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چکیده :هدف این پژوهش شناسایی و معرفی موانع تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مهندسان
و کارآموزان حوزه آموزشهای فنیوحرفهای کشور است .روش پژوهش ترکیبی است .این پژوهش با
استفاده از نظر خبرگان به بررسی موانع نهادی ،سازمانی ،مالی ،انسانی موردنیاز تجاریسازی فناوری در
این سازمان میپردازد .جامعه تحقیق این پژوهش صاحبنظران آموزشهای فنیوحرفهای ،مهندسان
مختر ع و نوآور سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور هستند .از میان هشت مؤلفه شناساییشده ،وجود
قوانین و مقررات اداری ،بهعنوان مهمترین مانع و عدم شناخت و ،آ گاهی نخبگان از فرایند تجاریسازی
کم اهمیتترین مانع شناخته شدند .میانگین ارزش هر هشت مؤلفه نشان داد که همگی تأثیر قابلتوجهی
بهعنوان موانع تجاریسازی نوآوریهای سازمان دارند .دستاوردهای این پژوهش میتواند مورد استفاده
مشاورین شغلی و آموزشی مرا کز آموزش فنیوحرفهای بهمنظور راهنمایی و هدایت مربیان و کارآموزان
مختر ع و نوآورو سیاستگذاران و مدیران آموزشهای فنیوحرفهای برای برنامهریزی و سیاستگذاری قرار
گیرد.

واژههایکلیدی :تجاریسازی ،آموزشهای مهارتی ،سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور

 -1دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانpdniroomand@gmail.com .
 -2کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول).
 -3دکتری تخصصی مدیریت آموزشعالی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانafarajia@gmail.com .
 -4کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانsaeidzaare@gmail.com .
 -5دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایرانha.ga@gmail.com .

m_mollaakbari@yahoo.com

... 140و ناسدنهم تاعارتخا و اهیروآون یزاسیراجت عناوم ییاسانش

1.1مقدمه
ً
1
مطالعـات «دیدهبـان جهانـی کارآفرینـی» نشـان میدهـد تقریبـا نیمـی از تفـاوت رشـد اقتصـادی کشـورهای
توسـعهیافته میتوانـد بهوسـیله میـزان و سـطح فعالیتهـای کارآفرینانـه ایـن کشـورها توضیـح داده شـود.
کشـورهای بـا سـطح باالتـر فعالیتهـای کارآفرینانـه رفـاه اقتصـادی باال تـری را تجربـه میکننـد .فعالیتهـای
کارآفرینانـه دسـتاوردهای مختلـف مثبتـی ازجملـه ایجـاد فرصتهـای شـغلی ،ارائـه محصـوالت و خدمـات
سـودآورانه دارنـد .در مقایسـه بـا نـرخ 10درصـد مانـدگاری شـرکتهای نوپای معمولـی آلمانی ،نـرخ ماندگاری
شـرکتهای نوپـای فنـاوری بنیـان حـدود  60درصـد در پنـج سـال اسـت ( .)Brinckmann, 2007دانشـگاهها
و مؤسسـات پژوهشـی و آموزشـی ازجملـه مؤسسـاتی هسـتند کـه در پـرورش و تربیـت مخترعـان ،مهندسـان
و نـوآوران نقـش مهمـی ایفـا میکننـد .میتـوان گفـت مهمتریـن عامـل تجاریسـازی نتایـج پژوهشهـای
دانشـگاهی مشـارکت دانشـگاه و صنعـت و همچنیـن تأسـیس شـرکتهای کوچـک وابسـته بـه دانشـگاه
اسـت (عبدالهـی و همـکاران  .)1397پژوهـش در خصـوص منابـع نـوآوری و اختراعـات نشـان میدهـد کـه
آموزشهـای مهارتـی سـازمان آمـوزش فنیوحرفهای کشـور ،نقش قابلتوجهی در اختراعات و نوآوری کشـور
داشـتهاند (نیرومنـد و همـکاران.)1391 ،
براسـاس نقشـه جامـع علمـی کشـور دسـتگاههای دولتـی موظـف هسـتند میـزان و نحـوه حمایـت خـود
را از توسـعه کاربـرد علمـی و تجاریسـازی فنـاوری در حـوزه وظایـف خـود تعییـن کننـد .سـازمان آمـوزش
فنیوحرفـهای کشـور بهعنـوان یـک سـازمان دولتـی سـاالنه بـه آمـوزش و تربیـت حـدود یـک تـا سـه میلیـون
نیـروی کار در کشـور میپـردازد و از آنجـا کـه درصـد باالیـی از آموزشهـای سـازمان در کارگاههـای آموزشـی
و محیـط واقعـی کشـور انجـام میشـود ،زمینـه بسـیار مناسـبی بـرای نـوآوری و اختـراع مربیـان و کارآمـوزان
فنـی و مهندسـی فراهـم شـده اسـت .نتایـج بررسـی دفتـر مهارتهـای پیشـرفته ایـن سـازمان در سـال 1391
نشـاندهنده انجـام  250اختـراع ثبتشـده توسـط آنهـا بـوده اسـت کـه بیـش از90درصـد آن فقـط در حـد
نمونـه آزمایشـگاهی باقـی مانـده و در فراینـد تجاریسـازی بـه مرحلـه تولیـد نرسـیدهاند .باتوجهبـه زمینـهای
کـه تجاریسـازی ایـن اختراعـات بـرای ایجـاد شـرکتهای نوپـای فناوریبنیـان 2و در نتیجـه فرصتهـای
شـغلی و توسـعه توانمندیهـای فناورانـه میتواننـد مهیـا کننـد ،از یـک سـو و وجـود تجهیـزات فنـی و
سـرمایه انسـانی متخصـص مهارتآموختـه در کارگاههـای فنـی و مهندسـی بهویـژه مربیـان و کارآمـوزان
تحصیلکـرده در رشـتههای مهندسـی از سـوی دیگـر ،شـناخت موانـع تجاریسـازی ایـن اختراعـات بـرای
شناسـایی راهکارهـای رفـع ایـن موانـع ازجملـه موضو عهایـی اسـت کـه الزم اسـت مـورد تحقیـق قـرار گیـرد.
علیرغـم انجـام پژوهشهـای قابلتوجـه در زمینـه موانـع تجاریسـازی دانـش و فناوریهـای تولیدشـده در
دانشـگاهها ،موانـع تجاریسـازی دانـش و فناوریهـای تولیدشـده توسـط سـازمان فنیوحرفهای کل کشـور
2- New Technology Based Firms: NTBF

