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چکیده:

یکی از راهبردهای گذار به دانشگاه کارآفرین ،ایجاد دفاتر انتقال فناوری است که با ایجاد پل ارتباطی
میان دانشگاه ،صنعت و جامعه و از طریق شناسایی نیازهای بازار و جامعه و تعریف طرحهای پژوهشی
تقاضامحور در دانش��گاه ،به توس��عه اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک میکنند .یکی از دانشگاههای
کش��ور که در عرصههای آموزش و پژوهش پیش��تاز اس��ت و قصد دارد مأموریت سوم خود یعنی گذار
به دانش��گاه کارآفرین را تحقق بخش��د ،دانشگاه علوم پزشکی تهران است که راهبرد ایجاد دفتر انتقال
فناوری دانشگاهی را برگزیده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با بهرهگیری از رویکرد کیفی و با تکیه
بر راهبرد مطالعه موردي ،به شناسایی عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری
دانش��گاه علوم پزشکی تهران پرداخته است .تحلیل دادههای بهدس��تآمده از مصاحبه گروهی (گروه
کانونی) با  10نفر از خبرگان دانشگاهی از طریق روش تحلیل مضمون ،منجر به شناسایی  46مضمون
پایه و  44مضمون سازماندهنده شده است که حول چهار مضمون فراگیر یعنی عقالنیتها ،چالشها،
اهداف و کارکردهای دفتر انتقال فناوری دانشگاهی گرد آمدهاند.
واژگان کلیدی:
دانشگاه کارآفرین ،دفتر انتقال فناوری ،تجاریسازی فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 . 1عضو هیئت علمی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،تهران.

 . 2دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 . 3کارشناسی ارشد مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 . 4عضو هیئت علمی ،معاونت تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .تهران.
* نویسنده مسئولaalizadeh@research.ac.ir :
 . 5عضو هیئت علمی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
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مقدمه
در عصری زندگی میکنیم که اتکا و وابس��تگی جوامع و اقتصادها به کش��اورزی و منابع زیرزمینی و
طبیعی بسیار کم شده است و موتور محرک و پیشران توسعه اقتصادی کشورها را نوآوریهای فناورانه
تش��کیل میدهد .در همین راس��تا ،توجه به تجاریسازی دانش و فناوریها و پرداختن به فعالیتهای
کارآفرینی فناورانه از اهمیت و جایگاه خاصی در دگردیس��ی اقتصادی کشورها برخوردار است .در این
میان ،تحقیق و توسعه دانشگاهی میتواند منبع خوبی برای نوآوریهای فناورانه باشد ،اما تبدیل نتایج
و دستاوردهای پژوهشی به محصوالت و خدمات قابلعرضه و استفاده در بازارها وابسته به قوت پژوهش
دانش��گاهی و وجود فرهنگ کارآفرینی میباش��د که توسط بومس��ازگان 1کارآفرینی حمایت میشود
(سادک 2و همکاران.)2015 ،
مفهوم دانشگاه کارآفرین در طول زمان تکامل یافته و در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته
جهان به عنوان یک انقالب نامرئی ناشی از درهمتنیدگی عوامل خارجی و داخلی دانشگاهها شناسایی
ش��ده است (اتزکوویتز .)2008 ،3بر اساس تعریف اتزکوویتز و لیدسدورف ،)2000( 4دانشگاه کارآفرین
دانش��گاهی اس��ت که فعالیتهایی را انجام میدهد که در پی آنها توس��عه عملکرد اقتصادی ملی و
منطقهای رخ میدهد و از طرف دیگر برای دانشگاه نیز مزیت مالی به دنبال دارد .بالدینی 5و همکاران
( )2014نیز دانش��گاه کارآفرین را در قالب ترکیب سازوکارهای رسمی و غیررسمی برای تجاریسازی
نتایج پژوهشهای دانشگاهی تعریف کردهاند.
صاحبنظران مختل��ف نظیر کیس��ت ،)1995( 6ونوت ،)1999( 7اتزکوویت��ز ( ،)2004زاهاریا و
گیب��رت )2005( 8و گریمالدی و گرندی ،)2005( 9راهبردها و س��ازوکارهای متفاوتی را برای گذار به
دانش��گاه کارآفرین معرفی کردهاند که برخی از آنها عبارتاند از :ایجاد ش��رکتهای زایش��ی و نوپا به
عنوان کس��بوکارهای کوچک برآمده از تحقیقات دانشگاهی؛ ارائه تسهیالت پژوهشی (زیرساختها،
1 . Ecosystem
2 . Sadek
3 . Etzkowitz
4 . Leydesdorff
5 . Baldini
6 . Keast
7 . Van Vught
8 . Zaharia & Gibert
9 . Grimaldi & Grandi
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منابع مالی و انس��انی)؛ ایجاد گروههای پژوهشی یا شرکتهای پژوهش��ی نیمهدولتی؛ دفاتر ارتباط با
صنعت؛ دفاتر انتقال فناوری و مراکز رشد .یکی از راهبردهای متداول دانشگاهها برای تحقق مأموریت
کارآفرینی ،طراحی و ایجاد دفاتر انتقال فناوری 1اس��ت .کارکرد اصلی این دفاتر انتقال دانش ،فناوری
و دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها به صنعت و جامعه در قالب محصوالت و خدمات نوآورانه است .به
عنوان مثال ،دفتر توسعه فناوری دانشکده پزشکی دانشگاه ویسکانسین 2مسئول مدیریت و تجاریسازی
اختراعات ،نرمافزارهای جدید در حوزه پزش��کی و س��ایر داراییهای فکری است؛ به گونهای که فرآیند
توس��عه ای��ن داراییهای فکری از مرحله ثب��ت اختراع تا ارائه راهحل برای درم��ان بیماران را پیگیری
میکند .در این فرآیند ،آنها داراییهای فکری را شناسایی ،ارزیابی و محافظت میکنند و سپس مجوز
بهرهبرداری آن را در اختیار شرکتهای زایشی یا استارتاپها قرار میدهند.3
یکی از دانش��گاههای پیش��رو و پیش��گام در عرصههای آموزش و پژوهش در کشور ایران ،دانشگاه
علوم پزش��کی تهران اس��ت که از یک طرف کارنامه درخش��انی در حوزه تربیت و پرورش استعدادها و
متخصصان حوزه س�لامت کش��ور دارد و از طرف دیگر توانسته است به دستاوردهای قابل توجهی در
زمینه پژوهش و انتش��ار مقاالت در س��طح ملی و بینالمللی دستیابد .مهمترین حوزههای مأموریتی
دانش��گاه که بر امر کارآفرینی تأکید دارند عبارتاند از :حل مش��کالت حوزه س�لامت در سطح ملی و
منطقهای؛ دس��تیابی به فناوریه��ای تولید فرآوردهها و محصوالت پزش��کی و دارویی با هدف تأمین
نیازهای داخلی و صادرات و تأکید بر هدفمندی و حل مس��ئله در پژوهش (دانش��گاه علوم پزش��کی
دانشگاه تهران .)1397 ،به عالوه ،موضوع تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در برخی اسناد باالدستی
در وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی نظیر بسته تحولی که توسط معاونت آموزش طراحی و
ابالغ شده است ،پیگیری میشود و بدین طریق هدف دستیابی به دانشگاههای نسل سوم (کارآفرین)
را دنبال میکند (بستههای تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی .)1394 ،به همین دلیل و در راستای
تکمیل رسالتها و وظایف و همچنین تحقق دانشگاه کارآفرین ،این دانشگاه سعی دارد از طریق طراحی
و راهاندازی دفتر انتقال فناوری گامی بلند در راستای بهکارگرفتن ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی خود
در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت و جامعه بردارد و از این طریق عالوه بر انجام مسئولیت خود
در قبال چالشها و مسائل اجتماعی ،به رونقگرفتن اقتصاد کشور نیز کمک نماید.
)1 . Technology Transfer Office (TTOs
2 . Office of Technology Development, Medical College of Wisconsin
3 . https://www.mcw.edu/departments/technology-development
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با این حال سیاستگذاران و مدیران دانشگاه قصد دارند پیش از ورود به فاز ایجاد و راهاندازی این
دفتر انتقال فناوری ،از طریق جلب مشارکت و هماندیشی برخی صاحبنظران و متخصصان حوزههای
مدیریت مالکیت فکری ،انتقال و تجاریس��ازی فناوری ،به کنکاش پیرامون خردمایهها و عقالنیتها،
پیش رو و کارکردهای کلیدی این دفتر انتقال فناوری بپردازند
اهداف اصلی و محوری ،چالشها و موانع ِ

تا از یافتههای این واکاویها در طراحی و راهاندازی هرچه بهتر این دفتر بهرهبرداری نمایند .حال این
سؤالها مطرح است که طراحی و ایجاد دفتر انتقال فناوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران باید بر چه
منطقها ،خردمایهها و عقالنیتهایی استوار باشد؟ این دفتر چه اهداف کلیدی و محوری را میبایست
پیش روی فعالیت این دفتر کدام اس��ت؟ و کارکردهای اصلی این دفتر انتقال
دنبال کند؟ چالشهای ِ
فناوری چیس��ت؟ پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤالها انجام گرفته است و تالش دارد با
اجرای یک پژوهش کیفی و اتخاذ راهبرد مطالعه موردي مبتنی بر دادههای بهدس��تآمده از مصاحبه
گروهی با صاحبنظران دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصصان حوزه مدیریت فناوری ،انتقال فناوری،
مدیریت مالکیت فکری و تجاریسازی فناوری به شناسایی عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای
دفتر انتقال فناوری این دانشگاه بپردازد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
دانشگاه کارآفرین

