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چکیده
تجاریسازی فرآیندی است کﻪ بﻪوسیلﻪ آن دانﺶ ،مﻬارت و اﺧتراع توﻟید شده در دانشگاهها در دسترس و مورد بﻬرهبرداری
سازمانها و ﺟامﻌﻪ ﻗرار میﮔیرد .تجاریسازی تحقیقات و دانﺶ توﻟیدی ،فﻌاﻟیتی اﺟتنابناپذیر در راستای ﺟبران هزینﻪهای
تحقیق و توسﻌﻪ مراکز تحقیقاتی دوﻟتی و ﺧصوصی کشور بﻪ شمار میآید کﻪ میتواند عالوه بر فراهم آوردن امکان سرمایﻪ
ﮔذاری در فناوریهای بﻬتر و پیشرفتﻪتر برای محققان و مؤسسات عرضﻪکننده دانﺶ ،بﻪ توسﻌﻪیافتگی کشور و رﻗابتپذیر شدن
آن در کلیﻪ صنایع بﻪویژه صنایع پیشرفتﻪ کمک شایانی نماید .در واﻗع برای تقویت عملکرد اﻗتصادی ،تمرکز استراتژی سیاست
مداران بر برنامﻪهای نوآوری ،توسﻌﻪ فناوری و تجاریسازی ﻗرار دارد .اهمیت این دیدﮔاه بﻪﻗدری است کﻪ بسیاری از کشورها بﻪ
نقﺶ آن در توسﻌﻪ پی بردهاند و آن را در رأس برنامﻪها و سیاستهای علمی ﺧود ﻗرار دادهاند .دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی این
کشورها ،تجاریسازی تحقیقات و کسب درآمد از فﻌاﻟیتهای تحقیقی را ﺟزء اوﻟویتهای ﺧود ﻗرار دادهاند تا هم نقشی را در
رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودﺟﻪ مورد نیاز را برای ادامﻪ و ﮔسترش تحقیقات فراهم کنند.
واژههای كلیدی :تجاریسازی دانﺶ ،آموزش عاﻟی ،پژوهشﻬای دانشگاهی
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مقدمه
آنچﻪ مانع توسﻌﻪ علمی و اﻗتصادی کشور می شود دوری نظام اﻗتصادی ،صنﻌتی و تجاری از نظام علمی ،آموزشی و تحقیقاتی
کشور است .برای آن کﻪ بتوان این شکاف عظیم علمی و اﻗتصادی کشور را با دنیای پیشرفتﻪ پر نمود ،باید دست بﻪ انقالبی
بزرگ زد و آن تجاریسازی ع لم دانﺶ است و تا زمانی کﻪ این مشکل حل نشود ،همچنان در سطحی ﮔسترده ،نﻪ بﻪ علم
دسترسی پیدا ﺧواهد شد و نﻪ بﻪ ثروت .برای توسﻌﻪ پایدار در ﺟامﻌﻪ باید علم بﻪ فرهنگ تبدیل شود و فرهنگی کردن علم در
ﺟامﻌﻪ نیز از مسیر تجاریسازی آن میﮔذرد .بﻪﻃور کلی پذیرفتﻪ شده کﻪ دانشگاهها ،ابزار مﻬمی در تسﻬیل شکلﮔیری اﻗتصاد
مبتنی بر دانﺶ هستند .از آنﺟا کﻪ دانﺶ زیادی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دوﻟتی توسﻌﻪ یافتﻪ و رسوب نموده،
دانشگاهها میتوانند بﻪعنوان تسریعکننده توسﻌﻪ اﻗتصادی و اﺟتماعی منطقﻪای عمل کنند .بﻪ همین دﻟیل بسیاری از کشورها،
