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 بدینه، شد هاهنشگادا التسر در لتحو و تغییر موجب جامعه یهازنیا و یطاشر در لتحو و تغییر -چکیده

 سمت به زبا یبعد یهالتحو با و فتهر هشوپژ سمت هـب دهبو زشموآ ها کهآن یلیهاو سالتر که رتصو

 یكی انعنوبهرا  فرینرآکا هنشگادا دیجاا و نشگاهیدا فرینیرآکا ورتضرو ست ا داده جهت تغییر فرینیرآکا

ند. ادهبدیهیکر و شنرو کامال تغییرها ینا با جههامو ایرب عالی زشموآ یکلید و دیهبررا حیاتی یهااربزا از

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر مفهوم اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی را مورد توجه قرار داده 

، به معرفی فرینرآکا هنشگاای، ضمن مروری بر مبانی داکتابخانه منابع و تمقاال بر دستناا باو در این راستا 

در  اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و نیز عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی پرداخته است. هایؤلفهم

 گردد.پیشنهادات مربوطه ارائه  می نهایت

 اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه کارآفرین کارآفرینی دانشگاهی، واژگان کلیدي:

 

 مقدمه -1

 کزامر و هاهنشگادا یتوسعه وبقا  طشر را فرینیرآکا ،عالی زشموآ یزهحو انصاحبنظر کثرا وزهمرا

د قتصاا در رنشمحودا صنایع و پیشرفته یهاوریاـفن یتوسعه عصر در ایرز ندآورمی رشمابه عالی زشموآ

 با انکه میتو ستا هبنگا و هنشگادا پیوند و تعامل تقویت طریق از تنها محلی حتی و ایمنطقه ،جهانی

 مانیزسا فرینیرآتالقی کا یندابر نشگاهیدا فرینیرآکا قعدر وا د.کر مقابله کنونی گیرافر و دهرگست یهاانبحر

 اـنید در پیشرفته یهارکشو متما توجه ردمو ستا چند سالیو  دهبوم نوین آموزش عالی و پژوهشی جدید نظا و

 ارههمو وریفنا و نشدا دتولی در هشیوپژ علمی کزامر غنیترین انبهعنو هاهنشگادا یگرد ییهزاو از ست.ا

تحت  دخو چند هر نداشتهدا دوـخاف طرافرهنگی  و جتماعیا دی،قتصاا یهالتحو در حیاتی و یکلید نقشی

 در دخو یطـمح بر هنشگادا یتاثیرها و نقشها از ند.یكیادهبو محیطی یگرگونیهاو د مستقیم تغییرها تاثیر

 صنعت و لتدو قطب دو با طتباار و جامعه یهازنیا به هنشگادا توجه از و یافته رتبلو نشگاهیدا فرینیرآکا قالب

mailto:bastami_t@yahoo.com
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 فرهنگ شگسترایلیه بری اوهاامقدا از شدر و فرینیرآکا کزامر دیجاا و فرینیرآکا یهازشموآ .ستا حاصل

 یشرکتها دیجاا و نشگاهیدا نفرینارآکا رظهو و هااعخترا و نشزی داساریتجاآن  لنباد به وفرینی رآکا

  ست.ا پیشرفته یهاوریفنا بر مبتنی و نبنیا نشدا اهینشگدا شتقهـم

 توصیف ینگونها را نوین یاـههنشگادا ،21 نقر ایرـب عالی زشموآ جهانی ازنداچشم( در 2002) یونسكو

ی قابلیتها رمنظو به عالی زشموآ در فرینیرآکا یهارتمها در آن که ستا جایگاهی" :میکند

ه، نشگا، داتوصیف ینا به توجه . با"مییابد توسعه ن،فرینارآاک به نشد تبدیلای برن و موختگاآنشدا

 با و گرفته خدمت به دیبررکا یهشهاوپژ رکنا در را نشدا که هددمی تحویل جامعه به را موختگانیآنشدا

 به نسیدر ایبر نشدا یرساختز رینـمهمت وزمرا گفت انمیتو ینابنابر .فرینندآمی رکا و ارزش آوری،نو