1- Global Entrepreneurship Global: GEM
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مـورد توجـه واقـع نشـده و در نتیجـه فرصتهـای ایجادشـده مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت .باتوجهبـه
اهمیـت موضـوع ،در ایـن پژوهـش به شناسـایی موانع تجاریسـازی نوآوری و اختراعـات مربیان و کارآموزان
سـازمان بـا تحصیلات مهندسـی پرداختـه شـده و راهکارهـا و پیشـنهادهای رفـع ایـن موانـع ارائـه میشـود.
انتظـار مـیرود کـه دسـتاورد ایـن پژوهـش مـورد بهر هبـرداری سیاسـتگذاران ،مدیـران ،رؤسـای مرا کـز آموزش
فنیوحرفـهای و مربیـان ایـن سـازمان قـرار گیـرد.
2.2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
براسـاس مـدل اطلـس ،فنـاوری از چهـار جـزء تشـکیل شـده اسـت :فنافـزار ،انسـانافزار ،اطالعاتافـزار
سـازمانافزار (فرهمنـد فقهـی .)1394 ،اهمیـت آموزشهـای فنیوحرفـهای در فنـاوری نقشـی اسـت کـه ایـن
آموزشهـا در حـوزه انسـانافزار و ارائـه تواناییهـا و مهارتهـای انسـانی ایفـا میکنـد .ادامه حیـات در جامعه
دانشبنیـان توجـه بـه قلمروهـای جدیـد دانـش را اجتنابناپذیـر کـرده اسـت .در ایـن راسـتا بازاندیشـی
در سیاسـتها و فرایندهـای تولیـد علـم ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت .در تعریـف ایـن قلمـرو جدیـد ،توجـه بـه
اقتصـاد دانـش یکـی از مؤلفههـای مهـم بـه شـمار مـیرود .بـرای تحقـق ایـن مأموریـت جدیـد ،دانشـگاهها
و مرا کـز آموزشـی نیـز بایـد بـه بازنگـری در چشـماندازها ،سـاختار فعالیتهـا ،بازخوانـی فرایندهـا و بازنگـری
فرآوردههـا از زاویـه دیـد مأموریـت مذکـور مبـادرت کننـد (پرنـدی و همـکاران .)1394 ،ایدهپـردازی و نـوآوری
فناورانـه ،زمانـی ارزشـمند اسـت کـه بـه خلـق ثـروت منجـر شـود .تجاریسـازی روشـی اسـت کـه میتـوان
بهواسـطه آن علـم را بـه اقتصـاد گـره زد و بـه خلـق ثـروت از نـوآوری پرداخـت (بغـدادی و شـاوردی.)1391 ،
بـه نظـر میرسـد شـروع تجاریسـازی دانـش و فنـاوری بـا بحثهـای همـکاری بیـن دانشـگاه و صنعـت
در سـال 1862اتفـاق افتـاده اسـت .بسـیاری از محققـان در حالـت کلـی تجاریسـازی را فراینـد انتقـال دانش
و فنـاوری از مرا کـز تحقیقاتـی بـه صنایـع و کسـبوکار جدیـد دانسـتند کـه از میـان آنهـا میتـوان بـه رنـد1و
روسـول 2اشـاره کـرد (پورعـزت و حیـدری .)1390،لغتنامـه کمبریـج ادونـس لرنـرز واژه «تجـاری کـردن» 3را به
معنـای «سـازماندهی چیـزی بـرای کسـب سـود» و واژه «فنـاوری» را «مطالعـه و دانـش عملـی در اسـتفاده از
ً
ا کتشـافات علمـی خصوصـا در حـوزه صنعت» تعریف میکنـد .از دیدگاه کاتلر )1994(4تجاریسـازی فرایندی
اسـت کـه شـامل آخریـن مرحلـه از مراحـل هشـتگانه فراینـد توسـعه محصـول جدیـد .از ایـن دیـدگاه ایـده
تولیـد محصـول جدیـد از مراحـل مختلـف عبـور کـرده و شـرکت طـی ایـن مراحـل بررسـی میکنـد کـه ایـن ایـده
بایـد بیشـتر توسـعه یابـد یـا اینکـه فراینـد توسـعه آن متوقـف شـود .امـا در مرحلـه تجاریسـازی محصـول
بـرای ورود بـه بـازار آمـاده میشـود .از دیـدگاه گلداسـمیت ،)2003( 5تجاریسـازی هماهنگـی فرایندهـای
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تصمیمگیـری فنـی و تجـاری (و نتایـج حاصـل از ایـن تصمیمـات) اسـت کـه بـرای انتقـال موفق یـک محصول
یـا خدمـت جدیـد از خلـق ایـده تـا خریـد در بـازار صـورت میگیـرد .فکـور ( )1386بیـان میکنـد :تجاریسـازی
تحقیقـات فرا گـردی اسـت کـه دانـش تولیدشـده در دانشـگاهها و سـازمانهای تحقیقاتـی را بـه محصـوالت
قابلعرضـه در بـازار یـا فرا گردهـای صنعتـی تبدیـل میکنـد .ایـن فرا گـرد مسـتلزم همـکاری و تعامـل جـدی
مرا کـز آمـوزش عالـی و سـازمانهای تحقیقاتـی وابسـته بـه دولـت ،شـرکتهای صنعتـی ،سـازمانهای مالی و
سـرمایهگذاری ،کارآفرینـان و افـراد علمـی اسـت.
طبـق تعاریـف فـوق ،تجاریسـازی فنـاوری را میتـوان به بازار رسـاندن یـک ایده یا یک نوآوری دانسـت.
پژوهشـگر ابتـدا بایـد ایـده را خلـق کـرده و پـرورش دهـد؛ سـپس در مرحلـه توسـعه آن را بـه فنـاوری موردنظـر
تبدیـل کنـد و در نهایـت وارد مرحلـه تجاریسـازی فنـاوری شـود (موسـایی و همـکاران.)1387 ،
باتوجهبه مدل ارائهشده توسط توهیل 1و همکاران ( )2008مراحل اصلی فرایند توسعه و تجاریسازی
فناوری عبارتاند از:

نمودار  :1مراحل تجاریسازی فناوری (بغدادی و شاوردی)1391 ،

در ایـن الگوهـا ترتیـب زمانـی انجـام هـر مرحلـه اهمیـت دارد و بـرای گـذر از یـک مرحلـه بـه مرحلـه بعـدی
ً
معمـوال یـک فعالیـت تصمیمگیـری از سـوی مدیریـت سـازمان یـا مدیریـت سیسـتم توسـعه محصـول بایـد
صـورت پذیـرد و در غیـر ایـن صـورت ،تجاریسـازی فنـاوری خاتمـه مییابـد (گـودرزی و همـکاران.)1390 ،
در اقتصـاد دانشمحـور مهمتریـن عامـل تولیـد نـه نیـروی کار و سـرمایه ،بلکـه دانـش و مهـارت اسـت
( .)Soliman and Spooner, 2000آمـوزش و مهارتآمـوزی بـر توانایـی نیـروی کار بـرای بهـرهوری بیشـتر در
طـول زمـان اثـر دارد .اقتصاددانهـا معتقدنـد کـه افزایـش پایـدار بهـرهوری نیـروی کار از مقـدار و کیفیـت بهتر
منابـع سـرمایهای تـوأم بـا آمـوزش و بهبـود فراینـد تولیـد ناشـی میشـود .بنابرایـن آمـوزش دانـش و مهارت در
اقتصادهـای دانشمحـور تأثیـر بسـزایی دارد (نیرومنـد و همـکاران.)1391،
1- Touhill
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نظـام آموزشـی ایـران شـامل دو بخـش اسـت :نظـام آمـوزش رسـمی (متوسـطه و دانشـگاهی) ،کـه بسـتر
اصلـی دانـش محسـوب میشـود ،و نظـام غیررسـمی (آموزشهـای فنیوحرفـهای) کـه بـه آموزشهـای
مهارتـی و فنـی میپـردازد .مهـارت فنـی عبـارت اسـت از :توانایـی بهکارگیـری دانـش ،روشهـا ،فنـون و
تجهیـزات موردنیـاز بـرای انجـام یـک وظیفـه تخصصـی کـه از طریـق تجربـه ،آمـوزش و کارورزی بـه دسـت
میآیـد (مقیمـی.)1390 ،
باتوجهبـه مشـترک بـودن محوریـت آمـوزش در سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای و دانشـگاهها ،در ایـن
بخـش بـه بررسـی تحقیقـات انجامشـده در دانشـگاهها پرداختـه میشـود تـا بـا بهر هبـرداری از عوامـل و موانع
تجاریسـازی در دانشـگاهها ،موانـع تجاریسـازی در سـازمان اسـتخراج شـود.
بـا ابـداع مـدل دانشـگاه کارآفریـن در مؤسسـه فناوری ماساچوسـت 1و تسـری آن به دانشـگاه اسـتنفورد

2

در اوایل و اواسـط قرن بیسـتم و همچنین با ضرورت یافتن تجاریسـازی دانش تولید شـده در دانشـگاهها،
تحقیقات متعــددی در زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر آن انجام گرفتــه اسـت ()Etzkowitz et al., 2000
رایـت .)2007( 3در بررسـی موانـع کارآفرینـی دانشـگاهی از طریـق ایجـاد شـرکتهای انشـعابی 4بـرای
توصیـف فقـدان منابـع مالـی موردنیـاز بـرای توسـعه و انتقـال تجـاری فنـاوری ،از اصطلاح «شـکاف مالـی»
و بـرای توصیـف فقـدان دانـش و مهـارت در زمینـه فعالیتهـای تجـاری و راهانـدازی و اداره کسـبوکار ،از
اصطلاح «شـکاف دانـش» اسـتفاده کـرده و ایـن دو شـکاف را از عوامـل عمـده عـدم گرایـش دانشـگاهیان بـه
فعالیتهـای تجـاری میداننـد.
بندریـان و قابضـی ( )1388موانـع موجـود در تجاریسـازی دسـتاوردهای تحقیقاتـی را بـه دو دسـته
تقسـیم کردهاند :الف .موانع مربوط به ّ
کمیت و کیفیت نتایج تحقیقات؛ ب .موانع مربوط به کاربرد نتایج
تحقیقـات علمـی در صنایـع .مبنـای منطقـی ایـن اسـت کـه موانـع مرتبـط بـا تجاریسـازی دسـتاوردهای
تحقیقاتـی در دو سـر طیـف قـرار دارنـد؛ یعنـی برخـی از موانـع مربـوط بـه صنعـت و برخی دیگر مربـوط به مرا کز
تحقیقاتـی میباشـد.
در پژوهشـی کـه بهمنظـور شناسـایی موانـع عمـده فرا گرد انتقال فناوری از دانشـگاه به کسـبوکار انجام
گرفتـه اسـت« ،تفاوتهـای فرهنگـی بیـن دانشـگاه و کسـبوکار» و «نیـاز بـه سـرمایهگذاریهای بیشـتر بـرای
توسـعه فنـاوری» در دو کشـور آمریـکا و انگلیـس ،بـه منزلـه عمدهتریـن موانـع شناسـایی شـدند .البتـه مـورد
اخیـر در هـر دو کشـور بزرگتریـن مانـع بـوده اسـت؛ ولـی در انگلیـس بـر «مشـکالت ارتباطـی» و «انتظـارات
متفـاوت مالـی» در دو بخـش بیشـتر تأ کیـد شـده اسـت (.)Decter et al., 2007
برخـی از پژوهشـگران مدیریـت غیراثربخـش داراییهـای فکـری دانشـگاه را از موانـع تجاریسـازی دانـش
ً
ذکـر میکننـد و معتقدنـد از آنجـا کـه مدیریـت رسـمی مجموعـه داراییهـای فکـری دانشـگاه پدیـدهای نسـبتا
2- Stanford University
4- Spin off

