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Abstract 

The success of the technology transfer 

process from university requires institutions 

within and around universities. The concept 

of capacity building for technology transfer 

means empowering these institutions as much 

as possible to interact with other actors to 

commercialize academic technologies and 

bring them to market. Therefore, identifying 

the factors affecting the success of these 

institutions and strengthening them is one of 

the goals of the present study. In this 

research, which is a qualitative study with a 

case study strategy, we try to determine the 

influential factors in the capacity building of 

technology transfer with a focus on the Sharif 

innovation ecosystem. To collect information, 

using the targeted sampling method, 

knowledgeable experts in various institutions 

related to technology transfer in the Sharif 

Innovation Area were interviewed. Data 

analysis was performed by the theme analysis 

method. Based on the results of this study, the 

capacity-building framework for technology 

transfer from university has five main 

categories, including; The university Policy, 

the participation researcher, Industry 

accompaniment, organizational factors of 

mediators, and Policy-making body. In other 

words, the success of technology transfer is 
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due to the integrity and transparency of the 

role of these institutions and accurate 

knowledge of the criteria of each. 
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 مقاله پژوهشی

  ؛انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت سازی  عوامل موثر بر ظرفیت

 ناحیه نوآوری شریف مطالعه موردی

2فرد رضا اسدي، *1مریم نوذري
 

 تهران ،تواحد علوم و تحقیقا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،دانش آموخته دکتری مدیریت فناوری -1

 ، تهرانعلمي پژوهشکده مطالعات فناوری عضو هیأت -2

 

 دهيچك

سازی انتقال فناوری به معنای  هاست. از طرفي مفهوم ظرفیت دانشگاهموفقیت فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، نیازمند نهادهایي در درون و حاشیه 

موفقیت این نهادها و توانمند کردن هرچه بیشتر این نهادها و همسویي آنها با سایر عوامل اثرگذار بر انتقال فناوری است. از این رو شناسایي عوامل موثر بر 

ین تحقیق که یک مطالعه کیفي و با استراتژی مطالعه موردی است تالش شده عوامل تاثیرگذار در تقویت آنها یکي از اهداف پژوهش حاضر بوده است. در ا

  ها، مصاحبه آوری داده سازی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت با تمرکز بر ناحیه نوآوری شریف )به عنوان مورد مطالعه( تعیین گردد. ابزار جمع  راستای ظرفیت

گیری هدفمند، خبرگان مطلع مورد مصاحبه عمیق قرار  کارگیری روش نمونه منظور گردآوری اطالعات، با به موجود بوده است. به و بررسي اسناد و مدارک

سازی انتقال  تانجام گرفت و شبکه مضامیني از عوامل موثر بر ظرفی MAXQDAافزار  ها به روش تحلیل موضوع )تِم( و با نرم و تحلیل داده گرفتند. تجزیه 

دارای پنج مقوله اصلي مشتمل بر؛ سیاست دانشگاه، مشارکت  سازی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت  براساس نتایج این پژوهش، ظرفیتوری شکل گرفت. فنا

یکپارچگي و شفافیت  موفقیت انتقال فناوری مرهون وجودبه عبارتي  باشد. گذار مي پژوهشگر، همراهي صنعت، عوامل سازماني نهادهای پشتیبان و نهاد سیاست

 نقش این نهادها و شناخت دقیق معیارهای اثرگذاری هرکدام مي باشد.  
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 1مقدمه -1
اگر چه تحقیقات بسیاری به بررسي عوامل موثر بر عملکرد 

پردازند، نگاهي مستمر نیز توسط دفاتر انتقال فناوری مي

المللي وجود دارد   سطح محلّي، ملي و بینگذاران در سیاست

ای از اقدامات سیاستي است که  دنبال شناسایي دستهکه به

ء فعالیت دفاتر انتقال فناوری را بهبود بخشیده و باعث ارتقا
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شده در بخش تحقیق و  های انجام گذاری بازدهي سرمایه

. دفاتر انتقال فناوری دانشگاهي در حقیقت [1] توسعه گردد

ها هستند که نقطه پایان آن  ای از فعالیت شروع زنجیره نقطه

های فناورِ  های توسعه یافته توسط تیم کارگیری فناوری به

توانمندسازی  ،دانشگاهي در جامعه و صنعت است. بنابراین

ای  این نهاد برای ایفای درست نقش خود از اهمیت ویژه

به منظور جذب منابع  یفناور انتقال دفاتر .[2] برخوردار است

 دیبا خود، ینوپا یهایفناور توسعه برنامه یاندازو راه
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 نیبه ا يدسترس جهت ازین مورد یها تیو فعال اقدامات

راستا بحث  نیا دراهداف را نیز مد نظر قرار دهند. 

ی در کمیسیون انتقال فناوری انتقال فناور 1یساز  تیظرف

در واقع ارتقاء کلي سازی  ظرفیت .[3] دیمطرح گرد اروپا

ظرفیت انتقال فناوری در دفاتر انتقال فناوری و توانمند کردن 

کنندگان مالي گذاران و تأمینها در مواجهه با سرمایهآن

باشد. در اروپا کنسرسیومي متشکّل از هشت نهاد دولتي و   مي

سازی انتقال دار پیشبرد اقدام آزمایشي ظرفیتخصوصي عهده

خود را به منظور حمایت از  سه ساله امهفناوری شد و برن

برخي دفاتر انتقال فناوری آغاز کرد. هدف کلي آن ارتقاء کلي 

ها در ظرفیت انتقال فناوری در این دفاتر و توانمند کردن آن

کنندگان مالي بود. تغییرات گذاران و تأمینمواجهه با سرمایه

 .[4] یر بودانداز با آغاز به کار این کنسرسیوم چشمگدر چشم

تحقیقات متعددی در حوزه انتقال فناوری از کانال  تاکنون

نظر  در مطالعه خودشده است. هارمان و استون  دانشگاه انجام

 یموانع تجار نیتر  را درباره مهم یمراکز انتقال فناور رانیمد

موانع  نیتر مهمآنها  .[5] شدند ایاثر بخش، جو یساز

به همراه  رانیمد دگاهیاز د يدانشگاه قاتیتحق یساز یتجار

پژوهش انجام  در ارائه نمودند.هر عامل را نشان  ينسب تیاهم

و  يالملل نیب ،يطیعوامل مح گلیو س نکیشده توسط ل

دانشگاه به  از یبه عنوان عوامل موثر بر انتقال فناور يسازمان

 يکی و همکاران سیتیآروان .[6] ستصنعت نام برده شده ا

 يها و موانع زهیانگ ی راانتقال فناور از عوامل موثر بر گرید

را به  زهیانگآنها  .موثر هستند یکه بر انتقال فناور دانند  مي

 ،یو کاربرد يبه دانش فن يهار دسته شامل: دسترسچ

 يبه اثربخش يابیدستي )مال یهازهیانگ ،يسازمان یها زهیانگ

 یهازهیو انگ  (نهیدر زمان و هز یيجو و صرفه قیتحق شتریب

 التیو تسه هیپا قاتیدر تحق شتریبه منابع ب يابیدستي )رمالیغ

کارلسون و فرید معتقدند  .[7] اند نموده میتقس (قیتحق

انتقال فناوری تنها به رابطه دانشگاه و صنعت بستگي  موفقیت

ندارد، بلکه همچون فرهنگ، بستگي به این امر دارد که انتقال 

فناوری تا چه حد از طریق جامعه قدرت پذیرش داشته باشد 

برای این منظور سازماندهي شده و  حدها تا چه  و دانشگاه

 نظامبین یگر، ت دعبار بهساختار مناسب را ایجاد کرده باشند، 

 .[8] وجود دارد رابطه متقابلنوآوری و دفاتر انتقال فناوری 
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 ارتباطشریف و بارک در پژوهش خود بیان نمودند که 

