار يافته 
  در مجالت

33/32  33/34  44  51  25/50  61  25/60  64  6/67  79/53  

مقاالت ارائه شده در 
  كنفرانس

22  23  49  40  5/44  5/33  38  38  80/65  73/40  

  85/0  4/0  2/0  25/1  5/0 1 33/2 33/0 1 1  كتاب
  91/0  8/1  6/0  1  5/1 75/0 66/1 0 0 33/0  اختراعات
هاي  تعداد پژوهش

  مشترك باصنعت
0  0  0  33/0  2  25/1  25/2  4/3  8/3  73/1  

  23/0  4/0  8/0  0  25/0 0 33/0 0 0 0  همايش
قرارداد پژوهشي با 

  *صنعت
4/199  33/33  33/8  25/107  13/54  6/88  20/115  81/214  12/530  75/488  

اعتبار مالي صنعت 
  *به دانشگاه

0  0  0  0  0  5  0  01/6  0  51/1  

  24/51  6/59  4/50  25/56  51 75/47 53/47 87/59 53/38 87/44  رساله ارشد
  5/6  8/8  4/6  9  75/7 5/4 52/5 85/6 85/2 85/4  رساله دكترا

  .اعداد درج شده در اين سطرها به ميليون تومان است *
  

  
  1380- 1388هاي  سازي طي سال روند تجاري) 1شكل 

  
هاي مورد مطالعه در  شايان ذكر است كه در ميان دانشكده

هاي نوين با دو سال قدمت  دانشگاه تبريز دانشكده فناوري
سازي داشته است و  روند تجاريكمترين اثرگذاري را در 

هاي  دانشكده هب 1383دانشكده فني نيز از آنجايي كه از سال 

سال تاثير  9تفكيك شده است در اين ... برق و مكانيك و
ها،  در ميان دانشكده. كمتري از خود به جا گذاشته است

دانشكده شيمي بيشترين اثرگذاري را در اين چند سال داشته 
هاي برق و مكانيك و كشاورزي در  هاست و سپس دانشكد

 .هاي بعدي قرار دارند رتبه

  سازي به تفكيك دانشكده روند تجاري) 3شكل 
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  )سازي تجاري(هاي درآمدهاي اختصاصي  كننده تعيين 1- 2- 3
هدف از اين بخش برآورد ميزان تاثيرگذاري هر يك از 
متغيرهاي عملكردي پژوهشي بر درآمد اختصاصي 

زيرا وجود . هاي مورد بررسي است دانشكدهدر ) سازي تجاري(
- آور، تعداد مقاالت استنادي و پذيرفته اعضاي هيات علمي نام

هاي علمي داخلي و خارجي  شده در مجالت معتبر و كنفرانس
دهنده ظرفيت جذبي دانشگاه در تعامل با  تواند نشان مي... و 

هاي  صنعت و كسب اعتبارات مالي از طريق هر يك از روش
براي اين كار آزمون . سازي بشمار رود لف تجاريمخت

نتايج مندرج . بعمل آمد 1رگرسيون چندگانه به روش گام به گام
 3 ،دهد كه از ميان متغيرهاي مستقل نشان مي 5و  4در جداول 

ها، تعداد رساله  متغير تعداد مقاالت ارائه شده در كنفرانس
صنعت وارد هاي مشترك با  كارشناسي ارشد و تعداد پروژه

درصد از  2/55درمجموع  3معادله شدند كه مطابق با جدول 
متغير تبيين  3تغييرات مربوط به درآمدهاي اختصاصي را اين 

كنند و مابقي واريانس تبيين شده متاثر از متغيرهاي ديگري  مي
آمار و ارقام جدول . اند است كه در مدل اين تحقيق آورده نشده

هاي  متغير، سهم متغير پروژه 3ين دهد، از بين ا نشان مي 5
بيشتر ازساير متغيرها  492/0مشترك با صنعت با ضريب بتاي

يعني با كنترل ساير متغيرها، به ازاي يك واحد تغيير در . است
هاي مشترك با صنعت، درآمدهاي اختصاصي به ميزان  پروژه
متغيرهاي مقاالت ارائه شده در . كند واحد تغيير مي492/0

ا و تعداد رساله كارشناسي ارشد نيز به ترتيب با ه كنفرانس
بر . وارد معادله رگرسيون شدند 388/0و  438/0ضريب بتاي 

