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چکیده
تغییر نقش دانشگاه با توجه به تغییر جهتگیریهای اقتصادی -سیاسی در پایان جنگ سرد ،تغییر نگرش به پژوهش در مراکز
دانشگاهی را به دنبال داشت .با توجه به جهت گیری های اقتصادی جدید که نقش مدیریت اقتصاد را از دولت به بازار منتقل
کرده است و به تغییر نگرش به پژوهش در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی انجامیده است ،این تقاضا شکل گرفته است که دانشگاه
باید حداقل منابع عمومی به کار رفته در پژوهش را جبران کند و نقش فعالتری در رشد و توسعه جامعه ایفا کند .همزمان
شکلگیری اقتصاد دانشبنیان ،نقش دانش را بهعنوان عامل برجستهتر در ایجاد ارزش افزوده ،خلق ثروت نسبت به عوامل سنتی
ت ولید در اقتصاد یعنی زمین ،کار و سرمایه مشخص کرده است .دانشگاه عالوه بر پژوهش و آموزش ،نقش سوم دیگری را عهده
دار شده است و آن مشارکت در امر توسعه اقتصادی-اجتماعی جامعه است .این تغییرات در رویکرد تخصیص منابع و نقش دانش
در خلق ثروت و تغییر جهت گیری مدیریت اقتصاد منجر به رشد توجه به رویکرد تجاری سازی نتایج پژوهش ها در دانشگاه ها
و مراکز پژوهشی کشورهای توسعه یافته شده است و در نتیجه آن ،این انتظار از دانشگاه شکل گرفت که نتایج پژوهش ها باید
به شرکت های بخش خصوصی و عمومی فروخته شود تا ضمن اینکه فعالیت های پژوهشی تامین مالی شوند ،منابع درآمدی
دیگری برای این مراکز خلق شود .تجاری سازی به معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصوالت ،خدمات و فرآیندهایی است که
می توانند به فروش برسند .به این ترتیب ،این فرآیند به کاربردی کردن نتایج تحقیق و ایجاد ارزش اقتصادی برای این نتایج
تاکید دارد .در نتیجه ،پرورش ایدههای کارآفرینانه در فرآیند توسعه کسبوکار جهت ثروتزایی ،ارزشزایی ،بهرهگیری از فرصتها
و مزیتهای نسبی و تلفیق نوآوریها و فناوریها در راستای پویایی اقتصادی؛ جهتدهی سرمایههای سرگردان و هدایت
جریانهای سرمایهگذاری در کسبوکارهای مولد و کارآفرین در چارچوب توانمندیهای دانشگاه؛ شرکای اجتماعی و دانشجویان
و مدرسان؛ و جلوگیری از فرسایش کسبوکارهای کارآفرینانه در پرتو تسهیلگریهای مستمر و فرآیندمدار در ابعاد مشاورهای،
مالی ،نهادی و غیره توصیه می شود.
واژههای کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،جهتگیریهای اقتصادی-سیاسی ،رویکرد تجاری_سازی ،تلفیق نوآوریها و فناوریها.

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
امروزه تولید دانش در کنار انتشار موفق و کاربرد مﺆثر آن
در تولید به یﻚ هدف جهانی تبدیل شده و بسیاری از
کشـورهای دنیـا بهدنبـال روشهایی برای انتـقال دانش و

