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ابراهیم معینی

2

چکیده
لوتوس��عه فناوری اس��ت و در
انتقال فناوری از پیکره دانش��گاه به صنعت ،از مؤثرترین کانالهای انتقا 
ایران علیرغم تالشهای انجامش��ده ،به نظر میرس��د که این فرآیند هنوز به خوبی انجام نمیشود .با
شناخت عواملی که بر موفقیت یا عدم موفقیت انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت تأثیرگذارند ،میتوان
تصمیمهای الزم در این خصوص را با دقت بیشتری اتخاذ نمود.
ازاینرو در مقاله حاضر ،پس از بررس��ي تحقیقات انجامش��ده ،با استفاده از تکنیک دیماتل فازی و
رویکرد مدلس��ازی پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علّی حلقوی ( ،)CLDمتغیرهای تأثیرگذار بر
مکانیزم انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شناساییشده و در نهایت یک مدل مفهومی که نشاندهنده
ن میدهند که
عوامل و دینامیزمهای موجود در این عرصه اس��ت طراحی و ارائه شدهاس��ت .نتایج نشا 
ارتباط هرچه مؤثرتر دانشگاه و صنعت ،جریان دانش و انتقال فناوری را در طول زمان تسهیل مینماید.
کلمات کلیدی:
انتقال تکنولوژی ،ارتباط دانشگاه و صنعت ،مالکیت فکری ،رویکرد مدلسازی پویای سیستم ،تکنیک
دیماتل فازی.
 . 1دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
*  .نویسنده عهده دار مکاتبات shahabi_63@yahoo.com :
 . 2عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
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 -1مقدمه
زندگی انس��ان امروزی به ش��دت با تکنولوژی در آمیختهاست بهگونهای که تعامل پیچیدهی زندگی
و صنایع جدید با تکنولوژیهای پیش��رفته باعث ش��ده تا دانشمندان و مهندسان از یکسو و مدیران
و تصمیمگیران از س��وی دیگر درگیر مسائل سیاستگذاری تکنولوژی گردند (قاضی نوری.)1383 ،
بنابرای��ن با توجه ب��ه موانع موجود و با درنظرگرفتن این مس��ئله که حرکت به س��وی فناوریهای
نوین برای س��ازمانها انکارناپذیر است ،سازمانها میبایست پیش از انتقال و توسعه تکنولوژی همه
جوان��ب ورود تکنولوژی به س��ازمان خود را م��ورد تجزی هوتحلیل قرار دهن��د .فرآیند انتقال فناوری
مقوله پیچیدهای است که شامل مسائل قانونی ،پیچیدگیهای فنی ،محاسبات مالی و بازاریابی است
(لیپینسکی و همکاران.)2008 ،
انتقال تکنولوژی از طرق بازیگرانی ش��امل توس��عهدهندگان ،صاحبان ،تأمینکنندگان ،خریداران،
دریافتکنندگان و کاربران از فنآوری (بهعنوان مثال دانش��گاهها ،محققان ،ش��رکتهای خصوصی یا
عمومی ،مصرفکنندگان فردی ،س��رمایهداران ،دولتها ،سازمانهای انتقال ،سازمانهای غیردولتی و
غیره) انجام میشود .در محدوده این پروژه ،تنها بر انتقال تکنولوژی از دانشگاه به محیطهای صنعتی
تمرکز شدهاست.
قوتوسعه و انتقال عل موتکنولوژی
یکی از عوامل پیونددهنده میان دانشگاهها و صنایع اهتمام به تحقی 
قوتوسعه یکی از مهمترین فاکتورهای
روز دنیاست (مانینگ وهمکاران .)2008 ،انتقال فناوری و تحقی 
محرکه اقتصاد جهانی امروز اس��ت و تحقیقات زیادی در این زمینه به انجام رسیدهاس��ت .برخی مثل
س��یگل و همکاران( )2003مدل انتقال فناوری را کام ً
ال خطی فرض نمودهاند که از اختراع و اکتش��اف
شروع شده ،با ارزیابی و ثبت ادامه یافته و در نهایت با عرضه به بازار و دریافت مجوز خاتمه مییابد .از
طرف دیگر عدهای همانند ایتیو و همکاران( ،)2004مینوتل و همکاران( ،)2006لیپینسکی و همکاران
( )2008بر این باور هستند که نگرش خطی به انتقال فناوری ،دیگر قدیمی و منسوخشده و معتقدند
مدل ش��بکهای تناس��ب بیش��تری با این فرآیند دارد .اما دس��ته دیگری از محققین همانند موریس و
همکاران( ،)2006س��نگه و همکاران( ،)2007سورنس��ون و س��ینگ( )2007عالوه بر تأیید و پذیرش
نگرش شبکهای ،بحث وابستگی اجتماعی را به حدی مهم دانستهاند که آن را نیز بهعنوان بحثی مجزا ،به
نگرش شبکهای اضافه نمودهاند .ناظمی و همکاران( )1389با رویکردی فراتحلیلی مدلی جامع در زمینه
انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت ارائه نمودند .هرکدام از روشها و تکنیکها میتواند برای دستیابی
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به یک نوع از اطالعات مفید باش��د .بهعنوان مثال مدلهای اقتصادسنجی منعکسکننده خروجیهای
بیشمار از فرآیند انتقال تکنولوژی دانشگاه است ،یا روش رگرسیون میتواند تأثیر متغیرهای مستقل
در تنها یک متغیر وابس��ته را بسنجد .درحالیکه تجزی هوتحلیل پوششی دادهها ( )DEAمیتواند برای
محاس��به بهرهوری دانشگاهها در انتقال فناوری بهکاررود .درحالیکه تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره
( )MCDMقادر به تعیین عناصر کیفی و تبدیل آن به کمی میباشد.
همانگونهکه در تحقیقات باال مشاهده میشود ،هرکدام از محققین ،بحث انتقال فناوری را از منظر
رویکردها و تحلیلهای مختلف ،مورد بررسی قرار دادهاند ،که یک نگرش جامعنگر و سیستمی به این
موضوع ،تقریباً مغفول ماندهاست .برایناساس ،الزم است نگاهی نو به مسئله انتقال فناوری از دانشگاه
به صنعت در ایران داشته و اجزاء و جنبههاي متفاوت آن را موردمطالعه قرار داد .کاربرد مدل سیستمی
به انتقال فناوری در ایران میتواند فتح بابی در این راس��تا باش��د که هم جنبههای ذهنی و ادراکی و
هم جنبههای بیرونی و عوامل الزم برای یک انتقال مؤثر مورد بررس��ی قرار گیرد .نگرش سیس��تمی
ب��ه موض��وع انتقال فناوری از دانش��گاه به صنعت در ایران میتواند ضمن ارائ��ه یک دیدگاه جامع و با
درنظرگرفتن همزمان نقش و دانشگاه و صنعت و مالکیت فکری در یک تصویر ،امکان اتخاذ تصمیمهای
صحیحتر را فراهم نماید.
لذا در اين مقاله ،تالش شدهاست که یک چارچوب تحلیلی مناسب برای بررسی این موضع در نظر
گرفته شود .به این ترتیب که از طریق مطالعه ادبیات و سوابق تحقیق و روش دلفی فازی ،متغیرهای
اثرگذار در این عرصه شناساییش��ده ،س��پس با بکارگیری تکنیک دیماتل فازی میزان تأثیرپذیری و
تأثیرگذاری متغیرها مشخص شد .در نهایت برای درک بهتر دینامیزمها و با استفاده از روابط مستخرج
از تکنیک دیماتل فازی ،مدلي متناسب با شرایط ایران و با رویکرد سیستمی طراحي شد که نشاندهنده
متغیرها و دینامیزمهای موجود در این عرصه میباشد.
 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2انتقال فناوری