در حال انجام اصالحات دانشگاهی و ایجاد تحول هستند .در این میان ،عنصر نوآوری و نقﺶ دانشگاهها ،بﻪ ﮔونﻪای اهمیت یافتﻪ
کﻪ نمایﻪ رﻗابتپذیری ﺟﻬانی کشورها است .دستﻪبندی کشورهای ﻏنی از نظر نوآوری و فقیر از نظر نوآوری را ﺟایگزین تمایز
سنتی بین کشورهای توسﻌﻪ یافتﻪ و در حال توسﻌﻪ نمودهاند .در واﻗع همﭼنان کﻪ دانﺶ برای نوآوری و توسﻌﻪ کسب و کار
ﺟدید مﻬمتر شده و بﺨﺶ رو بﻪ افزایشی از ﺟامﻌﻪ بـﻪ آموزش عاﻟی وارد میشوند ،دانشگاهها نقﺶ مﻬمتری در نوآوری بازی
میکنند و ورود دانشگاهها بﻪ تجارت دانﺶ و فناوری از یک مزیت بﻪ یک ضرورت تبدیل شده است؛ نوبﻪ ﺧود ،بﻪ شناﺧت رابطﻪ
بین تحقیق دانشگاهی و رشد اﻗتصادی کمک میکند .بنابراین ضرورت تجاریسازی دانﺶ بیﺶ از پیﺶ آشکار میﮔردد
(بندریان ،صدرایی ،بﻬرادی .)1387
تجاریسازی فرآیندی است کﻪ بﻪوسیلﻪ آن دانﺶ ،مﻬارت و اﺧتراع توﻟید شده در دانشگاهها در دسترس و مورد بﻬرهبردای
سازمانها و ﺟامﻌﻪ ﻗرار میﮔیرد .تجاریسازی تحقیقات و دانﺶ توﻟیدی ،فﻌاﻟیتی اﺟتنابناپذیر در راستای ﺟبران هزینﻪهای
تحقیق و توسﻌﻪ مراکز تحقیقاتی دوﻟتی و ﺧصوصی کشور بﻪ شمار میآید کﻪ میتواند عالوه بر فراهم آوردن امکان سرمایﻪ
ﮔذاری در فناوریهای بﻬتر و پیشرفتﻪتر برای محققان و مؤسسات عرضﻪکننده دانﺶ ،بﻪ توسﻌﻪیافتگی کشور و رﻗابتپذیر شدن
آن در کلیﻪ صنایع بﻪویژه صنایع پیشرفتﻪ کمک شایانی نماید .در واﻗع برای تقویت عملکرد اﻗتصادی ،تمرکز استراتژی سیاست
مداران بر برنامﻪهای نوآوری ،توسﻌﻪ فناوری و تجاریسازی ﻗرار دارد .اهمیت این دیدﮔاه بﻪﻗدری است کﻪ بسیاری از کشورها بﻪ
نقﺶ آن در توسﻌﻪ پی بردهاند و آن را در رأس برنامﻪها و سیاستهای علمی ﺧود ﻗرار دادهاند .دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی این
کشورها ،تجاریسازی تحقیقات و کسب درآمد از فﻌاﻟیتهای تحقیقی را ﺟزء اوﻟویتهای ﺧود ﻗرار دادهاند تا هم نقشی را در
رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند و هم بودﺟﻪ مورد نیاز را برای ادامﻪ و ﮔسترش تحقیقات فراهم کنند (داناییفرد و اسالمی،
.)1389
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با توﺟﻪ بﻪ آنچﻪ بیان شد ،در ذیل بﻪ تﻌریف تجاریسازی دانﺶ ،بیان ضرورت تجاریسازی دانﺶ ،فرآیندها و اﻟزامات آن
پرداﺧتﻪ میشود.