فناوری حاصل از تحقیقات دانشگاهی از ﻃریق کانالهای
کارآفرینی هستند ] .[1فرآیندهای اقتصادی در بخشهای
فناورانه برای کشورهای دنیا اهمیت فزاینده پیدا کرده اند.
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بههمین دلیل بیشتر دولتها عالقمند به تحقیقات
دانشگاهی و بهکارگیری نتایج حاصل از این تحقیقات برای
توسعه صنایع خود هستند ] .[2کارآفرینی دانشگاهی به
معنی مشارکت دانشگاهها در توسعه اقتصادی است و بهﻃور
جامع می توان آن را تنظیم تمام فعالیتهای عملیاتی و
عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان ،استادان ،مسﺌوالن
دانشکده و کارکنان بهنحویکه در ﻃی مراحل نوآوری و
رقابتی شدن اقتصاد محلی در بازارهای ملی و جهانی و
افزایش سرمایه های اجتماعی آن کشور شرکت کنند ][3
دانست  .اغلب کارآفرینی دانشگاهی را درگیری مستقیم
دانشگاهیان در تجاریسازی تحقیقاتشان میدانند ] [٤و
کارآفرینان دانشگاهی را مهمترین بازیگران فرآیند انتقال
فناوری از دانشگاه به صنعت معرفی میکنند که با دانش
تجاریشده وارد بازار شده و کسب وکارهای کارآفرینانه
ایجاد میکنند] . [5بهعقیدهکالرك ،دانشگاههایکارآفرین
سازمان های مترقی و مدرنی هستند که به منظور تﻄبیق
با شرایﻂ پیﭽیده محیﻄی خود را بازنگری و بازتعریﻒ
میکنند تا به عدم تعادل بین خواسته های در حال رشد و
ﻇرفیت پاسخگویی به آنها بر نخورند ] .[6مقوله کارآفرینی
دانشگاهی حوزه وسیعی است و سﻄوح مختلفی اعم از
محیﻂ ،ساختار و چگونگی بهرهگیری از فناوری را شامل
میشود ].[7
نقش دانشگاهها در عصر جهانی شدن ،باتوجه به
مسﺌولیتهای جدیدی که در قبال جامعه و توسعه
اجتماعی و اقتصادی آن و بازار آموزشی دارند ،دگرگون
شده است ] .[8میتوان گفت تحوالت اساسی عصر ما در
عرصه دانشگاهها شکل میگیرد ،این تحوالت ابتدا از
محیﻂ اجتماعی آغاز شده ،سﭙﺲ نظام تولید دانش را
دستخوش تحول کرده و در نهایت ساختار و محتوای
دانشگاهها را متحول میکند .پﺲ از تصویب قانون بایدال
در کنگره آمریکا که بهرهبرداری از حق امتیاز را برای
دانشگاههای دولتی به رسمیت میشناخت ،دانشگاههای
آمریکایی از تولید صرف دانش به سمت کارآفرینی حرکت
کردند ]9و .[10شین این قانون را یکی از بزرگترین
مشوقهای کارآفرینی دانشگاهی در آمریکا میداند .پﺲ از
تصویب این قانون نرخ ثبت اختراعات دانشگاهی از
سال 1969تا  1996در 117رشته کسب و کار از 87
درصد تا  16٤8درصد افزایش یافت و دانشگاهها ترغیب
شدند که روی تحقیقاتی سرمایهگذاری کنند که شانﺲ