1- Massachusetts Institute of Technology
3- Wright
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جدید اسـت و روند انتقال فناوری دانشـگاه به سـایر بخشها با رشـدی فزاینده مواجه اسـت ،پیچیدگیهای
بهوجودآمـده ،بـه تنشهـا و عـدم کارآیـی در ایـن حـوزه منجـر شـده اسـت (« .)Siegle, 2005دفاتـر انتقـال
فناوری» 1که مسـئولیت مدیریت و سرپرسـتی داراییهای فکری دانشـگاه را بر عهده دارند ،اغلب با کمبود و
فقـدان تجربـه ،مهـارت و عـدم کارآیـی فرا گردهـا و رویههـای مورداسـتفاده مواجهانـد .چنیـن وضعیتـی
مانـع از بهرهبـرداری بهینـه از داراییهـای فکـری دانشـگاه میشـود .یکـی دیگـر از موانـع عمـده در فراینـد
ً
تجاریسـازی دانـش فرهنـگ دانشـگاهی اسـت ( .)Ndonzuan et al., 2002فرهنـگ دانشـگاه معمـوال تحـت
ً
تأثیر تفکر «انتشـار یا نابودی» 2اسـت و ماهیتا باعث میشـود که دانشـگاه و دانشـگاهیان تمایل و گرایشـی به
تجاریسـازی دانش و کسـب درآمد از این طریق نداشـته باشـند ( .)Spilling, 2004حتی برخی دانشـمندان
و دانشـگاهیان بـه پارادایـم رویکـرد کارآفرینانـه ،به مثابه تهدیدی برای انسـجام 3سـنتی دانشـگاهها مینگرند
و معتقدنـد کـه بایـد بـا گرایـش کارآفرینـی در دانشـگاهها مقابلـه کـرد؛ زیـرا توسـعه منافـع مالـی ممکن اسـت به
از بیـن رفتـن نقـش دانشـگاه بهمثابـه منتقد مسـتقل جامعه منجـر شـود ( .)Etzkowitz et al., 2000ازاینرو،
در برخـی پژوهشهـا بـر ضـرورت ایجـاد اصالحـات زیرسـاختی و نوآوریهـای نهـادی بـرای ایجـاد و ارتقـای
فرهنـگ حمایتـی و کارآفرینانـه در نهـاد دانشـگاه تأ کیـد میشـود .یکـی دیگـر از موضوعـات مهـم پیـشروی
دانشـگاهها بیانگیزگـی پژوهشـگران بـرای افشـای اختراعـات خـود و مشـارکت در توسـعه بیشـتر آنهـا از طریـق
توافـق در وا گـذاری امتیـاز اسـت؛ زیـرا همـواره ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه بخشهایی از طر حهای پژوهشـی و
دسـتاوردهای آنهـا بـدون رعایـت حقـوق مالکیـت معنوی ،به یغمـا رود ( .)Sieglel, 2003جـدول  ۱دربردارنده
تعـدادی از موانـع موجـود در تجاریسـازی دانـش و فنـاوری اسـت.
جدول  :1موانع تجاریسازی (حسینقلیپور )1390 ،و (زار ع و میرجلیلی)1392 ،

موانع شناساییشده تجاریسازی

عنوان مقاالت
 .1انتقال دانش تجاری از دانشگاه به شرکتها (.)Siegel, 2003

	-شکاف فرهنگی بین صنعت و دانشگاه
	-نبود انعطاف دیوان ساالری
	-نظامهای ضعیف پاداشدهی
	-مدیریت غیر اثربخش دفاتر انتقال فناوری

 .2طراحی الگویی برای انتقال اثرگذار دانش از دانشگاه به صنعت
(.)Siegel, 2003

	-نبود نظام پاداش برای انتقال فناوری
	-نبود سیاستهای منعطف دانشگاهی برای انتقال
فناوری
	-وجود تفاوتهای فرهنگی میان صنعت و دانشگاه
	-نبود حمایتهای مالی از پژوهشها

 .3آزادی علمی و تجاریسازی دانشگاههای استرالیا
(.)Kutinalahti, 2005

3- Integrity

2- Publish of Perish

تأ کید بر حفظ اصل آزادی علمی در دانشگاه

1- Technology Transfer Offices: TTOS
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عنوان مقاالت

موانع شناساییشده تجاریسازی

 .4نقش سازمانهای انتقال فناوری در گسترش حلقه علم و
صنعت (.)Debackere & Veugelers, 2005

	-نبود تفکر فرایندی
	-نبود سند راهبردی پژوهشی

 .5عوامل اثرگذار در انتقال موفق دانش
(.)Cumming & Teng, 2005

	-فاصله دانشی میان دانشگاه و صنعت

 .6شرایط زمینهساز برای پیشبرد تجاریسازی نتایج پژوهشها
در بخش دانشگاهی (فکور)1386 ،

	-کمبود سرمایهگذاری در پژوهشهای بنیادی
	-کمبود اطمینان متقابل بین بخش دانشگاهی،
صنعت و سرمایهگذاران
	-وجود سیاستهای بازدارنده از تجاریسازی
	-کمبود فرهنگسازی هماهنگ با تجاریسازی در
بخش دانشگاهی

 .7رساله کارشناسی ارشد با عنوان «تدوین الگوی انتقال تجاری
دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس روشهای پنج
دانشگاه معتبر جهان)» (ندیر خانلو)1387 ،

	-وجود دیوانساالری و نبود انعطاف نظام مدیریتی
دانشگاه
	-قوانین ضعیف حفاظت از داراییهای فکری در
سطح ملی
	-نبود آزادی عمل استادان در مشارکت فعالیتهای
کسبوکار
	-وابستگی دانشگاه به بودجههای دولتی
	-منافع متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان
	-نبود حمایتهای مالی دانشگاه از پژوهشگران

 .8اندازهگیری ظرفیت تجاری طر حهای تحقیقاتی با استفاده از
منطق فازی (.)Bandarian, 2007

	-کمبود اطالعات ،توانمندیهای نا کافی نیروی
انسانی ،موانع اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،موانع
ساختار و سازمانی ،موانع ارتباطی ،درک نکردن
نیازهای بازار و مشتریان ،نبود استانداردهای
زیستمحیطی

 .9مدل معادالت ساختاری برای پیشبینی شاخص موفقیت
تجاریسازی فناوری(.)Sohn & Moon, 2003

	-پیچیدگی و تناقض سیاستهای مالکیت فکری
	-نامشخص بودن بازارها و ناآ گاهی آنها از نیازها و
خواستههای خود
	-متغیر بودن فناوری
	-نیاز به تعامل محققان ومجریان
	-بیانگیزگی محققان
	-اشتغال محققان به وظایف دیگر

 .10آسیبشناسی فرایند تجاریسازی اختراعات؛ تحلیلی در سه
قلمرو :مختر ع ،محیط و اختراع (زار ع و میرجلیلی)1392،