تعریف تجاریسازی دانش
در سادهترین تﻌریف ،تجاریسازی بﻪ انتقال تکنوﻟوژی بسیار نزدیک است .فرآیند تجاریسازی همان فرآیند انتقال دانﺶ و
تکنوﻟوژی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بﻪ صنایع موﺟود یا کسب و کارهای ﺟدید است .تجاریسازی فرآیندی است کﻪ از
تمام پتانسیلهای ممکن استفاده میکند تا کسانی کﻪ در نوآوری تکنوﻟوژیکی سرمایﻪﮔذاری میکنند ،بتوانند فواید ایجاد شده
بﻪوسیلﻪ نوآوری را بﻪ دست آورند (عباس بازرﮔانی .)1387 ،در این تﻌریف از تجاریسازی ﭼند نکتﻪ ﻗابل توﺟﻪ وﺟود دارد :اول:
عمل تجاریسازی یک فرآیند است؛ بﻪ عبارتی ،دارای یک ورودی مﻌین است کﻪ مسیری را برای رسیدن بﻪ یک ﺧروﺟی ﻃی
نموده و در این مسیر در هر ایستگاه ارزش افزودهای بر آن بار میشود .دوم اینکﻪ در این فرآیند از تمامی پتانسیلهای ممکن
استفاده میشود؛ بﻪ عبارتی ،نیروی کار ،ساﺧتار سازمانی ،ﻗوانین و مقررات ،تکنوﻟوژی و هر آنچﻪ کﻪ بﻪعنوان پتانسیل مطرح
است .بﻪنوعی درﮔیر در موضوع تجاریسازی ﺧواهند بود و سوم تجاریسازی تکنوﻟوژی بﺨشی از نوآوری تکنوﻟوژیکی است و
اﮔر نوآوری را از پرداﺧتن بﻪ ایده تا ورود بﻪ بازار در نظر بگیریم بدون تجاریسازی ،نوآوری و در نتیجﻪ تکنوﻟوژی وﺟود نﺨواهد
داشت .تجاریسازی دانﺶ فرآیندی است کﻪ دانﺶ توﻟید شده در دانشگاه و سازمانهای تحقیقاتی را بﻪ محصوالت ﻗابل عرضﻪ
در بازار یا فرآیندهای صنﻌتی تبدیل میکند.
تجاریسازی عبارت است از تبدیل یافتﻪهای ﺟدید و ایدههای پژوهشی بﻪ محصوالت و ﺧدمات و فناوریهای ﻗابل ارائﻪ بﻪ بازار.
بﻪعبارت دیگر تجاریسازی تحقیقات مجموعﻪ ﭼاﻟﺶهایی را کﻪ بﻪمنظور فروش کارهای تحقیقاتی با هدف کسب سود و ارتباط
هر ﭼﻪ بیشتر آموزش و پژوهﺶ با اهداف اﻗتصادی و اﺟتماعی صورت میپذیرد را ﮔویند .افزایﺶ حجم تجارت ﺟﻬانی در دو
دهﻪ اﺧیر و رسیدن آن بﻪ مرز  31تریلیون دالر عمدت ًا ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی است .محققان بﻪﻃور مستمر
تالش می کنند کﻪ کاالهای ﺟدیدی ابداع و بﻪ بازار عرضﻪ کنند کﻪ مشا بﻪ آنها ﻗبالً وﺟود نداشتﻪ باشد یا از ویژﮔیهای نوینی
برﺧوردار باشند .از آن ﺟا کﻪ در دنیای کاالها ﭼرﺧﻪ حیات بﻪ سبب تحوالت سریع تکنوﻟوژیکی بسیار کوتاه است ،پژوهشگران
سﻌی می کنند کاربردهای متنوعی از ﻃریق همگرایی تکنوﻟوژیکی متﻌدد برای هر یک از کاال ایجاد کنند و میزان تقاضا و دوره
ماندﮔاری آن را در بازار افزایﺶ دهند (دانایی فرد ،اﻟزامی.)1383 ،
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با توﺟﻪ بﻪ تﻌاریف باال تجاریسازی را میتوان بﻪ بازار رسانیدن یک ایده و یا یک نوآوری دانست .این فرآیند مستلزم همکاری و
تﻌامل ﺟدی مراکز آموزش عاﻟی و سازمانهای تحقیقاتی وابستﻪ بﻪ دوﻟت شرکتهای صنﻌتی ،سازمانهای ماﻟی و سرمایﻪ
ﮔذاری ،کارآفرینان و افراد علمی میباشد.