بیشتری برای ورود به بازار دارند ] .[2پﺲ از آن سناریوی
اصلی گذار دانشگاهها گیب وهانن نیز مدلهای معمول
در کارآفرینی را برای دستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین
مناسب نمیدانند و بر توسعه آموزشهای کارآفرینی،
توسعه دفاتر کارآفرینی و انتقال فناوری ،حمایت از
فرآیندهای نوآوری ،آموزش مستمر ،تقویت تحقیق و
توسعه دانشگاهی ،حمایت از مالکیت فکری ،درگیر کردن
استادان دانشگاه ،توسعه تیمهایکارآفرین ،تعامل
اجتماعی دانشجویان و استادان و تعامل همه جانبه صنعت
و دانشگاه تاکید کردند ] [11روترمل و ترزبی نیز در
تحقیقی نشان دادند نوعی پشتیبانی از جریان دانش توسﻂ
دانشگاه به بنگاهها وجود دارد و بنگاهها در مراکز رشد باید
ﻇرفیت جذب دانش را در خود را افزایش دهند ،زیرا نقش
مزیت رقابتی را در بنگاهها ایفا مینماید]  [15برنان و
همکاران معتقدند رشته تحصیلی ،توانایی های آکادمیﻚ
در قبال نوآوری را تعیین کرده و شرایﻂ دانشگاهی امکان
استفاده از سرمایههای علمی و انسانی را افزایش میدهد .
در مدل آنها ایجاد یﻚ سازمان جدید ،نوسازی سازمان و
نوآوری سازمانی به عنوان ابعاد اصلی معرفی شده اند ][16
فرانزونی و لیسونی نیز انگیزههای اقتصادی را شکلدهنده
کارآفرینی دانشگاهی میدانند .بهعقیده آنها برخی از
دانشگاهها صرفا به ترویج کارآفرینی آنهم از روشهای
سنتی و غیرعلمی میپردازند تا سرمایهگذاری برای
تجاریسازی نتایج تحقیقات
دانشگاهی  .البته مواردی مانند ایجاد گروههای تحقیقاتی
و حمایت از تحقیقات آزمایشگاهی نیز وجود دارد ][17
کانو ،کربی و اوربانو در بررسی دانشگاههای کارآفرین با
رویکرد سازمانی بیشتر مدلهای مورد استفاده برای
دانشگاه کارآفرین مانند مدل کالرك ] [ 18اتزکویتز و
کربی را بر عوامل رسمی متمرکز و برآیند اقدامات
دانشگاهها جهت کارآفرین شدن را متغیر میدانند اوشی و
آلن نیز با بررسی تجارب دانشگاه  MITاذعان کردند که
 MITبه خوبی از فرهنگ کارآفرینانه و تجاریسازی
تحقیقات دانشگاهی بهره برده و یکی از دالیل موفقیت آن
افزایش کیفیت تحقیقات دانشگاهی بوده است .همﭽنین
ماموریت دانشگاه و نحوه نگرش مدیران در تعامل با بخش
صنعت ،اتخاذ رویکردی عملیاتی در تجاریسازی ،سرمایه
حاصل از فروش نتایج تحقیقات ،مشارکت مالی با سایر
دانشگاهها ،ایجاد فﻀای سیاسی متعادل برای عناصر
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دانشگاهی از عوامل مهم موفقیت  MITبوده است ]. [19
برومرهلم در بررسی دانشگاه
لینکوپینﻚ عنوان میکند نگرشهای متفاوت به بحﺚ
تجاریسازی و کارآفرینی در سوﺋد و وجود خرده فرهنگها
پیامدهای متفاوتی را داشته است .وی یکی از
پیششرطهای الزم برای توسعه کارآفرینی در سوﺋد را
حمایت بیشتر از مالکیت فکری در دانشگاهها میداند ][20
وندر سیدج و همکاران در مدل کارآفرینی دانشگاهی خود
زیرساختها ،محیﻂ و تجاریسازی دانش را گنجاندند که
از تعامل آنها رابﻄه صنعت و دانشگاه ،شرکتهای فناوری
محور ،کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی توسﻂ دانشجویان
دانشگاه حاصل میشود ]. [21گومز و همکاران کارآفرینی
دانشگاهی را در قالب مدل عمومی آن ﻃراحی کردند که
شامل سه حوزه رسالت دانشگاه ،خﻂمشیها و استراتژیها
و انتظارات درونی و بیرونی آکادمیﻚ است ] [22روترمل و
همکاران نیز با بررسی  173مقاله ،حوزههای:
تحقیقاتکارآفرینانه دانشگاهها ،قابلیت انتقال فناوری ،ایجاد
بنگاههای جدید و زمینههای محیﻄی شامل شبکههای
نوآوری را شناسایی کرده اند ] .[15السترا نیز با مصاحبه
از  160کارآفریندانشگاهی نتیجه میگیرد که بسیاری از
کارآفرینان دانشگاهی بخاﻃر هزینههای
سنگین تمایل به تجاریشدن نتایج تحقیقاتشان نداشتند یا
آن را نیمهکاره رها کردند ] .[ ٤یوسﻒ با بررسی  ٤دانشگاه
مالزی یﻚ چارچوب مفهومی شامل مدیریت ،ساختار،
کنترلها ،منابع انسانی ،مدیریت سیستمها و فرهنگ بعنوان
متغیرهای اساسی اراﺋه میکند ] .[23چیه چانگ نیز در
تایوان با  ٤7٤کارآفرین دانشگاهی مصاحبه و نقش عوامل
ساختاری و ضمنی در فرآیند ثبت اختراعات ،اخذ مجوزها،
تامین سرمایه مشارکت شرکتهای فناوری محور دانشگاهی
را بررسی نمود  .وی ایجاد یﻚ ساختار حمایتی در دانشگاهها
برای دستیابی به تجاریسازی بهتر نتایج تحقیقات
دانشگاهی را کمﻚ شایانی میداند ].[1
