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 .1کارشناسارشد ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/60/52 :؛ تاریخ پذیرش) 3131/33/60 :

چکیده
قرارگرفتن ایران در جایگاه نهم دنیا در تولید دانش نانو ،چشممانمدای رشنمن ش ادیمد رش را مظ د بمور همره مردار ای فرتمتهما
تجار سای ش خلق ثرشت ر دب ا ف اشر نانو فرارش کشور قرار داده است .دانشگاهها ش دراکز پژشهشی ظ ع موان سمایدانهمایی کمظ
پژشهشگران در آن تحقیقات علمی انجام دیده د ،نقشمی دمرثر در تجمار سمای تحقیقمات دارنمد .همد ایمن پمژشهش ،ن اسمایی ش
اشلویت د عوادل سایدانی تأثیرگذار ر راهبرد تجار سای تحقیقات ف اشر نانو در ایران است .رشش این پژشهش کیفی -کمی است.
ا زار رش کیفی دصاحبة نیمظساختاریافتظ ش ا زار رش کمی ،پرسش ادظ است .رشش تحلیل در رش کیفی ،کدگذار در سمظ درحلمظ ،ش
در رش کمی ،تحلیل عادلی ش آنالیز شاریانس یکطرفظ است .در نتیجظ 16 ،عادل سایدانی در قالب نظ ُعد ن اسایی ند کظ مر انترما
راهبرد تجار سای تحقیقات ف اشر نانو تأثیرگذار است .این عوادل ظ ترتیب اشلویت عبارتانمد ای ییرسماختهما دانشمگاه ،دمدیریت
دانش ،راهبرد دانشگاه ش کیفیت دانشکده ،داهیت پژشهش ش جهتیا ی تجار  ،نمبکظهما دانشمگاه ،دمدیریت دانشمگاه ،د ما ا ان مانی
دانشگاه ،ساختار دانشگاه ش د ا ا دالی دانشگاه .تأثیر عوادل سایدانی در یشتر دوارد ر انترا راهبرد ایجاد نرکتها انشعا ی یشتر ای
راهبردها دیگر است.

کلیدواژگان
راهبرد تجار سای تحقیقات دانشگاهی ،نرکتها انشعا ی ،عوادل سایدانی ،ف اشر نانو ،شاگذار لی انس.

 نویسندة مسئول ،رایانامهesmaeelkalantari@yahoo.com :
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مقدمه
اگرچه نخستین بار نظر اولیة فناوری نانو در سال  9191توسط فیییط دان و برنطدة اطاییة نوبط ،
ریچارد فاینمن مطرح شد ( ،)Feynman, 1959, p.12فناوری نانو با دربرگرفتن حوزههطای ادیطد و
گسترده در همة زمینههای دانش و فناوری از همة شاخههای علوم پیشکی ،تغذیطه و بدداشطت تطا
کشاورزی و محی زیست ،و صنایع ساختوساز ،حم ونق  ،ارتباطات ،الکترونی  ،صنایع نظطامی
و هوافضا ،گستره ای وسیع و نوین را پیش روی سیاستگذاران حوزة دانش و فناوری باز میکنطد.
در واقع ،به نظر میرسد فناوری نانو تحولی نوظدور است که پایههای آن در چند دهة اخیر شطک
گرفته ،و هم اکنون در حال شکوفایی است .فناوری نانو توانایی شگرف و زیادی در متحطولکطردن
ابیار و مواد مورد استفادة بشر دارد (کالنتری و همکاران ،9911 ،ص.)1
اهمیت اقتصادی دانش فق هنگامی آشکار میشود که در بدبود عرصة مؤثر تولید بهکار گرفتطه
شود .به همین دلی اریان دانش و انتشار فناوری اهمیت یافته است .در بخطش دانشطگاهی دیگطر
ذخیرهسازی دانش بهتندایی راضیکننده نیست ،بلکه اطمینان از کاربرد دانش بهططوری کطه اام طه
بتواند از منافع سرمایهگذاری در تحقیقطات بدطرهبطرداری کنطد ،یکطی از اهطداف اصطلی تحقیقطات
دانشگاهی است .به طور کلی ،اام ه به طور مستقیم از منافع تحقیقات دانشگاهی بدره نمیبرد .مگر
آنکه راهکارهایی طراحی شود که نتایج تحقیقات به شرکتها ،کارخانههای بخش عمطومی ،ی نطی
عامالن اقتصادی که در زمینة سرمایهگذاری تجاری تخصص دارند ،سپرده شود مشطرو بطه اینکطه
منافع دانشگاه تأمین شود (فکور ،9931 ،ص.)91
بنیاد ملی علوم آمریکا مطابق با پیشبینی کطه در سطال  1119انجطام داده اسطت ،بطازار ادطانی
محصوالت مبتنی بر فناوری نانو را در سال  1199قریب بطه  9111میلیطارد دالر بطرآورد مطیکنطد.
پیشبینیهای خوشبینانه تری نیی توس مؤسسات دیگری انجام گرفته است؛ بطرای ماطال مؤسسطة

1. NSF
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لوکس ریسرچ طی پیشبینیهایی که بین سالهای  1111تا  1113انجام داده است ،بطازار ادطانی
محصوالت مبتنی بر فناوری نانو را در سال  1199حدود  9911میلیارد دالر بطرآورد مطیکنطد .ایطن
مییان حجم بازار برای محصوالت فناوری نانو تا سال  ،1199تقریباً برابر با ارزش بازار محصوالت
فناوری اطالعات و ارتباطات در این سال است ( .)Palmberg et al., 2009, p.53با تواه به اینکطه
بر اساس ت داد مقاالت  ISIمنتشرشده در حوزة فناوری نانو ،امدوری اسالمی ایران در بین پانیده
کشور برتر ادان در تولید دانش نانو قرار گرفته است ،به نظر میرسد توانطایی و بسطتری مناسطب
برای تجاریسازی محصوالت مبتنی بر فناوری نانو در ایران فراهم است و ایطران مطیتوانطد سطدم
زیادی از تجارت محصوالت فناوری نانو را کسب کند (ستاد نانو ،9919 ،ص.)99
یکی از چطالش هطای اصطلی فطراروی کارآفرینطان و پگوهشطگران فنطاوری نطانو اتخطاذ راهبطرد
تجطاریسطازی تحقیقطات دانشططگاهی اسطت .در ایطن پطگوهش نگارنططده بطر اسطاس مبطانی نظططری
گردآوری شده و تحقیقات محققان دیگر و با درنظرگرفتن دانشگاه به عنوان سازمانی که پگوهشطگر
در آن تحقیق و پگوهش میکند ،با به کارگیری روش تحقیق آمیختة کیفی -کمی به دنبال شناسطایی
و اولویتبندی عوام سازمانی تأثیرگذار بر انتخاب راهبطرد تجطاریسطازی تحقیقطات دانشطگاهی
فناوری نانو است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
راهبردهای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی

تجاریسازی فناوری عموماً به عنوان فرایند خلق محصول ادید ت ریف شده ،که با قیمتی م قطول
برای پاسخگویی به تقاضای بازار ،به بازاری خاص عرضه شده است .به بیان دیگر ،فرایندی بطرای
عرضة تجاری فناوری از بخش تحقیق و توس ه و آزمایشطگاههطا بطه شطرکتهطای صطن تی اسطت
(بندریان ،9933 ،ص .)99فکور ( )9939تجاریسازی تحقیقات را به این شطرح ت ریطف مطیکنطد:
1. Lux Research
)2. Information and Communication Technology (ICT
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تجاریسازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در دانشگاهها و سازمانهای تحقیقطاتی را
به محصوالت قاب عرضه در بازار یا فرایندهای صن تی تبدی میکند .این فرایند مستلیم همکطاری
و ت ام ادی مراکی آموزش عالی و سازمانهای تحقیقاتی وابسته به دولت ،شرکتهطای صطن تی،
سازمانهای مالی و سرمایهگذاری ،کارآفرینان و افراد علمی است (فکور ،9939 ،ص.)11
دلکمپو و همکاران ( )9111در مقالة خود بهططور مشطخص بطه سطه راهبطرد اشطاره مطیکننطد
 .9لیسانسدهی پتنتهای دانشگاهی به شرکتهای تجاری؛  .1انجامدادن پروژههطای تحقیقطاتی بطا
حمایت مالی بخش صن تی؛  .9ایجاد شرکتهای نوپا برای تجاریسازی یافتههای دانشگاهی (

Del

.)Campo et al., 1999, p.295
اورت و راارز ( )1119نیی در مقالة خود به پنج راهبطرد تجطاریسطازی یافتطههطای تحقیقطات
دانشگاهی اشاره میکند که عبارتانطد از  .9تشطکی شطرکتهطای انشط ابی؛  .1لیسطانسدهطی بطه
شرکتهای مواود؛  .9انتشار یافتههای تحقیقاتی در مجالت و نشریات علمی؛  .9مالقات اسطتادان
دانشگاهی با افراد خارج از دانشگاه که در این مالقاتها اطالعطات تکنیکطی میطان افطراد م اوضطه
میشود؛  .9توافقات انجامگرفتة پروژههای تحقیق و توس ة مشترک بین بخش دانشگاهی و بخطش
صن تی (.)Everett & Rogers, 2003, p.1565
یدالدی و طالبی ( )1111دو راهبرد تشکی شرکتهطای انشط ابی و لیسطانسدهطی پتنطتهطای
دانشگاهی به شرکتها ،یا ترکیبی از ایطن دو را بطه عنطوان مدطمتطرین راهبردهطای تجطاریسطازی
تحقیقات دانشگاهی م رفی میکنند (.)Yadollahi & Talebi, 2009, p.452
کارایانیس 9شرکت انش ابی را به این شرح ت ریف میکند ،شرکتی ادید که توس افرادی کطه
قبالً کارکنان ی

سازمان مادر (دانشگاه) بودهاند و حول هستهای فناورانه که از سازمان مادر نشأت

گرفته و به این شرکت ادید انتقال یافته است ،تأسیس شده است .ویترسطتون 1مطیگویطد شطرکت

1. Carayanuis
2. Weatherston
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انش ابی دانشطگاهی یط

شطرکت کسطبوکطار تأسطیسشطده اسطت کطه کطارآفرین دانشطگاهی در

طرح رییی ،تأسیس اولیه و مراح مدیریتی ب دی آن ،یا ب ضی از این مراح نقطش اصطلی داشطته
باشد .راپرت 9و همکاران نیی شرکتهای انش ابی را به این شرح ت ریطف مطیکننطد ،شطرکتهطای
انش ابی دانشگاهی شرکتهاییاند که محصوالت یا خدمات آنها توس ة نظرهای مبتنی بر فنطاوری
یا دانش فنی فناورانه یا علمی تولیدشده در ی

مجموعة دانشگاهی بوده و توس اعضطای علمطی،

کارکنان یا دانشجویان دانشگاهی ،یا با مشارکت دیگران بنیطانگطذاری شطده اسطت (

Pirnay et al.,

.)2003, p.368
یکی از سادهترین شک های تجاریسازی فناوری ،فروش کام حقطو انحصطاری مربطو بطه
اختراع ثبتشده از مال

ی

آن است .وقتی همة حقو انحصاری ی

محدودیت زمانی یا شرای دیگر از سوی مال

اختراع ثبتشده بدون هیچ

آن اختراع ثبتشده به فرد حقیقی یا حقوقی دیگطر

منتق شود ،میگویند این حقو واگذار شده است (هداوند ،9939 ،ص .)94قراردادهای لیسطانس
روش تجاریسازی فناوری دربارة کاال یا فرایند فناوری توس قرارداد است .این روش شام یط
حقالیحمه یا حق االمتیاز به عنوان سدم از فروش ،یا ی

رونطد دواانبطه از امتیطازات و دانطش ،و

ت ددی برای التیام توس هر دو طرف برای نگدداری در بطازة زمطانی مشطخص اسطت (

& Lowe

.)Taylor, 1998, p.267
ی

قرارداد تحقیقاتی مشترک بهخدمت گرفتن یطا تطأمین مطالی شطریکی دیگطر بطرای پطذیرفتن

گونهای خاص از تحقیق است .این تحقیقات م موالً خصوصطیات ویطگه ،دامنطة کطاربرد وسطیع در
صنایع و شرکتها و استفادة کم یا عدم اسطتفاده از دانطش شطرکت اسطت (