 ۶۵مانع برای تجاریسازی اختراعات در سه قلمرو
مختر ع ،محیط و اختراع شناسایی شدند بهعنوان
مثال:
	-نداشتن وثیقه و پشتوانه مالی برای اخذ وام و
سرمایهگذاری
	-نبود حمایت و سرمایهگذاری مالی دولت در
نمونهسازی محصول
	-اعتماد نکردن به دیگران بهدلیل ترس از دست
دادن مالکیت فکری و معنوی
	-کمرنگ بودن مشارکت محققان در ایجاد ارتباط
بازار و محققان در بازار و محیط تولید
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در فراینـد انتقـال فنـاوری از دانشـگاه بـه صنعـت ،طرفهـای گونا گونـی درگیرنـد که در برخـی پژوهشها
بـه عمدهتریـن و مهمتریـن آنهـا تحـت عنـوان «ذینفعـان کلیـدی فرا گـرد تجاریسـازی» اشـاره شـده اسـت.
ایـن ذینفعـان شـامل دانشـمندان دانشـگاهی (یعنـی کسـانی کـه فناوریهـای جدیـد را کشـف میکننـد)،
مدیـران فنـاوری و مدیـران اجرایـی دانشـگاهها (یعنی کسـانی که بهمثابه رابط بین دانشـمندان دانشـگاهی
و صنعـت عمـل میکننـد و داراییهـای فکر دانشـگاه را مدیریت میکنند) ،و همچنین شـرکتها /کارآفرینان
(یعنـی سـازمانها و کسـانی کـه فناوریهـای مبتنـی بـر تحقیقـات دانشـگاهی را تجـاری میکننـد) میشـود،
ویژگیهـای هـر یـک از ایـن ذینفعـان ممکـن اسـت در چگونگـی هدایـت فرا گـرد تجاریسـازی مؤثـر باشـد.
جالب آنکه تفاوتهای صنعت و دانشـگاه و فعاالن آنها نیز مورد توجه برخی پژوهشـگران قرار گرفته اسـت.
در میـان تفاوتهـای بیـن صنعـت و دانشـگاه میتـوان بـه تفاوتهـای موجـود در اهـداف دو طـرف یعنـی
طوالنـی بـودن زمـان پژوهشهـای دانشـگاهی ،تفـاوت انگیزههـای افـراد در دانشـگاه و بخـش کسـبوکار،
یکـی دیگـر از عوامـل مهـم و درخـور توجـه ایـن اسـت کـه پژوهشـگران دانشـگاهی پـول را مثابـه ابـزاری بـرای
پیشـرفت علمـی در نظـر میگیرنـد؛ درحالیکـه صاحبـان کسـبوکار بـه پـول بـه منزلـه هـدف مینگرنـد و علـم
را فقـط ابـزاری بـرای رسـیدن بـه آن هـدف میداننـد .از دیـدگاه دانشـگاهیان ،صنایـع فقـط بـه دنبـال سـود،
یکـه فرهنـگ حا کم بر دانشـگاه بسـیار متفاوت
بهـرهوری تولیـد ،توسـعه محصـول و نظایـر آن هسـتند؛ درحال 
اسـت .فقـدان درک کافـی دو طـرف از فرهنـگ یکدیگـر و وجـود اهـداف متعـارض بیـن آنهـا ممکن اسـت مانع
از توسـعه روابـط مناسـب و اثربخـش شـود (پورعـزت و همـکاران.)1389 ،
ثمـری و آریانـی ( )۱۳۹۷در پژوهشـی موانـع پیـشروی تجاریسـازی تحقیقـات دانشـگاهی را در قالـب ۶
عامـل موانـع دانشـی و بلـوغ حرفـهای ،موانـع جـو و فرهنگ دانشـگاهی ،موانـع سـاختاری و اطالعاتی ،موانع
اقتصـادی و بودجـهای ،موانـع قانونـی و موانـع سـرمایه و زیرسـاختها بیـان نمودهاند.
سـیگل ( )2003نیـز در تحقیقـات خـود ،انعطافناپذیـری دیوانسـاالرانه 1سـاختار دانشـگاهها را یکـی
از موانـع بسـیار مهـم و اساسـی اثربخشـی در انتقـال تجـاری دانـش دانسـتهاند .خطمشـیها و قوانینـی کـه
در سـطح نهادهـا و دانشـگاهها تدویـن میشـوند ،ممکـن اسـت بـه نتایـج گونا گونـی در میـان مؤسسـات
درون یـک کشـور منجـر گردنـد .خطمشـیهای دانشـگاهها در مـورد چگونگـی وا گـذاری امتیـاز اسـتفاده
از داراییهـای فکـری ،آزادی عمـل دانشـگاهیان بـرای ورود بـه فعالیتهـای تجـاری و کسـبوکار ،نحـوه
دریافـت هزینـه در قبـال انتقـال فنـاوری ،ارائـه امکانـات ،تجهیـزات و کمکهـای گونا گـون بـرای بهرهبـرداری
تجـاری از فناوریهـا از جملـه مـواردی هسـتند کـه بـه تفـاوت عملکـرد دانشـگاهها میانجامـد و نیـز ممکـن
اسـت بـه موانعـی اساسـی در رونـد تجاریسـازی دانـش تبدیـل شـوند (پورعـزت و همـکاران.)1389 ،
براساس پژوهشهای موانع نهادی ،مالی ،سازمانی و انسانی تجاریسازی به شرح زیر هستند:
 -1برابر نهاد فارسی واژهها «بوروکراسی» ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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نهـادی :شـکاف فرهنگـی بیـن صنعـت و دانشـگاه ،نبـود انعطـاف دیـوان سـاالرانه ،نظامهـای ضعیـف
پاداشدهی ( .)Siegel, 2003مالی :نبود حمایتهای مالی از پژوهشها (همان) .کمبود سرمایهگذاری در
پژوهشهای بنیادی (فکور .)1386،موانع اقتصادی ( .)Bandarian, 2007سـازمانی :مدیریت غیراثربخش
دفاتر انتقال فناوری ( .)Siegel, 2003موانع ساختار و سازمانی( . )Bandarian, 2007انسانی :توانمندیهای
نا کافـی نیـروی انسـانی ،درک نکـردن نیازهـای بـازار و مشـتریان ،موانـع ارتباطـی (.)Bandarian, 2007
بیانگیزگی محققان؛ اشتغال محققان به وظایف دیگر( .)Sohn & Moon, 2003نبود نظام پاداش برای انتقال
فناوری ،وجود نداشتن سیاستهای منعطف دانشگاهی برای انتقال فناوری ،وجود تفاوتهای فرهنگی
میان صنعت و دانشگاه ( .)Siegel, 2003تأ کید بر حفظ اصل آزادی علمی در دانشگاه (.)Kutinalahti, 2005
نبـودن تفکـر فراینـدی ،نبـود سـند راهبـردی پژوهشـی( .)Debackere, 2005فاصلـه دانشـی میـان دانشـگاه
و صنعـت ( .)Cummings & Teng, 2005کمبـود اطمینـان متقابـل بیـن بخـش دانشـگاهی ،صنعـت و
سـرمایهگذاران ،وجـود سیاسـتهای بازدارنـده از تجاریسـازی ،کمبـود فرهنگسـازی هماهنـگ بـا
تجاریسـازی در بخـش دانشـگاهی (فکـور ،)1386 ،وجـود دیوانسـاالری اداری و نبـود انعطـاف نظـام
مدیریتـی دانشـگاه ،قوانیـن ضعیـف حفاظـت از داراییهـای فکـری در سـطح ملـی ،نبـود آزادی عمـل
اسـتادان در مشـارکت در فعالیتهـای کسـبوکار (ندیـر خانلـو ،)1387 ،کمبـود اطالعـات ،موانـع ،سیاسـی،
حقوقـی ،نبـود اسـتانداردهای زیسـتمحیطی ( .)Bandarian, 2007پیچیدگـی و تناقـض سیاسـتهای
مالکیـت فکـری نامشـخص بـودن بازارهـا و ناآ گاهـی آنهـا از نیازهـا و خواسـتههای خـود ،متغیـر بـودن فناوری
(.)Sohn & Moon, 2003
3.3روششناسی پژوهش
روششناسـی ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف ،توصیفـی و از لحـاظ زمانی از نوع پیمایش مقطعی اسـت و دادهها
