
 

 

 ؟کندیمکمک  به صنعت به نوآوری هادانشگاهاز فن آوری  آیا انتقال

تصویب  قوانین متنوعی. آغاز شد افت رکود اقتصادی ه بامقابل برایژاپن در دانشگاه _صنعت هاییهمکارچکیده 

همکاری  . با این حال،شدفن آوری مالکیت معنوی  یمجوزهادفاتر و دفاتر مرکزی  ظهورشد که منجر به 

منجر  فن آوریبرای تعیین اینکه آیا انتقال اکنون  آغاز شد. به همین دلیل 2004در سال  واقعاًدانشگاه _صنعت

اگر ما است روشن . با این حال، چشم انداز برای آینده یا خیر خیلی زود است کندیمکمک  ژاپن به نوآوری در

که ایاالت  است رسیده یسطحبه در حال حاضر  هادانشگاهاز  مجوزهاکه تعداد  بگیریمرا در نظر این واقعیت 

راه متعهد  یهاشرکتتشکیل عالوه به  .رو به رشد است سال پیش بود و همچنان به طور پیوسته 20متحده در 

را ادامه فن آوری یادگیری و رشد  یهاواسطهانتقال  ، وادامه دارد )دانشگاه اسپین آف( مبتنی بر دانشگاه اندازی

 .کندیمکمک به نوآوری  از دانشگاه به صنعت به احتمال زیاد فن آوری. بنابراین، انتقال دهندیم

 در ژاپن دانشگاه_صنعت هاییهمکارزمینه  پس .1

سازمان مجوز فن الیحه . رخ داده است پایدار ژاپندانشگاه در ژاپن در برابر رکود اقتصادی _رشد همکاری صنعت 

. در آن زمان به تصویب رسیدسال پس از فروپاشی حباب اقتصادی ژاپن  5، حدود 1998( در سال TLO) یآور

 هاییستمسو  سان میکروسیستمدر ایاالت متحده، گوگل در دانشگاه استنفورد، نت اسکیپ در دانشگاه ایلینوی، و 

سرعت در حال رشد بودند.  به، تشکیل شده بودند سال قبل از آن 10که بیش از  ییهاشرکت، متولد شدندسیسکو 

دوران، مردم  قوی داشت. در هر یرتأثدانشگاه در ایاالت متحده _موفقیت ازهمکاری صنعت یهاداستانبرای ژاپن، 

عالقه  کامالًدولت ژاپن نیز  .نددر جستجوی یک گلوله نقره ای بود شدندزمانی که با رکود اقتصادی پایدار مواجه 

بود که بعدها به عنوان دهه از دست رفته ژاپن شناخته شد. به نظر  دورانییک راه برای فرار از به یافتن مند 

 منجر به تشکیل 1998 سال TLO. الیحه قرار دادند دانشگاه_صنعت هاییهمکاردر  امید خود را هاآن رسدیم

. شد ( در اطراف دانشگاهTLOsآور )متعدد شناخته شده به عنوان سازمان مجوز فن  فن آوریانتقال  مؤسسات



 

 

. بنابراین، اگر استاد دانشگاه داشتبه مخترع تعلق  به طور کلی هادانشگاهدر آن زمان، اختراعات ساخته شده در 

و  شدینمایجاد اختراع حق ثبت  کاربردی برای، هیچ نداشتهیچ عالقه ای به اختراع ثبت  بود کرده یکه اختراع

. جنبه سودمند از این شدیمفنی منتشر  و در مجالت شدیمعلمی ارائه  یهاکنفرانسبه  صرفاً تحقیقاتنتایج 

 تواندینمای . با این حال، هیچ مزیت ویژه استفاده کند نتایج تحقیقات چاپ تواندیمبود که هر کسی این وضعیت 

، حدود ییبزرگ دارویی اروپایک شرکت . با توجه به یک مطالعه مستقل توسط داشته باشدژاپنی  یهاشرکتبرای 

ژاپنی  یهاشرکتتوسط . متاسفانه، اکثر این داروها کشف شد ژاپن یهادانشگاه ابتدا دراز داروهای جهان  15٪

 داروهایتا  توسعه دادندرا ژاپن  یهادانشگاهنتایج تحقیقات  بعداً دارویی خارجی یهاشرکت. فروخته نشدندو  تولید