فرایند انتقال فناوری شامل یک سری تصمیمات ترتیببندی و سازماندهی شده و مجموعه فعالیتهای
پیوستهایاست که مجموعهای از ورودیهای مناسب جهت پل زدن روی فاصله فناوری ،بین واردکننده
و انتقالدهنده فناوری است (االبیدی.)1999 ،
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در ش��كل  1فرآيند انتقال فناوری از نگاه رادوس��ويك ،نمايش داده شدهاست .بهطورکلی ،فرآیند
انتقال فناوری به س��ه بخش تقس��یم میشود-1:انتخاب و کس��ب فناوری -2 ،انطباق ،کاربرد و جذب
فناوری ،و  -3توسعه و انتشار فناوری(ناظمی و همکاران.)1389 ،

شکل  -1شمای کلی از فرایند انتقال فناوری(،رادوسویک)1999 ،

از جمله مهمترین روشهای انتقال فناوری میتوان به خريد حق امتیاز ،1همكاري مش��ترك2دو
ي��ا چن��د بنگاه با اش��تراک توان فناوران��ه ،اتكا به دانش و منابع خود و ایجاد یک ش��رکت س��وم با
عمر محدود ،اس��تخدام و تبادل نيرويانساني توسط ش��ركت گيرنده بهعنوان مأمور ،برونسپاری و
پیمانکاری اشاره نمود.
برای انتخاب روش مناس��ب ،معیارهایی وجود دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از :حداقل
هزین��ه ،حداکثر جذب فناوری ،حداکثر زمان انتقال ،حداکثر دسترس��ی به ب��ازار ،حداکثر همراهی با
تحوالت فناوری و ...
 -2-2مدلهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت
جمعبندی اولیه و کلی از روشهای انتقال فناوری از دانش��گاه به صنعت ،در شکل زیر ارائه شدهاست.
هرچند این جمعبندی کامل نیست ،اما میتوان از آن بهعنوان مبنایی براي يك طراحي جامع بهره برد.

1 . Licensing
2 . Joint Venture
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شکل  - 2روشهای مختلف انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت(،شارما و همکاران)2006 ،

انتقال غیرتجاری فناوری از دانشگاه به صنعت
روش��ی اس��ت که در آن هدف بلندمدت تجاریس��ازی دنبال نمیگردد .بديهي اس��ت این نوع از
انتقال فناوری را نبايد فاقد ارزش یا دارای ارزش اندک محس��وب كرد ،زيرا این نوع انتقال نه تنها
میتواند منبع مؤثری برای كس��ب فناوری توس��ط صنعت باشد ،بلكه مقدمهای برای تجاریسازی
محسوب شود.
انتقال تجاری فناوری از دانشگاه به صنعت
یک��ی از راهكارهای موفقیت در انتقال تجاری فناوری ،بهرهمندی از پارکهای عل موفناوری اس��ت که
تحقیقات نش��ان میدهد هم سیاس��تگذاران و هم مدیران دانشگاه عالقهمند به موفقيت این پارکها
هستند.این پارکها در زمینه خدمات مشاورهای نیز میتوانند مفید واقع شوند.
ایجاد شرکت جدید
دانشگاهها از طریق ایجاد واحدهای ویژه یا حمایت از مراکز رشد دانشگاهی به استقالل رسیده ،جهت
تجاریس��ازی تحقیقات دانش��گاهی ،درصدد گسترش همکاری با ش��رکتهای تجاری و ترویج انتقال
فناوری هستند (ناظمی و همکاران.)1389 ،
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شکل  –3مدل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت(،سیگل و همکاران)2004 ،

مدل فوق که توسط سیگل و همکاران در سال  2004ارائه شد ،روند انتقال فناوری از دانشگاه به
صنعت را با تأکید بر نقش دفاتر انتقال فناوری ( 1)TTOنشان میدهد.
 -3-2مالکیت فکری و انتقال فناوری
موضوع مالکیت ذاتاً قابل لمس نیس��ت .البته برخی متفکران اصطالح مالکیت فکری را بجای مالکیت
معنوی ترجیح میدهند (انتظاری ،1382 ،ص38؛ ص29؛ امامی ،1382 ،ص ،193معینی .)1388 ،از
آنجاکه واژهی معنوی در مقابل مادی است ،لذا بکاربردن آن مناسب نیست و چون این مالکیت بیشتر
با فکر و اندیشه انسان ارتباط دارد ،پس اصطالح مالکیت فکری مناسبتر است .حقوق مالکیت فکری
در معنای عام خود مجموعه قواعد و مقرراتی اس��ت که از فکر ،خالقیت و ابتکار بش��ر که دارای ارزش
اقتصادی و قابل دا دوستد هستند حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان
و حقوق معنوی دائم به پدیدآورنده آن اعطا مینماید (فطرس و نوشآبادی.)52 ،1390 ،
انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك اس��ت ك��ه در  3مرحله اختراع ،نوآوري و
انتشار صورت ميگيرد .مالكيتهاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانونگذار
و عرف داراي اهميت ش��ناخته شدهاس��ت( .حاجش��ريفي ،1372 ،ص .)169امروزه حمايت از حقوق
مالكيت فکری براي دانش��گاهها ،نوآوران و مبدعان تكنولوژي امري حياتي بوده و گام مثبتي در جهت
منافع انتقالدهندگان و انتقالگيرندگان تكنولوژي اس��ت  .فالوی و فاستر 2006 ،در تحقیق خود در
یونیدو با بررسی قانون تریپز  ،نشان دادند که حقوق مالکیت فکری تأثیر بسیار زیادی در خلق نوآوری
و انتقال فناوری داش��ته که در نهایت رش��د اقتصادی کشورها را به همراه دارد .لیو و کروکس ()2015
1 . Technology Transfer Offices
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در تحقیق خود ش��اخص بین کش��وری حقوق مالکیت فکری در اختراعات دارویی را مورد بررسی قرار
دادند و نش��ان دادند که انواع مختلف حقوق مالکیت فکری تأثیر زیادی بر رش��د و توسعه اختراعات و
انتقال فناوری دارد.
از ط��رف دیگ��ر ،اگرچه حمایت از حق��وق مالکیت فکری یکی از عوامل مه��م در افزایش و بهبود
انتقال تکنولوژی از دانش��گاه به صنعت اس��ت ،اما عوامل بس��یار دیگری نیز در این نوع از انتقال مؤثر
میباش��ند که میتوانند تأثیر حقوق مالکیت فکری را تقویت یا نقش برآب سازند .از جمله این عوامل
میت��وان به نحوه تعامل دانش��گاه و صنعت ،قوانین کالن کش��ور ،عوامل مدیریت��ی و اجرایی ،ثبات و
امنیت ،بودجههای پژوهشی و طرحهای تشویقی ،استراتژی توسعه و جهتگیری و خط سیر تکنولوژی،
مقررات سرمایهگذاری و رقابتی ،طرحهای ارتقاء اساتید و  ...اشاره نمود.
 -3دانشگاه و صنعت و انتقال فناوری
ارتباط صنعت و دانشگاه فرآيندي است ،كه در طول زمان شكل ميگيرد و برگرفته از نيازها و ضرورتهاي
ملي در دورههاي تاريخي ،جهتگیری و اهداف كاربردي مرتبط به آن ميباشد .همچنین واضح است که
خوداتکایی جامع و توسعه اقتصادی و اجتماعی در گرو توسعه صنعتی پژوهش محور است که از طریق
تعامل بین دانش��گاه و صنعت دستیافتنی است (شیخی .)1382 ،با توجه به تغییرات سریع صنعت و
تکنولوژی و محصوالت ،صنایع برای کسب مزیت رقابتی و افزایش بهرهوری نیازمند همکاری دوسویه
و نزدیک با دانشگاهها میباشند (پرکمن1و همکاران ،2011،ساگانداوانیجا 2و همکاران ،2010،ثارسبی