در مدل مارپیچ سهگانه ،دانشگاه نقشی فعال در تولید و انتشار نوآوری دارد و به شکلگیری و توسعه
اقتصاد دانشبنیان کمک میکند (سسارونی و پیکالوگا1؛ 2016؛ اتزکوویتز و ویاله .)2010 ،2در همین
راستا ،دانشگاهها با هدف حفظ جایگاه خود در عرصه رقابت و نوآوری ،به کارآفرینی بیشتر روی آوردهاند
(کیربی 3و همکاران .)2011 ،بر این اساس ،سیاستگذاران ،تجاریسازی فناوری از سوی دانشگاهها را
به عنوان یک عامل راهبردی در راستای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش در نظر میگیرند (یاکوبوچی و

میکوزی .)2015 ،4عموماً دولتها در سراسر جهان ،با این موضوع موافقاند که دانشگاهها باید از طریق
کارآفرینی در توسعه اقتصادی مشارکت داشته باشند و با انجام فعالیتهایی مانند تأسیس شرکتهای
1 . Cesaroni and Piccaluga
2 . Etzkowitz & Viale
3 . Kirby
4 . Iacobucci & Micozzi
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زایشی ،اعطای امتیاز و ثبت اختراع فناوری به تحقق این امر کمک کنند (اوشی 1و همکاران.)2005 ،
درواقع ،برخی صاحبنظران بر این باورند که س��ه فرآیند اساسی ایجاد دانش جدید ،تبدیل دانش
به نوآوریهای فناورانه و ارتقای رقابتپذیری کس��بوکارها ،در حوزه فناوریهای پیش��رفته بسیار به
یکدیگر نزدیک هستند (سایازا 2و همکاران .)2015 ،در همین راستا ،دانشگاهها تبدیل به منبع حیاتی
و راهبردی برای کارآفرینی در حوزه فناوریهای پیشرفته به ویژه در مراحل اولیه توسعه این فناوریها
شدهاند (کورسی و پرنسیپ .)2016 ،3بر این اساس ،دانشگاه کارآفرین برتری زیادی را به عنوان بازیگر
عرصه نوآوری ،کلید رقابتپذیری ،محرک رشد اقتصادی و ایجاد ثروت در جهان امروز به دست آورده
است (فایول و ردفورد2014 ،4؛ میان .)2011 ،5نقش دانشگاه کارآفرین فراتر از انتقال فناوری از طریق
ثبت اختراعات ،ش��رکتهای زایشی و نوپا است و درواقع ش��امل نقشهای کلیدیتر و وسیعتر مانند
راهبری به منظور خلق تفکر و اقدامات تسهیلکننده کارآفرینی در جامعه میباشد (کلوفستن و جونز-
اوانز.)2000 ،6
دانش��گاهها راهبردها و س��ازوکارهای متنوعی برای گذار به دانش��گاه کارآفرین و ترغیب و تشویق
همکاری دانش��گاهها با صنعت اتخاذ میکنن��د که برخی از آنها عبارتاند از :تأس��یس مراکز ارتباط
صنعت و دانشگاه؛ پارکهای علم و فناوری و ایجاد قابلیتهای انتقال دانش و فناوری از طریق حمایت
از اس��تخدام و آموزش کارگزاران انتقال فناوری .در حالی که اثربخش��ی این راهبردها در حال بررسی
اس��ت ،روندهایی در میان دانش��گاهیان با هدف توسعه فناوری در حال مش��اهده است که شامل این
موارد میباشند :افزایش ثبت اختراعات دانشگاهی؛ افزایش درآمد ناشی از اعطای امتیاز؛ افزایش تعداد
پژوهشگرانی که در کارآفرینی دانشگاهی مشارکت میکنند؛ تأسیس دفاتر انتقال فناوری؛ ایجاد دفاتر
پشتیبان همکاری با صنعت و احداث پارکهای علم و فناوری (دیست و پرکمن.)2011 ،7

1 . O›shea
2 . Caiazza
3 . Corsi and Prencipe
4 . Fayolle & Redford
5 . Mian
6 . Klofsten & Jones-Evans
7 . D›Este and Perkmann
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جدول  :1عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی
(چارچوب نظری اولیه پژوهش)

1

محورها

مصادیق موجود در پیشینه پژوهش

عقالنیتها

•افزایش تقاضا برای اعطای حق امتیاز اختراعات و فناوریهای دانشگاهی؛ ایجاد یک ساختار
و سازمان دارای شهرت و اعتبار؛ کمک به مدیریت مالکیت فکری در دانشگاهها؛ ایجاد
1
سازوکارهای تشویقی مناسب برای پژوهشگران در زمینه افشای اختراعاتشان (ماچو-استادلر
و همکاران)2007 ،
•همکاری دانشگاهها با نوآوران و رهبران کسبوکارها؛ اتخاذ نگاه و رویکرد مبتنی بر بومسازگان
نوآوری به جای تمرکز صرف بر تجاریسازی اختراعات فردی؛ حمایت از کارآفرینی در حیطههای
کاری دانشگاهها؛ کمک به شرکتهای نوپا برای پیدا کردن بهترین فرصتها و ایجاد مدلهای
کسبوکار موفق؛ تغییر فرهنگ دانشگاهها و ایجاد شرکتهایی در اطراف دانشگاهها (اداره تجارت
آمریکا)2013 ،2

اهداف

•کمك به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی؛ تسهیل تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی برای
تحقق منافع عمومی؛ توسعه روابط متقابل سودمند با صنعت؛ ایجاد انگیزه در اعضای
هیئتعلمی و افزایش درآمد دانشگاهها؛ تجاریسازی نتایج پژوهشها؛ مذاکره برای توافقها
و قراردادهای پژوهشی؛ حمایت از ایجاد شرکتهای زایشی و آموزش پژوهشگران و اعضای
هیئتعلمی در زمینه کارآفرینی و انتقال فناوری؛ شناسایی و مدیریت داراییهای فکری؛
حفاظت از داراییهای فکری؛ تجاریسازی داراییهای فکری و عقد قراردادهای اعطای
امتیاز (کمپبل)2005 ،3

مدیریت غیر اثربخش داراییهای فکری دانشگاهها (سیگل 4و همکاران)2003 ،
•کمبود و فقدان تجربه و مهارت و عدم کارایی فرآیندها و رویههای مورد استفاده (لوکت و
رایت)2005 ،5
•کمبود تعامالت میان دانشگاه و صنعت به عنوان مانعی بر سر راه تجاریسازی فناوریها (ماچو-
استادلر و همکاران)2007 ،
چالشها
•کمتوجهی به فرهنگ کارآفرینی در نظام دانشگاهی ایران؛ تضاد با اولویتهای دانشگاه در
زمینه آموزش و پژوهشهای بنیادی؛ کمبود اعضای هیئتعلمی یا کارشناسان مجرب در حوزه
تجاریسازی؛ کمبود منابع الزم برای ایجاد سازوکارهای اجرایی کارآمد؛ فقدان تجربه کافی برای
اعمال مدیریت متمرکز بر پژوهش ،توسعه و تجاریسازی و کمتوجهی به مسائل و نیازهای
صنعت و جامعه از سوی دانشگاهها (هاشمنیا و همکاران)1388 ،
1 . Macho-Stadler
2 . U. S. Department of Commerce
3 . Campbell
4 . Siegel
5 . Lockett and Wright
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محورها

مصادیق موجود در پیشینه پژوهش

کارکردها

•تسهیل انتقال دانش و تجاریسازی فناوری دانشگاهی به صنعت از طریق اعطای امتیاز اختراعات
و سایر اشکال مالکیت فکری (سیگل و همکاران)2004 ،
•حمایت و ایجاد بازار برای مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی دانشگاهی؛ ترویج و انتشار
فناوری؛ تأمین بودجه برای پژوهشهای بیشتر دانشگاهی؛ ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه و
صنعت در زمینه مشکالت صنعت (الخانی)2008 ،6
•دفاتر انتقال فناوری به مثابه مخزن یا مجموعهای از دانشها و فناوریهای جدید در حوزههای
صنعتی مختلف (کوماچیو 7و همکاران)2012 ،
•تحقیق و مطالعه در زمینه بازارهای جدید؛ تجزیه و تحلیل فرصتهای کسبوکار؛ شناسایی
شبکه همکاران؛ ایجاد بنسازه 8فناوری برای بازیگران مختلف؛ فعالیتهای بازاریابی برای
نتایج پژوهشی؛ آموزش کارآفرینان جوان؛ فعالیتهای مشاوره تخصصی در زمینه ثبت اختراع؛
خدمات مشاورهای برای پروژهها و عقد قراردادهای پژوهشی؛ مشوقها و عوامل انگیزشی
در زمینه ایجاد فرهنگ کارآفرینی و ایجاد هماهنگی میان بازیگران مختلف و شناسایی
فرصتهای توسعه فناوری و کارآفرینی (دیآمیکو 9و همکاران)2012 ،