ضرورت تجاریسازی دانش

اهمیت دانﺶ بﻪعنوان محرک رشد اﻗتصادی و عامل افزایﺶ بﻬرهوری مورد تأکید اﻏلب دوﻟتها و بﺨﺶهای دانشگاهی و
صنﻌتی در سطح دنیا میباشد .امروزه در عرصﻪ اﻗتصاد ،توﻟید دانﺶ در کنار انتشا ر موفق آن و کاربرد مؤثر آن در عرصﻪ توﻟید
بﻪ یک هدف ﺟﻬانی تبدیل شده است .دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نﻪ تنﻬا از ﻃریق پیشبرد دانﺶ و آموزش نیروی کار
متﺨصص ،بلکﻪ نقﺶ مؤثرتری در پیشرفت تکنوﻟوژیک کشورها می توانند ایفا نمایند .از سوی دیگر توﺟﻪ بﻪ همکاری و پیوند
ﻗوی بین دانشگاه و تجارت موﺟب انتقال تکنوﻟوژی از سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهها بﻪ بازارهای تجاری میﮔردد .اهمیت
دانﺶ تجاری تنﻬا هنگامی آشکار می شود کﻪ از آن در بﻬبود بﺨشیدن عرصﻪء مؤثر توﻟید استفاده شود .بﻪ همین دﻟیل است کﻪ
ﺟریان دانﺶ و انتشار تکنوﻟوژی اهمیت پیدا کرده است .در بﺨﺶ دانشگاهی دیگر ذﺧیرهسازی دانﺶ بﻪ تنﻬایی راضیکننده
نمیباشد ،بلکﻪ اﻃمینان از کاربرد دانﺶ بﻪﮔونﻪهایی کﻪ ﺟامﻌﻪ بتواند از منافع سرمایﻪﮔذاری در تحقیقات بﻬرهبرداری نماید
یکی از اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی است .بﻪﻃور کلی ﺟامﻌﻪ مستقیماً از منافع تحقیقات دانشگاهی بﻬره نمیبرد .مگر آن
کﻪ راهکارهایی ﻃراحی شود کﻪ نتایج تحقیقات بﻪ شرکتها یﻌنی عامالن اﻗتصادی کﻪ در زمینﻪ سرمایﻪﮔذاری تجاری تﺨصص
دارند ،سپرده شود مشروط بﻪ اینکﻪ منافع دانشگاه تأمین ﮔردد .اﮔر این دیدﮔاه را بپذیریم کﻪ توانایی ﺟامﻌﻪ در بﻬرهﮔیری از
تحقیقات دانشگاهی کﻪ باﻟقوه ﻗابل تجاریسازی هستند افزایﺶ می یابد ،باید بﻪ این نکتﻪ نیز توﺟﻪ داشتﻪ باشیم تا زمانی کﻪ
نتایج این تحقیقات بﻪ شرکتهای بﺨﺶ ﺧصوصی و عمومی انتقال نیابد و توسط آنها بﻪ کار ﮔرفتﻪ نشود آن هم با یک تسریع
و اﻏتنام و ﻗت مناسب انتقال ،سودی از پژوهﺶ عاید مردم و یا دانشگاه نﺨواهد شد .بنابراین نتیجﻪ سیاستهای حاکم بر
تحقیقات دانشگاهی باید انتقال سریع نتایج این تحقیقات بﻪ شرکتهای بﺨﺶ ﺧصوصی و عمومی با همکاری دستگاهها در
راستای نفع عمومی باشد (فکور.)1387 ،

الزامات تجاریسازی دانش
دانشگاه ها در راستای انجام مأموریت ﺧویﺶ ،نیازمند ﭼشم اندازی منسجم برای توﻟید و انتقال دانﺶ و فناوری ،از ﻃریق
یکپارﭼﻪسازی پژوهﺶ و تجاریسازی یافتﻪهای تحقیقاتی ﺧویﺶ بر مبنای اﻟگوی کارآفرینی فناورانﻪ میباشند .نﻬادینﻪ نمودن
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تجاریسازی تحقیقات ﺧویﺶ بر مبنای اﻟگوی کارآفرینی فناورانﻪ میباشند .نﻬادینﻪ نمودن تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی،
ملزومات و پیﺶشرطهایی از این دست را می ﻃلبد :برﺧورداری از ظرفیت تحقیق و توسﻌﻪ ،فرهنگ نﻬادی نوآورانﻪ ،منابع ماﻟی
و انسانی ،مدیریت تسﻬیلﮔرایانﻪ ،نظام پاداش برانگیزاننده و سازکارهای پیوند مقتضی با بﺨﺶ ﺧصوصی ،بازار ،صنﻌت و ﻏیره
(عباسی ،ﻗلیپور و پیراننژاد.)1386 ،
نتایج بﻪدست آمده از پژوهﺶها نشان میدهد کﻪ دانشگاهها باید فراﮔرد انتقال فناوری از دیدﮔاه راهبردی نگریستﻪ راهبردی
نگریستﻪ و برﺧی ضرورتهای آن مانند تغییر در مدیریت نیروی انسانی ،تدوین اهداف و اوﻟویتهای نﻬادی برای انتقال فناوری
و تصمیم ﮔیری در مورد منابع تﺨصیص یافتﻪ بﻪ این فراﮔرد را برای تحقق و ارتقای اثربﺨشی آن ،مد نظر ﻗرار دهند (سیگل1و
همکاران.)2003 ،
اﻟزامات تجاریسازی نتایج پژوهﺶهای دانشگاهی را میتوان بﻪ  3ﮔونﻪ فرهنگی ،ساﺧتاری و سیاسی ـ ﻗانونی تقسیم کرد.