 .  ستا "نشگاهیدافرینیرآکا" تحقق ار،پاید یبههمه جان یتوسعه
 

 فرینرآکا هنشگادا ممفهو -2

 هیژوبه ننااجو لشتغاا انبحر ه ویندافزیكاری ب ن،موختگاآنشدا ادتعد یشافزاخیر ی اهالسادر 

و  یلیتپذیرومسؤزار، با متغیر یهازنیا ،قابت، رهاهنشگادا نمتقاضیای هارنتظاا در تغییرن، گادتحصیلکر

 ورتضر، نشدا زیساریتجا و نشدا مدیریت ورتضرو  نشدا در تغییر، جامعه ادفرا مقابل در خگوییسپا

 یگیررکابه ورتضردی، بررکا یهشهاوپژ و نو ایهزشموآ سمت به یشاگر و سنتی یهازشموآ در لتحو

 .ستا هها شدهنشگادا یهادکررکا و نقش ،سالتر در لتحو موجب که اردیمو سایر و هاوریفنا

 استنباط می شود: یرز ممفهو سه فرینرآکا هنشگادااز 

  باشد فرینرآکا ن،مازسا یك انعنوبه هنشگادا :1

 باشند شتهدا فرینانهرآکا رفتار و کارکنان ننشجویادا دان،ستاا مانند هنشگادا یعضا: ا2

 د شودیجاا فرینیرآکا یلگوهاا از جریانی ،محیط با هنشگادا تعامل : از3

 هنشگادا در هشد تولید جدید نشدا و باشد آورینو بر باید صلیا تمرکز ه کارآفرین،انشگدا رساختا در

 و قابلیتها ،هارتمها تشكیل یعنی .کند طی را تكاملی سیر تا دشو گرفته رکابه عملی یهازهحو در بایستی

 یهارکا آوران،نو .ندباش اههمر آورینو یهاینمنداتو دیجاا با بلكه نشدا لنتقاا و تولید در تنها نه شایستگیها

 یرز ممفهو سه نشگاهیدا بافت در آوراننو. گیرند می رکابه عمل در را جدید یهاهیدا و هنددمی منجاا جدید

 :باشند می دارا را
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 علمی جامعه در جدید نشدا رنتشاا. 

 ننشجویادا به جدید نشدا زشموآ. 

 دیقتصاا سیستم در جدید نشدا لعماا. 
 ها با یكدیگرمقاصد و نقش انواع دانشگاه(: مقایسه 1جدول شماره )

 دانشگاه نقش عالی آموزش مقاصد دانشگاه انواع

 سنتی هايدانشگاه

 : اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، اهداف

 متخصص دانشجویان تربیت -

 فرهنگی و اجتماعی ملی، هایارزش سازیبومی -

 شرایط حائز متخصصین تربیت -

 تحقیق و آموزش

 درنم هايدانشگاه

 :کاربردی و ایحرفه فنی، آموزش بر بیشتر تمرکز

 های کاریمحیط به آشنا دانشجویان تربیت -

 ایحرفه آموزش توسعه -

 سازی تنوع و رشد -

 تحقیق و آموزش بین جدایی -

  و صنایع با همكاری در بیشتری تحقیق -
 گیردمی صورت غیربومی مراکز    

 کارآفرین هايدانشگاه

 کار محیط برای دانشجویان یسازآماده -

  تعامل و رشد مراکز علمی، هایپارک ایجاد -
 پیرامونی محیط و صنایع با   

 دانشگاهی گذاریسرمایه و بنگاهی فرهنگ توسعه -

 العمرمادام آموزش از استفاده تشویق -

 کاربردها به دانش تبدیل -

 

 مقاله ینا در که ستا هشد ئهارا دیعدمت یفرتعا انصاحبنظر یسو ازفرین رآکا هنشگادا صخصودر 

 :دشومی سیربر ی کلید و مهم تعریف چند

های تخصصی و هایی هستند که کارآفرین بوده و بتوانند ارزشدانشگاه 21های پویا در قرن دانشگاه -

آموزشی را  فعالیتهایگیری از ابزارهای مدیریت کارآفرین و رویكرد سیستمی، مدیریت را تلفیق نمایند و با بهره

 با نیازهای جهان امروز و جهان آینده منطبق نماید به عبارتی دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است نوآور،

 پذیر و پرورش دهنده رفتارهای کارآفرینانه.ریسك

 دیجاا و تشخیص آوری،نو ناییاتو کهدشومی تعریف نشگاهیدا انعنوبه فرینرآکا هنشگادا یك -