دفاتر انتقال فناوری

1

سازوکارهای متعددی در پژوهشهای مرتبط با دانشگاه کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته است که شامل
سازوکارهای سخت/رسمی و سازوکارهای نرم/غیررسمی میشود .از سازوکارهای سخت/رسمی میتوان
به ثبت اختراع و اعطای امتیاز فناوری ،احداث مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،ایجاد دفاتر انتقال
فناوری و تأسیس شرکتهای زایشی اشاره داشت و سازوکارهای نرم/غیررسمی نیز شامل پژوهشهای
مش��ترک با صنعت ،پژوهشهای قراردادی ،مشاورههای کارآفرینی ،شبکهس��ازی ،یادگیری داخلی و
رهبری (پوگ 210و همکاران )2018 ،میباش��د .همانطور که پیشتر اش��اره ش��د ،یکی از راهبردها و
سازوکارهای اصلی گذار به دانشگاه کارآفرین تأسیس دفتر انتقال فناوری است .خالصهای از یافتههای
حاصل از مرور پیشینه پژوهش پیرامون عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفاتر انتقال فناوری
دانشگاهی در جدول  1ارائه گردیده است.
6 . Lakhani
7 . Comacchio
8 . Platform
9 . D’Amico
10 . Pugh
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر رویکرد و ماهیت دادهها ،در زمره پژوهشهای کیفی قرار میگیرد زیرا هدف غایی
پژوهش کاوش و فهم مسئله مبتنی بر دیدگاهها و تجارب مشارکتکنندگان در پژوهش است ،دادهها
به صورت متنی اس��ت و از یک نمونه کوچک حاصل میگردد ،تحلیل و تفس��یر دادهها شامل تحلیل
متن و شکلدهی به مضامین محوری است و بازنمایی دادهها و نتایج به صورت منعطف و متنی است
(کرس��ول .)1998 ،1به عالوه ،پژوهش حاضر از راهبرد موردپژوهی بهره میگیرد تا به صورت عمیق و
متمرک��ز یک یا چند پدیده را در بافت طبیعی و از دیدگاه مش��ارکتکنندگان در پدیده مورد واکاوی
قرار دهد (گال 2و همکاران .)2003 ،بر اس��اس طبقهبندی ارائهش��ده توسط یین )2014( 3در رابطه با
طرحهای موردپژوهی ،این موردپژوهی در طبقه طرحهای تکموردی با چند واحد تحلیل قرار میگیرد؛
زیرا فقط بر دفتر انتقال فناوری دانش��گاه تهران به عنوان یک مورد تمرکز کرده اس��ت و عقالنیتها،
اه��داف ،چالشها و کارکردهای این دفت��ر انتقال فناوری را به عنوان واحد تحلیل مورد شناس��ایی و
واکاوی قرار داده است .در اين پژوهش به منظور باال بردن روايي و پايايي از روشهاي متعدد استفاده
ش��ده است .برای روايي س��ازه از نظرات افراد کليدي و مطلع سازمان مورد مطالعه براي مرور گزارش
مطالعه موردي استفاده شده است .همچنین به منظور باال بردن روايي بيروني از نظريههاي پيشين به
عنوان چارچوب نظري اوليه پژوهش بهرهبرداري شده است (جدول  .)1در راستای تضمین پايايي نیز از
دستورالعملهای مطالعه موردي استفاده شده است (پرسشهایی که در طول جلسه مصاحبه گروهی
از افراد با تخصصهای مختلف پرس��یده ش��ده اس��ت) و در ادامه نیز پايگاه داده مطالعه موردی (متن
پیادهسازی شده مصاحبهها و فرآیند تحلیل مضمون بر روی دادههای خام) ايجاد شده است.
گردآوری دادهها
روش نمونهگی��ری در ای��ن پژوهش از ن��وع نمونهگیری غیراحتمالی و قضاوتی اس��ت .در نمونهگیری
قضاوتی که برخی مواقع نمونهگیری هدفمند هم نامیده میشود ،انتخاب نمونه بر مبنای دانش ،تجربه،
خبرگی و قضاوت پژوهش��گر و با هدف معینی صورت میپذیرد .پژوهش��گر بر اساس دانش و تجربه و
خبرگ��ی خود معیارهایی را برای تحقق اه��داف پژوهش در نظر میگیرد و بر آن مبنا اعضای نمونه را
1 . Creswell
2 . Gall
3 . Yin
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انتخاب مینماید .روش گردآوری داده در این پژوهش انجام مصاحبههای نیمهس��اختاریافته اس��ت که
در قالب مصاحبههای گروهی یا گروه کانونی انجام گرفته اس��ت .پرسشهایی که در مصاحبه گروهی
از مصاحبه ش��وندگان پرسیده شد ،حول چهار محور عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفاتر
انتقال فناوری بودند .گروه کانونی از نظر هدف ،اکتشافی است؛ چرا که فرض بر آن است که در صورت
پرسیدن سؤالها ،مصاحبهشوندگان میخواهند و میتوانند نگرشهای خود را پیرامون موضوع مطرح
س��ازند .همچنین هدف این نوع گروه کانونی ،ش��ناخت و انتخاب ایدهها و فرضیههایی برای آزمون در
مطالعات پیمایش��ی است .از نظر س��اختار ،گروه کانونی از نوع محققس��اخته است؛ زیرا پژوهشگر بر
مبنای نیاز و هدف ،اقدام به انتخاب اعضای گروه کانونی نموده اس��ت و بر این اس��اس امکان بررسی و
واکاوی ی��ک موض��وع از دیدگاههای مختلف فراهم میگردد .به عالوه ،از منظر ترکیب ،گروه کانونی از
نوع ناهمگن میباشد؛ چرا که افرادی با تخصصها ،عالئق ،تجربیات ،نقشها و جنسیت متفاوت در آن
حضور دارند (عزیزی .)1395 ،گروه کانونی این پژوهش متشکل از  10نفر از صاحبنظران و خبرگان
دانش��گاهی اس��ت که اطالعات مربوط به آنها در جدول  2نمایش داده ش��ده اس��ت .جلسه مصاحبه
گروه��ی با این صاحبنظران و خبرگان در آبان ماه س��ال  1397در مح��ل انجمن مدیریت فناوری و
نوآوری ایران برگزار گردید و نزدیک به چهار ساعت به طول انجامید.
جدول  :2اطالعات مربوط به مصاحبه شوندگان حاضر در گروه کانونی
ردیف

حوزه تخصصی

پست سازمانی

1

عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی
تهران

مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم
پزشکی تهران

2

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران مسئولکارگروهدفترانتقالفناوریدانشگاهعلومپزشکیتهران

3

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

معاون توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم
پزشکی تهران

4

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

مسئول گروه تجاریسازی ،توسعه فناوری و ارتباط با
صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

عضوهیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران مسئول فناوری واحد بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبایی
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ردیف

حوزه تخصصی

پست سازمانی

7

عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت و
حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

پژوهشگر و مشاور مدیریت فناوری و نوآوری

8

عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت و
اقتصاد ،دانشگاه آزاد

پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت فناوری و نوآوری به ویژه
در حوزه سالمت و دارو

9

دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه
طباطبایی

پژوهشگر و مشاور سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه
10
عالمه طباطبایی

پژوهشگر موسسه انستیتو پاستور ایران

روش تحلیل دادهها
در این پژوهش از روش تحلیل مضمون برای تحلیل دادهها و از تکنیک ش��بکه مضامین برای نمایش
یافتهها بهرهبرداری شده است .تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود

در دادههای کیفی اس��ت .پژوهش��گران علوم انسانی و اجتماعی غالباً از تحلیل مضمون جهت شناخت
الگوهای کیفی و تهیه کدهای مرتبط با آنها استفاده میکنند .مضمون ،مبین اطالعات مهمی درباره
دادهها و پرسشهای پژوهش است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را
نش��ان میدهد (براون و کالرک )2006 ،1مضمون ،الگویی اس��ت که در دادهها یافت میشود و حداقل
به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبههایی از پدیدهها میپردازد (بویاتزیس،2
 .)1998ش��ناخت مضم��ون یکی از مهمتری��ن کارها در پژوهشهای کیفی اس��ت و مواردی همچون
جهتگیریها ،پرس��شهای پژوهش و دانش و تجربه پژوهش��گر درباره موضوع پژوهش بر ش��ناخت
مضامین تأثیر میگذارند.
به طور کلی ،فرآیند تحلیل مضمون زمانی آغاز میش��ود که پژوهشگر به دنبال شناخت الگوهایی
از معان��ی و موضوعات در دادهها باش��د .فرآیندی گامبهگام ب��رای تحلیل مضمون از ترکیب روشهای
پیش��نهادی به دست آمده است که شامل گامهای زیر اس��ت (کمالی )1 :)1397 ،آمادهسازی دادهها:
مکتوبک��ردن دادهها ،مطالعه اولیه دادهها و نوش��تن ایدههای اولی��ه؛  )2ایجاد کدهای اولیه :تفکیک
1 . Braun & Clarke
2 . Boyatzis
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دادهها به بخشهای کوچکتر و کدگذاری اولیه دادهها؛  )3جس��تجو و شناخت مضامین :تطبیقدادن
کدها با مضامین فرعی و اصلی؛  )4س��ازماندهی مضامین :تعیین مضامین فرعی و اصلی ،ارتباطدادن
آنها و ارائه نتایج و یافتهها از طریق ایجاد ارتباط میان یافتهها ،پرسشهای پژوهش و مبانی نظری .از
طرفی ،در این پژوهش از تکنیک ش��بکه مضامین (آتراید-استیرلینگ )2001 ،1برای بازنمایی یافتهها
بهرهبرداری ش��ده است .ش��بکه مضامین بر اساس روندی مش��خص ،پایینترین سطح قضایای پدیده
(مضامین پایه) را از متن بیرون میکشد و سپس با دستهبندی این مضامین پایهای و تلخیص آنها به
اصول مجردتر و انتزاعیتر (مضامین سازماندهنده) دست پیدا میکند .در پایان نیز این مضامین عالی
در قالب اس��تعارههای اساسی گنجانده شده و به صورت مضامین حاکم بر کل متن (مضامین فراگیر)
درمیآیند (کمالی .)1397 ،خالصه فرآیند رس��یدن از دادههای خام به مضامین پایه ،سازماندهنده و
فراگیر در شکل  1نمایش داده شده است.

شکل  :1فرآیند رسیدن از دادههای خام به مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر

تجزیه و تحلیل دادهها
زمینه پژوهش :دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشكي تهران از قديميترين مراکز آموزش عالی است که در سال  1313تأسیس شده
اس��ت .این دانشگاه در زمره پیش��روترین مراكز آموزشی و پژوهش��ی در حوزه علوم پزشكي است که
در حال گذار به دانش��گاه نس��ل س��وم (توجه به کارآفرینی فناورانه ،تولید ثروت از علم و افزایش رفاه
اجتماعی) میباشد .این دانشگاه مشتمل بر  11دانشکده 14 ،بیمارستان ،یک پردیس بینالملل ،یک
پژوهشگاه شامل  3پژوهشکده و  9مرکز پژوهشی وابسته 7 ،پژوهشکده با  23مرکز پژوهشی وابسته و
 74مرکز پژوهشی غیروابسته است .این دانشگاه در مجموع  12282دانشجو و  1802عضو هیئتعلمی
آموزش��ی و پژوهشی دارد و مشتمل بر دانشكدههاي پزش��كي ،دندانپزشکی ،داروسازي ،توانبخشی،
پيراپزش��كي ،بهداشت ،پرستاري و مامايي ،طب سنتی ،علوم تغذیه و رژیمشناسی و فناوریهای نوین
1 . Attride-Stirling
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پزشکی میباشد .از دیدگاه رتبهبندیهای بینالمللی ،منطقهای و کشوری این دانشگاه به ترتیب رتبه
 426در جهان 84 ،در آسیا و  2در ایران را به خود اختصاص داده است (سالنامه آماری دانشگاه علوم
پزشکی تهران.)1397 ،
از منظر فعالیتهای پژوهش��ی ،این دانشگاه در سال  1396دارای بیشترین سهم از تولید علم در
بین دانش��گاههای کش��ور بوده و بر اساس آخرین اطالعات استخراجشده از بانک اطالعاتی اسکوپوس

1

(آوریل  ،)2018این دانشگاه باالترین اچایندکس 2در بین کل دانشگاههای کشور و همچنین بیشترین
تعداد مقاله و اس��تناد به مقاالت در میان دانشگاههای علوم پزشکی را به خود اختصاص داده است .بر
اس��اس این گزارش ،آخرین اچایندکس دانشگاه  134اس��ت که افزایشی  12واحدی را طی یک سال
نش��ان میدهد .همچنین ،بر اس��اس گزارش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ،دانش��گاه در
تولید مقاالت حوزه علوم پزشکی تا ماه آوریل  2018میالدی جمعاً تعداد  43257مقاله نمایهشده در

اسکوپوس داشته که این تعداد مقاله  395528بار مورد استناد قرار گرفتهاند .تنها در سال  1396جمعاً
 1048طرح پژوهشی در این دانشگاه مصوب شده است .در همین سال  2922طرح پژوهشی در حال
اجرا بوده است و  882طرح تحقیقاتی نیز به پایان رسیده است .همچنین از میان طرحهای پژوهشی
که در سال  1396انجام گرفتهاند ،تعداد  33طرح منجر به ثبت اختراع شدهاند 24 .عضو هیئتعلمی
این دانش��گاه نیز در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان در حوزه علوم پزشکی قرار دارند (سالنامه
اماری دانشگاه علوم پزشکی تهران.)1397 ،
این دانشگاه فقط در سال  1396تعداد  18ثبت اختراع در پایگاههای جهانی به ثبت رسانده است
که عبارتاند از 13 :ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات و عالئم تجاری ایاالتمتحده 2 ،3ثبت اختراع
در اداره ثبت اختراع اروپا 4و  3ثبت اختراع در پیمان همکاری ثبت اختراع .5همچنین ،این دانش��گاه
موفق شده است در سال  1396تعداد  46ثبت اختراع داخلی در مرکز مالکیت فکری کشور درج نماید.
در راس��تای ارتقای کارآفرینی در این دانش��گاه ،مراکز رشد متعددی ذیل معاونت فناوری تحقیقات و
فناوری به فعالیت مش��غول هستند که عبارتاند از :مرکز رشد واحدهای فناوری فرآوردههای دارویی؛
مرکز رشد فناوری طب و داروسازی سنتی و فرآوردههای طبیعی؛ مرکز رشد فناوری مواد و تجهیزات
1 . Scopus
2 . H-Index
)3 . United States Patent and Trademark Office (USPTO
)4 . European Patent Office (EPO
)5 . Patent Cooperation Treaty (PCT
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دندانپزش��کی؛ مرکز رش��د لوازم و تجهیزات پزشکی؛ مرکز رشد اطالعات فناوری سالمت؛ مرکز رشد
فناوری س�لامت و مرکز رش��د استعدادهای درخشان .بر این اس��اس در سال  1396تعداد  38شرکت
دانشبنیان حول دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه تأسیس شده است (سالنامه آماری دانشگاه علوم
پزشکی تهران.)1397 ،
استخراج مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر
در این بخش نحوه تحلیل دادهها و اس��تخراج مضامین پایه ،س��ازماندهنده و فراگیر از دادههای خام
حاصل از مصاحبهها نمایش داده ش��ده است (جدولهای  5 ،4 ،3و  .)6پس از پیادهسازی مصاحبهها،
نقلقولهایی که به صورت آش��کار یا ضمنی به یکی از چهار س��ؤال اصلی پژوهش یعنی عقالنیتها،
اهداف ،چالشها و کارکردهای دفاتر انتقال فناوری اشاره داشتند ،انتخاب شدند و سپس مضامین پایه،
سازماندهنده و فراگیر از آنها استخراج شدند .این جدول مشتمل بر  46مضمون پایهای و  44مضمون
سازماندهنده است که در قالب  4مضمون فراگیر که از ابتدا مشخص بودهاند ،مرتب گردیدهاند .شبکه
مضامین عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در
ش��کل  2نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود در ترسیم شبکه مضامین به مضامین
فراگیر و مضامین س��ازماندهنده اکتفا شده است که ذیل مضامین فراگیر مرتب شدهاند .ضمناً برخی

مضامین س��ازماندهنده با یکدیگر ترکیب ش��دهاند و در انتها  5مضمون ذیل اهداف 9 ،مضمون ذیل
عقالنیتها 9 ،مضمون ذیل کارکردها و  5مضمون ذیل چالشها قرار گرفتهاند (شکل .)2

166

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره / 1بهار 1399

جدول  :3مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر مستخرج از دادههای خام حول مضمون عقالنیتها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

«ما نیاز داریم از طریق بحث و گفتگو با
متخصصین امر و ذینفعان مختلف نظیر قوه
قضائیه ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و  ...مدل دفتر انتقال فناوری را هرچه میتوانیم
بهینهتر کنیم».
«در کنار ایجاد ساختاری تحت عنوان دفتر انتقال
فناوری ،ما قصد داریم تفکر تجاریسازی فناوری
را بر همه فعالیتهای دانشگاه حاکم نماییم».

مضامین پایه ←

مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

تعامل با سایر ذینفعان
تعامل با ذینفعان
عقالنیتها
در طراحی و تأسیس
کلیدی
دفتر انتقال فناوری
حاکم کردن تفکر
تجاریسازی بر همه
فعالیتهای دانشگاه

ترویج تفکر
کارآفرینی

عقالنیتها

«موضوع تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی
ابالغ موضوع تجاریسازی
در برخی اسناد باالدستی در وزارت بهداشت،
فناوری از سوی اسناد
درمان و آموزش پزشکی مثل بسته تحولی که
و نهادهای باالدستی به
توسط معاونت آموزش طراحی و ابالغ شده است،
دانشگاهها
پیگیری میشود».