های  سازی فناوری دانشگاه با دولت برای ارتقای تجاری

جدید، بسیار حائز اهمیت است. ابتکار دولت در برخي 

قبیل ایجاد یک جوامع، با ورود یک سیاست جدید نوآوری از 

های   منجر به تقویت قابلیت 2صندوق نوآوری و فناوری

در  سعههای تحقیق و تو تحقیقاتي و نیز افزایش مخارج طرح

امین ناصری و  در پژوهش .[9] بخش تجاری شده است

، مشخص شده که هفت متغیر توانمندی رانیدر ازنگنه 

انتقال  سازماني در انتقال فناوری، بر یازده متغیر اثربخشي

در واقع این پژوهش بر دو بعد از  .[10] فناوری مؤثر هستند

عوامل موثر بر انتقال فناوری متمرکز شده است. جعفر و 

 تشریح به نوآوری فضاهای شناسایي بر تمرکز با همکاران

 که جدید ای پدیده یعني پرداختند، نوآوری خوشه مفهوم

 هدف .[11] کند توصیف بهتر را نوآوری فضاهای سازوکار

 گیری شکل بر مؤثر عوامل بررسي پژوهش، اصلي این 

مظفری و شمسي  است. بوده نوآوری در دانشگاه های خوشه

که در دانشگاه تبریز به عنوان مورد مطالعه  خودمطالعه در 

ها، رویکردها و چگونگي فرآیند  روش ،انجام دادند

را بررسي کردند. در این  سازی تحقیقات دانشگاهي تجاری

ر خصوص ارتباط بین متغیرهای عملکردی و نحوه مطالعه د

صفدری و  .[12] نتایجي ارائه شد سازی تجاری تاثیر آنها بر

 پزشکي علوم گاهدفتر انتقال فناوری دانش با تمرکز برهمکاران 

ها، اهداف،  معیار تحت عناوین عقالنیت 4به شناسایي  تهران

  .[13] کارکردها رسیدندها و  چالش

بندی و تحلیل انجام شده بر روی مطالعات پیشین در  جمع

دهد که  نشان مي سازی حوزه انتقال فناوری و تجاری

هایي که تاکنون صورت گرفته یا بر فرایند  پژوهش

سازی تمرکز داشته و یا به شناسایي عوامل موثر بر  تجاری

جه به جدید بودن مفهوم اند ولیکن با تو انتقال فناوری پرداخته

که تمامي عوامل و بازیگران موثر بر انتقال  "سازی ظرفیت"

فناوری را چه در داخل و چه خارج از دانشگاه در برمي گیرد 

 ای در ایران صورت نگرفته است. تاکنون مطالعه

 و دانشگاهیان تعامل که چالش بر سر هاست در ایران سال

 ای حلقه خالي جای ههموار و وجود دارد صنعتي واحدهای

شود که بتواند به همزباني  مي حس تعامالت این زنجیره در
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صنعت و دانشگاه کمک کند و این ارتباط را شکل دهد. غالباً 

 انجام ها دانشگاه در که آزمایشگاهي و بنیادی های پژوهش

ندارد. به همین  زیادی جذابیت صنعتي های بنگاه برای شود مي

 سختي به صنعتي بزرگ های شرکت با دانشگاه ارتباط دلیل،

 همدیگر زبان نیستند قادر عمالً نهاد دو این و گیرد مي شکل

های بزرگ   مشارکت شرکت .[14] کنند همکاری و بفهمند را

ها و مراکز تحقیقاتي در قالب دفاتر مشترک در دنیا  با دانشگاه

در ایران نیز به صورت محدود وجود  و کاری رایج است

های بزرگ   دارد. به عنوان مثال گروه گلرنگ که از مجموعه

های  های متعددی با شرکت  همکاریصنعتي کشور است و 

برای تسهیل ارتباط با  ،بنیان و واحدهای فناور داشته دانش

واحدهای فناور و فهم بهتر زبان فناوران، دفتر فناوری و 

اندازی نموده   در دانشگاه صنعتي شریف راه نوآوری خود را

های بزرگ ایراني است که  شرکت از اولین شرکتاین است. 

های کشور  مرکز نوآوری خود را در یکي از بهترین دانشگاه

های  در دستور کار خود قرار داده است و به همین دلیل تجربه

در بخش  مثالبسیاری در همکاری با فناوران دانشگاهي دارد. 

گذاری به  های بسیار خوبي برای سرمایه دارویي با اینکه طرح

گروه صنعتي گلرنگ ارایه شده، اما میزان همکاری در عمل 

پایین بوده و یا در مورد کاتالیست متانول، فرد فناور تصور 

اش ارزش باالیي دارد در حالي که به مسائل  کرد فناوری مي

این قیمت باالیي در گذاری توجهي نداشت بنابر بازار و سرمایه

 جر به عدم شکل گیری همکاری گردیدنظر گرفته بود که من

این نمونه ها در واقع عدم وجود زبان واحد و درک  .[15]

 دهد. نشان مين طرفین عرضه و تقاضای فناوری را مشترک بی

در دانشگاه مانند  پشتیبانعالوه بر آن نقش نهادهای 

فناوری، مرکز کارآفریني  دهنده، مرکز رشد، پارک علم و شتاب

و همچنین نهاد سیاستگذار نیز بر موفقیت انتقال فناوری از 

پوشي نیست. بنابراین هدف اصلي این   دانشگاه نیز قابل چشم

سازی انتقال   تحقیق ایجاد چارچوبي جامع برای ظرفیت

یافته و با  فناوری، برگرفته از تجربیات موفق کشورهای توسعه

ها و   یط ویژه کشور، همچون تحریمدر نظر گرفتن شرا

و سوالي که  باشدهای مدیریتي و سایر موانع داخلي مي چالش

 در يعوامل چهاین پژوهش به دنبال پاسخ آن است اینکه؛ 

 چگونه و هستند موثر دانشگاه از یفناور انتقال یساز تیظرف

 کرد؟ تیتقو را آنها توان يم

 پژوهشمبانی نظري و پيشينه  -2

 سازي انتقال فناوري ظرفيت 2-1

ها بر این  ای از پژوهش ی گسترده های اخیر مجموعه در دهه

سوال متمرکز بوده است که انتقال فناوری چگونه بر بازده 

تحقیق و توسعه، چه در سطح  نظامها در  گذاری سرمایه

 .[16] گذارد ای یا ملي تاثیر مي دانشگاه و چه سطح منطقه

ها و عوامل  د نوآوری، در مورد فعالیتعالوه بر این در اقتصا

هایي مطرح شده  موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه پرسش

ها و مناطق در  است. به عنوان مثال چرا برخي از دانشگاه

متحده درآمد  ترند؟ در ایاالت انتقال فناوری از سایرین موفق

 160حاصل از انتقال فناوری تقریباً ده برابر شده است و از 

  2005میلیارد دالر در سال  1.4به  1991یون دالر در سال میل

با این  .[17] رسیده است 2012میلیارد دالر در سال  2.6و 

ها چندان پایدار نخواهدبود.  رسد این موفقیت حال، به نظر مي

ها سهم بزرگي از این  برخي از دانشگاهزیرا با وجود اینکه 

تر  دفاتر کوچک  عمدهآورند، درحالي که  ه دست ميبودجه را ب

انتقال فناوری وضعیت مناسبي ندارند و در تالشند تا از پس 

شاهد  چیکه ه دهديمنشان  قاتیتحقهایشان برآیند.  هزینه

به نظر  و  تفاوت در عملکرد وجود ندارد، نیا یبرا يروشن

از عوامل  ای دهیتندرهم ی شبکه ی جهینتاین تفاوت رسد  يم

دفاتر  تیکننده در موفق نییعوامل تع شناختباشد.  مي مختلف

 های برنامه شکلي ازهر  يطراح یبرا یانتقال فناور

های  فرصت رگذاریثاعوامل ت نیا رایسازی مهم است، ز تیظرف

 یدفاتر انتقال فناور تیبهبود ظرف یای را برا بالقوه مداخله

 .[3] کنند فراهم مي

 زیآم تیموفق انتقالهمچنین باید در نظر داشت که توسعه و 

 یو شرکا 1دولتي قاتیتحق های  به ارتقا سازمان یفناور

از  یاریصنعت در بس .[18] کند کمک مي ها نیزآن يصنعت

کند  یيجو صرفه یهای توسعه فناور نهیتواند در هز موارد مي

، به یتوسعه فناور یبا صنعت برا یها ضمن همکار و دانشگاه

، انتقال نیعالوه بر ا .[19] یابند دست مي شهرتاعتبار و 

 ها برای دانشگاه درآمدبه ایجاد تواند  مي یفناور زیآم تیموفق

 طریق اعطای حق استفاده از فناوری )لیسانس( واز 

 منجر شود ی مرتبط با آنبعد يو پژوهش يهای آموزش تیفعال

[20]. 