 در تیذا تغییر رمنظوبه فعالیت دصددر و دارد را هاچالش به پاسخ و دنکر یسكر ،تیمی رکا ،فرصتها

 باشند. شتهدا هیندآ در شنیرو ضعیتو کهطوریبه باشدمی دخو مانیزسا مشخصه
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 دخو محیط عمتنو راتنتظاا و هازنیا به پاسخگویی در تنها نه که ستا نشگاهیدا ،فرینرآکا هنشگادا -

 ورشپر و تربیت و فرینیرآکا فرهنگ شاعها ایبر آن عملیاتی ییندهاآفر و هاهبرنام بلكه ،ستا موفق

 ست. ا گرفته ارقر حصالا و ینگرزبا ردمو فرینانهرآکا

 یهازنیا به نسبت یبشر یهازمر شگستر و علم تولید با نهمزما که ستا نشگاهیدا فرینرآکا هنشگادا -

 ینا به سریع پاسخگویی ضمن نهاهوشمند تفكر یهاهشیو و خالقیت از یگیرهبهر با و ستا سحسا محیط

 زد.سامی همافر رکشو ارپاید توسعه ایبر را مینهز ت،مشكال دنکر فبرطر و هازنیا

 

 هینشگادا فرینرآکا هايیژگیو -3

 در آورینو یتوسعهی مینهز دیجاا ،هاهبنگا و لتدو ،جامعه علمی حل مسایل از رتعبا نشگاهیدا فرینیرآکا

 در آورینو و جدید یهاوریفنا یعرضه و تولیدزار، با به نشگاهیدا تتحقیقا نتایج یعرضهه، نشگادا یعضاا

 فرینرآکا یهایرمجموعهز طتباار روی بر یجد رطوبه که محقق سه ست.ا یبشر نشدا یهازمر شگستر

  .(2002) 3بایرلیو  (1899) 2نیكسو، د(1891) 1نزایوا -جونزاز: تند رند عباادهکر تحقیق نشگاهیدا

 مهمی رفاکتو ،فرینیرآکای قابلیتها شدند که نكته ینا فنی متوجهن فرینارآکا یمطالعه در نزایوا -جونز

، هستند ارنشمددا که نداهشد ناختهـش فنی، فرینانیرآکا ،تحقیق ینا در .ستا شرکتها یتوسعه در

 میکنند. رکا همایشگاآز سطح از رباالت میكدکاآ و شیزموآ کزامر در وند دار هــنورافناو  علمی یمینهزپیش

 :دکر شناسایی هنشگادا در نهاآ نقش سساا بر را فرینرآکا عنو سه نیكسود

 انعنوبه فقط آن به ماا د،میشو گیردر فرینانهرآکا یهافعالیتبا که  ستا کسی نشگاهیدافرین رآکا :1

 د.مینگر نشگاهیهای دافعالیت  و هارکا در فرعی عموضو یك

 توجه نیز علمی مهم مسائل به که ستا زمال و دهبو میزآهمخاطر یهارکاوکسب در قتو متما که کسی :2

 نماید.

 در ده،بو رکاوکسب علمی یصالحیتها و شایستگی دارای که ستا کسی نشگاهیدا فرینرآکا: 3

 گیرد.می نظر در رکاوکسب انعنوبه را علمده و کر عمل میزآهمخاطر یطاشر

                                                             
1 jones-Evans 
2 Dickson 
3 Birley 
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 کند:میشناسایی  را 1آفسپین ا مختلف عنو سه بایرلی

1: spin-off رجخا هنشگادا از کهیعنی کسانی  د،میشو دیجاا نشجودا یبیشتر ادتعد یا یك توسط :سمیر  

 د.میگیر نظر در نشگاهیدا فرینرآکا انبهعنو را ادفرا ینا بایرلی. هندد شكل را شرکتی تا میشوند

2 :spin-off هنشگادا از )معنوی( را 2فكری مالكیت نی یاوبیر ارگذسرمایه یا مدیر کهجایی ژی:تكنولو 

    هد.دمی شكل طریق از آن را جدید شرکت یك و دمیخر

3 : spin-offغالب شكل: نامتجانس spin-off اریسرمایهگذ و عمختر از ترکیبی که ستا هنشگادا در 