رویکرد باال
به پایین به
تجاریسازی

عقالنیتها

«تا جایی که امکان دارد از ظرفیتهای آموزشی،
مشاورهای ،حقوقی و زیرساختی موجود در خارج برونسپاری فعالیتهای
دانشگاه بهرهبرداری خواهد شد و در کنار این مختلف به خارج دانشگاه
موارد نیاز به یک مرکز فرماندهی است که به و حفظ مرکز فرماندهی
در دانشگاه
صورت هوشمند عمل کند و اتفاقاً جای آن مرکز
در دانشگاه است».

برونسپاری
فعالیتهای
غیرکلیدی

«نگاه پایین به باال بیانگر آن است که مجموعه
اساتید و پژوهشگران دانشگاه به این نتیجه
رسیدهاند که دستاوردهای پژوهشی آنها از نظر
کمی و کیفی به اندازه کافی انباشته شده است
و به بلوغ رسیده است که زمان تجاریسازی این
دستاوردها از طریق ابزارهای مختلف به ویژه
ایجاد دفاتر انتقال فناوری فرا رسیده است».

فشار اساتید و
پژوهشگران دانشگاهی
به منظور ایجاد دفتر
انتقال فناوری با هدف
تجاریسازی دستاوردهای
پژوهشی

رویکرد پایین
به باال به
تجاریسازی

عقالنیتها

«آیا در حال حاضر کمیت و کیفیت دستاوردهای
پژوهشی به لحاظ اقتصادی توجیهکننده ایجاد و
راهاندازی دفتر انتقال فناوری است؟»

توجیهپذیری اقتصادی
راهاندازی دفتر انتقال
فناوری

توجیهپذیری
اقتصادی

عقالنیتها

عقالنیتها

دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی :عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردها
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متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←
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مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

«آیا سازمان ایجادکننده دفتر انتقال فناوری تعهد
بلندمدت به این موضوع دارد؟ دلیل اصلی این لزوم تعهد بلندمدت به
موضوع آن است که حداقل بین  5تا  10سال فعالیتهای دفتر انتقال
فناوری
باید صبر کرد تا اولین خروجیهای این فرآیند
نمایان شوند».

تعهد بلندمدت

عقالنیتها

ضرورت اتخاذ رویکرد
فعاالنه نسبت به
تجاریسازی

راهبرد فعاالنه
تجاریسازی

عقالنیتها

«این اکوسیستم چه اجزایی دارد و این اجزا
ضرورت بهرهگیری از نگاه
قرار است هر یک چه کار را انجام دهد و از همه
بومسازگان در موضوع
مهمتر اینکه این اجزا قرار است چگونه با هم
تجاریسازی
تعامل کنند؟»

نگاه مبتنی بر
بومسازگان به
تجاریسازی

عقالنیتها

«آیا تجاریسازی از آنجایی شروع میشود که
نگاه گسترده و فراگیر به
پژوهشگر دستاورد پژوهشی را به دست میآورد،
فرآیند تجاریسازی از
یا خود تعریف طرح پژوهشی از ابتدا جزو فرآیند
ایده تا محصول
تجاریسازی به حساب میآید؟»

نگاه فراگیر به
تجاریسازی

«اگر با رویکرد فعاالنه به موضوع تجاریسازی
نگاه کنیم ،کلیه طرحهای پژوهشی باید از همان
ابتدای امر به صورت هدفمند تعریف شوند».

«باید حدود  %10از اعضای هیئتعلمی دانشگاه
در مسیر تجاریسازی فناوری بیفتند .از طرفی به
صالح هم نیست که فناوریها و محصوالتی که
تاکنون به دست آمدهاند را تجاریسازی نکنیم».

عقالنیتها

ایجاد توازن میان
مأموریتهای سهگانه
آموزش ،پژوهش و
تجاریسازی

توازن میان
مأموریتها

عقالنیتها

«ما نمیتوانیم بگوییم که دانشگاه دارای تعدادی
مأموریت منفک و مجزای از هم شامل آموزش،
پژوهش و تجاریسازی است».

ضرورت یکپارچهسازی
مأموریتهای سهگانه
دانشگاه

یکپارچگی
مأموریتهای
دانشگاه

عقالنیتها

«بسته دانشگاه کارآفرین جزو موارد ابالغشده از
سوی معاونت آموزش وزارتخانه است .این موضوع
به ما میگوید که کارآفرینی و تجاریسازی
فناوری موضوعی جدا و منفک از آموزش نیست».

یکپارچگی و همسویی
مأموریتهای آموزشی،
پژوهشی و کارآفرینی
دانشگاهها

یکپارچگی
مأموریتهای
دانشگاه

عقالنیتها

«نمیتوان دل به این موضوع خوش کرد که
ضرورت داشتن
فهرستی از نیازهای بازار در دست است و ما
رویکرد فعاالنه در قبال
منطبق با آن عمل میکنیم .این همان مصداق
تجاریسازی فناوری
رویکرد و استراتژی منفعالنه است».

راهبرد فعاالنه
تجاریسازی

عقالنیتها
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جدول  :4مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر مستخرج از دادههای خام حول مضمون اهداف
مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«ما از ایجاد دفتر انتقال فناوری دو هدف را دنبال
میکنیم :تجاریسازی نتایج و دستاوردهای
پژوهشی موجود؛ دوم ،جهتدهی به پژوهشهای
آتی بر اساس نیازهای حال و آینده صنعت و
جامعه»

تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی
موجود
جهتدهی به
پژوهشهای آتی بر
اساس نیازهای واقعی

تجاریسازی
پژوهشهای
موجود
جهتدهی به
پژوهشهای آینده

«هدف ما از طرح ایجاد و راهاندازی دفتر انتقال
فناوری ،سودآوری نیست .هدف اصلی ما آن است
که آنچه امروز به عنوان دستاوردهای پژوهشی
کارهای قبلی در دست داریم را به محصوالت
ارزشافزایی برای جامعه و اقتصاد کشور تبدیل
نماییم».

کمک به رشد و رونق
اقتصادی کشور از
طریق تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی

ارزشافزايي

اهداف

«یک بنگاه اقتصادی نیستیم و باید مأموریت
کارآفرینی و تجاریسازی فناوری به نوعی با
مأموریتهای آموزش و پژوهش همافزایی ایجاد
نماید و همسو باشد».

همسویی و همافزایی
میان مأموریتهای
سهگانه دانشگاه

همافزایی
مأموریتهای
دانشگاه

اهداف

اهداف

جدول  :5مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر مستخرج از دادههای خام حول مضمون چالشها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«ما هنوز سیاستها و قوانین مشخصی در زمینه
حقوق مالکیت معنوی در کشور نداریم».

فقدان سیاستها و
قوانین حقوق مالکیت
فکری در کشور

مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

ضعف نظام
مالکیت فکری

چالشها

دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی :عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←
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مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

نقش کمرنگ صنعت
«برخالف کشورهای پیشرفته که بخش عظیمی از و بخش خصوصی در
تنوع پایین منابع
بودجه پژوهشی از طرف صنعت و بخش خصوصی تأمین منابع مالی تحقیق
مالی تحقیق و
و توسعه
تأمین میشود ،در کشور ابزار سیاستی اصلی ما
توسعه
اتکا به بودجههای
گرنتهای دانشگاهی و دولتی است».
پژوهشی دولتی

چالشها

«از شواهد امر پیداست که استراتژی دانشگاه
علوم پزشکی تهران از نوع انفعالی است .بر اساس
تسلط رویکرد انفعالی به
فرمایشات خود مدیران امروز حدود تعداد زیادی
تجاریسازی فناوری
طرح پژوهشی داریم که برخی از آنها به محصول
تبدیل میشوند و برخی خیر».

چالشها

«پژوهشهای دانشگاهی منجر به خلق دانشی
میشود که برای تبدیل شدن به فناوری چند گام
دیگر الزم است که طی کنند که عمدتاً دانشگاهها
با زیرساختها و توان مالی که دارند ،قادر به
برداشتن این گامها نیستند».

رواج رویکرد
انفعالی به
تجاریسازی

فقدان زیرساختها و
توان مالی الزم برای
توسعه فناوری در
دانشگاهها

ضعف دانشگاهها
در توسعه فناوری

«به دلیل آنکه ما از اول با صنعت در ارتباط نبودیم
عدم تعامل و همکاری
و تعامل و همکاری نداشتیم ،وقتی به صنعت
سازنده میان دانشگاه و
رجوع کنیم ،نمیتوانیم انتقال دانش یا فناوری
صنعت
موفقی به صنعت داشته باشیم».

شکاف میان
دانشگاه و صنعت

«یکی از آسیبهای بسیار جدی این است که
امروز حتی دانشکدهها و گروههای تحقیقاتی
از قابلیتها ،توانمندیها ،ظرفیتها و نیازهای
صنعت مطلع نیستند».

فقدان شناخت از
قابلیتها و نیازهای
صنعت

شکاف میان
دانشگاه و صنعت

«برخی شرکتهای بزرگ از ساختارهایی نظیر
شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای موجود
در پارکهای علم و فناوری به عنوان ابزاری
برای بهرهمندی از معافیتهای مختلف استفاده
میکنند».