                                                 
1 Public Research Organization (PRO) 
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و  نیازمند تعامل خبرگان صنعت ،یآمیز فناور انتقال موفقیت

با یکدیگر است. این تعامل و همکاری،  يمحققان دانشگاه

 ای یفناور کیتوسعه  او یخاص ای   هنیدانش در زم شرفتیپ

ممکن است  تعامل نیاهمچنین . شود را سبب ميمحصول 

د که گرد پژوهشي برای دانشگاه یها فرصتایجاد منجر به 

بر  عالوه .[21] ها و هم به نفع صنعت است هم به نفع دانشگاه

از منافع  1یدفتر انتقال فناورطریق از ی موفق فناور، انتقال نیا

 د.نمای محافظت ميفکری  تیمالکحوزه در و حقوق دانشگاه 

را  یفناور فکری تیقادر است حقوق مالک دفتر انتقال فناوری

 یرا برا یفناور نیحفظ کرده و مجوز استفاده مشروط از ا

 .[22] صادر کند گرید يقاتیموسسه تحق کی ایصنعت 

 تیمأمور نیبعنوان سوم یانتقال فناورمي توان گفت که 

شناخته شده و این  قیو تحق سیها عالوه بر تدر دانشگاه

در  ها ی دانشگاهگذاراستیس یبرا يبه چارچوبموضوع 

 ی، انتقال فناورراستا نیشده است. در ا لیسراسر جهان تبد

توسط  داریشناخته شود، که به طور پامزیتي به عنوان  دیبا

دفاتر  ياصل نقش .[23] شود مي يبانیها پشت دانشگاه تیریمد

 ی و مدیریت آنهای انتقال فناور تیانجام فعال انتقال فناوری

 رساني هم ی برای بهواحددفاتر انتقال فناوری  .[17] است

، پژوهشگر، يعموم قاتیمختلف )موسسه تحق یشرکا

 هستند.ها(  واسطه ریگذاران و سا هیصنعت، سرما

های  ساختار در قالبکه  انتقال فناوری تیبر مأمور عالوه

نمود پیدا ها  ها و دستورالعمل سیاست نیو همچن يتیریمد

دفتر  یدانشگاه برا تیری، منابع صرف شده توسط مدکند مي

ارزش  يابیهای بارز ارز از نشانه گرید يکی انتقال فناوری

کارمندان  هي ازگرودر سازمان است. داشتن  یانتقال فناور

اند،  افتهیاختصاص  یهای انتقال فناور تیتمام وقت که به فعال

 تیریمد استیاز س ماًیتواند مستق است که مي يشاخص مهم

. عالوه بر انتقال فناوری حکایت کند در خصوص دانشگاه

 يهای اختصاص با استفاده از ابزار دیدانشگاه با تیری، مدنیا

بر عملکرد و  يدستمزد مبتن یار، مانند اجيمنابع انسان

 حوزه نی، در ايتوسعه شغل يهای اختصاص امهبرن

 .[4] کند یگذار هیسرما

 نیهستند و بنابرا ینوآور سازگانبوماز  يبخش ها دانشگاه

را  ینوآور .[24] رندیگ يقرار م آنروابط مختلف  ریتحت تأث

                                                 
1 Technology Transfer Office)TTO( 

 نیقوان از قبیل يمل مشخصي در سطحهای  استیتوان با س مي

های  شرکت یبرا ياتیهای مال مشوق مالکیت فکری،جامع 

های  تیفعال یبرا يقات دولتیبودجه تحق نینوپا و همچن

 تیبر موفق میبه طور مستق نهای. همه ای ارتقا دادانتقال فناور

عالوه بر  .[25] گذارد مي ریتأث دفتر انتقال فناوری کی یتجار

 با از نظر روابط يمیهای قد رسد دانشگاهيم ر، به نظنیا

نظارت بر  رایدارند، ز مشخصي یایآنها مزا رشیو پذ نفعانیذ

و روابط قابل اعتماد با  النیفارغ التحصبزرگ از شبکه  کی

   سرمایهبا  رتباطا جادیا نیو همچنملي و  يمحل یجامعه تجار

های  سآژان ای ادهایبالقوه، مانند بن یشرکا ریو ساگذاران 

 های قدیمي زمان دانشگاه، این. عالوه بر بر است  شبکه، زمان

اند،  داشته یهای انتقال فناور تیتمرکز بر فعال یبرا یشتریب

 سیزود تاسخیلي خود را  دفاتر انتقال فناوریممکن است 

را  یهای نهاد استیس شیها پ  کرده باشند، ممکن است مدت

دانش اجرا کرده باشند و انتشار های  تیاز فعال تیحما یبرا

دفتر  باتجربه ای را برای  ن روند ممکن است پرسنلیا در

 داده ، آموزشنموده های گذشته جذب سال يط انتقال فناوری

 .[4] نمایندو حفظ 

 دفاتر انتقال فناوریها،  دانشگاه قدمتمثبت  ریتأث توجه به با

کاهش  یبرا نفعانیروابط ذ یایممکن است از مزا يمیقد

 چیحال، ه نیبرخوردار باشند. با اهای انتقال فناوری  تیفعال

عامل  کی قدمت به عنوان نکهیبر ا يمبن يمدرک تجرب

 طبق .[26] در دست نیست شناخته شده قابل توجه تیموفق

 سال 24سن متوسط  یهای اروپا دارا دانشگاه 2اکتیس مطالعه

اند و از همه   شده ستأسی 1990 از قبل آنها ٪21 فقط، هستند

 نیا .[27] اند شده ستأسی 2000 از بعد فقط ٪52مهمتر، 

 يو شرق انهیم یاروپا  اقتصاد تیتوان با وضع اعداد را مي

دفاتر اکثر  يو شمال يغرب یدر اروپا يداد، اما حت حیتوض

در نهایت  .[26] ندارند يطوالن يخیسابقه تارانتقال فناوری 

بندی نمود که آن دسته از دفاتر انتقال  توان این طور جمع مي

در ساختار  و بلندمدت راهبردی یکردیروفناوری که دارای 

قرار دارند.  يمطلوب تیدر وضعخود هستند و عملکرد ي داخل

های  نظامدر اروپا که  ژهیبه ودفاتر انتقال فناوری چشم انداز 

ي چندوجه اریبس حاکم است، بر آنها يمتفاوتی نوآور ملي

 يدانش قابل توجه و چندوجهي، تخصص گسترده نیاست. ا

                                                 
2 EKTIS (2012-2010) TTO 
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در اروپا  دفاتر انتقال فناوریو عملکرد  يرا در مورد سازمانده

بهبود و  یبرا مناسبي  کند تا به عنوان روش فراهم مي

نشان  ي. شواهد تجربردیسازی مورد استفاده قرار گ نهیبه

 عملکرد هایاریمع ازکه  فناوری دفاتر انتقالدهد که  مي

 شتریب .ترند موفق یریکنند، به طور چشمگ ميپیروی  مشخصي

بهبود یادگیری و  ریدرگ پویاکه آنها به طور  لیدل نیبه ا

های اریمعتعیین . عالوه بر خود هستندهای  ندآیمستمر فر

ی(، شناسایي بندی انتقال فناور )مانند رتبه 1عملکرد زنيمحک

ابزار  کتجربه شده در عمل، ی 2ی بهینهها روش ازاستفاده و 

 است. دفتر انتقال فناوری یارزشمند برا اریبس یریادگی

به عنوان  عالوه بر موارد ذکر شده، خود پژوهشگران

 یبرا ی، عنصری حیاتيفناور گاندهند و توسعهگان کنند نیتأم

. در هستند دفتر انتقال فناوری تیو موفق یانتقال فناور ندیفرآ

ي و علم ئتیه یکارمندان و اعضاهمان  دانشگاه، محققان کی

 دهند هستند که آموزش مي یو فوق دکتردکتری  انیدانشجو

و  یجد یيبه عنوان جستجو يعلم قاتیتحق يجهان دهیا .[3]

بار توسط  نیاول یبرا يشناس شده از نظر روش یزیر  برنامه

 4توسط رابرت مرتون شد و بعداً انیب 3فون هومبولت لهلمیو

مفهوم را در چهار اصطالح  نیا یمورد مطالعه قرار گرفت، و

( 2آزاد به دانش، ) ي: دسترسیي( جامعه گرا1خالصه کرد: )

 یبرا 5ي توسط دیگران به صورت ناشناس: بررسيشمول جهان

مانند سود ي نفع شخص در: يعالقگ ي( ب3، )تیفیک نیتضم

ها و  ال مستمر از روشو: ستهافی سازمان ينی( بدب4، و )يمال

 دگاهیها د ارزش نیها، ا قرن يط .[18و  3] يسسات علموم

های  عملکرد نهاد نیو همچن حققانجامعه را در مورد نقش م

و اساس قرارداد مشترک را  هیشکل داده و پا يعموم يقاتیتحق

 يمال تیحما یبرا يعموم قاتیبر استفاده از بودجه تحق يمبن

اگرچه امروزه  ،اندجامعه قرار داده شرفتیپ یبرا قاتیاز تحق

 .بلندتر شده است دیجد يارتباط اجتماع برای تقویتصداها 

نقش  ی، زیست بوم نوآوریانتقال فناور سازی تیظرف یبرا

شامل دانشگاه، صنعت و دولت زیست بوم  نیا دارد. يمهم

 .[21] شده است فیتوص «6گانه  سه چیمارپ»است و به عنوان 

                                                 
1 Performance benchmarking 
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انتقال  تیموفق ،و همکاران 7اوشيتوسط  يقبل قاتیتحق طبق

 يبه تعامل موفق با صنعت و سهامداران مال يبستگ فناوری

 یتجارهای  ندیو توسعه و فرآ قیتحق یجذب بودجه برا یبرا

با  زیهای کوچک و بزرگ ن ، شرکتاکتیس مطالعه طبق دارد.