3

و همکاران .)2009 ،دانشگاهها نیز برای شکوفایی و توسعه ،نیازمند همکاری با صنعت میباشند(کائو4و
همکاران .)2009 ،برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت ،تعامالت و فعالیتهای مشترک میان این دو
نهاد را بهبود بخشیده و کیفیت و تناسب دورههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و به
تبع آن قابلیتهای علمی و عملی دانشجویان ،افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمانها
و جامعه ارتقاء مییابد .بنابراین اگر این ارتباط بر پایه روابط نادرست شکل گیرد ،جامعه نخواهد توانست
به خواستههای خود در جهت توسعه و پیشرفت دست پیدا کند (فائض و شهابی .)1389 ،یکی دیگر از
عوامل پیونددهنده میان دانشگاهها و صنایع اهتمام به تحقیقوتوسعه و انتقال تکنولوژی روز دنیاست.
1 . Perkmann, M
2 . Sugandhavanija, P.
3 . Thursby, J
4 . Cao ,Y.
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قوتوسعه یکی از مهمترین فاکتورهای محرکه اقتصاد جهانی امروز است(مانینگ
انتقال فناوری و تحقی 

1

و همکاران .)2008 ،ارتباط مؤثر دانش��گاه و صنع��ت میتواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و
تکنولوژی گردد (رس��ی )2010 ،ولش و همکاران در تحقیقش��ان نش��ان دادندکه همکاری دانشگاه و
صنعت باعث افزایش درآمد و تسهیل در فرآیند انتقال تکنولوژی شده و پژوهشهای دانشگاهی موجب
پش��تیبانی از نیروی کار و نیروهای بازار تجاری میگردد (ولش و همکاران .)2008 ،بهطورکلی ارتباط
میان صنعت و دانشگاهها در چهار حوزه اصلی قرار دارد :تحقیقات پایهای ،تحقیقات مشارکتی ،انتقال
دانش ،انتقال تکنولوژی.
تعامل بخشهای علمی و صنایع از طریق تبادل دانش و فنآوری ،یک چالش و مسئله بسیار مهم
در تمامی کش��ورها است .تحقیقات زیادی به بررسی این چالشها پرداختهاند .بخشی از محققین این
مسئله را از دید اقتصادی مورد بررسی قرار دادهاند (پویاگو و همکاران2002 ،؛ بیث و همکاران2003 ،؛
 .)2005از سوی دیگر تحقیقاتی نیز به این موضوع اشاره دارند که انتقال فناوری و تجاریسازی دانش
ممکن است سبب شود تا دانشگاهها از اهداف اصلی خود که تعلی موتربیت است غافل شوند (روزنبرگ
و نلس��ون1994 ،؛ استفان2001 ،؛ تیجس��ن .)2004 ،تحقیقات بس��یاری در زمینه انتقال فناوری از
دانش��گاهها به صنعت بیش��تر بر روی نقش ثبت اختراع و صدور مجوز متمرکز شدهاند (آدامز 1990؛
هندرس��ون و همکاران1998 ،؛ موری و همکاران 2001؛ سیگل و همکاران 2001؛ برکویتز و فلدمن
 ،2004س��ارنیتزکی و همکاران  .)2008برخی تحقیقات به بررس��ی موضوع از طریق تحرک اعضای
هیئت علمی ،محققان و فارغالتحصیالن پرداختهاند (اسمیلر و همکاران .)1998 ،عالوهبراین ،برخی از
تحقیقات بر نقش مش��اورهای دانشگاهها متمرکز شدهاند)کوهن و همکاران  1998و منسفیلد )1995
و برخی از مطالعات بهطورعمده در تحرک نیرویکار از صنعت به دانش��گاه متمرکز ش��دهاند (زوکر و
همکاران .)2001 ،مطالعاتی نیز به این نتیجه رس��یدهاند که تشویق فعالیتهای کارآفرینی و نوآورانه
در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی و بهطورکلی فرهنگسازی در انتقال فناوری از دانشگاه به
صنعت مؤثر میباش��د (س��یگل و همکاران2003 ،؛ رنولت .)2006 ،مووری( )2009در تحقیق خود به
بررس��ی همکاری دانش��گاه و صنعت در انتقال دانش و فناوری در هنگ کنگ پرداخت و تأثیر آن را بر
رش��د اقتصادی مورد بررسی قرار داد .رنالت و همکاران( )2009یک الگوی جدید در نگرش به فرآیند
جریان دانش و نوآوری در سازمانها با مشارکت دانشگاهها ارائه کردند که میتواند برای توسعه صنایع
1 . Manning, S.
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محلی مفید واقع ش��ود .هس��و و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سرمایه انسانی و
منابع سازمانی و فرهنگی دو منابع مهم برای بهبود انتقال تکنولوژی از دانشگاهها به صنعت در تایوان
است( .هسو و همکاران .)2015
همانگونهکه در تحقیقات باال مشاهده میشود ،هرکدام از محققین ،بخشی از بحث انتقال فناوری
را از منظر خود ،مورد بررس��ی قرار دادهاند .بهطورکلی تعیین س��طح مناس��ب انتقال فناوری ،تعیین
ماهیت فعالیت پژوهشی الزم برای انتقال ،توجه به هزینه انتقال فناوری و در نهایت تناسب بین عناصر
و ویژگیه��ای فناوری و برقراری تعامل چندگانه با تأمینکنندگان ،حامیان و صنعت ،زمینهس��از یک
 UITTاثربخش ،از طریق ورود مناس��ب فناوری به صنعت میش��ود .برای تعیین مناسبترین راهکار