محققان برای اختراع ثبت شده  . از آنجا که نه دانشگاه و نهرا ارائه دهند عرضه در بازاردرمانی و تشخیصی قابل 

. برخی از کنندیم، نه حق امتیاز از داروها را دریافت دهندیمدرخواست توسعه دارویی  روند در مراحل اولیه از

برای عموم را  خود هاییافته هاآنقبل از  باشندآگاه  اختراعثبت  درخواستامکان  ممکن است از محققان دانشگاه

همه چیز است، تقاضا  شاننتایج تحقیقاتبه رسمیت شناختن که معتقدند  ی. با این حال، برای محققانآشکار سازند

تحقیقات به صنعت رایگان که به همین دلیل اکثر نتایج فرعی است. کار  مانندبرای ثبت اختراعات و صدور مجوز 

 ند.ارائه شد

در مالکیت  به صنعت هاآنقبل از انتقال  هادانشگاه کیفن آوری هاییافتهبرای تغییر این وضعیت، الزم بود که  

 یستأس فن آوریانتقال  و کارتخصصی برای انجام این  یهاسازمانبه عنوان ها  TLO. قرار گیرد هاآنمعنوی 

–Bayhنسخه ژاپنی از قانون  تصویب شد، TLO، یک سال پس از این الیحه 1999ل . همچنین، در ساشدند

Dole  .تحقیقاتی از دولت  یهابودجه)اختراع ثبت شده(  این قانون تصریح شده است که نتایجدر به تصویب رسید

ر سال این قانون د پذیرش. متعلق است تعلق دارندبه آن که محققان  یبه دانشگاه بلکه متعلق به دولت نیست

 یرتأث. با این حال داشتدانشگاه _صنعت همکاری قابل توجهی در مورد وضعیت یرتأثدر ایاالت متحده  1980

ملی  یهادانشگاه 2004تا سال  زیرا. مشاهده نشد 2004در واقع تا سال  Bayh–Doleنسخه ژاپنی قانون 



 

 

زمان، زمین یک دانشگاه ملی متعلق در آن ) نبودندزمین خود  مالک به عنوان دانشگاه و؛ همکاری نداشتندوضعیت 

آن را زمانی که  واقعاً. چارچوب حقوقی نداشتندخود را  اختراعاتثبت  حقهمچنین  هاآن(، بود به دولت ژاپن

 هاییتفعالبنابراین،  .ساختایاالت متحده  کسب کردند مشابه 2004ملی وضعیت همکاری را در سال  یهادانشگاه

بنابراین هنوز خیلی زود است در  عملی شد. 2004در سال دانشگاه در ژاپن به طور کامل در -مکاری صنعته

حدود  هادر دانشگاه استنفورد، برای مثال، مجوز زیرا. استدالل شود در ژاپندانشگاه _مورد اثرات همکاری صنعت

. همچنین، پس درآمد دانشگاه نمودشروع به کسب  (OTLصدور مجوز فناوری )پی ریزی اداره سال پس از  15

از تجربه خود برای  و اعزام شد (MITماساچوست ) فن آوریرایمرز به موسسه  استنفورد، نیلز OTL یستأساز 

. با توجه به کشدیمطول  MITسال برای شروع کسب درآمد  10حدود در آنجا استفاده نمود.  TLOایجاد یک 

 آغاز خواهد شد. 2015در ژاپن پس از  دانشگاه_صنعت که اثرات همکاری رسدیم، به نظر هامثالاین 

 و نوآوری در ژاپن دانشگاه_همکاری صنعت یتموقع .2

. نگرانی در حال دارد بسیار پیشرفته فن آوریاستفاده از برای در حال حاضر، ژاپن نیاز به توسعه یک سیستم 

که در کسب و کار  یکشوربه ممکن است  ،را داشته باشد است که حتی اگر ژاپن فن آوری الزم این گسترش

که  توسعه یابدچگونه یک سیستم در داخل کشور  این است که ژاپن ضروری برای سؤال. شودتبدیل  ناموفق است

 چه. خودداری کنم از تحمیل یک تعریف دقیق نوآوری در اینجا خواهمیممن  .استفاده کند فن آوریمزایای از 