در زمسـتان سـال  ۱۳۹۶جمـعآوری شـده اسـت .جامعـه آمـاری تحقیـق شـامل کارشناسـان و مدیران سـازمان
آمـوزش فنیوحرفـهای کشـور ،مهندسـان مختـرع و نـوآور و اعضـای هیأتعلمـی بـا حداقـل مـدرک تحصیلـی
کاردانـی و حداقـل دو سـال سـابقه کار در حـوزه آمـوزش و مطلـع از فرایندهـای آموزشـی سـازمان آمـوزش
فنیوحرفهای شناسـایی شـدند .باتوجهبه آنکه کارآموزان در کنار مهندسـان کارهای خود را انجام میدهند
و شـناختی جامـع و کامـل از وضعیـت سـازمان ندارنـد ،پرسـشنامه بـه آنهـا داده نشـد و پرسـشنامه فقـط در
اختیـار مهندسـان قـرار داده شـد و بـا اسـتفاده از روش دلفـی موانـع شناسـایی و مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت.
روش دلفی یکی از فنون مشهور توافقیابی است که بهمنظور حصول توافق جمعی درباره یک موضوع یا
حیطه معین ،با اسـتفاده از یکسـری پرسـشنامه مورد اسـتفاده قرار میگیرد .این فن با وجود سادگی ،نوآوری
ویژهای محسـوب میشـود که برای جمعآوری و تلخیص و تألیف نظرات و قضاوتهای افراد مختلف ،بدون
الزام حضور آنان در یک محل معین ،به کار میرود .از این فن زمانی اسـتفاده میشـود که سـه شـرط زیر برقرار
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باشـد :الف) سـازمان دارای شـعبهها و بخشهای مختلف در سـطح یک اسـتان یا یک کشـور باشـد؛ به عبارت
دیگر بهعلت پرا کندگی جغرافیایی ،میان سـازمان مرکزی و شـعبههای آن فاصله فیزیکی وجود داشـته باشـد،
ب) محدودیـت زمانـی زیـادی وجـود نداشـته باشـد ،ج) شـرکتکنندگان در پـروژه نیازسـنجی اطالعـات الزم و
ً
کافـی داشـته باشـند .بـه سـبب آنکـه اساسـا روش دلفـی مبتنـی بـر گـردآوری نظریـات و دیدگاههای افراد اسـت،
ضرورت دارد کسـانی در این گونه فعالیتهای نیازسـنجی مشـارکت کنند که از اطالعات الزم و کافی برخوردار
باشـند .در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت اطالعـات بهدسـتآمده قابـل اعتمـاد نباشـد (عبـاسزادگان ،تـرک
زاده .)1386 ،همچنیـن شـایان ذکـر اسـت کـه بـرای تعییـن مقـدار قابلقبـول پذیـرش گویههـا از روش قضاوتی
ً
پژوهشـگر اسـتفاده شـد .مقـدار آسـتانه بـا اسـتنباط ذهنـی تصمیمگیرنـده تعییـن میشـود و مسـتقیما بـر روی
تعـداد عوامـل یکه غربـال میشوند ،تأثیر خواهد گذاشت (میرزایی و همکاران .)1392 ،در این پژوهش مقدار
آسـتانه عدد  3در نظر گرفته شـده اسـت.
در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه مطالعـه ادبیـات مربـوط بـه موانـع تجاریسـازی دانـش فنـی در دانشـگاهها،
مرا کـز پژوهشـی و فنـاوری پرداختـه شـد .سـپس بـه روش گـروه کانونی جلسـهای بـا 12نفر از خبـرگان (مربیان
و کارشناسـان مهنـدس ،مدیـران ،هیأتعلمـی آ گاه از اختـراع و آمـوزش فنیوحرفـهای) برگـزار شـد و مفاهیم
و موانـع تجاریسـازی ،نتایـج پژوهشهـای انجامشـده در دانشـگاهها بـرای آنهـا تبییـن شـد.
سـپس نظـرات آنهـا درخصـوص موانـع تجاریسـازی اختراعـات و نوآوریهـای انجامشـده توسـط مربیـان
و کارآمـوزان کارگاههـای فنیومهندسـی اخـذ شـد .پـس از آن ،نظـرات مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـار دیگـر بـرای
رسـیدن به جمعبندی ،نظرات به خبرگان داده شـد تا توافق جمعی درخصوص موانع مشـترک حاصل شـود.
پـس از آن ،پرسـشنامه طراحـی و بـه روش قضاوتـی ،نظـر خبـرگان جهـت اطمینـان از اعتبـار آن اخـذ
شـد .پرسـشنامه شـامل هشـت گویه (مطابق با جدول شـماره  )۴بود که در آن از پاسـخ دهندگان خواسـته
شـد تـا براسـاس طیـف لیکـرت  ۵امتیـازی ،میـزان اهمیـت هـر یـک از گویههـا را مشـخص کننـد .چـون در
انتخـاب جامعـه آمـاری پژوهـش ،اطلاع از آموزشهـای فنیوحرفـهای ،اختـراع و نـوآوری مدنظـر قـرار گرفتـه
بـود ،درجـه اهمیـت یکسـانی بـرای نظـرات اعضـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت .بـرای هـر مؤلفـه (نهـادی ،مالـی،
سـازمانی و انسـانی) دو گویـه در نظـر گرفتـه شـد .ناتوانـی نخبـگان در جـذب منابـع مالـی ،وجـود قوانیـن و
مقـررات اداری از جملـه قانـون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت ،1عـدم شـناخت و ناآ گاهـی نخبـگان از فراینـد
تجاریسـازی ،ضعـف ارتبـاط سـازمان بـا بدنـه صنعـت ،ضعـف ارتبـاط سـازمان بـا دسـتگاه و مرا کـز پژوهـش،
عـدم شـناخت مدیـران سـازمان و عـدم حمایـت از اختـراع و نـوآوری ،ناآ گاهـی نخبـگان نـوآور از نیازهـای
بـازار کار ،نبـود انگیـزه کافـی در نخبـگان سـازمان بـرای ارائـه ایـده و تجاریسـازی بهعنـوان مهمتریـن موانـع
تجاریسـازی شـناخته شـد.
 -1قانونگــذار در ســال  1337اقــدام بــه تصویــب الیحــه قانونــی راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان دولــت در معامــات
دولتــی کشــوری را تصویــب نمــود کــه براســاس آن کارمنــدان دولــت از شــرکت در معامــات دولتــی یــا داوری در معامــات مذکــور منــع شــدند.
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درمجمـوع جامعـه آمـاری شناساییشـده 60 ،پرسـشنامه دریافـت کردنـد که از این میان  38پرسـش-
نامـه برگشـت داده شـد و مـورد بررسـی قـرار گرفـت .معیـار رد یـا قبـول هـر یـک از گویههـا بهمثابـه مانعـی بـر
مسـیر تجاریسـازی در سـازمان ،براسـاس میـزان میانگینـی بـود کـه با اسـتفاده از طیف لیکرت پنـج امتیازی
محاسـبه شـد .بدیـن ترتیـب میانگیـن  µ =3مفـروض قـرار گرفـت؛ بـه ایـن معنـی کـه گویههایـی کـه میانگیـن
ً
باالی  3را کسـب کردند ،مانند مانعی نسـبتا مهم ،در مسـیر تجاریسـازی در سـازمان فنیوحرفهای تهران
تلقی شـدند.
4.4تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
مشخصات خبرگانی که به روش گروه کانونی نظرات آنها جمعآوری شد ،به شرح جدول  ۲است.
جدول  :2اطالعات توصیفی خبرگان گروه اول