 شیافزا .[27] شوند ميي مرتبط عموم يقاتیهای تحق سازمان

تا  ها را مجبور کرده ، شرکتفناورانه راتییو تغ يرقابت جهان

 منحصر به فرد دور شوند. در يو توسعه داخل قیاز تحق

بر در عین تمرکز که یم را در صنعت شاهد يشیعوض گرا

نیازهای  عمده ي تحقیق و توسعه داخلي خود،نقاط قوت اصل

ل فناوری تامین سپاری و انتقا  فناورانه خود را از طریق برون

  .[28] کنند مي

پس از بررسي پیشینه پژوهشهای صورت گرفته پیرامون انتقال 

بندی مطالب گفته شده عوامل موثر  فناوری از دانشگاه و جمع

 4سازی برای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهي در   بر ظرفیت

بندی برای طراحي  دسته کلي تقسیم بندی شدند. از این دسته

دیهي است که چون ها استفاده گردید. ب سواالت اولیه مصاحبه

ها به صورت نیمه ساختاریافته بود در خالل مصاحبه  مصاحبه

ها نیز متناسب با تخصص مصاحبه شوندگان سواالتي اضافه 

بندی صورت  گردید. چارچوب نظری پژوهش به همراه دسته

 ارائه شده است.  1گرفته به صورت جدول 

 ناحيه نوآوري شریف 2-2

در یک بنگاه یا موسسه ت اس ینهاد یدفتر انتقال فناور

 ای شده خلق یها یفناور مستندسازی تحقیقاتي که در راستای

بستری  جادیو ا یفکر یها یيداراو حفاظت از  افتهی توسعه

و نماید  فعالیت مياز مؤسسه  خارج انتقال آن بهبرای 

 نیجامعه از منافع حاصل از ادر کل و ات مؤسس ،پژوهشگران

 فایوظ بخشي از دفاترهمچنین این . برند سود مي تعامل

 که-مرکز رشد  ایدانشگاه  کی فکری یها یيدارا یسازیتجار

 ریسا و يفن دانش ،یتجار نام ،حق نشرحق اختراع،  شامل

از طرفي به این  .[29] را به عهده دارند -موارد مشابه است

ارزش در صنعت به  خلق رهیاز زنج يمراکز بخش نیا که دلیل

 نیو همچن ازیامت واگذاری حق  یراهبردها روند، يشمار م

انتقال و  ندیفرآ بر یادیز ریها تأث آن تیسازوکار فعال

 انتقال ندیفرآ امروزه .[30] رددا دیجد یها یفناور یریکارگ هب

 يبانیپشت نهادها از یا  توسط مجموعه دانشگاه از یفناور

                                                 
7 O’Shea 
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که با عنوان ناحیه نوآوری؛ مشتمل بر دفتر کارآفریني،  شود يم

دهنده، مرکز رشد، پارک علم و فناوری، دفتر ثبت پتنت  شتاب

 و دفتر انتقال فناوری و توسعه بازار مشغول به فعالیت است. 

از طرفي انتخاب ناحیه نوآوری شریف به عنوان مورد مطالعه 

خویش را  رسالت انشگاه صنعتي شریفبه این دلیل بوده که د

در خلق، انتشار و کاربرد دانش در یک محیط یادگیری کامال 

کند. این دیدگاه سبب ارتقای کیفي آموزش،  پویا جستجو مي

پژوهش، و ارائه خدمات به جامعه و حل مسائل آن در حد 

آموختگان این دانشگاه همواره در ردیف  دانشگردد.  ميتوان 

های علمي، فني و  دیریتترین مهندسین و باالترین م قوی

ترین  این دانشگاه یکي از مهم اند. اجرایي کشور بوده

اوری های مهندسي ایران با بروندادهای علمي و فن دانشگاه

اخیر بوده که از نظر کیفیت   قابل توجه در طول چند دهه

منابع انساني شهرتي جهاني پیدا کرده است.علت انتخاب 

عنوان مورد مطالعه عالوه بر ناحیه نوآوری دانشگاه شریف به 

های ناحیه نوآوری شریف در  شاخص بودن دانشگاه، موفقیت

 باشد. انتقال فناوری نیز مي

الزم،  بسترهای توسعه شده با سعي در ناحیه نوآوری شریف

 ها و شرکت صنایع، با موثر اعتمادسازی و ایجاد تعامالت

 روند بستر، نیا در لذاها از سمت دانشگاه انجام شود.  سازمان

 و دهیرس یترقیدق یهاپاسخ به شده، لیتسه هادهیا توسعه

نهادهای  1درشکل . شوديانجام م الزم یهاتیحما همواره

 .است شده آورده مختلف فعال در ناحیه نوآوری شریف

 ( چارچوب نظري پژوهش1جدول 

 صنعت سال محقق
عوامل سازمانی 

 پشتیباننهادهای 
 عامل انسانی نوآوری سازگانبوم

       2019 ]3[ 1گرانیری و باسو

      2019 ]4[ 2مایچر

       2014 ]23[ 3آدرتچ

]AUTM17[ 2013       

        2013 ]27[ و همکاران 4برجک

      2012 ]21[ 5مارتین

      2012 ]26[ 7و اهن 6یورک

      2010 ]18[ 8اندرسون

       2003 ]28[ 9لمبرت

       2003 ]22[ 10پاورز

       1998 ]21[ و همکاران 11اتزکویتز

       1994 ]24[ 12فریمن

       1996 ]25[ و همکاران 13بلومنتال

                                                 
1Granieri & Basso 
2 Maicher 
3 Audretsch 
4 Barjak 
5 Martin 
6 York  
7 Ahn 
8 Anderson 
9 Lambert 
10 Powers 
11 Etzkowitz 
12 Freeman 
13 Blumenthal 
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 شناسی روش -3
تحقیق حاضر با توجه به وابستگي آن به تجربه  ابرانگاره

زیسته محقق و منطقه جغرافیایي پژوهش از نوع برساختي 

 روش نظر از و بوده کاربردی هدف نظر از . این مقالهباشد  مي

مطالعه  مورد است. جامعه کیفي های پژوهش زمره در شناسي

نوآوری در ناحیه  و فناوری گذاریسیاست حوزه شامل فعاالن

و  های نوآوریسازگان بوم آشنا با خبرگان و نوآوری شریف

 راهبرد .بودند نوآوری فضاهای همچنین صنعتگران آشنا به 

از نوع تک ) شده برای این تحقیق، مطالعه موردی انتخاب

ي ارائه استداللي علِّ آنمنطق موردی( انتخاب شده چرا که 

های خاص توسط   گي ایجاد پیامدهایي در محیطدرباره چگون

مطالعه موردی، روشي است که باشد. مي عوامل اجتماعي عام

افراد،  مطالعه و بررسيبرای  متعددی از منابع اطالعاتي

موردی،  عهکند. مطال استفاده مي دادهایها یا رو ها، سازمان گروه

ین یک گر نیازمند فهم یا تبی شود که پژوهش انجام ميزماني 

کمي،  یها روش ممکن است راهبرددر این  .[31]ت پدیده اس

کیفي یا هر دو  به کار رود. مشاهده مشارکتي، مشاهده 

 غیر نسبتاً، مصاحبه )نیمه ساختاریافته یا شناسي قوممستقیم، 

کانوني، تحلیل اسناد و حتي  های گروه(، ساختاریافته

پرسشنامه یا ترکیبي از همه موارد مذکور ممکن است استفاده 

و  عمیق صورت به موردی در راهبرد مطالعه .[32] شوند

دیدگاه  از و طبیعي بافت در پدیده چند یا یک متمرکز

 .[33]گیرد  واکاوی قرار مي مورد پدیده در کنندگان مشارکت

ابزار گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر مصاحبه با خبرگان 

در مرحله اول و بررسي اسناد و مدارک است. 