 یتی، محدودصحبت کنیم مفهوم شایع تر نوآوری در فن آوریدر مورد و یا  شومپیتر "ترکیبات جدید"در مورد  ما

با این حال، به عنوان یکی از شرکت کنندگان طوالنی مدت در  نوآوری وجود دارد. میزان مطلوبیت تعریف درباره

بالقوه فن آوری های  امکاناتاز  به وضوح بسیاری هادانشگاهکه در  کنمیم دانشگاه، من احساس_همکاری صنعت

راهی . برای ژاپن داشته باشدآینده  یهانسلفوق العاده ای در  یرتأث تواندیمکه  جدید در سطح باال وجود دارد

 . بنابراین، اگر ما چگونگیوجود ندارد دانشگاه های فن آوری فناوری بسیار پیشرفته بدون تجاریسازی تجاری  برای



 

 

-همکاری صنعت هاییتفعال، خواهیم دید که آیا را بررسی کنیمدانشگاه به صنعت  از آوریفن انتقال  پیشرفت

 .را دارد یا خیرنوآوری  تحریکپتانسیل  دانشگاه

 و ایاالت متحده در ژاپن مجوزمقایسه تعداد  2.1

 _(Daigaku Gijutsu Itenپیمایش )2011 فناوری دانشگاه شایان ذکر است که با توجه به بررسی انتقال

نسخه ژاپنی  به عنوان تواندیم، که (UNITT)نوآوری و فناوری  انتقال برای اخیر از شبکه دانشگاه هاییبررس

صدور مجوز جدید  هایتعداد کل قرارداد _در نظر گرفته شود( AUTM) دانشگاه از انجمن مدیران فن آوری

بود. بر اساس یک  مورد 2010،1673در سال  هاشرکت، و پژوهش ها TLO ژاپن، یهادانشگاهشده توسط  ایجاد

را آغاز  نظرسنجی AUTM، زمانی که 1991ایاالت متحده، تعداد مجوزهای سال  AUTM نظرسنجی توسط

)شکل  در آن قرار داشت استسال پیش  19در  ایاالت متحدهی که سطحدر بود. بنابراین، ژاپن  مورد 1229، کرد

 5328به  چهار برابر افزایش یافت و ،1991در مقایسه با سال  2009سال  مجوزها(. در ایاالت متحده، تعداد 2.1

هایی )قرارداد مهم است. تعداد مجوزهای فعال برسدبه ایاالت متحده  تواندیم ژاپن که آیا سؤال. بنابراین، این رسید

است که ایاالت متحده  یحهمان سط کهبود. مورد  2010،5770سال ( در ژاپن در دارد ادامه هاآنکه صدور مجوز 

نگاه کردن  با. وجود داشت 2009مجوز فعال در سال  33523(. در ایاالت متحده،2.2)شکل  سال پیش بود 19در 

سال  20حدود  هماننددانشگاه در ژاپن _همکاری صنعت وضعیتکه  ببینیم توانیمیمما در نتیجه  هاچهرهبه این 

 است. در ایاالت متحده پیش



 

 

 

نادرست  تواندیم است عقب از ایاالت متحده در این زمینه کامل سال 20که ژاپن  امر به این معناالبته، تفسیر این  

کسب تا  فاز توسعهیک با این حال، همانطور که در باال ذکر شد، چارچوب قانونی ژاپنی برای نوآوری در  .باشد

. نداشتوجود  فن آوریهیچ انتقال  یباًتقر. قبل از آن بود 2004در سال  ملی یهادانشگاهتوسط  همکاریحقوق 

 20ایاالت متحده به موقعیت از اطالعات فوق این است که ژاپن سرانجام  تر تفسیر سازندهیک  معنقدم که من

دانشگاه است به تحریک _همکاری صنعت سال گذشته در ایاالت متحده ارتقاء 20. در طول دست یافتسال پیش 

 .است دانشگاه_صنعت هاییهمکارحفظ و رشد  نحوهژاپن  مسئلهبه این معنی که  ه است.نوآوری منجر شد

 

 حق امتیازشکست  2.2 



 

 

شکست درآمد صدور مجوز آموزنده  نگاهی بهدانشگاه، _صنعت هاییهمکاربا توجه به چشم انداز آینده برای  