Ford & Saren, 1996,

 .)p.19در راهبرد انجامدادن تحقیقات مشترک دانشگاه بطا صطن ت ،شطرکتهطای صطن تی در قبطال
دریافت امتیازهایی مانند حق بدرهبرداری انحصاری از فنطاوری حاصطله از همکطاری مشطترک بطین
شرکت و دانشگاه ،یا حق بدرهبرداری غیرانحصاری بدون پرداخت حق امتیاز ادطت بطهکطارگیری
1. Rappert
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فناوری ،واوه الزم را برای انجامدادن تحقیقات توس بخطش دانشطگاهی تطأمین مطیکننطد و وارد
قراردادهای مشترک تحقیقاتی با بخش دانشطگاهی مطیشطوند .دلکطامپو و همکطاران ( )9111بیطان
میکنند راهبرد انجامدادن تحقیقات مشترک اغلب هنگامی کطه فنطاوری ایجادشطده در دانشطگاه در
مراح اولیة توس ه است و قابلیت تجاری آن در بازار نامشخص است ،ادطت توسط ة فنطاوری و
پیداکردن لیسانسکنندههای مناسبتر انتخاب میشود .کارخانهها و صطنایع تمایط دارنطد بطه ازای
دریافت حقوقی در زمینطة مالکیطت م نطوی ایجادشطده از طریطق همکطاری مشطترک بطا دانشطگاه،
فناوریهای توس هنیافتة دانشگاهی را تأمین مالی کنند (.)Del Campo et al., 1999, p.296
سازمان و عوامل سازمانی (مرور تحقیقات گذشته)

دفت ( )9111بیان میکند سازمان ندادی ااتماعی است که هدف و سیستم دارد و به سبب داشطتن
ساختاری آگاهانه ف الیتهای خاصی را انجام میدهد و مرزهطای شطناختهشطده دارد

( Daft, 1992,

 .)p.46ت ریف دیگری از سازمان بدین شرح است که سازمان متشک از دو یا چند نفر است که در
محیطی با ساختار منظم و از قب طراحیشده برای نی به اهطداف مشطترک بطا همطدیگر همکطاری
میکنند (تدبیری و رستمی ،9939 ،ص .)91همچنین ،رابینی ( )9119سازمان را پدیدهای ااتمطاعی
میداند که بهطور آگاهانه هماهنگ شده و حدود نسبتاً مشخصطی اسطت و بطرای تحقطق هطدف یطا
اهدافی بر اساس ی

سلسله مبانی دائمی ف الیت میکند (.)Robbins, 1994, p.54

اومام و همکاران ( )1113عوام سازمانی مؤثر بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را کیفیطت
دانشکده ،انضبا درونی مراکی پگوهشی ،ماهیت پگوهش ،تخصص و منبع انتقطال فنطاوری ،فراینطد
انتقال فناوری و ادتیابی تجاری پگوهش بیان میکننطد ( .)Umum et al., 2008, p.469فریطدمن و
سیلبرمن ( )1119با تأکید بر بُ د ماهیت و ادتیابی تجاری پگوهش (ماننطد نطوع دانطش موضطوع
تحقیق) که توس محققانی مانند اومام و همکاران ( )Umum et al., 2008, p.469به عنطوان عوامط
سازمانی مؤثر بر انتخاب راهبرد تحقیقات دانشگاهی شناخته شده است ،میگویند تحقیقطات نشطان
میدهد دانشمندانی که در دانشکدههای پیشکی ف الیت میکنند (بر پایة این فطر

کطه یافتطههطای

پیشکی بهطور آسانتری قابلیت تبدی به پتنت را دارند) احتمطال اینکطه نتطایج تحقیقطات خطود را
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پتنت کنند ،نسبت به محققان رشتههای دیگر بیشتر اسطت (.)Friedman & Silberman, 2003, p.85
اوشیا و همکاران ( )1113با تصریح به نقش زیرساختهطای دانشطگاه در تجطاریسطازی و انتقطال
فناوری ،میگوید به منظور ارتقای ارتبا دانشگاه با صن ت ،برخی دانشگاهها دفتر انتقطال فنطاوری
را راهاندازی کردهاند .نقش آنها به عنوان تسدی کننطدة اشطاعة فناورانطه از تحقیقطات دانشطگاه بطه
صن ت ،مدیریت و ارتقای ارزشهای مالکیت م نوی دانشگاه و مساعدت محققطان در نشطر نتطایج
تحقیقات شایان تواطه اسطت ( .)O’Shea et al., 2008, p.663محقطق دیگطری بطا اشطاره بطه نقطش
مدیریت دانشگاه ،میگوید نبود فرهنگ نوآوری بین مدیران و کارمنطدان بطا مدطارتهطای مطرتب ،
محدودیتهایی بسیار مدم در نیروهای انسانی اسطت .نیروهطای انسطانی و تحطرک ایطن سطرمایه از
عوام اصلی در ح این مشک اسطت ( .)Jasinki, 2009, p.121اخطوان و همکطاران ( )1113بیطان
میکنند به طور عمده ،کارشناسان آمادگی کم دانشگاه در همکاری با صن ت را سطرزنش کطردهانطد.
فقدان دانش ،انگییش و مدارت میان مدیران دانشگاهها و بنگاهها از موانع انتقال فنطاوری در ایطران
است (.)Akhavan et al., 2008, p.8
شین ( )1119به این نکته اشاره میکند که دانشگاههایی که بیشتر منطابع مطالی صطن تی را بطرای
انجامدادن تحقیق بهکار میگیرند ،در مقایسه با دانشگاههایی که از منطابع دولتطی اسطتفاده مطیکننطد،
راهبرد تشکی شرکتهای انش ابی برای تجطاریسطازی یافتطههطای تحقیطق در آنهطا بیشطتر اسطت
( .)Shane, 2004, p.86در تحقیق دیگری ضمن اشاره بطه اهمیطت ماهیطت پطگوهش و ادطتیطابی
تجاری در آن ،بیان شده است که با کاربردیکردن نتایج تحقیقات دانشگاهی و انجامدادن تحقیقات
مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع ،شرکتها و بازار ،و بطا تواطه بطه نیطاز صطنایع و شطرکتهطای
اقتصادی در سطح اام ه ،زمینة بس تحقیقات کارآفرینانه مدیا میشود .افیون بر ایجاد سررییهای
اطالعاتی میان شرکتکنندگان در ف الیتهای تحقیق و توس ه در دانشگاهها ،این سرمایهگذاریهطا
ذخیرة سرمایة فناورانه در ی

کشور را افیایش میدهد کطه بطه ایجطاد فرصطتهطای ادیطد بطرای

شک گیری بنگاه منجر میشود ( .)Choi & Phan, 2006, p.501در این تحقیق عوام دیگری را کطه
بر اساس ت ریف رابینی ( )9119ایء عوام سازمانی قرار میگیرند ،در این گروه قرار میدهیم.
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فناوری نانو و کاربردهای آن