همکاری شرکتهای
صنعتی با هدف
بهرهمندی از مزایا و
معافیتها

همکاریها و
حمایتهای
مصنوعی

چالشها

چالشها

چالشها

چالشها
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دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«به دلیل عدم توجه به عقالنیتها و ترتیبات
به حاشیه رفتن و بیاثر
نهادی حاکم بر کشور ،عمده جریانهای
شدن جریانهای پیشین
پیشین با شکست مواجه شدند که از جمله
در زمینه تجاریسازی
میتوان به پارکهای علم و فناوری ،مراکز
فناوری
رشد ،شتابدهندهها و  ...اشاره کرد».
«هدف ما از ایجاد دفتر انتقال فناوری نباید
ظرفسازی و ایجاد کردن ساختارهای جدید
و موازی باشد»

اجتناب از ایجاد
ساختارهای موازی و
دوبارهکاری

مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

بیاثر ماندن
جریانهای
پیشین

چالشها

ساختارهای
موازی

چالشها

جدول  :6مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر مستخرج از دادههای خام حول مضمون کارکردها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«ایجاد یک کنسرسیوم از طریق گرد هم آمدن
تعدادی دانشگاه و تجمیع بودجههای این نهادها و
ایجاد یک دفتر انتقال فناوری واحد و مشترک که
به همه این دانشگاهها و سازمانها خدمات دهد».

ایجاد کنسرسیومی
از چند دانشگاه جهت
تسهیم هزینههای دفتر
انتقال فناوری

«گاهی مواقع یک موسسه سرمایهگذار نظیر یک سرمایهگذاری مؤسسات
موسسه خیریه در دفتر انتقال فناوری دانشگاه خیریه در دفتر انتقال
فناوری
سرمایهگذاری نماید».
«تجاریسازی موفق مستلزم رصد پیشرفتها و
تحوالت فناورانه و همچنین نیازها و تقاضاهای
بازار در کوتاهمدت و بلندمدت است».

ضرورت رصد تحوالت
فناورانه و نیازهای
بازار در کوتاه مدت و
بلندمدت

«دانشگاه باید سازوکاری برای شناسایی همکاران
ضرورت شناسایی
بیرونی خود داشته باشد به گونهای که از سطح
همکاران بیرونی و آگاهی
قابلیتها و توانمندیهای آنها و همچنین
از قابلیتهای آنها
حوزههای تخصصی آنها مطلع باشد».

مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

تأمین مالی از
طریق ایجاد
کنسرسیوم

کارکردها

تأمین مالی از
طریق مؤسسات
خیریه

کارکردها

رصد تحوالت
فناورانه و تقاضای کارکردها
بازار
شناسایی
توانمندیهای
شبکه همکاران
بیرونی

کارکردها

دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی :عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«الزم است برنامهریزی دقیقی برای تأمین منابع
انسانی مورد نیاز برای دفتر انتقال فناوری صورت
پذیرد .به عالوه ،نیاز به برگزاری دورههای آموزشی
متنوعی است».

تأمین منابع انسانی
مورد نیاز دفتر انتقال
فناوری و آموزش و
توانمندسازی آنها
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مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

تأمین و
توانمندسازی
نیروی انسانی

کارکردها

«امروز دانشگاه به این نتیجه رسیده است که
ضرورت انجام
رقابت در زمینه مقاله خیلی رقابت سازندهای
نیست و امروز باید مسئلهمحور و تقاضامحور عمل پژوهشهای مسئلهمحور
و تقاضامحور
کند و در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی
جامعه حرکت کند».

تعریف
پژوهشهای
تقاضامحور

«دفتر انتقال فناوری باید در ارتباط نزدیک
با جامعه ،بازار ،مراکز پژوهشی ،دانشگاهها و بهرهگیری از هوشمندی
محیطی در تعریف
اعضای هیئتعلمی آنها ،در ایدهپردازی و
طرحهای پژوهشی
تعریف پروژههای پژوهشی از همان ابتدای امر
نقشآفرینی چشمگیری داشته باشد».

هوشمندی
محیطی

کارکردها

امکانسنجی طرحهای
«تنها حدود  %10دفاتر انتقال فناوری کشور
پژوهشی و ارزشگذاری
قابلیت انجام مطالعات امکانسنجی را دارا هستند،
فناوریها و اختراعات
یا تعداد کمی از آنها قابلیت ارزشگذاری
توسط دفاتر انتقال
اختراعات و دانش فنی را دارند».
فناوری

امکانسنجی
طرحها و
ارزشگذاری
فناوریها

کارکردها

کارکردها

«تیم پژوهشی متشکل از اعضای هیئتعلمی
خدمات
ارائه خدمات مشاورهای،
و دانشجویان دکتری باید در کنار خودشان از
حقوقی ،کسبوکاری به مشاورهای ،حقوقی کارکردها
حضور تیمهای دیگری با قابلیتهای مشاورهای،
و کسبوکار
تیمهای پژوهشی
حقوقی ،کسبوکاری و  ...بهرهمند شود».
«ما چگونه میتوانیم نبض جامعه را بگیریم و
نیازهای حال و آینده جامعه را شناسایی کنیم؟ ضرورت رصد نیازهای
در دفاتر انتقال فناوری که در حوزه سالمت فعال جامعه و هوشمندی
هستند جامعهنگری بسیار اهمیت دارد ،زیرا نسبت به محیط پیرامون
میتوان به برندسازی کمک نماید».

رصد جامعه
و هوشمندی
محیطی

کارکردها

172

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره / 1بهار 1399
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←

«دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دانشگاه
پیشرو در این عرصه میتواند در زمینههایی نظیر ضرورت آیندهنگاری
آیندهنگاری فناوری به دانشگاههای علوم پزشکی فناوری برای پیشبینی
دیگر خط و خطوط بدهد و دانشگاههای دیگر تحوالت فناورانه آینده
مشتری این بخش باشند».

مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

آیندهنگاری
و هوشمندی
فناوری

کارکردها

«میتوان از طریق آموزش و توانمندسازی و
مشاورههای متعدد و متنوع درصد پژوهشگران
آماده برای ورود به فرآیند تجاریسازی فناوری
را ارتقا داد».

ضرورت آموزش
و توانمندسازی
اعضای هیئتعلمی و
پژوهشگران

آموزش و
توانمندسازی
پژوهشگران

کارکردها

«اگر ما بتوانیم نیاز و تقاضای واقعی صنعت را
استخراج نمایید و صنعت را از همان مراحل
ابتدایی پژوهش و تعریف طرح در فرآیند
مشارکت دهیم ،خیلی از موضوعات از جمله
امکانسنجی طرح ،تأمین مالی و بازاریابی
تسهیل و برطرف میشوند».

همکاری و تعامل با
صنعت در همه مراحل
توسعه و تجاریسازی
فناوری

برقراری تعامل
سازنده با صنعت

کارکردها

«جامعه ما در حال مواجهه با یک سری
کالنروندها است که از جمله میتوان به پیر شدن
جامعه ،آلودگی هوا ،آلودگی آب ،خشکسالی و
غیره اشاره نمود که رفتن به سمت آیندهنگاری
فناوری و هوشمندی محیطی را اجتنابناپذیر
میکند».

ضرورت رصد کالن
روندهای فناورانه و
محیطی

آیندهنگاری
فناوری و
هوشمندی
محیطی

کارکردها

«اگر ما قصد داریم دانشگاهی داشته باشیم که
در افق بلندمدت در زمینه تجاریسازی فناوری
و کارآفرینی فناورانه سرآمد باشد ،باید به طور
جدی برای توسعه منابع انسانی این حوزه
برنامهریزی کنیم».

برنامهریزی ،آموزش،
توسعه و توانمندسازی
منابع انسانی پژوهشی

توسعه و
توانمندسازی
منابع انسانی

کارکردها

دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی :عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردها
دادههای خام :نقلقولهای اقتباسشده از
متن مصاحبه ←

مضامین پایه ←
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مضامین
مضامین
سازماندهنده ← فراگیر

«تعریف طرحهای پژوهشی مشترک میان
دانشگاه و صنعت از یک طرف باعث میشود ضرورت تعریف طرحهای
طرحهای پژوهشی
کارکردها
دانشگاهیان پژوهشهای آسمان آبی انجام ندهند پژوهشی مشترک میان
مشترک
دانشگاه و صنعت
و از طرف دیگر منجر به باال رفتن ظرفیت جذب
صنعت میشود».
«توجه به رصد و پیشبینی فناوریهای انقالب رصد تحوالت فناورانه
صنعتی چهارم و فناوریهای همگرا نظیر فناوری در زمینه فناوریهای
اطالعات و ارتباطات ،فناوری نانو ،زیستفناوری پیشران انقالب صنعتی
چهارم
و »...