اساس آزمون تحليل واريانس كل معادله از لحاظ آماري 
 باشد ومتغيرها براي انجام آزمون آماري مناسبند دار مي معني

صه دكر شده در خال 2واتسون و مقدار دوربين) 4نتايج جدول (
مناسب بودن متغيرها براي  VIFوT معادله و همچنين مقادير 
در نهايت ساير متغيرهاي مستقل از . انجام آزمون آماري هستند
  .اند مدل رگرسيوني خارج شده

  :معادله رگرسيوني بدين صورت خواهد بود نبنابراي
x₃388/0x₂+438/0x₁+492/0 =y  

                                                 
1- Stepwise 
2- Durbin Watson 

y=تجاري سازي(درآمدهاي اختصاصي (،x₁=هاي  پروژه
  ،مقاالت ارائه شده در كنفرانس=x₂،  مشترك با صنعت

x₃=تعداد رساله كارشناسي ارشد  
) 6جدول (همچنين نتايج آزمون همبستگي پيرسون انجام شده 

براي بررسي رابطه درآمدهاي اختصاصي ومتغيرهاي عملكردي 
پژوهشي نشان داد كه درآمدهاي اختصاصي با متغيرهاي 

ت و تعداد رساله ارشد رابطه مستقيم هاي مشترك با صنع پروژه
دار دارد و از لحاظ شدت رابطه، هر  و از نظر آماري رابطه معني

رابطه در حد متوسط هستند؛ بدين معني كه با باال رفتن ميزان  2
هر يك از اين متغيرهاي مذكور درآمدهاي اختصاصي درمقابل 

و در  508/0هاي مشترك با صنعت به ميزان تغيرات متغير پروژه
  .يابد افزايش مي 454/0مقابل تعداد رساله ارشد به ميزان

  
هاي نتايج خالصه مدل رگرسيون چند متغيره تعيين كننده) 3جدول 

  درآمدهاي اختصاصي
 R  R² مدل

R²  
  دوربين واتسون  اصالح شده

3  743/0  552/0  505/0  488/1  
  )سازي تجاري(درآمدهاي اختصاصي : متغير وابسته

  
  نتايج آزمون تحليل واريانس براي مدل رگرسيوني) 4جدول 

مجموع   مدل
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 F  Sig ميانگين

رگرسيون 3133/1  3  776/3 895/11  00/0  
  175/3  29  207/9  ماندهباقي

    32  054/2 كل

سازي تحقيقـات در تـامين منـابع     هاي تجاري روش 2- 2- 3
  ساير كشورهاهاي دانشگاهي  مالي متنوع در نظام

سازي تحقيقات در تامين منابع مالي متنوع در  هاي تجاري روش
برمبناي . هاي دانشگاهي ساير كشورها كاربرد بيشتري دارد نظام

هاي انجام شده توسط محققان  مطالعه تطبيقي برخي از پژوهش
در ساير كشورها كه از منظر متنوع كردن منابع درآمدي انجام 

دهنده  ؛ بررسي اين مطالعات نشان)7دول به شرح ج(اند  گرفته 
 3هاي فني از رويكرد سرمايه محور آن است كه بيشتر دانشگاه

كنند و بر اساس قانون  حمايت مي) هاي تجاري شركت(
                                                 
3- Equity – Oriented Perspective 
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مالكيت فكري به اعضاي هيات علمي و كاركنان خود اجازه 
انعقاد قراردادهاي . دهند ها را مي گذاري در اين شركت سرمايه

تحقيقاتي مشترك با صنايع و خدمات مشاوره در مراتب بعدي 
  . اهميت قرار دارند

  ضريب همبستگي متغييرهاي پيش بيني كننده) 5جدول 
  

 هاي همخطي آماره

 
  

  
  سطح
 داري معني

 
  