 ست.ن انشگاهیادا

 :ندادهنمو تحقیق تیومتفا یهامینهز در محقق سه ینا

 ست.ا هشد بنا ژیتكنولو سساا بر که شرکتهایی یمینهدر ز( 1891) نزایوا -نزجو

 نشگاهی.دا نشدا دنکر ریتجا یمینهدر ز( 1899ن )یكسود

  فرینیرآکا مغااد و جامعه در هاهنشگادا نقش تغییر و فرینیرآکا کشف یمینهز در( 2002) بایرلی

 .نشگاهیدا

 کنیم: شناسایی را نشگاهیدا فرینرآکا یژگیو هفت تا کمك میکند تمطالعا ینا اکشترا ینقطه

 و ژیتكنولو لنتقاا یتژاسترابا  و ایشتهر بین تمالحظا با که ستا کسی نشگاهیدا فرینرآکا .1

بر مبتنی  یشرکتها سراسر ه، درنشگادا یفكر یسرمایه از ناشی یهشد دهیجاا یفرصتها

 .  کندمی اربرقر دلتعاتكنولوژی، 

 میکند. تعیین هیژو یهادوره در را هنشگادا مقبولیت که ستا ایشتهر یمینهزیك  .2

 به ادینفرا یسرمایه مانند را مانیزسا نشدا یسرمایه هیندافز ربهطو که ستا نشگاهیی دامینهز یك .3

 .هدمی د تشخیص خوبی

 ص.نشخادا سساا بر صالحیت با ژیتكنولو بر مبتنی یشرکتهان مؤسسا .2

 انی.مزنش سادا دنکر ریتجا در هنشگادا خالتد .5

 .رمحو ژیتكنولو یشرکتها در آن دنکر مهندسی و علم حمایت، خلقدر هنشگادا خالتد .6

                                                             
1 spin-off 

 یتژاسترا ظلحا از لیو دهبوص ( خاBrand) ریتجا ننشا یك تحت که دشومی قطالا هاییرکاوکسب به  spin-off  یواژه

 کنند فعالیت صخا ریتجا ننشا تحت، صلیا شرکت ایبر باید فقط و مستقل هستنند کامال رکاوکسب دنکر اداره و تولید
2 Intellectual Property 
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گیر  در ژیتكنولو بر مبتنی یشرکتها با هنشگادا از مستقل که هستند کسانی فرینرآکا ننشگاهیادا .1

 .شوندمی

 

 دانشگاهی اکوسیستم کارآفرینی -4

 کارآفرینی هایفعالیت در اصلی محرک نیروهای عنوانهب هادانشگاهی، دانشگاه کارآفرینی هایاکوسیستم در

 چند اقتصادی هایفعالیت " عنواندانشگاهی، به کارآفرینی اکوسیستم شوند. بر این اساس،گرفته می نظر در

تعریف  "کنندحمایت می کارآفرینی توسعه از توسعه، و تحقیق تدریس، مختلف ابتكارات طریق از که بعدی

 خاصی، مانند شیوه به کارآفرینی آن در که است اییا دانشكده دانشگاه اکوسیستم، این لیاص شود. هستهمی

 یك عنوانبه کارآفرینی تأیید دانشگاه، رسالت و وظایف بیانیۀ ارائه :گیردمی قرار تأکید زیر، مورد هایشیوه

 و ایجاد کارآفرینی و ایهاز کالس ایگسترده کارآفرینی، مجموعه کرسی یك دانشگاهی، ایجاد علمی رشته

 مرتبط. ذینفعان دیگر و ایوکار منطقهکسب جامعه از شبكه یك توسعه

 : از عبارتند دانشگاهی موفق کارآفرینی هایاکوسیستم مشترک شاخص هفت

 سازمانی اندازچشم از بخشی عنوانبه را آن و کندمی تأکید کارآفرینی اهمیت بر دانشگاه، مدیریت .1

 کند.می عمل آن ارتقاء و ایجاد جهت در و ردپذیمی دانشگاه

 کارآفرینی ابتكارات و هاطرح مراکز، ها،برنامه مدیریت در راهبری رویكرد دارای و قدرتمند اشخاص .2