نیز معیارهایی همچون حداقل هزینه ،حداکثر جذب ،همراهی با تحوالت ،حداکثر زمان دسترس��ی و
حداکثر دسترس��ی به بازار ،معرفی شدهاست .پس از طی سایر مراحل انتقال فناوری در صنعت ،یعنی
کاربرد ،جذب ،انطباق ،توس��عه و انتش��ار فناوری ،معیارهایی تعریف ش��دهاند تا از طریق آنها بتوان
اثربخش��ی انتقال فناوری را موردارزیابی قرار داد (ناظمی و همکاران .)1389 ،مس��لماً هرچه اثربخشی
این فرآیند بیشتر باشد ،بازخورد بهتری به تأمینکنندگان ،حامیان و صنعت داده میشود و آنها نیز با
دیدن حاصل دسترنج خود ،انگیزه قویتری برای ادامه فعالیتهای بعدی مییابند.
 -4سؤاالت تحقیق
هدف عمده پژوهش این است که به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
1.1عوامل مؤثر در فرایند انتقال فناوری چیست؟
2.2میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در این رابطه چگونه است؟
3.3نقش دانشگاه و صنعت در انتقال فناوری چیست؟
4.4جایگاه مالکیت فکری در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت در ایران چیست؟
 -5متدولوژی تحقیق
در تحقیق حاضر تالش شدهاست تا یک مدل جدید با نگرش نقش دانشگاه و صنعت در انتقال فناوری
و با تأکید بر جایگاه مالکیت فکری ،ارائه ش��ود که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفتهاس��ت .در این
راستا برای شناسایی متغیرها و روابط و دینامیزمهای موجود براساس مبانی نظری و نظریات پشتیبان
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و بهکارگی��ری تکنی��ک دلفی ،عوامل مؤثر بر انتقال فناوری شناس��ایی و در قال��ب یک مدل پویا ارائه
شدهاست .تکنیک دلفی به صورت تلفیقی از دو روش فکر نویسی1و زمینهیابی 2بوده و بهدنبال دستیابی
به مطمئنترین توافق گروهی از عقاید خبرگان در زمینه مورد مطالعه است (اصغرپور ،1382 ،ص .)36
در ادامه تأثیر متغیرهای اصلی این مدل ،با تکنیک دیماتل فازی مورد بررسی قرار میگیرد .بهمنظور
ارزیابی اثرات هر یک از عوامل بر یکدیگر ،پرسش��نامهای محقق س��اخته طراحی و توس��ط  18تن از
خبرگان متخصص در حوزه فناوری تکمیل شد.
نمونه مورد مطالعه به صورت سه گروه تشکیل شدهاست .گروه اول  11نفر از استادان در  4دانشگاه
کشور بودند که در زمینه انتقال فناوری تسلط داشته و پروژههایی را به انجام رسانیده بودند .گروه دوم
بود  4نفر از  4دفتر رابط واقع در  4دانش��گاه کش��ور و گروه س��وم که از نظر ما سازمان واسطه بود که
شامل  3نفر از متخصصان انتقال فناوری و تجاریسازی از پارک فناوری پردیس بودند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ،به دلي��ل رويارويي با ابهامات در ارزيابيهاي انس��اني ،از مقياس مقايس��هاي
مورداستفاده در روش ديماتل ،از مقياس كالمي فازي پيشنهادي لي 1999 ،استفاده ميكنيم .درجات
مختلف «تأثير» در جدول ذيل نشان داد ه شدهاست.
جدول :1تناظر عبارات كالمي با مقادير كالمي
عبارات كالمي

مقادير كالمي

تأثير خيلي زياد ()VH

()0/75 – 1 – 1

تأثير زياد ()H

()0/5 – 0/75 – 1

تأثير كم ()L

()0/25 – 0/5 – 0/75

تأثير خيلي كم ()VL

()0/0 – 0/25 – 0/5

بي تأثير ()NO

()0/0 – 0/0 – 0/25

يك گروه تصميمگيري متش��كل
، C {C
=
=
براي تعيين رابطه ميان معيارهاي } 1, 2,..., n
i |i
از  18كارش��ناس مورد سؤال قرار ميگيرند تا مجموعهاي از مقاسيات زوجي بر حسب عبارات كالمي
1
2
P
بدست آيد .ازاينرو تعداد  18ماتريس فازي  Z , Z ,..., Zبا استفاده از نظرات هر كارشناس
1 .Brain writing
2 . Survay
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گام بعدی بدس��تآوردن ماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي می باشد .با فرض اینکه  ، aiاعداد
فازي مثلثي باشند،





k

ij

n

n

n



n

=
Z
 ∑ λ , ∑ m , ∑u
∑
k

k

k

ij
ij
=j 1
= j 1
j 1
=



ij

k

=
ai

j 1
=

 n k 
= max  ∑ u ij 
1≤i ≤ n
 j =1


k

r

سپس براي تبديل مقياس معيارها به مقياسهاي قابل مقايسه ،از تبديل مقياس خطي ،به صورت
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ماتريس فازي  ، Xماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي ناميده ميشود .در اينجا از ميانگين حسابي
براي يكپارچهس��ازي كل دادههاي كارشناس��ان بعد از محاس��به ماتريس نرمال رابطه مستقيم فازي
 X kاس��تفاده ميش��ود .اين روش بهتر از روش يكپارچهس��ازي كل دادههاي كارشناس��ان بعد از
محاسبه ماتريس رابطه مستقيم اوليه فازي

k

 Zاست.