دانشگاه با ایجاد فرهنگ مساعد و مشوق تجاریسازی دانﺶ ،ایجاد ساﺧتارهای مناسب برای مدیریت داراییهای فکری و اتﺨاذ
ﻗوانین و ﺧطمشیهای تسﻬیلکننده و مشوق ،میتوانند زمینﻪ حرکت ﺧود را بﻪ سمت تجاریسازی دانﺶ ،کارآفرینی و
مشارکت در توسﻌﻪ اﻗتصادی فراهم سازند (داناییفرد و اسالمی.)1387 ،

روند تجاریسازی دانش
در سالهای اﺧیر مؤسسات آموزش عاﻟی در ﺟوامع ﻏربی و در حال توسﻌﻪ ،با تغییرات زیادی مواﺟﻪ بودهاند .با ظﻬور اﻗتصاد
دانشی ،ﺧطمشیهای ناظر بر آموزش عاﻟی ،متحمل فشارهایی شدهاند کﻪ سبب شده بﻪعنوان ابزاری برای رﻗابتهای اﻗتصادی
در بازارهای ﺟﻬانی ایفای نقﺶ کنند .این بدان مﻌناست کﻪ ارزشیابی و نگاه بﻪ آموزش و تحقیق دانشگاهی بﻪﻃور فزایندهای از
زاویﻪ اﻗتصادی امکانپذیر شده است .در تطابق با این تغییر ﺧطمشیها و تغییر زاویﻪ نگاه بﻪ دانشگاه ،اﻟگوهای تأمین سرمایﻪ و
سبکهای مدیریت دانشگاهها با تحوالت کﺜیری مواﺟﻪ شده است (داناییفرد و اسالمی.)1387 ،
در بسیاری از کشورها ادارهای تحت عنوان دفاتر انتقال فناوری ،ﺟﻬت تسﻬیل انتقال دانﺶ تجاری شده از دانشگاهها بﻪ صنایع
تأسیﺲ شده است .نقﺶ عمده این دفاتر ،حفاظت از داراییهای فکری دانشگاه و نتایج پژوهﺶهای دانشگاهی و انتقال تجاری
دانﺶ از ﻃریق واﮔذاری حق امتیاز اﺧتراعات یا سایر انواع داراییهای فکری ناشی از پژوهﺶهای دانشگاهی بﻪ صنﻌت است.