مشخص  ایشیوه به کارآفرینی ایجاد از که دارند وجود دانشگاهی مرتبط هایبخش در همچنین و

 کنند.حمایت می

 است. دائمی و پایدار کارآفرینی، به نسبت راهبر هایشخصیت یگرد و دانشگاه مدیریت تعهد .3

 دارد. وجود کافی بودجه کارآفرینی، مشارکتی ساختارهای ارتقاء و ایجاد برای .2

-می منطبق هایافته آخرین با منظم طوربه تدریس، هایروش و آموزش هایبرنامه درسی، هایبرنامه .5

 .شود

 است. دهش ارائه مناسب سازمانی ساختار یك .6

 رسیدن با تعهد به دانشگاه، از بیرون و درون در کارآفرینی عوامل دیگر با ارتباط در شبكه یك ایجاد .1

 است. ضروری پایداری برای که جمعی انتقاد به
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 کنند،می حمایت آن ایجاد از که را ایبیرونی و درونی نیروهای معموالً دانشگاهی کارآفرینی اکوسیستم

 درسی، ابتكارات کمك و درسی برنامه تقویت شود، به مواجه موفقیت با روند این نماید. اگربسیج می

 و دهدمی پرورش را کارآفرینی استعدادهای که حمایتی هایبرنامه از زیادی تعداد و پویا و متعدد پژوهشی

 (2010و  2011انجامد. براساس مطالعات آیزنبرگ )می آورد،می وجودهب را مشارکتی کارآفرینی محیط یك

 بسترهای (3اقتصادی،  و بسترهای مالی (2سیاست،  (1کارآفرینی دانشگاهی عبارتند از:  اکوسیستم ابعاد

 (1شكل شماره ) انسانی. سرمایه (6تعامالت و  و ها( نهادها، شبكه5 پشتیبانی، (2اجتماعی،  و فرهنگی
 

 کارآفرینی دانشگاهی های اکوسیستم: مولفه1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اکوسیستم  

 کارآفرینی دانشگاهی
 

 بسترهای مالی و

 اقتصادی

 

 فرهنگی  بسترهای

 اجتماعی و

 

 سرمایه انسانی

 

 هاپشتیبانی

 

 سیاست

 

 و هانهادها، شبكه

 تعامالت
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1 Institutional Research 

 باشد: می زیر شرح به مولفه زیر سه دارای این مولفه: سیاست

 رهبري و مدیریت قوانین و مقررات سازمانی

 سازی  روان و چابك سازمانی ساختار  

  فرایندها   

 فرابخشی سازمانی و بخشی ارتباطات  

  باز درهای سیاست بر مبتنی   

 سازمانی تحرک  

 سازمانی پذیریریسك 

 نگاری آینده و 1پژوهیدانشگاه         

 کارآفرینانه راهبرد 

 اختراع ثبت و فكری مالكیت قانون از حمایت  

  هایمكانیزم  و پاداش نظام در استقرار 

 انگیزشی

 ریسك زمینه و دوستانه قوانین و قواعد  وضع  

  در فناوری و آموزشی، پژوهشی سیاست 

 کارافرینی

 کارآفرینی رویكرد با مدیریت  

 سازمانی فرابخشی و بخشی مدیریت 

 اعضای در کارآفرینی انگیزه تقویت  

 علمی هیأت   

 صریح حمایت 

 اجتماعی مشروعیت 

 باشد: می زیر شرح به مولفه زیر سه دارای این مولفه اقتصادي: و بسترهاي مالی

 مالی پیشتیبانی اولیه مشتریان اقتصادي بسترهاي

 ایده بازارهای توسعه  

  اختصاصی یدرآمدها از بخشی تخصیص  

 کارآفرینی حوزه به هادانشگاه    

 کارآفرینان ویژه هایبیمه 

   دانشگاهی هایایده حامیان گذاریسرمایه 

 دانشگاهی سهام ارزش 

 اقتصادی رشد  

  پذیری رقابت  

 اقتصادی هایفعالیت تنوع 

 ایده اولیه پذیرندگان  

 تولید در متخصصین 

 مرجع مشتریان 

 کنندگان توزیع 

 بهره کم و خرد هایوام 

 دانشگاهی کارآفرینان برای مالیاتی هایمعافیت 

 هادانشگاه در کارآفرین نهادهای به بالعوض هایکمك 

 نهادهای در گذاریسرمایه به خصوصی بخش تشویق 

 دانشگاهی کارآفرین

 صفر( مرحله سرمایه) آمیزمخاطره سرمایه 

 آمیزمخاطره سرمایه اعتبارات 

 خصوصی بخش سهام  

 عمومی سرمایه بازارهای 
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 باشد: می زیر به شرح مولفه زیر این مولفه دارای دو  :اجتماعی و فرهنگی بسترهاي