 
  
 
t 

ضريب
همبستگي 
 استاندارد

 
  ضريب همبستگي
 غير استاندارد

  
 مدل

VIF ضريب تحمل Beta خطاي استاندارد B 

 مقدار ثابت -785/22 897/10421 ____ - 02/0 995/0 __ __

 پروژه مشترك با صنعت 808/5099 598/1352 492/0 771/3 001/0 906/0 103/1

 مقاالت ارائه شده در كنفرانس 414/169 282/49 438/0 438/3 002/0 953/0 050/1

 تعداد رساله كارشناسي ارشد 510/567 186/182 388/0 3 009/0 923/0 083/1

  
نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغير درآمدهاي ) 6جدول 

  اختصاصي و متغيرهاي عملكرد پژوهشي
هايپروژه 

مشترك با 
 صنعت

تعداد رساله
  ارشد

 سازي        همبستگي پيرسونتجاري
  داري دوطرفه معني سطح

 تعداد مشاهدات

508/0 
003/0  
33 

454/0 
008/0  
33 

  
 ها و مراكز آموزش عالي مرتبط با علوم پايه و اما دانشكده

برداري  اختراعات و صدور پروانه بهرهفناوري از ثبت  زيست
در  .دانند را مناسب مي 1كنند و رويكرد درآمد محور حمايت مي

سازي به عواملي  هاي تجاري حقيقت كاربرد هر يك از روش
همچون وضعيت نظام مالكيت فكري، ميزان دسترسي به 

هاي كالن دانشگاه در زمينه  مشي گذاران خطرپذير، خط سرمايه
هاي آموزشي و ظرفيت پژوهشي  انتقال فناوري، ماهيت گروه

مندي  پذيري اعضاي هيات علمي و نيز بهره آنها، ميزان مشاركت
تگي دارد كه بر طبق مطالعات مذكور از كارشناسان مجرب بس

هاي تجاري،  هاي فني به ترتيب تشكيل شركت در دانشگاه
اي،  انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي مشترك، خدمات مشاوره

برداري و ثبت اختراعات از اولويت  هاي بهره صدور پروانه
  .برخوردارند

  

 سازي در دانشگاه تبريز رويكردهاي تجاري 3-2-3

                                                 
1- Revenue – Oriented Perspective 

دست آمده  در درون مفاهيم بهاز استخراج نظرات پاسخگويان 
كدام هاي انجام شده در خصوص سؤال تحقيق كه  از مصاحبه

تواند در دانشگاه تبريز  سازي مي يك ازرويكردهاي تجاري
مقوالتي به شرح زير اخذ شده  موفقيت بيشتري داشته باشد؟

  :است
گذاري نقش ديدگاه پاسخگويان در خصوص ميزان تاثير) الف

سـازي   دفاتر ارتباط با صـنعت در تـدوين اسـتراتژي تجـاري    
ايـن جـدول ايـن را     اعـداد .اسـت  8تحقيقات به شرح جدول 

درصد پاسخگويان نقش دفاتر ارتبـاط بـا    33/33رساند كه  مي
سازي را متوسـط و همـين    صنعت در تدوين استراتژي تجاري

درصـد   66/16داننـد در حـالي كـه     ميزان آن را بدون تاثير مي
بينند به همين ميـزان افـراد    پاسخگويان اين نقش را بنيادي مي
  .اند آن را با اثرگذاري اندك معرفي كرده

در خصوص نحوه همكاري و هماهنگي اين دفتر با ساير ) ب
ــتراتژي      ــدوين اس ــه ت ــگاه در زمين ــربط دانش ــدهاي ذي واح

ايـن جـدول بيـان     اعـداد  .است 9سازي به شرح جدول  تجاري
بـر ضـرورت وجـود     درصد از پاسخگويان 87/87د كه كن مي

اند و به واحدهايي همچـون پـارك علـم و     ارتباط تاكيد داشته
فناوري، مديريت و معاونـت پژوهشـي، مـديريت ارتبـاط بـا      
صنعت، مديريت ارتباط با صنعت يا ساير عناوين در هر يـك  

درصد  13/12تنها . اند ها برحسب مورد اشاره كرده از دانشكده
نياز از تعامل با  هاي اين دفتر را بي ز پاسخگويان انجام فعاليتا

  .اند ساير واحدها يا نسبتا محدود ارزيابي كرده
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  مطالعات تجربي در خصوص تجاري سازي تحقيقات) 7جدول
  سازي روش تجاريتاكيد بر   حوزه مورد مطالعه شناسيروش هاي تحقيق داده محققان

اون اسميت و پاول 
]25[ 

دانشگاه تحقيقاتي 89
 آمريكا

هاي رگرسيون ومدل
 ماتريس همبستگي

علوم پزشكي و 
  زيست فناوري

تمايل بيشتر به ثبت اختراعات و اعطاي امتياز با تأييد بر نقش 
  .ت علمي و سهم او از درآمد حاصله استاهي