(موحدیفر ،اﻟوانی ،ﺧنیفر )1394،در همین راستا مدیران دانشگاههای ایران در پی استراتژی تجاریسازی ،بﻪ فﻌاﻟیتهای تجاری
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زیر روی آوردهاند :پژوهﺶهای مشترک دانشگاه و صنﻌت ،مشاوره یا فروش مﻬارت شﺨصی بﻪمنظور حل مسایل مراﺟﻌان ،راه
اندازی سازمانها و شرکتهایی کﻪ در آنها با فروش نتایج پژوهشی ،بﻬرهبرداری ماﻟی صورت میپذیرد ،ارایﻪ آموزشهای
کاربردی مبتنی بر شﻬریﻪ ،سﺨنرانیهای اعضاء هیأت علمی در ﺧارج از دانشگاه ،پروژههای پژوهشی کﻪ توسط ﮔرنتهای
دوﻟتی یا شرکتهای صنﻌتی تحت حمایت ماﻟی ﻗرار میﮔیرند ،ارزیابی پتانسیل تجاری نتایج پژوهﺶها و عقد ﻗراردادهای
ﻟیسانﺲدهی و حق اﺧتراع (شاین2و همکاران.)2006 ،
مفﻬوم انتقال فناوری بین بﺨﺶ دانشگاهی و صنﻌت ﭼنین بیان میشـود :انتقال یک ایده ،روش ،مﻬارت ،دانﺶ فنی ،دارایی
فکری ،کشف یا اﺧتراع ناشی از پژوهﺶ علمی انجام شده در بﺨﺶ دانشگاهی بﻪ یک محیط صنﻌتی کﻪ در آن ممکن است بﻪ
توسﻌﻪ و یا بﻬبود محصوالت و فرآیندها منجر شود .این مفﻬوم کﻪ صنﻌتیسازی دانﺶ بﺨﺶ دانشگاهی نیز اﻃالق میشود ،بﻪ
ﻟحاظ کاربردی دﻗیقاً مرتبط و مترادف با مفﻬوم تجاریسازی نتایج پژوهﺶها است (این کالدسریا.)2006 3،

فرآیند تجاریسازی نتایﺞ پﮋوهشهای دانﺸﮕاهی
فرآیند تجاریسازی فناوری فرآیندی ساده و ﺧطی نیست بلکﻪ فرآیندی پیچیده است کﻪ بازیگران متﻌدد با توانمندیهای
ﮔوناﮔون در آن ایفای نقﺶ میکنند .ایـن فرآیند نیازمند مﻬارتهایی از ﻗبیل توسﻌﻪ محصول ،ارزیابی بازار ،راهبرهای بازار،
مدیریت منابع ماﻟی ،مﻬندسی و مدیریت توﻟید ،حسابداری و  ...است .مطاﻟﻌات در ﺧصوص فرآیند تجاریسازی و زیرساﺧتهای
مربوط بﻪ آن بﻪﻃور عمده با تﻌریف مفاهیم تجاریسازی و مفﻬوم پردازی فرآیند آن سر و کار دارد .بﻪﻃور کلی فرآیند ایده تا
بازار (علم تا عمل) را میتوان بﻪ  3مرحلﻪ مجزا تبدیل کرد کﻪ عبارتند از ایدهپردازی توسﻌﻪ فناوری محصول و در نﻬایت
تجاریسازی آن .در این فرآیند ابتدا یک ایده کﻪ بﻪ اندازه کافی بازار دارد از منابع مﺨتلف ایجاد میشود و پرورش مییابد .در
مرحلﻪ توسﻌﻪ این ایده بﻪ فناوری یا محصول مورد نظر تبدیل میشود (دانزنک.)1997 4،
مکانیزمها تجاریسازی دانﺶ
نتایج پژوهﺶها توسط مکـانیزمهای مﺨتلفی ﻗابل انتقال هستند .اﮔرﭼﻪ انتقال نتایج پژوهﺶها بﻪ صنﻌت بﻪﻃور وسیﻌی بﻪ
عامل اساسی ﺟﻬت رشد و رﻗابتپذیری صنﻌت پذیرفتﻪ شده است؛ وﻟی مکانیزم انتقال دانﺶ و فناوری بﻪعنوان بﻬترین مکانیزم
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وﺟود ندارد .با در نظر ﮔرفتن انواع مﺨتلف مکانیزمهای انتقال دانﺶ ،برﺧی از مسیرهای مﺨتلفی کﻪ بﺨﺶ تجاری میتواند بﻪ
نتایج پژوهﺶهای دانشگاهی دسترسی پیدا کند و از آنها بﻬرهمند شود بﻪ ﻗرار زیرند:
 .1انتشار و تبادل آزاد ایدهها و اﻃالعات ار ﻃریق سمینارها و سایر شکلهای ارتباﻃات ﻏیررسمی ارتباط مؤثر میان دانشگاهها