گام بعدی ،پيادهس��ازي و تحليل مدل س��اختاري میباش��د .براي محاس��به ماتريس رابطه كلي
ف��ازي ،1ابتدا باي��د همگرايي  Lim X w = 0را تضمي��ن نماييم .در محاس��به  ، X wرابطه تقريب
∞→ w

)  n1 ⊗ n2 ≅ ( λ1 × λ2 , m1 × m 2 , u1 × u 2را جهت ضرب دو ع��دد فازي مثلثي به كار ميبريم.
ازاينرو عناصر  X wنيز اعداد فازي مثلثي هس��تند .مطابق حالت قطعي ،ماتريس رابطه كلي فازي را
بهصورت ذيل تعريف مينماييم:
−1

)

(

)

T = Lim X + X 2 + ... + X w = X × ( I − X
∞→ w

اكنون كه  Tبدس��ت آمده ،روش  CFCSرا جهت فازيزدايي و بهدستآوردن ماتريس رابطه كلي
به كار ميبريم(2ژاو و همکاران .)2011 ،لذا براي روش  CFCSخواهيم داشت:
اگر 1, 2,..., n

λ , m ,u ) ; k
=(
k

k

k

مثلثي باشد و  nkdefمعرف مقدار قطعي
 nkاعداد فازي
=

آنها باشد .همچنين داريم:

)

L = min ( λk

 ∆= Rآنگاه:
 R maxو − L
=
=
و (u k ) ; k 1, 2,..., n
) ( m − L )( ∆ + u − m ) ( R − λ ) + (u − L ) ( ∆ + m − λ
2
) ( ∆ + m − λ )( ∆ + u − m ) ( R − λ ) + (u − L )( ∆ + u − m
2

2

2

× ∆ n kdef = L +

در پایان نیز مدلی با رویکرد مدلسازی پویایی سیستم ارائه می شود .مدلسازی پویایی سیستم،
پيشبینی کمی آینده نیست بلکه بهدنبال دستیابی به دانش وسیع در مورد ارتباط دینامیکی متقابل
میان سیستمی میباشد (استرمن.)2000 ،
پویای��ی در سیس��تمها از تأثی��ر متقابل دو نوع حلقه،حلق��ه مثبت (خ��ود تقویتکننده)3و حلقه
منفی(خود اصالحکننده )4به وجود میآید.به منظور ش��ناخت بهتر مکانیزم مدلس��ازی در این روش
1 . Total relation fuzzy matrix
 . 2مراجعه شود به مقاله (ژاو و همکاران)2011 ،

3 .Reinforcing
4 .Balancing
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مثال زیر ارائه میگردد(.شکل)4

شکل -4دیاگرام علت و معلولی

مطابق شکل فوق در حلقه بازخوردی سمت چپ ،افزایش زا دوولد باعث افزایش میزان جمعیت و
گومیر باعث کاهش میزان جمعیت میگردد.
در حلقه بازخوردی منفی سمت راست ،افزایش نرخ مر 
حلقه سمت چپ نشان میدهد که حلقه بازخور تقويتي است و حلقه سمت راست نشاندهنده حلقه
تعادلی میباشد.
 -6تجزی ه و تحلیل دادهها
با مطالعه تحقیقات پیشین و نظرات خبرگان 16 ،عامل اصلی به شرح ذیل میباشد:
جدول -2متغیر های اصلی مدل نقش دانشگاه و صنعت درانتقال فناوری
عوامل مؤثر بر

نام متغیر

عوامل مؤثر بر

نام متغیر

ارتباط دانشگاه و صنعت

A1

سطح توسعه تکنولوژی

A9

انتقال تجربه صنعت به دانشگاه

A2

تالشهای تکنولوژیک

A 10

انتقال دانش دانشگاه به صنعت

A3

درآمد

A 11

بهرهوری

A4

پیشرفتهای تکنولوژیک

A 12

سودآوری صنعت

A5

ایدههای تجاری

A 13

بودجه اختصاصیافته به تحقیقات

A6

پتنت

A 14

کشش بازار

A7

شرکتهای نوآوری

A 15

فشار علمی

A8

پروژه مشترک

A 16

پس از تعیین شدت روابط موجود بین متغیرها ،براساس نظر خبرگان و انجام مراحل روش دیماتل
فازی جدول زیر حاصل میشود .ترتیب نفوذ عناصر مفروض از یک مسئله بر دیگر عناصر یا تحت نفوذ
قرارگرفتن آنها بهطور مسلم ،مشخصکننده ساختار ممکن از سلسلهمراتب آن عناصر در بهبود یا حل
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مسئله خواهد بود .بدین منظور برای دسترسی به ساختار ممکن از روابط مستقیم و غیرمستقیم ،ترتیب
واقع شدن عناصر از نظر نفوذ بر دیگر عناصر و همچنین ترتیب آنها را از نظر تحت نفوذ قرارگرفتن،
در ماتریس زیر ارائه میشود( .جدول)3-
جدول -3ماتريس ديفازي شده روابط مستقيم و غيرمستقيم
A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1
A1

0.059 0.057 0.056 0.067 0.058 0.058 0.071 0.061 0.069 0.060 0.064 0.064 0.107 0.225 0.200 0.050

A2

0.059 0.052 0.050 0.060 0.052 0.052 0.065 0.058 0.063 0.056 0.059 0.066 0.170 0.054 0.047 0.052

A3

0.050 0.049 0.048 0.058 0.050 0.050 0.062 0.053 0.059 0.053 0.057 0.066 0.181 0.044 0.052 0.050

A4

0.051 0.050 0.049 0.058 0.051 0.051 0.064 0.053 0.062 0.068 0.068 0.170 0.057 0.054 0.054 0.060

A5

0.060 0.059 0.057 0.071 0.060 0.059 0.089 0.062 0.087 0.200 0.170 0.054 0.078 0.076 0.074 0.146

A6

0.052 0.051 0.050 0.062 0.052 0.051 0.086 0.054 0.220 0.052 0.049 0.053 0.064 0.053 0.053 0.050

A7

0.050 0.049 0.049 0.071 0.051 0.050 0.156 0.052 0.059 0.044 0.055 0.051 0.062 0.051 0.051 0.049

A8

0.051 0.050 0.051 0.080 0.053 0.051 0.204 0.053 0.053 0.052 0.056 0.052 0.063 0.052 0.052 0.050

A9

0.058 0.057 0.056 0.070 0.058 0.058 0.094 0.053 0.228 0.062 0.066 0.078 0.226 0.060 0.060 0.058

A10

0.054 0.051 0.067 0.208 0.067 0.053 0.058 0.056 0.061 0.052 0.057 0.053 0.065 0.053 0.053 0.050

A11

0.048 0.047 0.039 0.055 0.048 0.040 0.061 0.050 0.077 0.049 0.179 0.049 0.060 0.049 0.049 0.047

A12

0.053 0.051 0.050 0.060 0.045 0.052 0.068 0.220 0.088 0.054 0.058 0.057 0.091 0.054 0.054 0.051

A13

0.067 0.055 0.169 0.057 0.158 0.067 0.080 0.075 0.067 0.056 0.061 0.056 0.071 0.056 0.056 0.053

A14

0.162 0.067 0.050 0.084 0.060 0.162 0.180 0.061 0.070 0.059 0.077 0.059 0.072 0.059 0.059 0.056

A15

0.052 0.042 0.062 0.176 0.062 0.051 0.063 0.055 0.059 0.051 0.055 0.051 0.063 0.051 0.051 0.049

A16

0.042 0.146 0.048 0.068 0.050 0.049 0.060 0.052 0.058 0.050 0.054 0.050 0.061 0.050 0.050 0.048