مورگان و همكاران 
]7[  

ساالنه بنيادگزارشات دو 
  علوم آمريكا

مقايسه تفاوت ميانگين
متغيرها بر اساس توزيع 

 نرمال

مراكز تحقيقات 
صنايع با 

  دانشگاههاي فني

تأكيد بر تعداد بيشتر ثبت اخترعات در صنعت نسبت به دانشـگاه  
گذاران خطرپذير و وضـعيت   بر اساس دسترسي آسانتر به سرمايه

  .مالكيت فكري آن است

16ارقام عملكردي  ]24[بري ولي
  دانشگاه تحقيقاتي آمريكا

مقايسه ميـانگين ارزش سـرمايه
هاي تجاري بـا ميـانگين    شركت

 درآمد اعطاي امتياز

رجحان به تشكيل شركتهاي تجاري به دليل سطح درآمدي پايدارتر آن   هاي فنيدانشگاه
  .باشد مي

120هاي عملكردي داده  ]26[پاورز
  دانشگاه آمريكا

دانشگاههاي فني و  رگرسيونهايمدل
  جامع

ها با دفاتر انتقال فناوري با سابقه، مرتبه باالتر اعضاي  دانشگاه
گـذاران خطرپـذير،    ت علمي و ميزان دسترسي بـه سـرمايه  اهي

  .هاي تجاري دارند انگيزه بيشتر جهت تشكيل شركت
سيگل و همكاران 

]27[  
5نفر در98مصاحبه با 

  دانشگاه تحقيقاتي آمريكا
هامقايسه تفاوت ميانگين
  و تحليل عاملي

ها بر اعطاي امتيازو قراردادهـاي   تأكيد مديران اجرايي دانشگاه  هاي جامعدانشگاه
ــت ــمي اس ــدگاه. رس ــ  از دي ــكيل ااعضــاي هي ــي تش ت علم

هاي تجاري و قراردادهاي تحقيقاتي مشـترك اولويـت    شركت
و   ورهكارشناسان دفاتر انتقال فناوري بـه خـدمات مشـا   . دارند

  .دهند امتياز اهميت ميقراردادهاي حق
جاكوب و همكاران 

]28[  
ساخت يافته با مصاحبه نيمه

ت علمي و مديران اهي
 هاي چالمرز سوئد دانشگاه

در رويكرد سنتي انتقال فناوري از طريق ارائه خدمات مشاوره   دانشگاه فني موردكاوي
تجـاري بـا   هـاي   اما در سنوات اخير تأكيد بـر شـركت  . است

  .ساختار سرمايه كوچك است
 ]29[دورسباي و كمپ
  ]30[و يوكيو مياتا 

هاي عملكردي داده
  هاي آمريكا دانشگاه

هايتحليل روند و مدل
 رگرسيون

هاي جامع دانشگاه
  و علوم زيستي

تأكيد بر تشكيل شركتهاي تجاري بر مبناي رويكرد سرمايه محور 
  .است

ساختهنيمههاي  مصاحبه  ]31[ال كانان
ت علمي ابا اعضاي هي

 دانشگاه كوپيوفنالند

تحليل كيفي با استفاده از
  هاي علي نقشه

هاي علوم پايه و زيستي تمايل به ثبت اختراعـات و فـروش    رشته  دانشگاه جامع
هاي فني به انعقـاد قراردادهـاي مشـترك و     ليسانس دارند و رشته

  .دهند هاي تجاري اولويت مي تشكيل شركت

گروه22هاي مربوط به داده  ]32[رنگا
تحقيقاتي مركز تحقيقاتي 
  دانشگاه ليوون بلژيك

هاي رگرسيون ومدل
  تحليل همبستگي

هاي تحقيقاتي قوي و متوسط دانشگاه بر تشكيل تمايل اكثر گروه  دانشگاه جامع
. هـاي مشـترك بـا صـنعت اسـت      هاي تجـاري و پـروژه   شركت
هـاي   ضـعيف بـر صـدور پروانـه    هاي تحقيقـاتي   كه گروه درحالي

  .اي تأكيد دارند برداري و خدمات مشاوره بهره
ساخت يافته با مديران مصاحبه نيم  ]2[واگو و همكاران 

هاي  ت علمي و دادهاو هي
 دانشگاه معتبر اروپا 6عملكردي 

هاي رگرسيون ومدل
  موردكاوي

هـاي   شـركت تأكيد بر رويكرد سرمايه محور از طريق تشكيل   دانشگاه فني
  .باشد تجاري با ساختار سرمايه كوچك مي