 روانشناختی هايویژگی فرهنگی و اجتماعی هايویژگی

 کارگروهی فرهنگ 

 کارآفرینی روحیه 

 سیستمی تفكر 

 نقادانه تفكر 

 اجتماعی سرمایه 

 کانونی هایشایستگی 

 کارآفرینانه پذیریجامعه 

 نوآوری فرهنگ تحول 

 شغلی آگاهی 

 شغلی گیریتصمیم 

 کارآفرین اجتماعی پایگاه 

 المللیبین و ملی شهرت حصول 

 هاموفقیت عرضه 

 پیشرفت انگیزه 

 پذیریریسك 

 مرجع الگوهای 

 شخصیت گیریشكل 

 هاشكست و هایتقموف هایتجربه 

 :باشدمی زیر به شرح زیر مولفه دو این مولفه دارای :هاپشتیبانی

 پشتیبان هايتخصص هازیرساخت

 ارتباطات و مخابرات  

 پیشتیبانی و ونقلحمل 

 اطالعاتی هایبانك توسعه و بازار اطالعات به آزاد دسترسی 

 دانشگاه مجازی عرصه 

 حقوقی 

 حسابداری 

 گذارسرمایه شرکای 

 متخصصان و مشاوران  

 ایده کلینیك 



 

 9317ماه چهل و هفت، مهر شماره                                                             های مدیریت و حسابداریپژوهش ماهنامه

 

10 

 

 

 

 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی: -5

 رچها در دانشگاهیفرینی رآکا ملاعو بر متمرکز هشیوپژ یمطالعهها با بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع،

 ند:دار ارقر ستهد

سازمانی، امكانات فیزیكی، استراتژی سازمانی، فرایندها و سیستم حقوق  عوامل سازمانی شامل: ساختار -1

 و دستمزد

 باشد:می زیر زیرمولفه به شرح دو دارای مولفه این :تعامالت و هانهادها، شبکه

 فرابخشی و بخشی تعامالت علمی هايشبکه و نهادها

 فناوری و علم هایپارک 

 رشد مراکز 

 یادگیری شبكه 

 ملیتی چند نهادهای و هاشرکت 

 تكنولوژی انتقال شبكه 

 فرینیآکار ایمنطقه هایشبكه 

 دانشگاه و صنعت ارتباط دفاتر 

 صنعت و بازار با ارتباط 

 اقتصادی نهادهای با تباطار 

 دانشگاه و دولت شبكه 

 المللیبین ارتباطات 

 ایمنطقه و محلی سطح در اقتصادی توسعه در مشارکت 

 جامعه و علم ارتباط 

 باشد:به شرح زیر می مولفه زیر دارای سه این مولفه :انسانی سرمایه

 پژوهشی و آموزشی نهادهاي کار نیروي فناوري و پژوهش آموزش،

 یادگیری و یاددهی نوآورانه هایشرو 

 آموزش ICT  

 کارآفرین تفكر ترویج 

 کارآفرینی رویكرد با درسی ریزیبرنامه 

 محور تقاضا و کاربردی هایپژوهش 

 علمی رقابت 

 علمی نوآوری 

 فناوری در نوآوری 

 فرینآکار مدیران 

 کارآفرین دانشجوی 

 فرینآکار کارشناس 

 کارآفرین علمی هیات اعضای 

 فناور و ایحرفه فرینانآکار  

 بنیان دانش موسسات 

 پژوهشی موسسات 

 کارآفرینی آموزش مراکز 
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 پذیری و استقالل طلبیدی: اقدامات پیشگامانه، نوآوری، ریسكفر عوامل -2

 و حمایت دولتجتماعی های اپذیری اجتماعی، ارزشعوامل نهادی شامل: فرهنگ حمایتی، مسئولیت -3