بیشترین مجموع ردیفی  Rنشاندهنده متغیرهایی است که قویاً بر متغیرهای نفوذ دارند و بيشترين
مجموع ستوني ( )Jنشاندهنده عناصري است كه تحتنفوذ واقع ميشوند .برایناساس ،متغیرهای ،A5

A14 ،A9و  A1یعنی بهترتیب عوامل س��ودآوری صنعت ،سطح توسعه تکنولوژی ،ثبت اختراع و ارتباط
دانشگاه و صنعت ،دارای بیشترین تأثیرگذاری میباشند.
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جدول -4ماتریس دیفازی شده روابط مستقیم و غیر مستقیم
R-J

R+J

J

R

0.406

2.245

0.920

1.326

A1

0.004

2.030

1.013

1.017

A2

-0.058

2.023

1.040

0.983

A3

-0.473

2.510

1.492

1.019

A4

0.372

2.429

1.029

1.400

A5

-0.134

2.233

1.183

1.050

A6

-0.068

1.969

1.019

0.951

A7

-0.358

2.402

1.380

1.022

A8

0.273

2.410

1.068

1.342

A9

-0.407

2.517

1.462

1.055

A10

-0.006

1.902

0.954

0.948

A11

0.132

2.081

0.974

1.106

A12

-0.100

2.511

1.305

1.205

A13

0.386

2.291

0.952

1.339

A14

0.061

1.929

0.934

0.995

A15

-0.031

1.905

0.968

0.937

A16

محل واقعي هر عنصردر سلس��لهمراتب نهايي توس��ط س��تونهای()R-Jو ( )R+Jمشخص ميشود
بهطوريكه ( )R-Jنش��اندهندۀ موقعيت يك عنصر در ط��ول محور عرضها و اين موقعيت در صورت
مثبتب��ودن ( ،)R-Jبهطورقط��ع يك نفوذكننده ب��وده ودر صورت منفي ب��ودن آن ،بهطورقطع تحت
نفوذخواه��د بود )R+J( .نش��اندهنده مجموع ش��دت يك عنص��ر در طول محور طوله��ا هم از نظر
نفوذكننده وهم از نظر تحتنفوذ واقع ش��دن ميباش��د .بهطورکلی و براساس مقدار ( ،)R+Jمتغیرهای
 A5،A4،A13،A10و  A9یعنی عوامل تالشهای تکنولوژیکی ،ایدههای تجاری ،بهرهوری ،سودآوری صنعت
و سطح توسعه تکنولوژی ،بهترتیب بیشترین میزان مجموع نفوذگذاری و نفوذپذیری را در عرصه ارتباط
دانشگاه و صنعت و انتقال تکنولوژی دارند.
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شکل -5نمودار علی و موقعیت عوامل

ش��کل  ،5محل قرارگرفتن عناصر را براس��اس می��زان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نش��ان میدهد.
همانطور که مالحظه میشود متغیرهای A8،A10،A4و با قرار گرفتن در پایین نمودار ،دارای بیشترین
تأثیرپذیری میباشند.

شکل -6روابط میان متغیرهای مدل نقش ارتباط دانشگاه و صنعت در انتقال
تکنولوژی با تکنیک دیماتل فازی
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براس��اس روابط موجود در ش��کل فوق ،پیش��رفتهای تکنولوژیک که تحتتأثیر ایدههای تجاری
میباشد تأثیر زیادی بر پیشرفتهای تکنولوژیک گذاشته و از طریق توسعه تکنولوژی منجر به افزایش
بهرهوری میشود .همچنین براساس روابط موجود در مدل فوق ارتباط دانشگاه و صنعت باعث انتقال
دانش و تجربه بین دانشگاه و صنعت میشود که موجب افزایش سودآوری صنعت و در نهایت افزایش
بودجه تحققات میشود .سایر روابط در مدل فوق قابل مالحظه میباشد.
 -7مدل مفهومی تحقیق
پس از دستیابی به مدل جامع بهمنظور مدلسازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال فناوری و در فضای
مالکیت فکری ایران ،در این تحقیق رویکرد مدلس��ازی پویایی سیس��تم بهدلیل ارائه تصویری دقیق
و جامعتر از واقعیت مورد اس��تفاده قرار گرفتهاس��ت .همچنین چون مس��ئله انتقال فناوری به صورت
فرایندی اس��ت که در طول زمان ش��کل میگیرد و متغیرها و دینامیزمهای پیچیدهای در آن دخیل
هس��تند ،اس��تفاده از رویکرد مدلسازی پویایی سیستم توجیه بیشتری پیدا میکند .در مسائلی که با
تومعلولی روابط پویای موجود در
رویکرد مدلس��ازی پویایی سیستم بررسی میش��وند ،حلقههای عل 
تومعلولی در قالب مدل پویا ارائه گردیدهاست و از
مس��ئله را مشخص میکنند .در اینجا حلقههای عل 
آنجاییکه حلقههای بازخوردی در این مدل کام ً
ال مش��هود هس��تند تنها به توضیح مختصری از روابط
موجود در حلقهها بسنده میکنیم.
حلقههای تقویتی موجود در مدل فوق نش��اندهنده نقش تأثیرگذار دانش��گاه و صنعت در انتقال
فناوری است .همچنین متغیرهای حق تألیف و ثبت اختراع در مدل فوق بیانگر نقش حیاتی مالکیت
معنوی در انتقال فناوری میباشد .همانطورکه در مدل فوق مالحظه میشود ،ارتباط دانشگاه و صنعت
موجب جابهجایی دانش و تجربه میان دانشگاه و صنعت شده و از طریق افزایش بهرهوری و سودآوری
صنعت ،بودجه اختصاصیافته به تحقیقات افزایش مییابد .ازاینطریق پروژههای تحقیقاتی بیش��تری
انجام میش��ود و فشار علمی بهمنظور توس��عه تکنولوژی افزایش مییابد .در حلقهای دیگر نشان داده
شدهاست که ثبت اختراع و حق تألیف  ،ایدههای تجاری را رونق داده و تالشهای تحقیقاتی را افزایش
میدهد و منجر به کسب درآمد بیشتر و نهایتاً افزایش بودجه برای تحقیقات بیشتر میشود .سایر روابط
در مدل فوق مشخص است.
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شکل -7مدل پویای نقش دانشگاه و صنعت در انتقال فناوری
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 -8نتیجهگیری
در عصر جهانیشدن ،پیشرفتهای فناوری به مهمترین عامل تعیینکننده رشد پایدار اقتصادی کشورها
تبدیل شدهاست .همین تأثیرگذاری شگرف باعث شده که نگاه به فناوریهای نوین شدیدا ً تغییر کرده
و در طی سالهای اخیر ،جنبه سیستمی این فرایند موردتوجه ویژه قرار گیرد .براساس نتایج تحقیق،
عوامل تالشهای تکنولوژیکی ،ایدههای تجاری ،بهرهوری ،سودآوری صنعت و سطح توسعه تکنولوژی،
به ترتیب بیش��ترین میزان مجموع نفوذگذاری و نفوذپذیری را در عرصه ارتباط دانش��گاه و صنعت و
انتقال تکنولوژی دارند ،یعنی نقش مهمتری در این عرصه ایفا میکنند .همچنین متغیرهای سودآوری
صنعت ،س��طح توسعه تکنولوژی ،ثبت اختراع و ارتباط دانشگاه و صنعت ،دارای بیشترین تأثیرگذاری
میباش��ند .بهطورکلی دانش��گاه و صنعت بخشی از سیستم انتقال فناوری هس��تند اگر صنعت بدون
همکاری دانش��گاه ،انتقال فناوری کند ،فرایند انتقال فناوری بسیار ناقص خواهدبود و معموالً به خرید
ماش��ینآالت صرف منجر میش��ود .دانشگاههای ما ممکن اس��ت در بحثهای نظری و تئوریک تولید
عل مودانش داشته باشند ،اما دستیابی به فناوری مؤثر در عمل ،نیاز به همکاری این دو نهاد دارد .البته
موضوع بس��یار مهمی که در مدل ارائه ش��ده نیز مشخص است ،مسئله مالکیت فکری میباشد که در
صورت ضعف در این قانون ،خلق ،توسعه و انتقال فناوری دچار مشکل خواهد بود .حاج شریفی(،)1372
بزرگی( ، )1385نائب زاده(( ، )1386فالوی و فاس��تر )2006 ،و لیو و کروکس ( )2015نیز در مقاالت
خ��ود رابط��ه مثبت و زیاد بین حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی را نش��ان داده بودند .اما توجه
همزمان به مسئله حقوق مالکیت فکری در انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت کمتر مورد توجه قرار
گرفته بود ،لذا در این مقاله تالش ش��د با اس��تفاده از تحلیلهای ارائهشده و در نهایت یک مدل جامع
سیستمی ،نگرش همزمان و جامعنگر به مسئله نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی در فضای
مالکیت فکری مورد توجه قرار گیرد.