اشارتينگر و همكاران 
]33[ 

10هاي عملكردي داده
 دانشگاه اتريش

هاي رگرسيون ومدل
 تحليل همبستگي

هاي جامع دانشگاه
 و فني

هاي تجاري با ساختار سرمايه  تأكيد بر استفاده از سازوكار شركت
  .كوچك و متوسط است

  
ديدگاه پاسخگويان بر اساس نقش دفاتر ارتباط با صنعت در ) 8جدول 

  سازي تدوين استراتژي تجاري
نقش دفاتر ارتباط با 

 صنعت
 درصد معتبر درصد فراواني

 66/16 70/14  5 بنيادي

 33/33 41/24 10 متوسط

 66/16 70/14 5 اندك

 33/33 41/24 10 بدون تاثير

 --- 76/11 4 جواببي

 100 100 34 جمع

ديدگاه پاسخگويان در خصوص نحوه همكاري و هماهنگي ) 9جدول 
  اين دفتر با ساير واحدهاي ذيربط

  

همكاري و هماهنگي با ساير 
 واحدهاي ذيربط دانشگاه

درصد  درصد فراواني
 معتبر

 87/87 29/85 29 بلي

 13/12 76/11 4 خير

 ---  94/2 1 جواب بي

 100 100 34 جمع
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سـازي   هاي مـورد اسـتفاده جهـت تجـاري     در زمينه برنامه) ج
 10تحقيقات، پاسخگويان به شرح مقوالت مندرج در جـدول  

  .اند ره كردهاشا
  سازي تحقيقات هاي توسعه تجاري برنامه) 10جدول 

هاي مورد استفاده در برنامه
 سازي تجاري

 درصد فراواني
درصد
 معتبر

هاي  غيررسمي با گروهارتباطات 
 پژوهشي صنعت

10 41/29 33/33 

هاي رسمي با محققان  تماس
 دانشگاه

5 70/14 66/16 

ها  مشاركت وهمكاري در همايش
 پژوهشي/هاي علمي و كارگاه

15 11/44 50 

 ---- 76/11 4 جواب بي

 100 100 34 جمع

  
درصد  50دهد كه  آمار موجود در جدول فوق نشان مي

ها و  معتقدند كه مشاركت و همكاري در همايشپاسخگويان 
هاي علمي  پژوهشي مانند مراكز رشد و پارك/ها علمي كارگاه

سازي تحقيقات  تواند منجر به توسعه تجاري فناوري مي
همچنين دو مقوله ارتباط غير رسمي با . دانشگاهي شود

هاي رسمي با محققان  گروههاي پژوهشي صنعت و تماس
درصد  66/16و  33/33از آنها به ترتيب دانشگاهي و حمايت 

هاي توسعه  تواند از برنامه از منظر پاسخگويان مي
  .سازي دانشگاهي باشد تجاري

هـاي علـم و    در زمينه ارزيابي عملكرد مراكز رشد يا پارك) د
كنـد كـه نيمـي از     بيان مـي  11فناوري، آمار مندرج در جدول 

خـوب و قابـل   پاسخگويان عملكرد پارك علمي و فناوري را 
و نيمي از آنها به علـت عـدم اطالعـات    اند  قبول ارزيابي كرده

ها به دليل تازه كار بـودن   كافي براي ارزيابي فعاليت اين پارك
پارك علمي و فناوري دانشگاه تبريـز از اظهـار نظـر مسـتقيم     

  .خودداري كردند
  هاي علمي يا پارك دارزيابي عملكرد مراكز رش) 11جدول 

هايكرد مراكز رشد يا پاركارزيابي عمل
 علمي و فناوري

 درصد فراواني

 50 17 خوب و قابل قبول

 50 17 فقدان اطالعات كافي براي اظهار نظر

 100 34 جمع

كه از پاسخگويان خواسته شده بود كه  از آنجا) ـه
سازي تحقيقات دانشگاهي را انتخاب  هاي تجاري اولويت

ها را بعد از  پاسخآوري اطالعات  كنند، پس از جمع
اي كه به اولين اولويت از  گونه بندي كرديم، به بندي، رتبه مقوله

طرف هر پاسخگو بيشترين نمره و به آخرين اولويت، كمترين 
  .نمره داده شد

  
  سازي از منظر پاسخگويان هاي تجاري  اولويت) 12جدول 
 درصد فراواني سازي هاي تجاري روش