فعال در ناحیه نوآوری شریف   افراد انیشوندگان از م مصاحبه

مشتمل بر مدیران و کارشناسان  مختلف يسطوح سازماندر 

ات علمي و صنعتگران حاضر در ارشد و همچنین اعضای هی

طلبانه و  فرصت یکردهایبر اساس روناحیه نوآوری شریف و 

طلبانه  فرصت یریگ در نمونهشدند. انتخاب  يبرف گلوله

اطالعات  یآور جمع یبرا جادشدهیفرصت ا ازپژوهشگر 

 طیرفتار خاص در شرا کی. ممکن است کند ياستفاده م

را بر اساس  يشونده آت بروز کند و محقق مصاحبه يخاص

و  ها مصاحبهدر حین انجام  به وجود آمده انتخاب کند. طیشرا

ی ها دادهایجاد الگوی تکمیلي، پیشینه موضوعي و  منظور به

اعتبار  منظور بهثانوی صنعت نیز به کار گرفته شد. این منابع 

و ارائه  ها مصاحبهدر  شده یگردآوری ها دادهي و تکمیل ده

مرحله،  نیدر اسودمند بودند.  اتکا قابلی منسجم و ها لیتحل

 و يدانش یها نهیزم مبنایبر  مصاحبهکه سؤاالت شد تالش 

بندی اولیه و برگرفته از دستهشونده  مصاحبه یتخصص کار

 
.[14] نهادهاي فعال در ناحيه نوآوري شریف( 1شكل 
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طرح و شرایط فعلي زمینه تجربي پژوهش،  پیشینهمستخرج از 

را از منابع  ازین داده مورد نیتر و مرتبط نیشتریتا بتوان بشود 

 سؤاالت هینمود. لذا مجموعه اول یو افراد مختلف گردآور

ی ا دادهی این پژوهش از منابع ها داده .گردید يطراح مصاحبه،

ی اولیه از طریق ها دادهده است. شی آور جمع هاولیه و ثانوی

های انتقال سازوکارکه برای تحلیل  شده  یآور جمعمصاحبه 

و موانع آن، مفید بودند.  ها چالشفناوری از دانشگاه و 

ی مختلف داده، ها گاهیپای ثانوی نیز از طریق ها داده

ی ها آموختهو تجربیات و  ها يابیارزو  ها گزارشبروشورها، 

این دسته داده، از تجربیات و . اند آمده دست بهمکتوب 

. در رویکرد مطالعه اند دهیگردی مکتوب استخراج ها آموخته

، باید از منابع قبول قابلموردی برای انجام پژوهشي جامع و 

مصاحبه، اسناد و مدارک، مشاهدات و...( )ی ا دادهمختلف 

 .[34] استفاده نمود

مصاحبه با افراد شامل  12 در این مطالعه در مجموع

کارشناسان و مدیران نهادهای فعال در ناحیه نوآوری شریف، 

دانشگاهیان و صنعتگران صورت گرفته است. فرایند انجام 

ها زماني متوقف شد که محقق به یافته جدیدی دست  مصاحبه

اشباع نظری قضاوتي است  پیدا نکرد و به اشباع نظری رسید.

جمع  گیرد که نیاز به که پژوهشگر براساس آن تصمیم مي

آوری اطالعات بیشتر وجود ندارد و اطالعات جدیدی که به 

تعریف خصوصیات طبقات کمک کند به پژوهش وارد 

ها  نقطۀ اشباع نظری به تکرار دادهدر واقع  .شود  نمي

ها و نتایج  پردازد و این تکرار داده مي مطالعات کیفي در

حاصله از آن، در روش شناسي، بیانگر پایایي روش تحقیق 

 شد حاصل دهم مصاحبه در ینظر اشباع از حد نیا. ستا

در هنگام  .شد انجام گرید مصاحبه دو شتریب نانیاطم یبرا يول

ی ها دادهایجاد الگوی تکمیلي، پیشینه و  منظور به، ها مصاحبه

 منظور بهشد. این منابع  کار گرفته دریافت شده از دانشگاه نیز به

و  ها مصاحبهدر  شده یگردآوری ها دادهي و تکمیل اعتبارده

 .[35] باشند سودمند مي اتکا  قابلی منسجم و ها لیتحلارائه 

کد استخراج  96 ها،  سازی و کدگذاری مصاحبه پس از پیاده

اولیه کاهش  کد 41شد که به دلیل شباهت در مفهوم نهایتاً به 

یافت. این کدها با توجه به نزدیکي موضوعي و ارتباط 

بندی شدند. فرآیند کدگذاری  قوله اصلي طبقهم 5مفهومي در 

ها،  پس از تحلیل داده .انجام شد MAXQDAافزار  در نرم

تا از تطابق  خبرگان قرار گرفتنفر از  سهنتایج در اختیار 

. در این مطالعه سعي شد با واقعیت اطمینان حاصل شود نتایج

افراد انتخاب شده برای مصاحبه از حداکثر تنوع ممکن 

برخوردار باشد چرا که در تحقیقات کیفي، جنبه 

از اهمیت باالیي برخوردار  نظریکنندگي و تعمیم  کشف

از مدیران فعال در نهادهای مختلف نفر  7 است. در این راستا

ات علمي دارای نفر از اعضای هی 3ناحیه نوآوری شریف، 

تجربه ارتباط و همکاری با صنعت و یکي از مدیران نوآوری 

وآوری در دانشگاه یک هولدینگ بزرگ صنعتي دارای دفتر ن

نفر متخصص و پژوهشگر در حوزه  شریف و همچنین یک

انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت مورد مصاحبه قرار 

با پژوهش نیز  نتایج حاصل ازپذیری  استای تعمیمر ردگرفتند. 

تشکیل دفاتر انتقال فناوری که در  دیگر متخصصسه 

 .شورت گردیدم ،نقش داشتند های دیگر دانشگاه

برای بررسي روایي و پایایي  [36] لینکولن و گوبا به عقیده 

چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال  بایدمطالعات کیفي 

 .مدنظر قرار گیرد پذیری، قابلیت اطمینان و تایید پذیری

قابلیت اعتبار به معنای تالش آگاهانه برای اطمینان از تفسیر 

برای کسب  .ها از نظر صحت و درستي استمعني داده

کنندگان با   تالش شد تا مشارکتاین مطالعه  قابلیت اعتبار

گیری تا رسیدن  حداکثر تنوع تجربیات انتخاب شوند؛ نمونه

ترین واحد معنایي  یافت و مناسبها به حد اشباع ادامه داده

انتخاب شد. اعتبار داخلي تحلیل محتوی از طریق روایي 

صوری ارزیابي شد. به منظور روایي محتوی از پانل خبرگان 

 نیز و برای حمایت از تولید مفهوم یا موضوعات کدگذاری

به این منظور متن  .شد استفاده کننده مشارکت توسط بازبیني

کنندگان ارائه  تخراج شده به مشارکتمصاحبه و کدهای اس

کردند و در ها درباره صحت و سقم آن اظهار نظر  شد و آن

ه گرفت قرار  مجدد ، مراتب مورد بررسياحتمالي مغایرتموارد 

 . و اصالح شد

منظور از قابلیت  [36] به زعم لینکولن و گوباهمچنین 

زمان مشابه ها در شرایط و  میزان پایایي داده ،اطمینان یا ثبات

یند آو تغییرات ایجاد شده در تصمیمات پژوهشگر طي فر

آوری  مان جمعشدن ز به این منظور از طوالني .تحقیق است

ها( تا حد امکان خودداری و از همه  داده )انجام مصاحبه

 .کنندگان راجع به یک موضوع پرسیده شد مشارکت
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هور نتایج و ها با منابع و ظ دهنده ارتباط داده تاییدپذیری نشان

تفاسیر از این منابع است. تشریح کامل مراحل تحقیق اعم از 

ها به منظور  گیری درونمایه ها، تحلیل و شکل آوری داده جمع

فراهم نمودن امکان ممیزی پژوهش توسط مخاطبین و 

خوانندگان صورت گرفته است. همچنین فرایند انجام کار در 

داده شد تا صحت قرار  موضوعخبرگان اختیار چند تن از 

پذیری اشاره به این  انتقال .نحوه انجام پژوهش تایید گردد

ها ها یا جاهای مطالعه تا چه حدی در دیگر گروه دارد که یافته

پذیری،  قابل انتقال یا استفاده است. به منظور تسهیل انتقال

پژوهشگر باید توصیف روشني از بستر، نحوه انتخاب و 

آوری داده و فرایند تحلیل  کنندگان، جمع های مشارکت ویژگي

ها در ارائه نماید تا خواننده بتواند در مورد قابلیت کاربرد یافته

که تالش گردید در این  های دیگر قضاوت نمایدموقعیت

 .مطالعه این معیار رعایت گردد

 هاي پژوهش یافته -4
ها و استخراج کدهای اولیه، این کدها  پس از تحلیل مصاحبه

مقوله مشتمل بر سیاست دانشگاه،  مشارکت پژوهشگر،  5در 

سازی،  تجاری پشتیباننهادها و عوامل سازماني نهادهای 

بندی شدند.  گذار دسته صنعت و حاکمیت و نهاد سیاست

ها در  خراج شده از مصاحبهتعدادی از واحدهای معنایي است

آورده شده است. به منظور رعایت اختصار در اینجا  2جدول 

 آوردن تمامي واحدها خودداری شده است. از

 2های اصلي به همراه تعداد کدهای هر مقوله در شکل  مقوله

باشد نشان داده  مي MAXQDAکه از خروجي های نرم افزار 

شده است. اندازه دوایر نشان از تعداد دفعاتي است که 

اند.   شوندگان مختلف به این موضوع اشاره کرده مصاحبه

به همراه کدهای مقوالت اصلي   7تا  3همچنین شکل های 

افزار  ها نیز خروجي نرم دهد. این شکل مقوله را نشان مي

MAXQDA دهنده این  تر نشان های پررنگ باشد و خط مي

تعداد دفعات بیشتری توسط  است که مفهوم مذکور

است.  مطابق با این نمودارها در  شوندگان بیان شده مصاحبه

ر دو کد اولیه گرنت پژوهشي اصلي مشارکت پژوهشگمقوله 

محور و مباحث مالکیت فکری دارای بیشترین تعداد  مساله

 تکرار بوده است. 