 .2بﻬرهبردای از داراییهای فکری از ﻃریق روشهای متﻌدد و متنوع تشکیل شرکتهای دانشگاهی بر مبنای فﻌاﻟیتهای
مجوزدهی ،تأسیﺲ شرکتهایی با سرمایﻪﮔذاری مشترک و شرکتهای تأسیﺲ یافتﻪ توسط کارکنان و دانشجویان فارغ
اﻟتحصیل ایجاد مراکز رشد فناوری و پارکهای علم و فناوری در دانشـگاهها :مرکز رشد مرکزی است تحت مدیریت متﺨصصان
حرفﻪای ،کﻪ با ارایﻪ ﺧدمات حمایتی ،از ایجاد و توسﻌﻪ کارآفرینانی کﻪ در ﻗاﻟب واحدهای نوپای فﻌال در زمینﻪهای مﺨتلف
منتﻬی بﻪ فناوری تشکیل شدهاند و اهداف اﻗتصادی مبتنی بر دانﺶ و فن دارند ،پشتیبانی میکنند .پارک علم و فناوری
سازمانی است کﻪ بﻪ وسیلﻪ متﺨصصان حرفﻪای مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایﺶ ثروت در ﺟامﻌﻪ از ﻃریق ارتقاء
فرهنگ نوآوری و رﻗابت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و مؤسسﻪهای متکی بر علم و دانﺶ است .برای دستیابی بﻪ
این هدف ،پارک علمی ،ﺟریان دانﺶ و فناوری را در میان دانشگاهها ،مؤسسﻪهای تحقیق و توسﻌﻪ ،شرکتهای ﺧصوصی و بازار
بﻪ حرکت انداﺧتﻪ و مدیریت میکند و رشد شرکتهای متکی بﻪ نوآوری را از ﻃریق مرکز رشد و فرآیندهای زایشی تسﻬیل می
کند (ﻟین و اﻟبرت.)2004 5،

نتیجهگیری
تﻌاریف متﻌددی برای تجاری سازی دانﺶ بیان شده است اما از بین این تﻌاریف ﻃبق بررسی های انجام شده فرآیند
تجاریسازی همان فرآیند انتقال دانﺶ و تکنوﻟوژی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بﻪ صنایع موﺟود یا کسب و کارهای ﺟدید
است می باشد .در پارادایم دانشگاهی از تجاریسازی بﻪعنوان یکی از ابﻌاد مﻬم و اساسی آن یاد میشود کﻪ در توسﻌﻪ کسب و
کارهای دانشگاهی کﻪ بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی استوارند نقﺶ بﻪسزایی ایفا میکنند .از سوی دیگر در پژوهﺶهای
ﮔذشتﻪ ضرورت های تجاری سازی دانﺶ تحقیقات دانشگاهی بﻪعنوان یکی از عوامل مﻬم پیﺶ برنده تجاریسازی تشریح شده
است .تجاری سازی دانﺶ برای تحقق تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در زمینﻪ های ﮔوناﮔون امری اساسی تلقی شده کﻪ
دارای ﭼاﻟﺶهای فراوانی میباشد و از اﻟزامات آن می باشد .نﻬادینﻪ نمودن تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ،ملزومات و پیﺶ
شرطهایی از این دست را می ﻃلبد :برﺧورداری از ظرفیت تحقیق و توسﻌﻪ ،فرهنگ نﻬادی نوآورانﻪ ،منابع ماﻟی و انسانی،
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مدیریت تسﻬیلﮔرایانﻪ ،نظام پاداش برانگیزاننده و سازکارهای پیوند مقتضی با بﺨﺶ ﺧصوصی یکی از دالیل و همچنین
ضرورت های تجاری سازی دانﺶ این می باشد کﻪ امروزه در عرصﻪ اﻗتصاد ،توﻟید دانﺶ در کنار انتشار موفق آن و کاربرد مؤثر
آن در عرصﻪ توﻟید بﻪ یک هدف ﺟﻬانی تبدیل شده است .دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نﻪ تنﻬا از ﻃریق پیشبرد دانﺶ و آموزش
نیروی کار متﺨصص ،بلکﻪ نقﺶ مؤثرتری در پیشرفت تکنوﻟوژیک کشورها میتوانند ایفا نمایند.
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