 58/39 19 انعقاد قراردادهاي مشترك

 08/27 13 اي خدمات مشاوره

 75/18 9 اعطاي امتياز

 58/14 7 هاي انشعابي تشكيل شركت

 100 48 جمع

 
سپس نمره كسب شده براي هر مقولـه را بعنـوان فراوانـي آن    

شـوندگان   بـر مبنـاي ديـدگاه مصـاحبه    . مقوله در نظر گـرفتيم 
منابع سازي تحقيقات براي گسترش  هاي تجاري اولويت روش

انعقاد قراردادهاي تحقيقـاتي مشـترك    درآمدي دانشگاه شامل
، درصد اعطاي  08/27اي  درصد، ارائه خدمات مشاوره 58/39

 28/12هـاي انشـعابي    درصد و تشـكيل شـركت   75/18امتياز 
  .باشند درصد مي

سازي  هاي عمده در زمينه تجاري موارد زير به عنوان چالش) و
ذكـر   12پاسخگويان در جـدول  تحقيقات دانشگاهي از سوي 

فقدان منابع الزم جهت ايجـاد سـازوكارهاي اجرائـي     :اند شده
تـرين چـالش معرقـي شـده      درصد بعنوان اصلي 25كارآمد با 

عدم توجه به نيازهاي صنعت و جامعه، فقـدان اعضـاي   . است
سازي و فقدان  هيات علمي يا كارشناسان مجرب براي تجاري

ريت متمركز تحقيق و توسعه بـا  تجربه كافي جهت اعمال مدي
درصد و عدم تمايل به پذيرش قراردادهاي تحقيقـاتي   75/18

درصـد در مرتبـه بعـدي     5/12به واسطه محدوديت زماني بـا  
هاي دانشگاه در خصـوص   و نهايتا تضاد با اولويت. قرار دارند

ــادي و عــدم وجــود شــركت  ــات بني ــوزش و تحقيق ــاي  آم ه
تـرين چـالش از سـوي     ميـت درصد كم اه 12/3دانشگاهي با 

  .پاسخگويان معرفي شدند
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  سازي هاي تجاري ديدگاه پاسخگويان در خصوص چالش) 13جدول 

درصد درصد فراواني سازي هاي تجاريچالش
 معتبر

عدم توجه به نيازهاي صنعت و 
 جامعه

664/1775/18

عدم تمايل به پذيرش قراردادهاي 
 تحقيقاتي به واسطه محدوديت زماني

476/115/12

فقدان اعضاي هيات علمي يا 
 سازي كارشناسان مجرب براي تجاري

664/1775/18

هاي دانشگاه در  تضاد با اولويت
 خصوص آموزش و تحقيقات بنيادي

194/212/3

فقدان منابع الزم جهت ايجاد 
 سازوكارهاي اجرائي كارآمد

852/2325

فقدان تجربه كافي جهت اعمال 
 متمركز تحقيق و توسعهمديريت

664/1775/18

194/212/3 هاي دانشگاهي عدم وجود شركت
288/50 جواب بي

34100100 جمع
  
  گيري بحث و نتيجه - 4
سازي تحقيقات دانشگاهي در  تجاري: سؤال اول 4-1

  دانشگاه تبريز از چه روندي برخوردار است؟
روند  بر اساس نتايج حاصل از تحقيق مشخص گرديد

سال همواره رو به رشد بوده است بطوري  9سازي طي  تجاري
باالترين ميزان را  1388ترين ميزان و سال  پايين 1380كه سال 

تنها اعتبارات مالي سازي  هاي تجاري از بين روش .دارا هستند
صنايع به دانشگاه و قراردادهاي پژوهشي با صنعت و سهم 

- اريجبود در روند ت ها  درآمد اختصاصي حاصل از اين فعاليت

و در طي دوره مورد سازي دانشگاه تبريز مؤثر ظاهر شدند 
ها و درآمد اختصاصي مرتبط با آن  مطالعه تعداد اين پروژه

مطالعات انجام شده توسط سيگل و . روند افزايشي دارد
هاي  بر تمايل مثبت دانشگاه ]31[و الكانان  ]27[همكاران 

هاي مشترك تاكيد دارد كه با روند موجود در  فني به پروژه
درخصوص ساير . باشد سو مي هاي مورد بررسي هم دانشكده
روند سازي تحقيقات دانشگاهي  هاي تجاري مكانيزم