 

 

 
 MAXQDA خروجی نرم افزار-مقوالت اصلی پژوهش حاضر به همراه تعداد كدهاي اوليه هر دسته (1شكل 

 ها واحدهاي معنایی مستخرج از مصاحبهتعدادي از  (2جدول 

مصاحبه 

 شونده

 ییواحد معنا /كداوليهمقوله

A11 ي نهادهای عوامل سازمان

 متنوع يتخصص میت\ پشتیبان

 یابداختصاص و با تجربه  يفیک یروین دیبا یو انتقال فناور یفکر تیبحث مالک یبرا

A11 لگوسازی ا\دانشگاه سیاست

 برای تیم های فناور

که از آن بنچمارک  يشرکت نندیب يالملل م نیب یتوسعه شرکتشان در فضا ندیزنند و در فرا يروند شرکت م يم دیاسات يمثال برخ

 کنند نتثبت پت ندیایشوند که ب يم کیتحر نهایفروخته اند و ا متیرا به فالن ق يپتنت ایپتنت دارند و  یاند تعداد کرده

A12 از  رقابت جادیا\استگذاریس نهاد

 طریق تناسب بودجه با خروجي

توانست  يم یگریدستگاه د ردیرفت سهم خودش را بگ ينم يبود که اگر دستگاه نیکه زمان تمرکز بودجه ها اتفاق افتاد ا ياتفاق

 جذب منابع یبرا شديم جادیرقابت ا کیلذا  ردیسهم او را بگ

A12 پروژه  جادیا\دانشگاه سیاست

 یهمکار یها

به  ردیچند مجموعه شکل بگ نیفناورانه ب تیفعال ایفناورانه  یهمکار ای يپژوهش تیاست که اگر فعال نیا، گریخوب د استیس

 است ستمیاکوس یها استیس نهایا داده شده اضافه بشود و صیبه منابع تخص يباشد درصد مشخص ستمیس کیدرون  نکهیا یجا

A13 یشفاف ساز\دانشگاه سیاست 

 ندهایفرا

پژوهشگر هنگام ورود به دفتر  نکهی. ایانتقال فناور ریدفتر در مس گاهیو جا ندهایبه فرا دنیبخش تیشفاف ينقش سازمان نیتر مهم

 (يو اطالع رسان يبخش يشود. )آگاه يط دیبا يو چه مراحل فتدیبناست ب يبداند چه اتفاقات

A13 ي نهادهای عوامل سازمان

همزبان نمودن صنعت \ پشتیبان

 و دانشگاه

 یبرا دهی. پژوهشگر تصور نکند چون ارندیبگ ادیموضوع را  اتیادب دیهم با انیشود. دانشگاه يکیها  با دانشگاه اتشانیادب دیبا

را به کس  یندارد فناور هکردم پژوهشگر اجاز فیچون کار را من تعر دیندارد و صنعت هم نگو يخودش است صنعت حق

 .و اعتماد به دفتر است يبخش يبفروشد. نقش صنعت آگاه یگرید
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A14 تجربه \پژوهشگر مشارکت

 يفرصت مطالعات

 يعلم اتیکه ه میدانشگاه را قانع کن میکن يتالش م میارتباط با صنعت است و دار يجوانترها فرصت مطالعات یما برا گریطرح د

 کند تیبزند و فعال یدفتر نجایا یدر قالب هسته فناور نجایا دیایجوان ب

A15 تجربه ارتباط \صنعت همراهي

 با دانشگاه

کنند. در دانشگاه هم قرارداد  يکار رو م نیا ازشانیبنا به نفقط و  اجباری نیستند و توسعه قیها موظف به تحق يخصوص يول

 وابسته است.صنعت به تجربه و ارتباطات افراد با صنعتگران آوردن از 

A16  یيشناسا\دانشگاهسیاست 

 صنعت ندهیحال و آ تقاضای

که االن وجود دارد  ي. مشکلمیاز صنعت را حل کن يمشکل میخواست يو م میما بحث گرنت را با بودجه اندک دانشگاه شروع کرد

است.  يصنعت ما دولت هاست ک نیرا داشت. علت ا يهمراه نیمساله کشور خواهد بود. خود صنعت کمتر ندهیکه در آ يمسائل ای

 .میندار يصنعت خصوص

A17 اخذ پژوهشگر مشارکت /

 گرنت پژوهشي مساله محور

 لیدل يب میتوان يرا نم يعلم اتیه یما اعضا يصنعت بوده ول ازیرفع ن یدانشگاه مساله محور برا کیاز ابتدا  فیدانشگاه شر

خوب  یانشجوو د میده ي. به استاد گرنت ممیباش لگریتسه میتوان يوجود داشته باشد.  ما فقط م ازین کی دی. بامیکن قیتشو

 .دهد يرخ م رهیو غ تیوضع لیتبد يکنند. مقاله خروج يرود و کار م يسراغش م

A17  تنوع در \دانشگاهسیاست

 ینهادساز

 وجود ندارد یانتقال فناور یالزم برا یو ابزارها فتادهیاتفاق ن یمشکل از دانشگاه است که توسعه نهاد یيجا

A17  بحث  ایکه آ میکن ينمود و بررس قیتشو يبا صنعت مربوط یو پژوهشگران را به کارها يعلم اتیه ی. اعضا1: میدو راه دار رانیدر ا یگذار هیسرما\صنعتهمراهي

 .استفاده کند شبه نفع خود پرهایاز رساله ها و پ دیایشود که گرنت بدهد و ب قی. صنعت تشو2نه ؟  ایشود  يمقاله دادن مختل م
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ها و  سازی حمایت در مقوله سیاست دانشگاه بحث شفاف

شوندگان  تنوع در نهادسازی دفعات بیشتری توسط مصاحبه

هادهای پشتیبان نیز است. در مقوله عوامل سازماني ن بیان شده

داشتن تیم تخصصي متنوع و همزباني صنعت و   کدهای اولیه

هي صنعت بحث دانشگاه مهمترین بوده است. در مقوله همرا

یاستگذار ایجاد گذاری و در مورد نهادهای س سرمایه

ین تعداد تکرار را های آموزشي کالن بیشتر زیرساخت و برنامه

 شوندگان داشته است. بین مصاحبه

شده شبکه  مجموعه عوامل ذکر بندی یت با جمعدر نها

مضامیني از عوامل تاثیرگذار بر انتقال فناوری از دانشگاه به 

، تدوین گردید. نشان داده شده 8صنعت مطابق آنچه در شکل 

ها و مسئولین نهادهای ناحیه  به مدیران دانشگاه این الگو

نوآوری  دانشگاهي کمک مي کند تا با در نظر داشتن تمامي 

ایجاد بستر مناسب جهت تحقق آنها موفقیت  این عوامل و

 انتقال فناوری به صنعت را تضمین نمایند.

 بحث -5
 های این  شده از مصاحبه یکي از مقوالت اصلي استخراج

بوم  کننده یا محور زیست مطالعه، دانشگاه به عنوان هدایت

دانشگاه عالوه بر تامین مالي و اختصاص  ،است. در این راستا

گذاری مناسب و  مناسب باید با سیاست و پژوهانه بودجه

های اعضای هیات علمي و دانشجویان  ی شناسایي توانمند

ها و  برای ایشان بستر مناسبي به منظور پرورش ایده

انتقال هایشان ایجاد کند. مطابق با مطالعه آئودریچ  طرح

 تیمأمور نیعنوان سوم هب ی بعد از تدریس و تحقیقفناور

 .[23] شده است معرفيا ه دانشگاه

شوندگان در این مطالعه نیز بیان نمود:  چنانچه یکي از مصاحبه

دانشگاه شریف باید به سمت دانشگاه کارآفرین حرکت کند. "

سازی  دانشگاه کارآفرین برای کارآفریني و تجاری

دستاوردهای پژوهشي مانند تدریس و پژوهش اهمیت قائل 
برای تحقق این هدف مواردی چون ایجاد فرصت  ."است

های همکاری، تعریف دقیق  مطالعاتي، تعریف پروژه

های پژوهشي، ایجاد سیاستهای مشوق شناسایي شدند.  اولویت

در راستای بهبود ارتباط با صنعت، دانشگاه موظف است 

ضمن نهادسازی و ایجاد شفافیت در عملکرد نهادها، برای 

با صنعت و سیاستگذار تالش نماید.  ایجاد ارتباط ایشان

همچنین باید نیاز صنعت را شناسایي نموده و برای نزدیک 

 کردن زبان خود و صنعت اقدام کند.