منابع گوناگون ت ریف های مت دد ،اما نسطبتاً مشطابه را از فنطاوری نطانو مططرح کطردهانطد .سطازمان
استاندارد ادانی ،فناوری نانو را به این شرح ت ریف میکنطد ،درک و کنتطرل مطواد و فراینطدها در
مقیاس نانو ،در ی

یا چند ب د و م موالً در کمتر از  911نانومتر ،بطهططوری کطه ایطن پدیطدههطای

مستق از اندازه ،م موالً به کاربردهایی ادید منجر میشود .با بهکارگیری خواص مواد نانومقیطاس
که با خواص اتمها و مولکولها تفطاوت دارنطد ،مطواد ،ابیارهطا و سیسطتمهطایی بدبودیافتطه ایجطاد
میشوند که از این خواص ادید بدرهبطرداری مطیکننطد ( .)Palmberg et al., 2009, p.53اتحادیطة
اروپا از سال  1113پروژهای را آغاز کرده است که در قالب آن ،مطال ات و تحلی های گسطتردهای
در سطوح مختلف علمی و صن تی انجطام مطیگیطرد تطا سیاسطتگطذاران اروپطایی را در راهبطردی
برنامههای توس ة فناوری نانو کم

کند .در گطیارش مطارس  ،1199کاربردهطای فنطاوری نطانو در

حوزههای هوافضا ،خودرو و حم ونق  ،صنایع کشاورزی و مواد غذایی ،شیمی و مواد ،سطاختمان
و انرژی ،محی زیست ،سالمتی ،پیشکی و نانو بیوفناوری ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،امنیت و
منسواات ،به تفصی تحلی شطده اسطت .در ایطن گطیارش موانطع تجطاریسطازی در هطر یط

از

حوزههای کاربردی فناوری نانو شناسایی شده است (سلطان دهقان ،9911 ،ص.)99
روش تحقیق
این پگوهش از نظر هدف کاربردی است که دادههای آن با بهکارگیری روش آمیختة کیفطی -کمطی
امعآوری شده است .در این پگوهش پس از مطرور متطون مطرتب  ،بطه دادههطای کیفطی از طریطق
مصاحبه با خبرگان گردآوری شد تا انبههای بیشمار مسئله مشخص شود و دامنطة اصطلی مسطئله
روشن شود .در این بخش انتخاب چارچوبی مشخص برای تفسیر ،کدگذاری و مقولطهبنطدیکطردن
پاسخها ضروری است (سرمد و همکاران ،9933 ،ص .)991اام ة آمطاری بخطش کیفطی خبرگطان
متخصص در راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی و آشنا با فناوری نانو اسطت .ایطن خبرگطان
شام  9گروه خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت علمی دانشگاه تدران و دانشگاه تربیطت مطدرس)،
سیاستگذاران (مدیران کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسط ة فنطاوری نطانو) و کارآفرینطان

مطالعة عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه :فناوری نانو)
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حوزة فناوری نانو (مدیران عام و کارآفرینان شرکتهای ف ال فناوری نانو) است .ت طداد مناسطب
شرکتکنندگان انتخطاب شطده بطرای پطگوهش کیفطی بطه نطوع سطؤال پطگوهش ،نطوع روش کیفطی
بهکارگرفته شده در مطال ه ،منابع مادی ،زمان و ت داد پگوهشگران درگیر در پطگوهش بسطتگی دارد.
اگرچه قاعدة محض یا راهنمایی خاص برای حجم نمونه واود ندارد ،نمونهگیری کیفطی بطهططور
کلی شام واحدهای کوچ

در مطال های عمیق است .برخطی متطون پگوهشطی ت طداد واحطدهای

نمونه را برای گروههای همگون 1 ،الی  3واحد و برای گروههای ناهمگون بین  91تا  11پیشطنداد
میکنند ( .)Kuzel, 1999, p.97بدین ترتیب ،حجم نمونه در بخش کیفی بر مبنای اص اشباع نظری
ت یین شد .لذا پس از مصاحبه با  91نفر از خبرگان به دلی تکراریشدن دادهها ،مصطاحبههطا ادامطه
داده نشد .مصاحبهشوندگان شام  3مرد و  1زن ،که  9نفر ایشان مطدرک دکتطری و  9نفطر مطدرک
کارشناسی ارشد داشتند .همچنین 1 ،نفر از ایشان  91سال یا بیشتر با فناوری نانو در ارتباطنطد و 9
نفر بین  9تا  91سال در حوزة فناوری نانو ف الیت میکنند.
اام ة آماری بخش کمی کارآفرینان و مدیران عام شرکتهای ف طال در حطوزة فنطاوری نطانو
هستند .بر اساس آمار چدارمین دورة نمایشگاه فناوری نانو 41 ،شرکت فنطاوری نطانو در محطدودة
شدر تدران ف الیت میکنند (ستاد نانو ،9911 ،ص .)99برای ت یطین حجطم نمونطه در بخطش کمطی
فرمول  9بهکار گرفته شد (هومن ،9931 ،ص ،)991کطه حجطم نمونطه در بخطش کمطی شطام 91
شرکت محاسبه شد.
از نظر ت داد کارکنان 91 ،درصد از شرکتهطای نمونطه حطداق  91نفطر دارنطد 99 ،درصطد از
شرکتها بین  9تا  91نفر کارمند و  19درصد شرکتها حداکار  9نفر کارمند دارند .حوزة ف الیطت
 91درصد شرکتها فنطی و مدندسطی 91 ،درصطد علطوم انسطانی و  93درصطد علطوم پایطه اسطت.
همچنین ،سابقة ف الیت  1درصد شرکتها  91سال یا بیشطتر 99 ،درصطد بطین  9تطا  91سطال91 ،
درصد بین  1تا  9سال و  19درصد  1سال یا کمتر است.
()9

1

9
9

1

1
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در این رابطه t ،ضریب اطمینان برابر بطا  d ،9/11دقطت احتمطالی مطلطوب بطرآورد در بطرآورد
پارامتر اام ه برابر با  N ،1/13حجم اام ه برابر با  41و  pنسبت وقوع حادثه برابر با  1/9است.
روش نمونهگیری در بخش کیفی این تحقیق روش گلوله برفی 9یا ارااعی زنجیطرهای 1اسطت.
در این روش پگوهشگر ی