آیندهنگاری
و هوشمندی
فناوری

کارکردها

ضرورت ایجاد
«گردآوری کلیه دادههای مرتبط با فعالیتهای
زیرساختهای اطالعاتی
علمی و پژوهشی و انجام تحلیلهای پیچیده و
حاوی اطالعات مرتبط
پیشرفته بر روی دادهها و استخراج گزارشهای
با فعالیتهای علمی و
ارزشمند و تحلیلهای راهگشا»
پژوهشی

ایجاد
زیرساختهای
اطالعاتی علم و
فناوری

کارکردها
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شکل  :2شبکه مضامین عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری

دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی :عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردها
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 -5بحث
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود ،مضامین سازماندهنده متعددی حول چهار مضمون فراگیر
عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفاتر انتقال فناوری دانش��گاهی مرتب شدهاند .در ادامه به
تشریح این مضامین پرداخته شده است.
محور عقالنیتها
در مح��ور عقالنیتهای حاکم بر فعالیتهای دفتر انتقال فناوری این دانش��گاه مضامینی از این قبیل
شناسایی شدهاند )1 :طراحی و راهاندازی این دفتر باید در تعامل و هماهنگی با سایر بازیگران و ذینفعان
کلیدی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،صندوق نوآوری و شکوفایی ،سازمان غذا و دارو
و مرک��ز مالکیت فکری قوهقضائیه صورت پذیرد؛  )2به دلیل آنکه تاکنون فقط بر مأموریتهای اصلی
دانش��گاه یعنی آموزش و پژوهش تأکید شده است و نظامهای ارزشیابی و پاداشدهی همگی منطبق
با این دو مأموریت بوده اس��ت ،الزم اس��ت برای تحقق مأموریت سوم دانشگاه که همان تجاریسازی
و کارآفرینی فناورانه اس��ت ،به ترویج و تبلیغ فرهنگ کارآفرینی اقدام ش��ود؛  )3باید توجه داشت که
در کنار فش��ار اعضای هیئتعلمی و پژوهش��گران برای ایجاد دفتر انتقال فناوری که به تجاریسازی
دستاوردهای پژوهشی کمک کند (رویکرد پایین به باال) ،نهادها و سازمانهای مرجع و باالدستی هم به
امر تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در دانشگاهها تمایل نشان دهند و حتی سازوکارهای تشویقی
برای این امر طراحی نمایند (رویکرد پایین به باال)؛  )4در صورتی که انجام کلیه فعالیتها و فرایندهای
مربوط به دفتر انتقال فناوری در دانشگاه توجیهپذیری اقتصادی نداشته باشد ،باید برخی از فعالیتها به
ویژه فعالیتهای تخصصی برونسپاری شوند؛  )5دفتر انتقال فناوری باید تالش کند میان مأموریتهای
سهگانه دانشگاه (آموزش ،پژوهش و تجاریسازی) توازن ،یکپارچگی ،همسویی و همافزایی ایجاد نماید،
به گونهای که این فعالیتها مجزا و مستقل از هم تصور نشوند؛  )6دفتر انتقال فناوری الزم است راهبرد
فعاالن��ه در قبال تجاریس��ازی فناوری اتخاذ نماید ،به گونهای ک��ه از همان ابتدا و مراحل ایدهپردازی
و تعریف پروژههای تحقیقاتی به تجاریس��ازی نتایج آنها فکر ش��ود و آموزشها در مسیر کارآفرینی
فناورانه باشد؛  )7به موضوع تجاریسازی فناوری به عنوان خروجی یک بومسازگان نگاه شود که حاصل
عملکرد و تعامل و همکاری تعدادی کنشگر است که حیات و بقای آنها وابسته به هم است ،نه مانند
دانش��گاه و صنعت در ایران که همچون دو درخت تنومند در فضای مجزایی رشد کردهاند و پیوندزدن
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آنها دشوار و بعضاً غیرممکن است .این موضوع چیزی است که در گزارش اداره تجارت ایاالتمتحده
آمریکا ( )2013به عنوان یک عقالنیت اصلی مورد اشاره قرار گرفته است.
محور اهداف
در محور اهداف دفتر انتقال فناوری مضامینی که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرند ،شناسایی گردیدند)1 :
هدف دفتر انتقال فناوری در کوتاهمدت باید تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی گذشته باشد که تاکنون
فرصت الزم برای تبدیل آنها به محصوالت قابلارائه به بازار فراهم نشده است ،اگرچه این امر میتواند تا
حدود زیادی دشوار باشد ،زیرا پژوهشها بعضاً مسئلهمحور و تقاضامحور نبودهاند و بر مبنای عالئق فردی

یا گروهی تعریف شدهاند؛  )2هدف دفتر در بلندمدت باید جهتدهی به پژوهشهای آینده دانشگاه باشد،
به گونهای که با طرحهای پژوهش��ی شناسایی نیازهای واقعی صنعت و جامعه در میانمدت و بلندمدت
تعریف شوند .این همان هدف اصلی از توسعه الگوی مارپیچ چهارگانه میباشد که با افزودن «جامعه» به
عنوان حلقه چهارم به الگوی مارپیچ سهگانه «دولت ،دانشگاه و صنعت» ،به سفارشیسازی تولیدات علمی
و محصوالت متناسب با نیازها و خواستههای جامعه میپردازد (لیدسدورف .)2012 ،1مهمترین قابلیت این
الگو ،تولید دانش ،تحقیقات و نوآوری کاربرمحور و خلق دانش کاربردی از طریق توجه و تمرکز بر مسائل،
خواستهها و نیازهای واقعی کاربران و جامعه است (کارایانیس 2و کمپبل )2012 ،که البته اهمیت آن در
حوزه پزش��کی که با امر خطیر سالمت جامعه در ارتباط است ،دوچندان میشود؛  )3اگرچه خلق ثروت
از دانش و فناوری و کمک به توس��عه اقتصادی کش��ور از اهداف اصلی احداث دفتر انتقال فناوری است،
اما باید توجه کرد که تعهد به حل مشکالت و موضوعات جامعه ،دانشگاه را از بنگاههای اقتصادی متمایز
میسازد؛  )4دفتر انتقال فناوری باید ایجاد همسویی ،همافزایی ،هماهنگی و یکپارچگی میان مأموریتهای
س��هگانه دانشگاه را در دس��تور کار خود قرار دهد و اولویت باالیی برای این هدف قائل باشد .اکثر اهداف
شناساییشده برای دفتر انتقال فناوری دانشگاهی با اهدافی که کمپبل ( )2005برای دفاتر انتقال فناوری
نامبرده است تطابق و همسویی دارند.
محور چالشها
پی��ش روی دفتر انتقال فناوری میتوان به این مضامین اش��اره نمود )1 :ضعف
در مح��ور چالشهای
ِ
1 . Leydesdorff
2 . Carayannis
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نظام مالکیت فکری همچنان یکی از چالشها و معضالت پیش روی تجاریس��ازی فناوری در کش��ور
و به ویژه دانش��گاهها و مراکز پژوهش��ی است؛ به گونهای که پژوهش��گران و مخترعان تا زمانی که در
قبال داراییهای فکری خود احس��اس امنیت نکنند ،از افش��ای اختراعات خود امتناع کرده و به دنبال
راههایی فردی و مس��تقل برای تجاریسازی اختراع خود میگردند؛  )2یکی از بزرگترین چالشهای
پیش روی تجاریس��ازی و انتقال دانش و فناوری از دانش��گاه به صنعت ،ش��کاف میان این دو محیط

اس��ت .به طوری که پژوهشهای دانشگاهی در فضای کام ً
ال مستقل و مجزا از صنعت تعریف میشوند
و عمدتاً دنبالهرو پژوهشهای در حال اجرا در کش��ورهای پیش��رفته و صنعتی هستند .در سوی دیگر،

صنعت به محض مواجه شدن با مشکالت فنی به دنبال شرکتهای خارجی و خرید محصول یا فناوری
از آنها میرود .درنتیجه ،دانش��گاه و صنعت نتوانس��تهاند به زبان مش��ترکی دست پیدا کنند و یا وارد
همکاریهای مشترک در زمینه توسعه و تجاریسازی فناوری شوند .ماچو-استادلر و همکاران ()2007
نیز از شکاف و فاصله میان فعالیتهای دانشگاهها و صنایع به عنوان یک چالش اصلی پیش روی دفاتر
انتقال فناوری نام برده است؛  )3در برخی از مواردی هم که اعالم نیازی در زمینه همکاریهای فناورانه
از س��مت صنعت یا سازمانهای دولتی صورت میگیرد ،پس از مدتی مشخص میشود که همکاریها
به صورت نمایش��ی یا فرمایش��ی بوده اس��ت و هیچ نیاز فناورانه واقعی در پس همکاری نهفته نیست؛
چرا که ش��رکت صنعتی یا سازمان دولتی در جهت بهرهگیری از برخی مزیتها و معافیتها به سمت
ش��رکتهای دانشبنیان یا مراکز پژوهش��ی آمده است؛  )4از جمله چالشهای دیگر میتوان به وجود
انبوهی از ساختارها اشاره کرد که دارای همپوشانی باالیی در کارکردها هستند و بعضاً دچار موازیکاری