 های دانشیها و زیرساختوضع قانون اختراع ،1خطرپذیر یایهسرمدسترسی به  شامل:محیطی  ملاعو -2

در ادامه نظرات برخی از محققان در خصوص عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در قالب جدول 

 شود:( ارائه می2شماره )
 (: عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی2جدول شماره )

 منبع هامولفه

 Clark (2001) هسته هدایت کننده دانشگاه توسعه محیطی، منابع مالی متنوع،

 Etzkowitz et al (2000) ایجاد شرکت زایشی واگذاری پروانه، حمایت از فروش ثبت اختراع،
های حمایت از مالكیت فكری، توسعه گروه حمایت مالی، توسعه مراکز رشد،

 دولت و دانشگاه ارتیاط صنعت؛ تحقیقاتی،
Etzkowitz (2003) 

 Anderseck(2004) ساختار سازمانی استراتژی، رهبری دانشگاه، فرینی،آآموزش کار

توجه به محتوای تحقیقات دانشگاهی،  ترویج فرهنگ کارآفرینانه،

حمایت از  مراکز رشد، تمرکززدایی در حاکمیت، دفاتر انتقال فناوری،

 مالكیت فكری، تشویق و انگیزش عناصر دانشگاهی
Audretsch & Phillips (2004) 

 Shane (2004) حمایت از مالكیت فكری های مالی،حمایت های زایشی،شرکت

 Brennan & wall (2005) های زایشیشرکت های انتقال فناوری،استراتژی توسعه مراکز تحقیقاتی،
تقویت نظام تحقیق و توسعه، حمایت  دفاتر انتقال فناوری، فرینی،آآموزش کار

های کارآفرین، درگیری اجتماعی دانشجویان و سعه تیمتو از مالكیت فكری،

 جانبه صنعت و دانشگاهتعامل همه اساتید،
Gibb & Hannon (2006) 

های پاداش، حمایت از مرحله های آموزشی و سیستمروش ساختار سازمانی،

 مراکز رشد شروع،
Kirby et al (2006) 

 گذاری روی تحقیقات،ایهسرم حمایت از مالكیت فكری، های اقتصادی،انگیزه

 آموزش و ترویج کارآفرینی
Franzoni & Lissoni (2006) 

 Gomez et al (2007) ها و انتظارت درونی و بیرونی آکادمیكمشی و استراتژیخط رسالت دانشگاه،

                                                             
1 Venture capital 
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ترویج فرهنگ  ها،مشارکت مالی با سایر دانشگاه منابع و تجهیزات الزم،

 یآموزش کارآفرین کارآفرینانه،
O’Shea et al (2007) 

ترویج کارآفرینی، تعامل شایسته  توسعه محیطی، های دانشگاهی،زیرساخت

 های کارآفرینی سازمانیهای زایشی و مولفهشرکت دانشگاه با صنعت،
Van der Sijde et al (2007) 

 Yusuf (2008) توسعه محیطی منابع انسانی و مدیریت سیستم دانشگاهی، ساختار مدیریت،

ثبت اختراعات و مرحله شروع  حمایت در زمینه اخذ مجوزها، ساختار حمایتی،

 های زایشیشرکت
Chieh Chang et al (2005) 

 

 گیري و پیشنهادات:نتیجه -6

فناوری و اینكه نوآوری فناورانه  با اقتصاد متقابل ارتباط اقتصاد، شدن جهانی روند به توجه با اخیر هایدهه در

 و علمی تغییرات سرعت با شود، همزمانمی شناخته اقتصادی پذیری صنعتی و قدرتابتاصلی رق مؤلفۀ

 محیط در اساسی تغییرات با دانشگاهی و علمی نظام دانش، به صنعتی توسعه فزایندۀ فناورانه و وابستگی

 یافته افزایش و یرتغی نظام این از جامعه انتظارات و شده مواجه جامعه با ارتباط نحوۀ و خود اقتصادی -اجتماعی

 هایشرکت ایجاد مانند دانشگاهیان، کارآفرینانۀ رفتارهای همۀ شامل تواندمی دانشگاهی کارآفرینی است.