ميزان اعتبارات مالي صنايع قراردادهاي پژوهشي با صنعت، 
اگرچه  1380-1388هاي  ول سالكارآفريني در طو  به دانشگاه

روند صعودي و رو به رشد داشتند ولي در اين دوران در 
  .هايي مشاهده شده است زولنها نوسانات و  برخي سال

كدام يك از متغيرهاي عملكرد پژوهشي : سؤال دوم 4-2
تواند ارتباط معناداري با درآمد اختصاصي اين دانشگاه  مي

  داشته باشد؟ 
متغير تعداد مقاالت ارائه شده در  3مستقل  از ميان متغيرهاي

هاي  كنفرانس، تعداد رساله كارشناسي ارشد و تعداد پروژه
مشترك با صنعت وارد معادله رگرسيوني شدند كه درمجموع 

درصد از تغييرات مربوط به درآمدهاي اختصاصي را  2/55
هاي مشترك با  كنند سهم متغير پروژه متغيير تبيين مي 3اين 

بيشتر ازساير متغيرها است و متغيرهاي مقاالت ارائه صنعت 
شده در كنفرانس و رساله كارشناسي ارشد نيز به ترتيب وارد 

همچنين درآمدهاي اختصاصي  .معادله رگرسيون شدند
هاي مشترك با صنعت و  با متغيرهاي پروژه) سازي تجاري(

ارد دار د تعداد رساله رابطه مستقيم و از نظر آماري رابطه معني
رابطه در حد متوسط هستند؛ 2و از لحاظ شدت رابطه، هر 

بدين معني كه با باال رفتن ميزان هر يك از اين متغيرهاي 
  .يابد مذكور درآمدهاي اختصاصي نيز افزايش مي

دهنده تاثيرگذاري مثبت مقاالت  ضريب محاسبه شده نشان
هاي معتبر داخلي و خارجي  چاپ شده در نشريات و كنفرانس

ها بر درآمد اختصاصي  سوي اعضاي هيات علمي دانشگاهاز 
تواند در گسترش تعامل صنايع با  كه بطور غيرمستقيم مي است

سازي  مراكز آموزش عالي در زمينه انتقال فناوري و تجاري
ها با نتايج حاصل  اين يافته. تحقيقات نقش اساسي داشته باشد

، ]25[اسميت و پاول  نظراني چون اون از پژوهش صاحب
  .انطباق دارد ]18[و گلدفارب و هنركسورن  ]8[لينك 

دهنده  هاي مشترك با صنايع نشان  نتايج حاصله در زمينه پروژه
دار آن بر متغير وابسته است كه از جمله  تاثير مثبت و معني

هاي مورد  باشد كه در اكثر دانشگاه سازي مي هاي تجاري روش
ت مورد توجه عنوان ابزار همكاري با صنع هبررسي ب

اين امر با نتايج تحقيقات موجود در . اندركاران بوده است دست
 سيگال و همكاران، ]2[ اين حوزه از جمله واگو و همكاران

  .انطبـاق دارد ]27[
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هاي كارشناسي ارشد تاثير مثبت و معناداري بر  متغير رساله
زيرا . دارند) سازي درآمد حاصل از تجاري(متغير وابسته 

هاي مناسب  هاي آموزشي با توجه به زمينه بسياري از گروه
موجود جهت انجام تحقيقات مورد نياز صنايع از طريق هدايت 

اند از اين تو دانشجويان تحصيالت تكميلي مي  دقيق رساله
مطالعات . فرصت براي جذب اعتبارات غيردولتي استفاده نمايد

نيز بر تاثير مثبت دانشجويان تحصيالت  ]8[و لينك  ]5[ريتان 
هاي تحقيقاتي مشترك به  تكميلي از طريق مشاركت در پروژه

زايي موقت  عنوان دستيار پژوهشي يا افزايش فرصت اشتغال
ه و در نتيجه جذب اعتبارات هاي علمي دانشگا آنان در پارك

هاي تحقيق  كنند كه با يافته بيشتر در حوزه پژوهش تاكيد مي
  .همسو است

سازي تحقيقات در  هاي تجاري كدام روش: سؤال سوم 4-3
هاي دانشگاهي ساير  تامين منابع مالي متنوع در نظام
  كشورها كاربرد بيشتري داشته است؟