حق  در قالب پرداخت کردند از مجوز دریافت هادانشگاهکه ی درصد از درآمد %20است. در ایاالت متحده، حدود 

حق  در قالباز درآمد  %80 یباًتقر. شودیم پرداختقرارداد صدور مجوز در زمانی ایجاد که  شودیمامتیاز پرداخت 

که در ژاپن حق امتیاز برای  دهدیمنشان  2.3شکل دارد.  فروش محصول مطابقت باکه  شودیمامتیاز پرداخت 

. این یک نتیجه از ویژگی منحصر به فرد سیستم صدور شودیممحاسبه  اکثریت قریب به اتفاق درآمد صدور مجوز

هنوز  گیرندیمکه در ژاپن مجوز  هافن آوری  بلکه ناشی از این واقعیت است که بسیاری ازنیست مجوز در ژاپن 

داریم که حق امتیاز  ما انتظار ،ذکر شده های. لذا با توجه به تعداد مجوزانددهنشو تجاری  هستنددر مرحله توسعه 

 . در دانشگاه توکیو،قرار دارددانشگاه توکیو در چنین شرایطی  در حال اجرا در آینده افزایش خواهد یافت. در واقع،

افزایش یابد.  2015حدود در حق امتیاز  رودیم، و انتظار یابدافزایش در حال اجرا حق امتیاز  رودیمانتظار 

داشته  یک دیدگاه بدبینانه از وضعیتکه  خیلی زود است ای ارائه دادند.مشابه  هاییهاطالعدیگر  یهادانشگاه

 کیفیتبا  فن آوریژاپن  یهادانشگاهافزایش یافته است. اگر  یراًاخ خارجی نیز یهاشرکت برای. صدور مجوز باشیم

 شود.مشاهده  متحده ایاالت هماننددر ژاپن  مشابه ای روندداشته باشیم انتظار  توانیمیم ، ماتولید کنند

 

 )اسپین آف( هاشرکتمبتنی بر برای راه اندازی دانشگاه جدید تحوالت  .3 



 

 

. یافت توانیم مختلف هایینهزمدر  دانشگاه ژاپنی و ایاالت متحده_صنعت هاییهمکارتفاوت قابل توجهی بین  

فناوری به  هادانشگاهکه  ییهاشرکت هاییاسمقنشان داده شده است.  2.4به عنوان مثال، همانطور که در شکل 

 .بسیار متفاوت هستنددر ژاپن و ایاالت متحده  دهدیممجوز  هاآن

از فن آوری  ٪15حدود  هادانشگاه. استتغییر کرده  اندکبسیار سال گذشته  10در  درصدهادر ایاالت متحده،  

. حدود دهندیمانتقال  ها( SMEکوچک و متوسط ) یهاشرکت به را و در حدود نیمی نوپا یهاشرکت بهخود را 

که  ییمجوزهادر همین حال، در ژاپن، میزان  .شودیممنتقل بزرگ  یهاشرکت ها به یک سوم از این فن آوری

که  ی، در سالنگریمیمگذشته  یهاداده بهاست. حتی زمانی که ما  اندک بسیار شودیمنوپا منتقل  یهاشرکتبه 

تیم . هر داد از تعداد کل را به خود اختصاص ٪5هنوز هم تنها  نوپا منتقل شد یهاشرکتبه  مجوزهابسیاری از 

یک  این . در این معنا،خوردیم شکستینمبازیکنان جوان به طور فعال شرکت در آن که  یبیس بال و یا فوتبال

 در ژاپن است. نوپا یهاشرکتاستراتژی برای حمایت در مشکل 

 حدودکه در  وجود داشت شودیمنامیده  دانشگاهی نوپای یهاشرکتپدیده رونق در که  است یمورد قطعاًاین  

صورت  2003در سال  OncoTherapyو علوم  2002در سال  MG AnGes( IPOعمومی )ارائه زمان اولیه 

رکود اقتصادی و فروپاشی اما . عمومی شدندراه اندازی دانشگاهی پس از دیگری  یهاشرکت که، هنگامی گرفت

Lehman Brothers  را به دنبال داشت رونقناپدید شدن. 