 هایاز دارایی حفاظت برای تمهیداتی صنعت، با مشترک هایپژوهش برای مراکزی ایجاد دانشگاه، در جدید

 و دستیابی برای هادانشگاه این، بر باشد. عالوه یدانشگاه هایپژوهش نتایج امتیاز حق واگذاری و فكری

 دهند؛ پرورش و کنند ایجاد را کارآفرینی عمومی جو کارآفرینی دانشگاهی، باید و نوآورانه محیط یك توسعۀ

 مانند:

 ها؛دانشگاه از مشتق هایبرپایی شرکت 

 فناوری و و علم هایپارک دانش، بر مبتنی اقتصادی توسعۀ برای جانبه سه هاینوآوری گرفتن عهده به 

 وکار؛ کسب( انكوباتورها) رشد مراکز

 سطوح و با متفاوت هایزمینه در عملیاتی کوچك، و بزرگ) هاشرکت میان راهبردی اتحادهای ایجاد 

 فناوری(؛  از متفاوتی

 کنند؛می فعالیت سود نه برای و میانجی یك عنوانبه که پیوندی مؤسسات ایجاد 
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 قراردادهای امضای   
1
R&Dدانشگاهی. تحقیقاتی هایگروه و دولت هایآزمایشگاه با 

 و محدود درسی واحد چند طریق از هادانشگاه از برخی در حال حاضر موضوع کارآفرینی دانشگاهی در

 ایجاد شكل به هادانشگاه برخی در همچنین و کارآفرینی مرکز ایجاد با هادانشگاه از معدودی در و اختیاری

 بهبود در هادانشگاه که است حالی در این .است گرفته قرار توجه مورد فناوری و علم هایپارک و رشد مراکز

 دالیل از یكی شاید .هستند مواجه مشكل با همچنان کارآفرین عامالن عنوانبه خود التحصیالنفارغ وضعیت

 هادانشگاه برنامه راهبردی افاهد از یكی عنوانبه دانشگاهی کارآفرینی موضوع که است بوده این موضوع این

 هامؤلفه شناخت و دانشگاهی کارآفرینی اکوسیستم به همچنین و است نگرفته قرار توجه مورد باید که آنچنان

 باید هاهنشگااست. بنابراین دا نشده جدی توجه هادانشگاه در اقدام عنوان برنامهبه آن هایزیرساخت تقویت و

 زیبسترسا ممستلز مرا ینا .شوند داده قسو فرینرآکای هاهنشگادا به سوی دیهبررا یبرنامهها ینوتد با

 یهامحیط در فرینیرآکا مدیریت ندیشها و تفكر توسعۀ و ریغیرساختا و ریساختا تمااقدا با اههمر مناسب

، مدیریتی ری،ساختا دبعاا در ستا زمال، فرینرآکا هنشگادا به لتحو مسیر در هاهنشگاداست. انشگاهی دا

 ییفاا ایبر را مینهز و ساخته لمتحو را دخوز، نیا ردمو ییرساختهاز نیز و هاهنشگادا بر حاکم رهنگیف

  .ندزسا همافر جدیدتر یهادکررکا

 

 منابع

، فصلنامه فرینرآکا هنشگادا دیجاا مناسب یلگو(، ا1395) نرگس، ادی،مر حسن ، علی وظهیر رتقیپو .1

 31-20 (، صص68پیاپی) 2، شماره19دوره آینده پژوهی مدیریت، 

 تبیین و حیاطر (،1399) رضا، نجاری،، الساداتشمس زاهدی،، سیدمصطفی رضوی،، زاده، فتاحشریف .2

 توسعهر(، فصلنامه نودانشگاه پیام :ردینشگاهی )مطالعه مودا فرینیرآبرکا موثر ملاعو یلگوا

 39 -11صص  ره ششم،شمال دوم، سا، فرینیرآکا

طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و (، 1382، )مهدی ،پورتاجو  بابك ،ضیاء .3

 80 -13صص  ،12شماره  ،1دوره  ،راییپژوهشنامه مدیریت اجنشریه ، فناوری دانشگاه تهران

 به ایران هایدانشگاه در دانشگاهی کارآفرینی کاربست (،1385) مهتاب، پورآتشی، ،سیدهادی مرجائی، .2

 296 -251صص  ،2شماره  ،1دوره  ایران، اجتماعی مسائل مساله، نشریه بررسی یك مثابه

                                                             
1 Research & development 
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