میباش��ند .برخی از این س��اختارها که در سالهای اخیر شکل گرفتهاند عبارتاند از :پارکهای علم و
فناوری ،مراکز رشد ،دفاتر ارتباط با صنعت ،شتابدهندهها و غیره؛  )5از طرفی ،بیاثر ماندن فعالیتها
و جریانهای قبلی در زمینه تجاریسازی فناوری ،اعتماد به هرگونه جریانسازی جدید مثل تأسیس
دفاتر انتقال فناوری در دانش��گاهها را کاهش داده است ،به گونهای که افراد در نگاه اول میگویند :چه
تضمینی وجود دارد که دفاتر انتقال فناوری به سرنوش��ت بقیه س��اختارهای ایجادشده طی سالهای
قبل دچار نشوند؟ به عنوان مثال ،هاشمنیا و همکاران ( )1388از کمتوجهی به فرهنگ کارآفرینی در
نظام دانشگاهی ایران ،تضاد با اولویتهای دانشگاه در زمینه آموزش و پژوهش بنیادی ،کمبود اعضای
هیئتعلمی یا کارشناس��ان مجرب در حوزه تجاریس��ازی ،کمبود منابع الزم برای ایجاد سازوکارهای
اجرایی کارآمد ،فقدان تجربه کافی برای اعمال مدیریت متمرکز بر پژوهش ،توس��عه و تجاریسازی و
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کم توجهی به مسائل و نیازهای صنعت و جامعه از سوی دانشگاهها به عنوان چالشهای کلیدی پیش
روی دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی یاد میکنند که در صورت عدم توجه جدی به آنها همچنان باید

شاهد تجارب نسبتاً ناموفق در این زمینه باشیم.
محور کارکردها

در محور کارکردها میتوان به این مضامین اصلی اشاره کرد )1 :دفتر انتقال فناوری باید به دنبال یافتن
راه مناسبی برای تأمین مالی توسعه و تجاریسازی فناوری باشد؛ زیرا این فرآیند حداقل تا چند سال
اول بس��یار هزینهبر اس��ت و ممکن است بازگشت سرمایه چشمگیری نداش��ته باشد .برخی از راههای
تأمین مالی میتواند تشکیل کنسرسیومی میان چند دانشگاه با هدف تسهیم هزینهها و یا یافتن یک
س��ازمان خیریه که حاضر به تأمین مالی توس��عه و تجاریسازی فناوری باشد؛  )2دفتر انتقال فناوری
برای اینکه در دام راهبرد انفعالی در تجاریسازی فناوری نیفتد و بتواند با نسلهای آتی فناوری همگام
باشد ،ناگزیر است رصد ،آیندهنگاری و هوشمندی فناورانه را در دستور کار خود قرار دهد؛  )3از طرفی،
برای اینکه دفتر انتقال فناوری و دانش��گاه بتوانند نقش پررنگی در پاس��خ دادن به نیازها و معضالت
جامعه در آینده داشته باشند ،الجرم باید درک صحیحی از نیازهای جامعه از زمان حال و آینده کسب
نمایند؛  )4همکاری اثربخش با شبکهای از همکاران پژوهشی و صنعتی مشروط به شبکهسازی و کسب
شناخت کافی از ظرفیتها و توانمندیهای بازیگران مختلف شبکه است که باید مورد توجه دفتر انتقال
فناوری قرار گیرد؛  )5تعریف طرحهای پژوهشی نیازمحور ،مسئلهمحور و تقاضامحور از جمله مهمترین
کارکردهای دفتر انتقال فناوری اس��ت که بعدا ً پذیرش فناوری از سوی صنعت و پذیرش محصوالت از
سوی جامعه را تسهیل مینماید .الخانی ( )2008نیز از ایجاد پل ارتباطی و همکاریهای اثربخش میان
دانشگاهها و صنایع به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دفاتر انتقال فناوری نام برده است؛  )6دفتر انتقال
فناوری نیازمند برگزاری دورههای آموزشی و مهارتآموزی متعدد در زمینه کارآفرینی ،تجاریسازی،
کس��بوکار ،بازاریابی ،مالی و حقوقی برای پژوهشگران و مخترعان است تا از این مجرا دید وسیعتری
از فراین��د انتقال و تجاریس��ازی فناوری در این افراد ایجاد نماید .ایج��اد فرهنگ کارآفرینی در میان
دانش��گاهیان و ارائه آموزشهای الزم در این زمینه از مواردی اس��ت که دیآمیکو و همکاران ()2012
به آن اش��اره کردهاند؛  )7فرآیند تجاریس��ازی فناوری یک مس��یر سنگالخی است که با بنبستها و
چالشهای متعددی در زمینههای مالی و حقوقی مواجه میش��ود .لذا ارائه خدمات مشاورهای مناسب
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میتواند تا حدودی از بروز این مش��کالت جلوگیری نماید؛  )8در جایی که انبوهی از پژوهش��گران در
حال انجام تعداد زیادی طرحهای پژوهشی هستند که در بازههای زمانی مختلفی و با منابع متعددی
قرار است به دستاوردهای فناورانه متنوعی منجر شود ،ایجاد زیرساختها و پایگاههای اطالعاتی مناسب
از اهمیت باالیی برخوردار است ،به گونهای که دسترسی به اطالعات مناسب را در زمان مناسب برای
افراد مناسب مهیا سازد.
نتیجهگیری
این پژوهش با هدف شناسایی عقالنیتها ،اهداف ،چالشها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری دانشگاه
علوم پزش��کی تهران انجام گرفته اس��ت .تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبه گروهی با  10نفر از
خبرگان دانشگاهی از طریق روش تحلیل مضمون منجر به شناسایی برخی مضامین پایه و سازماندهنده
شده است که حول چهار مضمون فراگیر یعنی عقالنیتها ،چالشها ،اهداف و کارکردهای دفاتر انتقال
فناوری دانشگاهی گرد آمدهاند .در ادامه به برخی داللتهای نظری این پژوهش پرداخته شده است:
•توجه به اینکه ایجاد دفتر انتقال فناوری یکی از ابزارهای سیاس��تی موجود برای رونق بخش��یدن
به فعالیتهای نوآورانه و کارآفرینانه است و بهکارگیری ابزارهای سیاستی دیگر در کنار این ابزار
میتواند منجر به همافزایی شود.
•تغییر راهبرد از انفعالی به فعاالنه در نگاه به موضوع تجاریسازی فناوری و توجه به این نکته که
تجاریسازی فناوری از همان ابتدای امر یعنی ایدهپردازی و تعریف طرح پژوهشی آغاز میشود.
•تغییر رویکرد از مبادلهای به تعاملی در دفتر انتقال فناوری ،بدین معنا که این دفتر باید در تمام
مراحل فرآیند پژوهش تا تجاریس��ازی در کنار س��ایر بازیگران باشد و نقشی پررنگ در راهبری
این فرآیند ایفا نماید.
•یکپارچهس��ازی میان مأموریتهای س��هگانه آموزش ،پژوهش و تجاریس��ازی و توجه به اینکه
مأموریته��ای مزبور منفک و مجزای از هم نیس��تند و کارکرد اصلی دفت��ر انتقال فناوری ایجاد
همسویی و همافزایی میان این مأموریتها میباشد.
•داش��تن نگاهی جامع و متوازن به همه کارکردهای دفاتر انتقال فناوری نظیر آموزش و توس��عه
پژوهشگران ،آیندهنگاری و هوشمندی فناوری ،مطالعات اولیه و امکانسنجی طرحها ،شبکهسازی
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با بازیگران داخلی و خارجی مشتمل بر دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و صنایع مرتبط ،ارتباط با
جامعه و نمانامسازی 1مثبت برای دانشگاه
همچنین ،در ادامه به برخی داللتهای مدیریتی این پژوهش پرداخته شده است:
•پرداختن به موضوعات آیندهنگاری فناوری و مطالعه بازار به عنوان س��ازوکارهایی پیشفعاالنه در
زمینه تجاریس��ازی فناوری جهت جلوگی��ری از هرگونه غفلت راهبردی در زمینههای روندهای
فناورانه و اجتماعی
•طراحی مدل کس��بوکار ،جریان هزینهای و درآمدی و یافتن نقطه سربهس��ر فعالیتهای دفتر
انتقال فناوری و توجه به ضرورت سرمایهگذاری چشمگیر طی سالهای آغازین فعالیت دفتر
•ایجاد زیرس��اختهای پش��تیبان در زمینههای جم��عآوری ،تحلیل و اش��اعه اطالعات مرتبط با
فعالیتهای علمی و پژوهشی از منظر منابع مالی و انسانی پروژهها ،دستاوردهای علمی و غیره در
راستای بهبود و اصالح سیاستگذاریها و تصمیمگیریها
•تعریف طرحهای پژوهشی مشترک میان دانشگاه و صنعت با هدف جهت بخشیدن به پژوهشهای
دانشگاهی و باال بردن ظرفیت جذب صنعت
•تعام��ل و هم��کاری با بازیگران خارجی و بینالمللی هم در زمینه طراح��ی و راهاندازی نظامهای
مدیریتی و هم در زمینههای تعریف و انجام پروژههای پژوهشی
•توجه ویژه به موضوع ظرفیتسازی و توانمندسازی منابع انسانی دفتر انتقال فناوری چه در سطوح
مدیریتی و چه در سطوح کارشناسی

1 . Branding
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