ردیف

عنوان

مدرک تحصیلی

تعداد

1

مربی سازمان فنیوحرفهای

کارشناسی ارشد

3

2

کارشناس مهندس

کارشناسی ارشد  1نفر
دکتری 1نفر

2

3

مدیر سازمان

کارشناسی ارشد 1نفر
دکتری تخصصی 3نفر

4

4

هیأتعلمی

دکتری تخصصی

3
12

جمع

مشخصات خبرگانی که به روش دلفی نظرات آنها طی پرسشنامه جمعآوری شد ،به شرح جدول ۳است.
جدول  :3اطالعات توصیفی خبرگان گروه دوم

ردیف

عنوان

مدرک تحصیلی

تعداد

1

کارشناس سازمان فنیوحرفهای

کارشناسی ارشد مدیریت  ۱5نفر
کارشناسی  6نفر

۲۱

2

مدیر سازمان فنیوحرفهای

کارشناسی ارشد مهندسی برق  3نفر
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی  2نفر

۵

3

اعضای هیأتعلمی دانشگاهها

دکتری

4

4

مربی سازمان فنیوحرفهای

کارشناسی ارشد مهندسی برق  2نفر
کارشناسی مهندسی نساجی  1نفر
کارشناسی ارشد مکانیک  2نفر
مدیریت صنعتی  4نفر
کاردانی مکانیک خودرو  ۱نفر
کارشناسی مهندسی برق  ۱نفر

11

جمع

38
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از میـان  38نفرپاسـخدهندگان ،کارشناسـان سـازمان حـدود 60درصـد باالتریـن حجـم و اعضـای هیـأت
علمی با 10درصد کمترین مشـارکت را داشـتهاند .از میان  38نفر پاسـخدهندگان از نظر تحصیلی ،دارندگان
مـدرک کارشناسـی ارشـد در رده اول و دارنـدگان مقطـع دکتـری تخصصی در رده آخـر قرار گرفتند.
نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد وجـود قوانیـن و مقـررات اداری ازجملـه قانـون منـع مداخلـه کارکنـان
دولـت ،عـدم شـناخت و ناآ گاهـی نخبـگان از فراینـد تجاریسـازی ،نبـود انگیـزه کافـی در نخبـگان سـازمان
بـرای ارائـه ایـده و تجاریسـازی ،ضعـف ارتبـاط سـازمان بـا بدنـه صنعـت از مهمتریـن موانع تجاریسـازی در
سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای کشـور اسـت و ناآ گاهـی نخبـگان نـوآور از نیازهـای بـازار کار و عـدم شـناخت و
آ گاهـی نخبـگان از فراینـد تجاریسـازی ،کمتریـن فراوانـی را بـه دسـت آوردهانـد.
جدول  ۴میانگین ارزش هر یک از موانع را نشان میدهد.
جدول  :۴میانگین ارزش هر یک از موانع تجاریسازی نوآوری