به عنوان  قش پژوهشگرنیری و همکاران نگرابه گفته 

 یانتقال فناور ندیفرآ یبرا یدهنده فناور کننده و توسعه نیتأم

 .[3] است ياتیحقیت دفاتر انتقال فناوری بسیار و موف

پژوهشگر در اکوسیستم دانشگاهي معتقدند  1کارلسون و فرید

شامل اعضای هیات علمي و دانشجویان تحصیالت تکمیلي 

  .[30] باشد  ها مي دانشگاه

در رابطه با نقش پژوهشگر در مصاحبه های این مطالعه بیان 

 برای محور مساله دانشگاه یک ابتدا از شریف دانشگاه"شد: 
 توانیم نمي را علمي هیات اعضای ما البته بوده صنعت نیاز رفع

 فقط ما. باشد داشته وجود نیاز یک باید. کنیم تشویق دلیل بي
پژوهشي  گرنت استاد به. باشیم گرتسهیل توانیم مي

 و رود مي سراغش خوب دانشجوی و دهیم محور مي مساله
غیره  و وضعیت تبدیل خروجي مقاله پس از آن. کنند مي کار

  ".دهد مي رخ نیز

ها نشان داد در فرآیند انتقال فناوری از   در مجموع مصاحبه

مشارکت بهینه  ،ها سازی طرح انشگاه به صنعت و تجارید

پژوهشگر بسیار حائز اهمیت است. مداخله بیش از حد، به 

 فرایند ،دلیل تعلق خاطری که پژوهشگر به طرح خود دارد

کند. از دیدگاه یک پژوهشگر  انتقال فناوری را مشکل مي

نقص است در حالي که ممکن است در بخشي از  طرحش بي

فرایند انتقال، حضور او مورد لزوم نباشد. اعضای هیات علمي 

که سابقه حضور در صنعت و یا تجربه همکاری با ایشان را 

علمي و کنند. همچنین سطح  دارند فرایند انتقال را تسهیل مي

ال اعضای هیات علمي در موفقیت فرآیند انتق پژوهانهداشتن 

اما نکته قابل توجهي که در  فناوری بسیار تاثیرگذار است.

ست که پیشران اصلي ا مورد دانشگاه شریف وجود دارد این

شریف بیش از اعضای هیات علمي آن، دانشجویاني بوده که 

کسب تجربه موفق نوآوری جهان تحصیل و  سازگانبومدر 

اند و این نتیجه به داخل منتقل شده و برخي هم در  نموده

های موفقي را  داخل کشور به خاظر استعداد خود شرکت

 اند. تاسیس کرده

ای از عوامل و   عالوه برآن موفقیت انتقال فناوری به مجموعه

های  یافتهها بستگي دارد. این وابستگي چندجانبه را  زیرساخت

                                                 
1 Carlsson   & Fridh 
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 ها بیان کردند . آندهد نشان مي کاران نیزپژوهش جعفر و هم

تنها با رویکرد  در دانشگاه که پیدایش یک خوشه نوآوری

 بوده و در واقع بهزیرساختي و مجموعه عوامل سخت میسر ن

. مجموعه عواملي که به عنوان نیاز دارد نوعي رویکرد مکمل

و عامل  های نوآوری اثرگذار هستند محرک در پیدایش خوشه

های دفاتر انتقال  قوله با فعالیتاین م .[11] شوند یده مينرم نام

 فناوری و قوانین و عوامل سازماني حاکم بر آنها نیز مرتبط

شوندگان پژوهش حاضر،  های مصاحبه   است. بر اساس گفته

شناسایي نیاز صنعت، برقراری ارتباط و توانمندی در ترجمه 

تقاضای صنعت به زبان دانشگاه، داشتن تیم تخصصي در 

، متخصص انتقال اختراعهای مختلف مانند حقوقي، ثبت  حوزه

فناوری و افراد فني برای موفقیت انتقال فناوری الزم است. در 

متخصص انتقال فناوری وجود  حال حاضر نیروهای انساني

ندارد. این نیروها نباید مثل کارمندان عادی دانشگاه باشند و 

ای داشته باشند و در زمان    باید ساعت کاری شناور و وظیفه

حضور پژوهشگران حضور داشته باشند و ترجیحاً در صورت 

سازی از منافع آن  های انتقال فناوری و تجاری موفقیت پروژه

خوردار شوند. از جمله عوامل موفقیت دانشگاه به نحوی بر

شریف به عنوان مورد مطالعه حاضر ثبات مدیریت معاونت 

پژوهش و فناوری ذکر شده است. مطابق با آنچه 

بسیاری از اعضای هیات علمي  ،اند شوندگان ذکر کرده  مصاحبه

و دانشجویان از فعالیت نهادهای مختلف دانشگاه مانند مرکز 

 فناوری و... و دهنده، مرکز رشد، پارک علم شتابکارآفریني، 

رساني و  های این نهادها اطالع  ند. یکي از مسئولیتا اطالع بي

های  سازی پژوهشگران از روند خدمات و حمایت آگاه

افزایي بین اعضای هیات  دانشگاه است. برگزاری جلسات هم

سازی جهت ارتباط گرفتن  علمي جهت تبادل دانش و شبکه

عت نیز از دیگر وظایف است. توانایي نگهداشت با صن

نیروهایي که در این زنجیره حضور داشته و فعالیت نموده و 

شوند از دیگر  های سازماني محسوب مي از جمله سرمایه

ها آموزش  وظایف سازماني است. این نیروها که طي سال

خروج از مجموعه دانشگاه بخش در صورت  ،اند  دیده

 ات مرتبط را با خود خواهند برد.ای از اطالع عمده

های دانشگاه  به نقش صنعت در استفاده از یافتهدراین مطالعه 

 باید صنعت"شوندگان بیان نمودند که:  اشاره شد و مصاحبه
های  فتهبر روی یا خطرپذیر گذاری سرمایه سمت به

 حوزه در که کارهایي و کسب روی و برود دانشگاهیان
 است ممکن که جانبي های بیزنس یا شان محوری شایستگي

کند. در واقع  گذاری سرمایه باشد مهم برایشان آینده در
صنعت باید به دانشگاه اعتماد کند و البته نهادهایي باید به 

این یافته را مطالعه  . "همزباني صنعت و دانشگاه کمک نمایند

در مطالعه خود بیان داشتند  که کند یورک و آهن نیز تایید مي

صنعت، با  انتقال فناوریکه دفتر  يبلوغ و قدرت روابطکه 

انتقال  تیموفق دارد درهای بالقوه  گروه ریگذاران و سا یهسرما

و  اوشي قاتیتحق با بقاطهمچنین م .[26] موثر است یفناور

به تعامل موفق با  يبستگ دفتر انتقال فناوری تیموفق همکاران

  .[38] داردصنعت 

مطالعه معتقدند داشتن واحد تحقیق و شوندگان این  مصاحبه

ای است که معموالً  ای در واحدهای صنعتي رویه توسعه حرفه

شود. این در حالي است که داشتن واحدی که  اجرا مي

های  ز طرحمهارتش در برقراری ارتباط با دانشگاه و استفاده ا

های دانشگاه باشد اهمیت بیشتری دارد.  پژوهشي و فناوری

نیز بر تاثیر مثبت داشتن یک پنجره واحد در  مطالعات قبلي

های بزرگ صنعتي برای ارتباط با فناوران دانشگاهي  شرکت

ها  ها از دستاوردهای فناورانه دانشگاه مندی این شرکت در بهره

استفاده از  .[37] اند بنیان تاکید کرده های دانش و شرکت

دانشگاهي مثل دانشگاه شریف که مرکز نخبگان و  ظرفیت

استعدادهای کشور است و از دیر باز ماموریتش رفع مشکل 

تر از داشتن واحد تحقیق و   صنعت بوده به مراتب با اهمیت

آن صنعت باید در دانشگاه  باشد. عالوه بر توسعه مجزا مي

گذاری کند و مشکالت موجود و نیازهای آینده خود  سرمایه

گذاری  رش استعدادهای دانشگاهي و سرمایهرا از طریق پرو

 در آنجا رفع کند.