شرکتکننطده را بطا سطفارش شطرکتکننطدة دیگطر انتخطاب مطیکنطد

( .)Biernacki & Waldorf, 1981, p.156برای نمونهگیری در بخطش کمطی ایطن تحقیطق نیطی روش
نمونهگیری تصادفی بهکار گرفته شده است .نمونهگیری تصادفی روش گیینش نمونهای از اام طه
است ،به طوری که احتمال گیینش همة نمونههای ممکن آن اام ه که حجم ثابت  nدارنطد ،ثابطت
بماند ( .)Kerlinger, 1986, p.72روش گردآوری دادهها عالوه بر منابع کتابخانهای شام مقطاالت و
کتابهای مربو  ،روش میدانی نیی میباشد که در بخش کیفی ابیار مصاحبة نیمهسطاختاریافته و در
بخش کمی ابیار پرسشنامه برای گردآوری دادههای میدانی بهکار گرفتطه شطد .روایطی مصطاحبه بطا
طراحی نظاممند و به کارگیری نظرهای خبرگطان و انجطامدادن اصطالحات الزم تأییطد شطد .روایطی
پرسشنامه نیی با نظر خبرگان تأیید شد .برای تأییطد پایطایی پرسشطنامه ضطریب آلفطای کرونبطا بطا
نرمافیار اس پی اس اس 9محاسبه شد که برابر با  1/111بهدست آمد و نشطاندهنطدة پایطایی بسطیار
باالی ابیار تحقیق است.
روش تجییهوتحلی دادهها در بخش کیفی شام کدگطذاری در سطه مرحلطة کدگطذاری اولیطه،
کدگذاری باز و کدگذاری محوری است .در بخش کمی تحلی عاملی 9تأییدی با نرمافیار اسمارت
پی ال اس 1و آنالیی واریانس ی طرفه 4با نرمافیار اس پی اس اس انجام گرفطت .ایطن پطگوهش در
بازة زمانی هفت ماه از اسفند  9911تا شدریور  9919و در محدودة مکانی دانشگاه تدران ،دانشطگاه
1. Snowball
2. Chain Referral
3. Simple Random Sampling
4. SPSS
5. Factor Analysis
6. Smart PLS
7. One Way ANOVA
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تربیت مدرس ،ستاد توس ة فناوری نانو ،مراکی رشطد و پطارکهطای علطم و فنطاوری دانشطگاهی و
شرکتهای ف ال در حوزة فناوری نانو انجام گرفته است.
یافتههای تحقیق
بخش کیفی

در بخش کیفی قب از انجام دادن مصاحبه ،به منظور شناسایی عوام سازمانی تأثیرگذار بطر راهبطرد
تجاریسازی تحقیقات فناوری نانو ،از مصاحبهشوندگان رااع به راهبردهای اصلی تجطاریسطازی
تحقیقات دانشگاهی در حوزة فناوری نانو پرسیده شد .مصاحبهشوندگان مطیتوانسطتند در صطورت
تمای  ،ی

یا بیش از ی

راهبرد را نطام ببرنطد .یافتطههطای ایطن بخطش نشطان مطیدهطد  1نفطر از

مصاحبهشوندگان به راهبرد انجامدادن تحقیقات مشترک 3 ،نفر به راهبرد ایجاد شرکتهای انش ابی
و  1نفر به راهبرد واگذاری لیسانس را اولویت دادند .در بخش ب دی ،پس از تلخیص مصاحبهها و
کدگذاری اولیه ،کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام گرفت .بهمنظور پرهیی از افطیایش حجطم
مقاله ،گویههای مصاحبه بیطان نمطیشطود .در اطدول  9نتطایج کدگطذاری اولیطه (ااطیای فرعطی)،
کدگذاری باز (اب اد اصلی) و کدگذاری محوری (عوام سازمانی) بیان شده است.
ادامة جدول .1کدگذاری اولیه (اجزای فرعی) ،کدگذاری باز (ابعاد اصلی) و کدگذاری محوری

ردیف

ابعاد
(کدگذاری باز)

اجزای فرعی (کدگذاری اولیه)

9

واود پارک علم و فناوری در دانشگاه

1

واود مراکی رشد در دانشگاه

9
9

زیرساختهای
دانشگاه

کدگذاری
محوری

امکانات آزمایشگاهی دانشگاه و واود شبکههای آزمایشگاهی
واود مرکی انتقال فناوری و تجاریسازی در دانشگاه
واود مرکی طراحی و توس ة محصول ادید در دانشگاه

عوامل

1

واود مرکی حمایت از حقو مالکیت فکری در دانشگاه

سازمانی

4

واود کلینی های مشاورة کارآفرینی در دانشگاه

3

واود افرادی در دانشگاه که توانایی ایجاد رابطه در اذب پروژهها داشته باشند.

9

1

منابع انسانی

کمیت و کیفیت محققان (دانشجویان تحصیالت تکمیلی و استادان متخصص در حوزة
فناوری نانو)
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ادامة جدول .1کدگذاری اولیه (اجزای فرعی) ،کدگذاری باز (ابعاد اصلی) و کدگذاری محوری

ردیف

ابعاد

اجزای فرعی (کدگذاری اولیه)

(کدگذاری باز)

91

واود افراد با سابقة موفق کارآفرینی در دانشگاه
امکانات مالی دانشگاه ادت حمایت از نظرهای نوآور

منابع مالی

99
99

حمایتهای مدیریتی در زمینة تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
ت دد مدیر به اهداف و راهبرد دانشگاه در رابطه با تجاریسازی تحقیقات دانشگاه

مدیریت دانشگاه

99

سب

91
94
93

مدیریت کارآفرینانه و نوآورانه در دانشگاه

سلسلهمراتب سازمانی (مسطح یا مرتفعبودن ساختار سازمانی )
واود ساختار سازمانی فناورمحور در دانشگاه

ساختار دانشگاه

واود مؤلفههای دانشگاه کارآفرین در ساختار دانشگاه

91

دولتی یا خصوصیبودن دانشگاه

11

واود فرایندهای مشخص در زمینة با تجاریسازی فناوری ایجادشده در دانشگاه

19

مییان بروکراسی (کاغذ بازی) در دانشگاه

فرایندها

واود آییننامهها و شیوهنامههای داخلی و خارای دربارة نحوة ت ام دانشگاه با

11

صن ت در حوزة تجاریسازی
بهکارگیری دانش افراد مواود در دانشگاه در زمینة تجاریسازی و انتقال آن به اعضای عوامل