شامل  هاآنکه  دید توانیم، نگاه کنیم انددادهرخ  که در چند سال گذشتهها  IPO. اگر ما نیستهمه اخبار بد 

 یهانمونه. اندشدههمچنین به عنوان اسپین آف شناخته و ، دانشگاه هستند مبتنی بر نوپای یهاشرکتتعدادی 

یک اسپین  ،IPO،Tella 2009 از: اندعبارتدر طول چند سال گذشته  اندداشتهموفق های  IPOاسپین آف که 

 Chiomeاز  IPO 2011از دانشگاه توکیو؛دیگر اسپین آف یک مورفو،  IPO 2011توکیو؛  آف از دانشگاه

Bioscience یک اسپین آف از ،RIKEN  و شیمیایی(. البته،  فیزیکیتحقیقات )موسسهIPO  تنها نشانه از ها

 IPOهنوز یک دانشگاه توکیو  PeptiDreamبه عنوان مثال، اسپین آف  .ندموفقیت آمیز نیستاسپین آف  یک



 

 

 یهاشرکتبا  هایییهمکارو کسب شده است  2006آن در سال  یستأسبا وجود آن که نتایج خوبی از زمان  ندارد،

به اندازه ایاالت متحده ممکن است که بنابراین، در حالی  .ایجاد نمودداروسازی بزرگ در اروپا و ایاالت متحده 

را تجاری  که فن آوری دانشگاه نوپا یهاشرکتاما ، وجود نداشته باشددر ژاپن نوپای زیادی  یهاشرکتآمریکا 

تشکیالت  که و یک احتمال قوی وجود دارد، شوندیمهمچنان ایجاد  هستند در حال رشد به طور پیوسته و کردند

 .آیندیمبوجود  هاشرکتاقتصادی متعهد از این 

به عنوان یک اسپین آف  TDK، آغاز شد با نگاهی به گذشته، تیجین به عنوان یک اسپین آف از دانشگاه یاماگاتا

. این آغاز شدند به عنوان اسپین آف از دانشگاه توکیو EBARAو  Ajinomotoتوکیو، و  فن آوریاز موسسه 

هنگام  .نداشت تشکیل شد و رشد یافتوجود  TLOsمالکیت معنوی و یا  ادارهدر دوره ای که هیچ  هاشرکت

و ایاالت متحده  محیط اقتصادی و فرهنگی ژاپن بین یهاتفاوت، بسیاری از مردم بر نوپا یهاشرکتبحث در مورد 

 دست یافت.نوآوری به با موفقیت  در گذشته روشن است که ژاپن . با این اوصاف،تاکید دارند
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. شوندیمو به صنعت منتقل  رسندیمژاپنی به طور پیوسته به ثبت  تحقیقات، شدمطرح تا کنون همانطور که  

تمرکز بر حال، ممکن است به نظر با . شودیم دانشگاه اسپین آف متعهدبه شکل گیری منجر  امرگاهی اوقات این 

 یدر مقیاس زمان ما هنگامی کهاست، اما  کند شدندر حال  ژاپن دانشگاه_علمی صنعت  هاییهمکار رسد که

 هاییهمکاراز اس یک استاد دانشگاه تگز . تجزیه و تحلیلاینگونه نیست لزوماً نگریمیمبه موضوع تر بزرگ

. به در حال انجام استشگفت انگیز و نفس گیر  این امر در یک سرعتکه  نشان داددانشگاه در ژاپن _صنعت

احساس  کندی را که من وجود دارد ییهازماندر واقع  ،است دانشگاه_صنعت  هاییهمکارعنوان کسی که درگیر 

 پیوسته را در این زمینه مشاهده نمود. رشد توانیمهنوز هم  اما، کنمیم



 

 

مهم  دانشگاه_صنعت هاییهمکاردر حوزه  کارکنانتوسعه بیشتر، آموزش  حتی ارائهبرای تحکیم این روند و 

برای آموزش ورزش ورزش از یک کشور خارجی در یک کشور جدید ایجاد شود،  یک جدیداینکه . برای است

انتقال  یهاواسطهپرسید که آیا  توانیمرا  سؤالاین  دانشگاه،_صنعت هاییهمکار. برای مهم استبازیکنان جدید 

، شویمیمکه با این موضوع مواجه است. هنگامی  خیر هم پاسخ هم بله وهستند.  در حال آموزش فن آوری