در  انتقال فناوریمنسجم  سیاست کمعتقد است ی1هلرستد

آمیز  انتقال موفقیت یبرا يای و دانشگاه ، منطقهيسطح مل

قش نهاد سیاستگذار در این ن .[39] است یضرور یفناور

ها بیان  توجه قرار گرفته است. در مصاحبه مطالعه نیز مورد

فناوری و نوآوری چندین سال در کشور ما موضوع "نمودند: 

های اول بودجه پژوهش  است که کانون تمرکز است. در سال
شد. بعد آن را جمع کردند در  هر سازماني به خودش داده مي

معاونت علمي فناوری ریاست جمهوری و گفتند همه از آنجا 

                                                 
1 Hellerstedt 
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شدند با این سیستم متمرکز کم متوجه  ودجه بگیرند. اما کمب
ها جدا  کنند و مفاهیم از سیستم ميها مشارکت ن دستگاه

مثال صندوق و ها را بازی دادند.  شود. لذا آمدند و دستگاه مي
عت را راه انداختند تا از های صن معاونت علمي، کانون

های  د سیاستتوان ا بازی بگیرند. لذا سیاستگذار ميه دستگاه
مثال اتفاقي . به عنوان ني در دوران تمرکز بودجه بگذاردکال

، این بود که اگر دستگاهي ها اتفاق افتاد زمان تمرکز بودجهکه 

توانست  م خودش را بگیرد دستگاه دیگری ميرفت سه نمي
. "شد برای جذب منابع سهم او را بگیرد لذا رقابت ایجاد مي

رتباط که ا در مجموع خبرگان پژوهش حاضر بیان نمودند

عنوان نوآوری به هیچ  سازگانبوم سیاستگذار با نهادهای 

ارتباطي یک سویه نبوده و سیاستگذار باید همواره عالوه بر 

های آموزشي  ها و توسعه زیرساخت ابالغ قوانین و سیاست

 سازگانبوم الزم، در ارتباط و تعامل مستقیم با افراد حاضر در 

ها  ها یا سازمان نوآوری باشد و با ایجاد رقابت مثبت، دانشگاه

در این  نمایند. پژوهشي مي تالش بیشتری جهت اخذ بودجه

فارغ از این بحث مالي "راستا همچنین بیان نمودند: 

ی تربیت ها های غیرمالي هم دارد مثال برنامهاکوسیستم بحث 
دهد  هایي که معاونت علمي انجام مي نیروی انساني مثل برنامه

. اگرچه ، کیمیا، کارهای صندوق پژوهشگرانمثل صدف
ان گذاشت این است که تو سیاست خوب دیگری که مي

بگویند اگر فعالیت پژوهشي یا همکاری فناورانه یا فعالیت 
فناورانه بین چند مجموعه شکل بگیرد به جای اینکه درون 

درصد مشخصي به منابع تخصیص داده  ،یک سیستم باشد

 نهایتاً ."های اکوسیستم است ها سیاستشده اضافه بشود و این

کالن، عالوه بر مباحث  های آموزشي مي توان گفت سیاست

های  بي را برای ارتقا و تسهیل فعالیتتواند بستر مناس مالي مي

 زیست بوم نوآوری ایجاد نماید.

 

 گيري  نتيجه -6

این تحقیق برمبنای معرفي مفهوم جدیدی به نام 

توسط  2019که در سال  "سازی انتقال فناوری  ظرفیت"

کمیسیون انتقال فناوری اروپا معرفي گردیده شکل گرفت و با 

استفاده از تجربیات تیم توسعه انتقال فناوری که از جانب 

دفتر انتقال فناوری  30سازی برای   کمیسیون مسئولیت ظرفیت

انشگاهي را به عهده داشت چارچوب نظری اولیه آن ایجاد د

سازی   شد. در این راستا و جهت توسعه مفهوم و بومي

هایي با خبرگان حاضر در  مطالعات انجام گرفته، مصاحبه

ناحیه نوآوری دانشگاه شریف به عنوان مورد مطالعه و 

همچنین متخصصان انتقال فناوری در دانشگاه و صنعت انجام 

مفهوم  41ها منجر به استخراج  سازی مصاحبه  . پیادهگرفت

 5یکتا شد و این مفاهیم با توجه به هم جواری در معنا به 

بندی شدند. این مقوالت در واقع عواملي   مقوله اصلي دسته

مفهوم را برعهده دارند. این  41هستند که وظیفه تحقق این 

ل فناوری از مطالعه تالش کرده تمامي عوامل اثرگذار بر انتقا

جانب هر سه بال زیست بوم نوآوری یعني دانشگاه، صنعت و 

حاکمیت  را که در نهایت منجر به ظرفیت سازی برای انتقال 

فناوری از دانشگاه مي شود را شناسایي نموده و در قالب 

چارچوبي ارائه نماید. ظرفیت سازی مفهومي است که به 

ان فعال را پوشش صورت جامع تمام عوامل اثرگذار و بازیگر

ای  دهد. همان طور که گفته شد علیرغم مطالعات گسترده مي

که تاکنون پیرامون انتقال فناوری از دانشگاه انجام گرفته ولي 

ای که به   مطالعه "سازی ظرفیت"بودن مفهوم  باتوجه به جدید

شناسایي عوامل اثرگذار )با درنظر گرفتن نهاد اثرگذار( 

گردیده لذا این مقاله در نوع خود پرداخته باشد انجام ن

ای است. با در  های نوآوری ویژه )شناسایي عوامل( دارای جنبه

ها، پیشنهاداتي نیز جهت به کارگیری توسط   نظر گرفتن یافته

سه رکن اثر گذار بر انتقال فناوری یعني دانشگاه، صنعت و 

 گردد: سیاستگذار ارائه مي

مایتي از پژوهشگران و های ح .  دانشگاه با تدوین سیاست1

سازی فرایندهای الزم در پیمودن مسیر در زنجیره دانش   شفاف

تا ارزش دانشگاه موجب ایجاد انگیزه برای اعضای هیات 

های قوی تر و در نتیجه انتقال  علمي شده و نتیجه آن طرح

تر خواهد بود. نهادسازی در دانشگاه باید  فناوری موفق

. آنچه اکنون روال بسیاری از متناسب با نیاز موجود باشد

دانشگاه های کشور است الگوبرداری غیرمنطقي از کشورهای 

توسعه یافته بدون درک ماهیت واقعي نهاها مي باشد. در 

های نوآوری سازگانبوم  تریندانشگاه شریف که یکي از موفق

کشور دارد بسته به نیاز و طي سالیان متوالي این نهادسازی 

سازی دانشگاه را  ل ناحیه نوآوری  و تجاریمتناسب با تکام

 انجام داده است.  
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های  کاری و تداخل فعالیت . به منظور جلوگیری از موازی2

این نهادها، الزم است عملکرد دقیق هریک از این نهادها را 

رساني کافي در این خصوص به  مشخص شده و اطالع

 پژوهشگران نیز انجام شود. 

متخصص در امور انتقال فناوری و  . تربیت نیروی انساني3

های  تالش برای نگهداشت نیروهای آموزش دیده از رسالت

دانشگاه است و همچنین تنوع متخصصین مانند حقوقي، 

قراردادی و غیره برای موفقیت دفتر انتقال فناوری باید مورد 

 توجه قرار گیرد.

های  . صنعت باید تعامل با دانشگاه و استفاده از یافته4

نشگاهي و سرمایه گذاری در دانشگاه ها را دستور کار خود دا

قرار دهد. در این راستا داشتن تیمي که توانایي برقراری 

ارتباط با دانشگاه و استفاده از یافته های پژوهشي دانشگاه را 

داشته باشد گاهي از انجام تحقیق و توسعه داخلي کارایي 

 تری خواهد داشت. بیشتر و نتیجه مطلوب

گذار نیز باید با تعیین بودجه  حاکمیت و نهاد سیاست. 5

های  های رقابتي، برگزاری آموزش پژوهشي مناسب و سیاست

سطح کالن و ارتباط دوسویه با دانشگاه ها و فناوران بر 

 موفقیت انتقال فناوری تاثیر بگذارد.

توان گفت به منظور موفقیت انتقال فناوری از  در نهایت مي

سازی برای نهادهای ذیربط،   و ظرفیت دانشگاه به صنعت

مجموعه عواملي بر عهده سه بال صنعت، دانشگاه و 

سیاستگذار است و تا زماني که هماهنگي، یکپارچگي و 

شفافیت بر عملکرد این سه بال حاکم نگردد، موفقیت کامل 

 حاصل نخواهد شد.  

ای که نویسندگان این مطالعه پس از بررسي  نظر به تجربه

ها به دست آوردند موارد زیر به عنوان  و مصاحبه ادبیات

 گردد: پیشنهاد برای پژوهش های آتي ارائه مي

. مطالعه نقش و وظایف نهادهای پشتیبان انتقال فناوری 1

ها در دنیا و مقایسه آن با  مانند شتابدهنده، مراکز رشد و پارک

 وضعیت موجود آن در ایران

 وآوری دانشگاهي. شناسایي روند شکل گیری نواحي ن2

. آسیب شناسي فرایند انتقال فناوری در هرکدام از سه بال 3

 .زیست بوم نوآوری یعني دانشگاه، صنعت، حاکمیت
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