19
19

دیگر
مدیریت دانش

19
11

برنامههای آموزشی در زمینة چگونگی انتقال دانش در دانشگاه

14

واود راهبرد توس ة محصول در دانشگاه

11
91

راهبرد دانشگاه و
کیفیت دانشکده

99
91
99

سازمانی

بهکار گیری وسای ارتباطی مدرن در دانشگاه
برنامههای آموزش کارآفرینی در دانشگاه

13

محوری

واود رشتهها و افراد خبرة مرتب با فناوری نانو در دانشگاه

99
91

کدگذاری

واود راهبرد سرمایهگذاری در دانشگاه
واود راهبرد بازار در دانشگاه
واود راهبرد کسبوکار در دانشگاه
کیفیت پگوهشها و طرحهای پگوهشی در دانشکده

شبکههای دانشگاه

نفوذ و شبکهسازی دانشگاه در صن ت
نفوذ و شبکهسازی دانشگاه در مراکی تصمیمگیری و سیاستگذاری

99

ماهیت و جهتیابی

ماهیت پگوهش به عنوان پگوهش بنیادی ،کاربردی یا تحقیق و توس های

99

تجاری

واود ادتیابی تجاریسازی در پگوهشها و طرحهای پگوهشی

همانططور کطه در اطدول  9نشطان داده شطده اسطت ،عوامط سطازمانی تأثیرگطذار بطر راهبطرد
تجاریسازی تحقیقات فناوری نانو که از مصاحبه با خبرگان بهدست آمطده اسطت ،شطام  91بُ طد

مطالعة عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه :فناوری نانو)
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اصلی و  99ایء فرعی است .ایئیات اب اد اصلی و اایای فرعطی در اطدول  9نشطان داده شطده
است.
بخش کمی

پس از تحلی بخش کیفی ،این اب اد و اایا در بخش کمی نیی تحلی شد .برای این منظور تحلیط
عاملی تأییدی با نرمافیار اسمارت پطی ال اس انجطام گرفطت .پطس از ورود دادههطا بطه نطرمافطیار،
شاخصهای پایایی 9و روایی 1بررسی شد .بدین منظور برای بررسطی پایطایی دو شطاخص ضطریب
آلفای کرونبا  9و ضریب پایایی مرکب 9بهکار گرفته شد .مقطدار قابط قبطول بطرای هطر دوی ایطن
شاخصها بر اساس مبانی نظری حداق برابر  1/4است .همچنطین ،بطرای بررسطی روایطی همگطرا

9

شاخص میانگین واریانس استخراجشده 1محاسبه شد .مقدار قاب قبول این شاخص بر اساس مبانی
نظری حداق برابطر  1/9اسطت (داوری ،9919 ،ص .)19عطالوه بطر بررسطی پایطایی و روایطی ،دو
شاخص دیگرِ بار عاملی 4و آمارة تی 3نیی بررسی شد .مقدار قاب قبول برای بار عاملی حداق برابر
 1/9و مقدار قاب قبول برای شاخص آمارة تی حطداق برابطر  9/11اسطت (داوری ،9919 ،ص.)13
پس از بررسی شاخصهای پایایی و روایی ،و مقایسة آنها با مقادیر قاب قبطول و نیطی بررسطی دو
شاخص بار عاملی و آمارة تی و مقایسة آنها با مقادیر قاب قبول ،برای تأیید مدل ،به حطذف یط
بُ د (بُ د فرایندها از ادول  )9و پنج ایء (اایای شمارههای  19 ،11 ،91 ،91و  11از ادول )9
از مدل اولیه (نتایج مصاحبة کیفی) ناچار شدیم .مقادیر بار عاملی و آمارة تی برای اب طاد و ااطیای
تأییدشده در ادول  1نشان داده شده است.
1. Reliability
2. Validity
3. Cronbachs Alpha
4. Composite Reliability
5. Convergent Validity
6. AVE
7. Factor Loading
8. T-Statistics
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جدول .2مقادیر بار عاملی و آمارة تی محاسبهشده با نرمافزار برای ابعاد و اجزای سازمانی تأثیرگذار

اب اد عوام
سازمانی

ارتبا هر ب د با عوام سازمانی
بار عاملی

آمارة تی

1/33

91/11

1/41

91/11

منابع مالی دانشگاه

1/14

91/19

مدیریت دانشگاه

1/49

91/91

ساختار دانشگاه

1/13

91/19

مدیریت دانش

1/39

14/19

1/41

19/31

1/49

93/13

1/44

99/11

اایای عوام سازمانی

بار عاملی

آمارة تی

1/39

91/11

واود مراکی رشد در دانشگاه

1/39

11/91

امکانات آزمایشگاهی دانشگاه

1/49

99/91

واود مرکی انتقال فناوری

1/31

11/39

واود مرکی طراحی و توس ه

1/39

11/99

واود مرکی حمایت از حقو

1/31

11/99

واود کلینی های مشاوره

1/99

4/91

واود پارک علم و فناوری

زیرساختهای
دانشگاه

منابع انسانی
دانشگاه

واود افرادی در دانشگاه که توانایی...

1/11

1/14

کمیت و کیفیت محققان

1/44

91/49

واود رشتهها و افراد خبره

1/31

94/19

واود افراد با سابقة موفق

1/41

91/44

9/11

ت ریف نشده

حمایتهای مدیریتی

1/11

91/11

ت دد مدیر به اهداف و راهبرد

1/11

91/19

1/43

99/19

واود ساختار سازمانی فناور

1/11

91/91

واود مؤلفههای دانشگاه کارآفرین

1/33

11/99

بهکارگیری دانش افراد

1/34

99/14

بهکارگیری وسای ارتباطی

1/49

99/93

برنامههای آموزش کارآفرینی

1/43

99/99

برنامههای آموزشی

1/33

94/91

راهبرد توس ة محصول

1/49

94/41

راهبرد سرمایهگذاری

1/39

11/99

راهبرد بازار

1/49

91/13

راهبرد کسبوکار

1/19

3/91

کیفیت پگوهشها

1/41

11/39

نفوذ و شبکهسازی دانشگاه در...

1/19

99/91

نفوذ و شبکهسازی دانشگاه در...