دلیل آن این است که  وجود دارد. یک امر . دالیل مختلف برای اینشودیم بیانبسیار  هادانشگاه بین یهاتفاوت

با  کارکنان. جذب شوندیماستخدام برای شرایط محدود  فن آوریانتقال  یهاواسطه، هادانشگاهدر بسیاری از 

یک دانشگاه  چهاست.  دهد دشوارتغییر شغل خود  سال 5یا  3باید هر  فرد که در آنحرفه ای  برایاستعداد 

کند باشد یا هدایت  همکاران جوان خود را و را مدیریت کندمجوز و بازاریابی صدور  تواندیمکه  دارای یک رهبر

به همکاری را  هاییتموقعملی  یهادانشگاه. زمانی که استمجموعه دانشگاه مهم جدا کردن مسئله  خیر، یک

یعنی تقال فن آوری گام قبل از ان بلکه ،نکردندرا درک  فن آورینه تنها انتقال  هادانشگاه، بسیاری از نددست آورد

 یهابخشاز  افرادملی  یهادانشگاهبه همین دلیل است که بسیاری از  را نیز درک نکردند.اختراع  ثبتتقاضا برای 

تنوع از . در حالی که یک معامله بزرگ کنندیمرا استخدام  خصوصی یهاشرکتفکری و ثبت اختراع مالکیت 

حرفه ای اختراع  درخواست برای حق ثبتمالکیت معنوی در  یهابخش، بسیاری از افراد از وجود دارد فردی

 راخود  فن آوری هادانشگاه. دارندتجربه کمی  شوندیمهنگامی که به صدور مجوز و بازاریابی وارد اما هستند 

 نیاز واقعاً دانشگاه-همکاری صنعت یهاواسطهچه آن، ها فن آوری ثبت به جای توانایی ، بنابراینکنندینمتجاری 

 توانیمعدم تطابق را  به کارگیریبازار است. این نوع از در فن آوری دانش و آگاهی صدور مجوز و توانایی  دارد

 .مشاهده نمودمختلف  یهادانشگاهدر 

 است. غیر ممکن است به پیشرفت در حال دانشگاه-همکاری صنعت یهاواسطهبه طور کلی، با این حال، آموزش 

 ی. بنابراین هیچ داده ادانشگاه اندازه گیری شود-همکاری صنعت یهاواسطه یهامهارتمیزان رشد کمی  طور

اجالس  دارای یک کنفرانس ساالنه مشابه UNITT. با این حال، دهدیمنشان  را به وضوح این رشد وجود دارد که



 

 

هر  برگزار خواهد شد. 2012 کنفرانس در سال نهمین. کندیمبرگزار  AUTMساالنه در ایاالت متحده توسط 

 روز 2 طی هاروشو در مورد انواع  آیندیمگرد هم  کنفرانس در این هادانشگاهنفر در ارتباط با  500سال حدود 

دارای  UNITTبه طور فزاینده در هر سال پیشرفت کرده است. همچنین،  مباحث . محتوای اینکنندیمبحث 

شرکت کنندگان  به . این سمینارهااست کاربردی صدور مجوز در هر سالاساسی و سمینارهای آموزشی  یتعداد

سال را صرف آموزش  10من حدود  . در این سمینارها،دهدیمنیاز دارند را آموزش صدور مجوز  درباره هاآنآنچه 

در طول  که چگونه شرکت کنندگان در این سمینار مشاهده کردم. من امکرده در ارتباط با دانشگاه افراد متفاوت

در حال  فن آوریانتقال  یهاواسطهسطح کلی  کنمیم. در این معنا، من فکر اندشده چند سال گذشته توانمند

 افزایش است.

. در حوزه رفتماه کره رایت، بشر به پرواز برادران  سال پس از اولین 66پتانسیل انسانی باور نکردنی است. تنها 

. یابیمیمبه پیشرفت نهایی دست که سرانجام  هستیم در نقطه ای احتماالًدر ژاپن، ما  دانشگاه_صنعت هاییهمکار

در ، و من است جدید هایینوآورهموار کردن راه برای  اطمینان برایبا این حال، من معتقدم که این مرحله تنها 

 .هستم آینده انتظار

 