ناتوانی نخبگان در جذب منابع مالی

وجود قوانین و مقررات اداری ازجمله
قانون منع مداخله کارکنان دولت

عدم شناخت و آ گاهی نخبگان از
فرایند تجاریسازی

ضعف ارتباط سازمان با بدنه صنعت

ضعف ارتباط سازمان با دستگاه و
مرا کز پژوهش

عدم شناخت مدیران سازمان و عدم
حمایت از اختراع و نوآوری

ناآ گاهی نخبگان نوآور از نیازهای
بازار کار

نبود انگیزه کافی در نخبگان سازمان
برای ارائه ایده و تجاریسازی

مولفهها

جمع

154

158

1۴7

153

152

149

134

156

میانگین

4/05

4/15

3/86

4/02

4

3/92

3/52

4/10

نمرهها
اسخدهندگان

نمودار  :2میانگین ارزش هر یک از موانع تجاریسازی نوآوری

5.5نتیجهگیری
قـدرت اقتصـادی بـرای هـر کشـوری اولویـت اول در برنامهریزیهـای کالن محسـوب میشـود و تـوان
اقتصـادی هـر کشـور بـه میـزان رشـد تولیـد خالـص داخلـی آن بسـتگی دارد .یکـی از مؤثرتریـن مؤلفههـا در
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افزایـش تولیـد ناخالـص داخلـی ،تجاریسـازی محصـوالت بومـی در تمـام شـاخههای اقتصـادی اسـت .امـا
موانـع تجاریسـازی نوآوریهـا مانـع از رشـد و شـکوفایی اسـتعدادها ،و بیانگیزگـی بـرای تولیـدات بومـی
میشـود.
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان میدهـد کـه بـا وجـود پژوهشهـای زیـاد در حـوزه موانـع تجاریسـازی
نـوآوری ،میتـوان بـا بررسـی ابعـاد دیگـری از موضـوع بـه نتایـج قابلتوجهـی دسـت یافـت .مهارتمحـور
بـودن آموزشهـای فنیوحرفـهای میتوانـد مخترعـان و نـوآوران بیشـتری تربیـت کنـد .امـا وجـود قوانیـن
و مقـررات اداری ازجملـه قانـون منـع مداخلـه کارکنـان دولـت ،عـدم شـناخت و ناآ گاهـی نخبـگان از فراینـد
تجاریسـازی ،نبود انگیزه کافی در نخبگان سـازمان برای ارائه ایده و تجاریسـازی ،ضعف ارتباط سـازمان
بـا بدنـه صنعـت ،کـه در ایـن پژوهـش از مهمتریـن موانـع تجاریسـازی شـناخته شـدهاند ،مانع دسـتیابی به
ایـن مهـم هسـتند .چنانچـه سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای قصـد توسـعه تجاریسـازی ایدههـای نوآورانـه
در میـان نخبـگان خـود از جملـه کارشناسـان ،مهندسـان و کارآمـوزان را داشـته باشـد ،پیشـنهاد میشـود
بـه فرهنگسـازی و آمـوزش مدیـران سـازمان در خصـوص فرایندهـا و سـازوکارهای تجاریسـازی ایدههـای
نوآورانـه ،فراهمسـازی زمینههـای ایجـاد انگیـزه کافـی در نخبـگان سـازمان بـرای ارائه ایدههای نـو و پیگیری
تجاریسـازی از طریـق در نظـر گرفتـن پـاداش مـادی و معنـوی و در نظـر گرفتن فرصتهـای مطالعاتی خارج
از کشـور ویـژه نـوآورن و ایدهپـردازان ،تقویـت ارتبـاط سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای با صنعت و پیادهسـازی
طر حهـا و برنامههـای مشـترک آموزشـی پژوهشـیها صنایـع کشـور ،و ارائـه پیشـنهادهای کاربـردی بـرای
تغییـر و اصلاح قوانیـن و مقـررات در راسـتای تسـهیل فراینـد تجاریسـازی در سـازمانهای دولتـی بهویـژه
سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای کشـور بـه خصـوص ارائـه یـک الیحـه مـاده واحـده منضـم بـه قانـون منـع
مداخلـه کارکنـان دولـت بـرای خـارج کـردن مهندسـان سـازمان از شـمول ایـن قانـون 1اهتمـام ورزد.
عامـل «وجـود قوانیـن و مقـررات اداری در فراینـد تجاریسـازی» در نتایـج پژوهشـگران دیگـر بـه شـکل
دیگـری بـا عنـوان «نبـود انعطـاف بروکراتیـک» ( )Siegel, 2003یـا «قوانیـن ضعیـف حفاظـت از داراییهـای
فکـری در سـطح ملـی» (ندیـر خانلـو )۱۳۸۷ ،مشـاهده میشـود .همچنیـن در نتایـج پژوهشهـای دیگـران
بـه عامـل «عـدم شـناخت و ناآ گاهـی نخبـگان از فراینـد تجاریسـازی» بـا عنوانهـای «کمبـود اطالعـات»
( .)Bandarian, 2007و «ناآشـنایی با حقوق و قوانین تجاریسـازی» (زار ع و میرجلیلی )1392 ،اشـاره شـده
است.
ایجـاد سـازوکارهایی بـرای ارتبـاط بیـن مرا کز رشـد و کارآفرینی و پارکهای علم و فنـاوری با مرا کز آموزش
فنیوحرفـهای سـازمان ،تدویـن و تصویـب آییننامـه ارتقـای مهندسـان سـازمان بـا تأ کیـد بـر تجاریسـازی
اختراعـات و نوآوریهـای انجامشـده در کارگاههـای سـازمان ،و تلاش بـرای شایستهسـاالری در سـطوح
 -1اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و پژوهشگاهها از این قانون مستثنا هستند.
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مدیریـت مختلـف سـازمان از دیگـر پیشـنهادهای پژوهشـگر در راسـتای مرتفـع سـاختن موانـع تجاریسـازی
نـوآوری در سـازمان آمـوزش فنیوحرفـهای اسـت.
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WWپوراندخـت نیرومنـد :دکتـری مدیریـت تکنولـوژی از دانشـگاه عالمـه
طباطبایـی زمینـه کاری ایشـان حـوزه تکنولـوژی (پیشبینـی ،ارزیابـی،
ارزشگـذاری ،انتقـال تکنولـوژی و )...و منابـع انسـانی اسـت.

WWمرضیـه مالا کبـری :دانشآموختـه کارشناسـی ارشـد مدیریـت اجرایـی از
دانشـگاه عالمـه طباطبایـی .زمینـه پژوهشـی مـورد عالقـه ایشـان مدیریـت
اسـتراتژیک و مدیریـت دانـش اسـت.

WWدکتـر ا کبـر فرجـی ارمکـی :دکتـری تخصصـی مدیریـت آمـوزش عالـی از
دانشـگاه شـهید بهشـتی ،زمینـه مـورد عالقـه ایشـان آمـوزش و فنـاوری،
آمـوزش مهندسـی و فنـی ،ارزیابـی آموزشـی ،مدیریـت و برنامهریـزی آمـوزش
و آموزشهـای مهارتـی اسـت.

WWسـعید زار ع خورمیـزی :دانشآموختـه کارشناسـی ارشـد مدیریـت صنعتی
از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی .زمینـه کاری ایشـان مباحـث مربـوط بـه منابـع
انسـانی و صنعت اسـت.

WWحمیده قنبری :دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبایی،
مدیر کل امور مالی ،کارشـناس آموزش فنیوحرفهای.