154

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره دوم /شماره  /4بهار 1394

منابع:

	-اصغرپور ،محمدجواد .)1382( .تصمیمگیری گروهی و نظریه بازیها ،انتشارات دانشگاه تهران.

	-امامی ،نورالدین( .)1382حقوق مالکیت فکری ،مدرس��ه عالی شهید مطهری ،فصلنامه رهنمون ،ش2و ،3
ص.193
	-انتظاری ،علیرضا ( .)1382مالکیت معنوی ،فصلنامه بصیرت ،سال ،10شماره  ،31-30صص .54-31
	-بزرگ��ی ،وحید ( .)1385نقش حق��وق مالکیت فکری در انتقال تکنول��وژی ،پژوهشهای تجارت جهانی،
شماره  2و .3
	-حاج ش��ريفي ،عليرضا (« ،)1372حقوق مالكيتهاي معنوي و جذب و انتقال تكنولوژي در كشور» ،مجموعه
مقاالت دومين سمينار علم ،تكنولوژي و توسعه ،جلد اول ،مركز نشر دانشگاهي صنعتي امير كبير ،صفحه 169.
	-شیخی ،محمدتقی .)1382( .تعامل بین دانشگاه و صنعت بهعنوان ضرورت توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران،
تحلیل از دیدگاه جامعهشناس��ی صنعتی ،مجموعه مقاالت هفتمین کنگره سراس��ری همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
	-فائض ،علی ،ش��هابی ،علی .)1389( .ارزیابی و اولویتبندی موانع ارتباط دانش��گاه و صنعت (مطالعه موردی
شهرستان سمنان) ،فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،سال چهارم ،شماره ،2صص.124-97
	-فطرس ،محمدحسن ،نجارزاده نوشابادی ،ابوالفضل( .)1390اثرات حقوق مالکیت معنوی براقتصاد کشورها،
مجله اقتصادی ،سال ،11ش1و ،2صص.62-51
	-قاضی نوری ،سید سروش ، )1383( ،ارزیابی تکنولوژی :ابزار کمک به سیاستگذاری ،ناشر مرکز صنایع نوین.

	-معینی ،ابراهیم .)1388( ،ویژه نامه نخس��تین کنفرانس بینالمللی مدیریت سرمایه فکری ،فصلنامه سرمایه
فکری ،شماره ،4ص.8
	-ناظمي ،ش��مسالدين ،اخروي ،اميرحس��ين ،محمدجواد ،ابراهيمي پور ( .)1389ارائه مدل مفهومي انتقال
فناوری از دانشگاه به صنعت :رويكرد فراتحليلي ،مجله دانش و فناوری؛ سال دوم ،شمارة .3
	-نائب زاده ،شهناز ( .)1386حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری ،تدبیر  1386شماره .180
- Adams, J.D. (1990), Fundamental Stocks of Knowledge and Productivity Growth,
Journal of Political Economy 98(1), 673-702.
- Al-Obaidi, z. (1999). International Technology Transfer control: A Case Study of
Joint Ventures in Developing Countries, Helsinki schools of economics, Series
A-151, HeSE Print, Helsinki.
- Autio, E., Hameri, A., & Vuola, O. (2004). “A framework of industrial knowledge:
Spillovers in big-science centers”, Research Policy, Vol.33(1), p. 107

155

مدلسازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی با رویکرد سیستمی

- Beath, J., Owen, R.F., Poyago-Theotoky, J. and D. Ulph (2003): Optimal Incentives
for Incomegeneration in Universities: The Rule of Thumb for the Compton Tax,
International Journal of Industrial Organization, 21(1), 1301-1322.
- Beath, J., Poyago-Theotoky, Ulph, J. D. (2005). University Funding Systems and
Their Impact on Research and Teaching: A General Framework, Paper Presented at
the 32rd EARIE Conference, September 1-4, Porto.
- Bercovitz, J. and M. Feldman (2004). Academic entrepreneurs: Social learning
and participation in university technology transfer. Durham, The Fuqua School of
Business and Rootman School of Management, Durham University.
- Cao ,Yong, Zhao, Li, Chen, Rensong, (2009). Institutional structure and incentives
of technology transfer: Some new evidence from Chinese universities, Journal of
Technology Management Vol. 4 No. 1, pp. 67-84, available at: www.emeraldinsight.
com/1746-8779.htm.
- Cohen, Wesley; Nelson, Richard R. and Walsh, John P.(1998). Appropriability
Conditions and Why Firms Patent and Why They Do Not in the American
Manufacturing Sector. Mimeo, Carnegie Mellon University, Columbia University,
and University of Illinois, Chicago.
- Czarnitzki, D., K. Hussinger and C. Schneider (2008), Commercializing Academic
Research: The Quality of Faculty Patenting, ZEW Discussion Paper No. 08-069,
Mannheim.
- Falvey, R., Foster, N., (2006). The Role of Intellectual Property Rights in Technology
Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence, Report of UNIDO, Strategic
Research and Economics Branch.
- Henderson, Rebecca; Jaffe, Adam B. and Trajtenberg, Manuel. (1998). “Universities
as a Source of Commercial Technology: A Detailed Analysis of University Patenting,
1965-1988.” Review of Economics and Statistics, 80(1), pp. 119-27.
- Hsu, D., Shen, Y., Yuan, B., Chou. C.(2015). Toward successful commercialization
of university technology: Performance drivers of university technology transfer in
Taiwan, Technological Forecasting & Social Change 92(1) ,PP 25–39
- Lipinski, J., Minutolo, M.C. & Crothers, L.M. (2008). “The Complex Relationship
Driving Technology Transfer: The Potential Opportunities Missed by Universities”,
Institute of Behavioral and Applied Management
- Li, R. J., (1999). Fuzzy method in group decision making. Computers and Mathematics