1/19

91/91

1/11

91/19

مکانات مالی دانشگاه ادت حمایت از
نظرهای نوآور

سب

راهبرد دانشگاه و
کیفیت دانشکده

شبکههای دانشگاه
ماهیت پژوهش و
جهتیابی تجاری

ارتبا هر ایء با اب اد سازمانی

مدیریت کارآفرینانه

ماهیت پگوهش
واود ادتیابی تجاریسازی در
پگوهشها و طرحهای پگوهشی

1/19

99/14

مطالعة عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه :فناوری نانو)
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نتایج ادول  1نشان میدهد عوام سازمانی شام نه بُ د زیرساختهای دانشگاه ،منابع انسانی
دانشگاه ،منابع مالی دانشگاه ،مدیریت دانشگاه ،ساختار دانشگاه ،مدیریت دانش ،راهبرد دانشطگاه و
کیفیت دانشکده ،شبکههای دانشگاه و ماهیت و ادتیابی تجاری پگوهش شام  91اطیء فرعطی
در راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو تأثیرگذار است.
آنالیی واریانس ی طرفه نشان میدهد تأثیر عوام سازمانی بر انتخطاب راهبطرد تجطاریسطازی
تحقیقات دانشگاهی بین سطه راهبطرد واگطذاری لیسطانس ،انجطامدادن تحقیقطات مشطترک و ایجطاد
شرکتهای انش ابی تفاوت م نادار دارد .ادول  9نتایج آنالیی واریانس ی طرفه را نشان میدهد.
جدول .3نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

موارد

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

9/914

1

9/499

درون گروهها

99/149

994

1/913

کل

94/944

991

نسبت

F

9/414

همانطور که در ادول  9مالحظه میشود ،نسبت  Fبیشطتر از عطدد یط

ضریب معناداری
1/191

و ضطریب م نطاداری

کمتر از  1/19است .بنابراین ،تأثیر عوام سطازمانی تأثیرگطذار بطر انتخطاب راهبطرد تجطاریسطازی
تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو بین سه راهبرد مورد بررسی در این پگوهش تفاوت م نطادار دارد.
در شک  9میانگین تأثیر هر از اب اد عوام سازمانی بر انتخطاب هطر سطه راهبطرد نشطان داده شطده
است.
1. Sum of Squares
2. df
3. Mean Squares
4. F-ratio
5. Sig.
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9.9

9.9

ماهیت و

شبکه های

استراتگی

مدیریت

ساختار

مدیریت

ادت یابی

دانشگاه

دانشگاه و

دانشگاه

دانشگاه

دانشگاه

تجاری

منابع مالی

منابع انسانی

زیرساخت

1.9

های دانشگاه

کیفیت
دانشکده

استراتگی شرکتدای انش ابی

استراتگی تحقیقات مشترک

استراتگی واگذاری لیسانس

شکل  .1نمودار میانگین تأثیر هر یک از ابعاد عوامل سازمانی بر انتخاب سه راهبرد

همان طور که در شک  9مالحظه میشود ،تأثیر عوام سطازمانی در بیشطتر مطوارد بطر انتخطاب
راهبرد ایجاد شرکتهای انش ابی بیشتر از راهبردهای دیگر است.
بحث و نتیجه
بر اساس نتایج این پگوهش ،عوام سازمانی تأثیرگذار بر انتخاب راهبرد تجطاریسطازی تحقیقطات
دانشگاهی فناوری نطانو شطام نطه بُ طد و  91اطیء شناسطایی شطد .شطک  1چطارچوب مفدطومی
شناساییشده در این تحقیق را نشان میدهد.
شک  1نشان میدهد نه بُ د ماهیت و ادتیابی تجاری پطگوهش ،راهبطرد دانشطگاه و کیفیطت
دانشکده ،منابع مالی دانشطگاه ،شطبکههطای دانشطگاه ،منطابع انسطانی دانشطگاه ،مطدیریت دانشطگاه،
زیرساختهای دانشگاه ،مدیریت دانش در دانشگاه و سطاختار دانشطگاه در قالطب  91اطیء فرعطی
عوام سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسطازی تحقیقطات دانشطگاهی فنطاوری نطانو را تشطکی
میدهند.

مطالعة عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه :فناوری نانو)
ماهیت و
ادتیابی
تجاری

راهبرد
دانشگاه و
کیفیت
دانشکده
منابع مالی
دانشگاه
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ساختار
دانشگاه

عوام سازمانی
تأثیرگذار بر راهبرد
تجاریسازی

مدیریت
دانش در
دانشگاه

تحقیقات فناوری
نانو

شبکههای
دانشگاه
منابع
انسانی
دانشگاه

زیرساختهای
دانشگاه
مدیریت
دانشگاه

شکل  .2چارچوب مفهومی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر انتخاب راهبرد تجاریسازی تحقیقات فناوری نانو
(محققساخته)1333 ،

ب ضی از عوام سازمانی شناسایی شطده در ایطن تحقیطق در پطگوهش محققطان دیگطر مشطاهده
نمیشود .برای ماال منابع انسانی دانشگاه (مانند واود نیروی انسانی خبره در حطوزة فنطاوری نطانو
اعم از اعضای هیئت علمی و دانشطجویان تحصطیالت تکمیلطی) ،راهبطرد دانشطگاه (ماننطد راهبطرد
تجاریسازی و توس ة محصول) و شبکههای دانشطگاه (ماننطد نفطوذ و ارتبطا دانشطگاه در مراکطی
صن تی و تصمیمگیری) که در این تحقیق به عنوان اب طادی از عوامط سطازمانی مطؤثر بطر انتخطاب
راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو شناسایی شده اسطت ،در یافتطههطای محققطان
دیگر بیان نشده است .از آنجا که فناوری نطانو یط