به دليل وجود  يكشورهر دهد كه  هاي مرتبط نشان مي يافته
تفاوت در عواملي چون رويكرد مديريت آموزش عالي به 

گذاري، نظام توزيع  تمركزگرايي يا تمركززدايي در سياست
يافتگي محل جغرافيايي  اعتبارات تحقيقاتي، ميزان توسعه

، وضعيت نظام مالكيت فكري، نحوه تعامل با  پرديس دانشگاه
انتقال فناوري، صنايع و تجارب قبلي دانشگاه در زمينه 

هاي تحقيقاتي و مرتبه اعضاي هيات علمي از  وضعيت گروه
نمايد كه در  سازي استفاده مي يك رويكرد خاص تجاري

تمايل به ثبت  1990كشورهاي آمريكا و كانادا از اواسط دهه 
برداري بيشتر بوده و در  هاي بهره اختراعات و صدور پروانه

هاي  تشكيل شركت(محور اخير رويكرد سرمايه الهايس
هاي فني از هو انعقاد قراردادهاي مشترك در دانشگا) تجاري

در كشورهاي اروپايي  .اند مقبوليت بيشتري برخوردار شده
باشد  برداري در اولويت مي هاي بهره عمدتا صدور پروانه

اگرچه در برخي از كشورهاي اروپاي مركزي توجه به تشكيل 
مايه كوچك و خدمات هاي دانشگاهي با ساختار سر شركت

مشاوره در صدر است اما كشورهاي اسكانديناوي تاكيد 
برداري  هاي بهره بيشتر بر ثبت اختراعات و صدور پروانه

برداري و  هاي بهره در ژاپن عمده تاكيد بر صدور پروانه. دارند

چنين به نظر . هاي دانشگاهي است تا حدودي تشكيل شركت
تبر تحقيقاتي در جهان به هاي مع رسد كه اكثر دانشگاه مي

دهند، زيرا اين روش  مي  رويكرد سرمايه محور تمايل نشان
  .كند مي شكل پايدارتري از منابع غيردولتي را براي آنان فراهم 

سازي  كدام يك از رويكردهاي تجاري: سؤال چهارم 4-4
  تواند در دانشگاه تبريز موفقيت بيشتري داشته باشد؟  مي

هاي  اولويت روش ،شوندگان احبهبر مبناي ديدگاه مص
سازي تحقيقات براي گسترش منابع درآمدي دانشگاه  تجاري
انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي مشترك، ارائه خدمات  شامل

هاي انشعابي  اي، اعطاي امتياز و تشكيل شركت مشاوره
هايي نيز بر سر راه  اين درحالي است كه چالش. باشند مي

ه فقدان منابع الزم جهت ايجاد شود ك تجاري سازي ديده مي
ترين چالش معرقي  سازوكارهاي اجرائي كارآمد بعنوان اصلي

عدم توجه به نيازهاي صنعت و جامعه، فقدان . شده است
سازي  اعضاي هيات علمي يا كارشناسان مجرب براي تجاري

و فقدان تجربه كافي جهت اعمال مديريت متمركز تحقيق و 
پذيرش قراردادهاي تحقيقاتي به توسعه و عدم تمايل به 

و نهايتا . واسطه محدوديت زماني در مرتبه بعدي قرار دارند
هاي دانشگاه در خصوص آموزش و تحقيقات  تضاد با اولويت

ترين  هاي دانشگاهي كم اهميت بنيادي و عدم وجود شركت
  .الش از سوي پاسخگويان معرفي شدندچ

سهم اعتبارات توان اذعان داشت كه اگرچه  در نهايت مي
هاي كشور  عمومي اختصاص يافته از سوي دولت به دانشگاه

تر شدن  اخير افزايش داشته است اما به دليل وسيع الهايدر س
حيطه وظايف و خدمات مراكز آموزش عالي، آنان با كمبود 

از طرفي با تغييرات ايجاد شده در . اند منابع مالي مواجه شده
تشكيل (ها  كالن دانشگاهحوزه ساختاري و نظام مديريت 

اتخاذ رويكرد جديد توسط آنان ) هيات امنا و بحث نظام مالي
هاي اقتصادي بعنوان يكي  در زمينه تعامل بهتر و پويا با بنگاه

و  هاز روشهاي دستيابي به منابع درآمدي جديد ضرورت يافت
سازي  اين امر از طريق توجه به عوامل موثر بر تجاري

  .شود پذير مي ي آن امكانتحقيقات و پيامدها
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