1394  بهار/4  شماره/ دوره دوم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

156

with Applications, 38(1): 91-101.
- Liua,M., Croix, S., (2015). A cross-country index of intellectual property rights in
pharmaceutical inventions, Research Policy 44(1), 206–216.
- Manning, S., Massini, S. and Lewin, A.Y. (2008), “A dynamic perspective on nextgeneration offshoring: The global sourcing of science and engineering talent”,
Academy of Management Perspectives, August, pp. 35-54.
- Mansfield, Edwin. (1995). “Academic Research Underlying Industrial Innovations:
Sources, Characteristics, and Financing.” Review of Economics and Statistics,
February, 77(1), pp. 55-62.
- Minutolo, M. C., & Lipinski, J. (2006). A holistic model of university technology
transfer paradigm. Paper presented at the Next Generation of Innovation: New
Approaches and Policy Designs, Atlanta, Ga, 27-29.
- Morris, M., Bessant, J., & Barnes, J. (2006), Using learning networks to enable
industrial development: Case studies from South Africa, International Journal of
Operations and Production Management, Vol.26(1), PP. 532-557.
- Mowery, David C.; Nelson, Richard R.;(2001). Sampat, Bhaven and Ziedonis, Arvids
A. “ The Growth of Patenting and Licensing by U.S. Universities: An Assessment of
the Effects of the Bayh-Dole Act of 1980.” Research Policy, 30(1), pp. 99-119.
- Mowery, D., (2009). University-industry collaboration and technology transfer in
Hong Kong and knowledge-based economic growth, Haas School of Business,
University of California, Berkeley & NBER, Hong Kong Innovation Project Report
No. 1.
- Poyago-Theotoky, J., Beath, J. and D.S. Siegel (2002): Universities and Fundamental
Research: Reflections on the Growth of University-Industry Partnership, University
of St. Andrews, Discussion Paper Series, Department of Economics, University of
St. Andrews, Scotland.
- Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011). Engaging excellence? Effects of
faculty quality on university engagement with industry. Research Policy, 40(1),pp
539-552.
- Radosevic S,(1999).” International Technology transfer Catch Up in Economic
Development”, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts. USA.
- Renault, C. (2006), ‘Academic capitalism and university incentives for faculty

157

مدلسازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی با رویکرد سیستمی
entrepreneurship’, Journal of Technology Transfer, Vol 31(1), pp 227–239.

- Renault, C.S., Cope, J., Dix, M., Hersey, K., (2009). A new technology transfer
paradigm: how state universities can collaborate with industry in the USA, Industry
& Higher Education, Vol 22(2), pp 1–6.
- Rossi, F., (2010). The governance of university-industry knowledge transfer,
European Journal of Innovation Management Vol. 13 (2), pp. 155-171.
- Rosenberg, N. and R.R. Nelson (1994): American Universities and Technical
Advance in Industry, Research Policy, 23(1), 323-348.
- Senge, P.M., Lichtenstein, B.B., Kaeufer, K., Bradbury, H., & Carroll, J. (2007).
«Collaborating for systemic change», MIT Sloan Management Review, Vol. 48(1),
pp. 44-53.
- Sharma, M., Kumar, U., & Lalande, L., (2006). “Role of university technology
transfer offices in university technology commercialization: case study of the Carleton
university foundry program”, Journal of Services Research, Vol. 6(1), Special Issue,
pp. 109-139.
- Siegel, D.S., Waldman, D., Atwater, L., Link, A., (2001). Toward a Theory of the
Effective Transfer of Scientific Knowledge from Academicians to Practitioners:
Qualitative Evidence from the Commercialization of University Technologies.
Mimeo, University of Nottingham, Nottingham.
- Siegel, D., Waldman, D., and Link, A. (2003), ‘Assessing the impact of organizational
practices on the relative productivity of university technology transfer office: an
exploratory study’, Research Policy, Vol 32(1), pp 27–48.
- Siegel, D. S., Westhead, P., & Wright, M. (2003). Science parks and the performance
of new technology-based Firms: A review of recent UK evidence and an agenda for
future research, Small Business Economics, Vol. 20(1), pp. 177–184
- Siegel, D.S., D.A. Waldman, L. Atwater and A.N. Link (2004), ‘Toward a model
of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners:
qualitative evidence from the commercialization of university technologies,’ Journal
of Engineering and Technology Management,’ 21(1-2), 115-142.
- Smilor,R. W., Gibson, D. V., Dietrich, G. B. (1998) “University Spin-Out Companies:
Technology Start-Ups From UT-Austin”, Journal of Business Venturing ,5(1) ,
pp.63- 76.

1394  بهار/4  شماره/ دوره دوم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

158

- Sorenson, O., & Singh, J. (2007). “Science, social networks and spillovers”, Industry
and Innovation, Vol. 14(1), pp. 219-238.
- Stephan, P.E. (2001): Educational Implications of University-Industry Technology
Transfer, Journal of Technology Transfer, 26(1), 199-205.
- Sterman, J. (2000), Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a
Complex World, McGraw-Hill, Maidenhead.
- Sugandhavanija, P., Sukchai, S., Ketjoy,N., & Klongboonjit, S. (2010). Determination
of Effective University –Industry Joint Research for Photovoltaic Technology
Transfer (UIJRPTT) in Thailand. Renewable Energy, 36(1), 600-607.
- Thursby, J., Fuller, A., & Thursby, M. (2009). US faculty patenting: inside and outside
the university. Research Policy, 38 (1), 14–25.
- Tijssen, R.J.W. (2004): Is the Commercialization of Scientific Research Affecting the
Production of Public Knowledge? Global Trends in the Output of Corporate Research
Articles, Research Policy, 33(1), 709-733.
- Welsh, Rick, Glenna, Leland, Lacy, William, Biscotti, Dina, (2008), Close enough
but not too far: Assessing the effects of university–industry research relationships
and the rise of academic capitalism, journal homepage, Research Policy 37.
- Zhou, Q., Huang W., Zhang, Y. (2011).Identifying success factors in emergency
management using a fuzzy DEMATEL method, Safety Science. , 49 (2), pp. 243-252.