فنطاوری نوظدطور اسطت ،لطذا ت طداد کمطی از

متخصصان دانشگاهی در این حوزه تخصص دارند .بنطابراین ،واطود نیطروی انسطانی خبطره ماننطد
اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی متخصص در فنطاوری نطانو ،عطاملی مدطم در
انتخاب راهبرد تجاریسازی تحقیقطات دانشطگاهی در ایطن حطوزه محسطوب مطیشطود .همچنطین،
رویکرد سنتی آموزشِ صرف و تولید دانش بیتواه به اب اد تجاریسازیِ آن ،مواب ایجاد دغدغه
و نگرانی محققانی است که به تجاریسازی یافتههای تحقیقاتشان تمای دارند .لطذا واطود راهبطرد
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه مخصوصاً دربارة فناوریهای پیشرفته و نوظدور ،بطر
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انتخاب راهبرد تحقیقات دانشگاهی مؤثر است .با تواه به لیوم سرمایهگذاریهای کالن به منظطور
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در فناوریهای پیشرفته مانند فناوری نانو ،نفوذ و ارتبا دانشگاه
در صنایع مرتب و مراکی تصمیمگیری خرد (مانند ستاد توس ة فناوری نانو) و کالن (مانند دولت و
مجلس) ،در انتخاب راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی مؤثر است .ماالً اگر دانشگاه بتواند با
رایینی ،دولت را به اختصاص بوداهای برای سرمایهگذاری مخاطرهپذیر در فنطاوری نطانو مُجطاب
کند ،بسیاری از محققان به ایجاد شرکتهای انش ابی که سود بیشتر دارند ،روی میآورند .در غیطر
این صورت ،محققان ترایح میدهند که حطق بدطرهبطرداری یطا لیسطانسِ اختطراع خطود را در ازای
دریافت مبلغ بسیار کمتری به صنایع مواود واگذار کنند .همچنین ،به عنوان نتیجهای کلی میتطوان
بیان کرد که تأثیر عوام سازمانی در بیشتر موارد بر انتخاب راهبطرد ایجطاد شطرکتهطای انشط ابی
بیشتر از راهبردهای دیگر است.
پیشنهادهای تحقیق
دانشگاهها ،مراکی پگوهشی ،پارکهای علم و فناوری و مراکطی رشطد و سطازمانهطای دیگطر کطه بطا
پگوهشططگران فنططاوری نططانو ارتباطططات سططازمانی و پگوهشططی دارنططد ،مططیتواننططد از طریططق ایجططاد
زیرساخت های الزم در دانشگاه ،تأمین نیروی انسطانی متخصطص ،تطأمین منطابع مطالی مطورد نیطاز،
حمایتهای مدیریتی ،اتخاذ سب

مدیریت کارآفرینانه و نوآورانه ،اتخاذ راهبردهای سرمایهگطذاری

و کسب وکار در دانشگاه ،ادتدهی طرحهای پگوهشی به سمت تجطاریسطازی ،ارتقطای کیفیطت
طرحهای پگوهشی ،ارتبا بیشتر با صن ت و موارد مشابه تجطاریسطازی تحقیقطات دانشطگاهی را
افیایش دهند و به اتخاذ راهبردهای مناسب تجاریسازی تحقیقات در حطوزة فنطاوری نطانو کمط
کنند .اگرچه توس ة زیرساختهای الزم در بسیاری از دانشگاههای کشور تطا حطدی خطوب انجطام
گرفته است ،گسترش مراکی طراحی و توس ة محصول ادید ،حمایت از حقو مالکیطت فکطری و
کلینی های مشاورة کارآفرینی در بسیاری از دانشگاهها موضوعی ضروری به نظر میرسد .به دلیط
محدودیت منابع مالی درون دانشگاه ،به نظر میرسد مؤثرترین رویکرد ،نفوذ دانشگاه در صطن ت و
اذب سرمایههای الزم از صن ت است.

مطالعة عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی (مورد مطالعه :فناوری نانو)
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دانشگاهها باید بیشازپیش به بهکارگیری تجربة کارآفرینان موفطق و نیطی آمطوزش مدطارتهطای
مدیریتی و کارآفرینی به صاحبان نظرهای کسبوکار در حوزة فناوری نانو ،تواه کنند .مؤلفههطای
بروکراسی در ساختار سازمانی بخشهایی از دانشگاه که با تجاریسازی تحقیقات در ارتبا است،
باید حداق تا حد ضرورت کاهش یابد و مؤلفههای دانشگاه کارآفرین با سب

مدیریت کارآفرینانه

و نوآورانه اایگیین آن شود .دانشگاهها عالوه بر اتخاذ راهبرد آموزشوپگوهشِ صرف ،به راهبطرد
تولید ثروت از طریق تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ،توس ة محصول و کسب سطدمی م طین از
بازار محصوالت دانشبنیان را تواه کنند .دانشطگاه بایطد بطیشازپطیش در مراکطی تصطمیمسطازی و
سیاستگذاری و نیی صن ت نفوذ کند.
همچنین ،نظر به عدم آشنایی بسیاری از پگوهشگران و کارآفرینان دانشگاهی در حوزة فنطاوری
نانو ،که ف االنِ اصلیِ تجاریسازی تحقیقطات دانشطگاهی در ایطن حطوزه را شطام مطیشطوند ،بطا
موضوعاتی مانند راهبرد و تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ،توصطیه مطیشطود ایطن پگوهشطگران
همراه با افیایش سطح دانش خود در موضوع های تخصصی فناوری نانو ،در حوزة مدمِ راهبردهای
تجاریسازی نیی ورود کنند و دانش الزم در این حوزه را کسب کنند .همچنین ،مطیتواننطد هنگطام
تصمیمگیری برای تجاریسازی تحقیقات خود در حطوزة فنطاوری نطانو از نظطر مشطاورانِ آگطاه در
حوزة راهبردهای تجاریسازی نیی بدره بگیرند.
بر اساس یافتههای حاص از مصاحبه با خبرگان ،مشاهده شطد گطرایش آنطان بیشطتر بطه اتخطاذ
راهبرد ایجاد شرکتهای انش ابی ،انجام دادن تحقیقات مشترک با صن ت و واگطذاری لیسطانس بطه
شرکتهای مواود است .نقش دانشگاه به عنوان سازمانی که پگوهشگر در آن تحقیق علمی انجطام
میدهد در اتخاذ این راهبردها بسیار اساسی است .بنابراین ،به نظطر مطیرسطد دانشطگاههطا بایطد بطا
فراهمکردن بستر مناسب برای اتخاذ راهبردهای تجاریسازی مناسب با یافتههای پگوهشی فنطاوری
نانو ،نقش بیبدی خود را در این حوزه بهخوبی ایفطا کننطد .توصطیة پگوهشطگران ایطن اسطت کطه
انجامدادن تحقیقات مشابه در مقاطع زمانی گوناگون ،در دانشگاههای دیگطر ،بطا روشهطای آمطاری
دیگر و با حجم نمونة بیشتر (به دلی گسترش روزافیون ت داد شرکتهای ف ال در حوزة فنطاوری
نانو) میتواند پایایی این تحقیق را تأیید کند.
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