میتوان جمعبندی کرد که به دلیل نوبودن تحقیقات
کارآفرینی دانشگاهی ،این پژوهشها نامتمرکز بوده و هریﻚ
زمینه خاص خود دارند ،اما علیرغم پراکندگی ،ویژگیهای
مشترك دانشگاه کارآفرین را در نظر میگیرند ]. [2٤
بررسیها نشان میدهد که دگردیسی کارآفرینانه و تالش
برای شناسایی روندهای آتی در تولید دانش در بسیاری از
دانشگاههای دنیا وجود دارد ] . [13در آمریکا یکی از
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بزرگترین مشوقهای کارآفرینی دانشگاهی قانون بایدال
بوده ،همﭽنین تجارب کارآفرینانه قابل توجهی در
کشورهای اروپایی اتفاق افتاده اما در مقایسه با آمریکا
علیرغم تفاوت جنﺲ فعالیتها ،ضعیﻒتر عمل شده است
] . [25بیشتر محققان انگیزههای اقتصادی را شکل دهنده
کارآفرینی دانشگاهی ] [17و فرهنگ دانشگاهی را یکی از
متغیرهای مهم در این زمینه میدانند ] . [26آنها
فعالیتهای مرتبﻂ با کارآفرینی دانشگاهی را صرفا به
ساختار سازمانی مربوط نمیدانند ] [23اما برخی از
محدودیتها به سازمان و سیاست های دانشگاه باز میگردد
] .[٤ایجاد یﻚ ساختار حمایتی در دانشگاهها برای
دستیابی به تجاریسازی بهتر نتایج تحقیقات کمﻚ شایانی
میکند که عوامل کارآمد ضمنی و ساختاری در توسعه
تجاریسازی نتایج تحقیقات حمایت در زمینه اخذ مجوزها،
ثبت اختراعات ،مرحله شروع رشد هستند ] .[1گفتنی است
دانشگاه مانند نهادهای دیگر در محیﻂ گستردهتری قرار
دارند که از آن تاثیر میپذیرند؛ قوانین و سیاستهای اعمال
شده از سوی حکومتها بهویژه در حفاﻇت از داراییهای
فکری در فعالیتهای تجاری دانشگاهها تاثیر میگذارد
].[27
با بررسی تحقیقات پیشین میتوان گفت بیشتر مﻄالعات در
 ٤حوزه تحقیقاتی شامل :تحقیقات کارآفرینانه دانشگاهها،
قابلیت انتقال فناوری ،ایجاد بنگاههای جدید ،و زمینههای
محیﻄی شامل شبکههای نوآوری قرار دارند] .[15اما ازحیﺚ
سنخشناسی میتوان اینمﻄالعات را در سه جریان پژوهشی
دستهبندی کرد :عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی ،عناصر
کارآفرینی دانشگاهی و پیامدهای کارآفرینی دانشگاهی.
دسته اول مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل سازمانی هستند که
کارآفرینان دانشگاهی ،ساختار سازمانی و زیرسیستمهای آن،
عوامل فرهنگیاجتماعی و عوامل محیﻄی را بررسی میکنند.
دسته دوم مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل اجتماعی و روانشناسانه
هستند که مفهوم ،عناصر و مدلهای کارآفرینی دانشگاهی
را ازحیﺚ تﺌوریﻚ مورد توجه قرار میدهند و متاسفانه نسبت
به سایر جریانها از فقر شدید تﺌوریﻚ رنج میبرند ] [25و
دسته سوم مﻄالعاتی با سﻄﺢ تحلیل اکولوژیکی هستند که
پیامدها ،انگیزهها و فعالیتها اعم از عملکرد شرکتهای
زایشی ،دفاتر انتقال فناوری ،پاركهای علم و فناوری ،نرخ
فعالیتهای آنان و آثار اقتصادی و اجتماعی را بررسی
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میکنند ] .[15البته یﻚ جریان دیگر نیز مﻄالعه دانشگاه
کارآفرین است که چرایی ،چگونگی ،چالشها موانع کارآفرین
شدن دانشگاهها را بررسی میکند .مرور این تحقیقات نشان
می دهد که دانشگاه کارآفرین ،یﻚ دانشگاه موفق تحقیقاتی
است که توانسته به خوبی فرهنگ کارآفرینانه و تالش برای
تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را رواج بخشد ] [19و
البته ،برآیندی که میتواند داشته باشد باتوجه به رسالت و
ماموریت دانشگاهها تغییر میکند ] . [8تحقیقات مربوط به

کارآفرینی دانشگاهی بسیار پراکنده بوده و در کشور ما نیز
علیرغم ﻃرحها و برنامههایمختلفی که برای گسترش و
پشتیبانی از تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی اجرایی شده
] ،[2٤پژوهشهای اندکی وجود دارد .از مهمترین نقاط
ضعﻒ تحقیقات داخلی عدم تفکیﻚ حوزههای کارآفرینی
دانشگاهی ،دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی سازمانی است.
جمع بندی تحقیقات مرور شده در قالب جدول  1اراﺋه
میشود.

ﺟدول  .1نﻈرات برﺧی از مﺤققان در ﺧﺼوص ﻋوامﻞ موﺛر بر توسﻌه کارآفریﻨی دانشگاهی

مﻨﺒﻊ
][6

ﻋوامﻞ موﺛر بر توسﻌه کارآفریﻨی دانشگاهی
منابع مالی متنوع ،توسعه محیﻄی ،هسته هدایت کننده دانشگاه

] [12حمایت از فروش ثبت اختراع ،واگذاری پروانه ،ایجاد شرکت زایشی
][5

توسعه مراکز رشد ،حمایت مالی ،حمایت از مالکیت فکری ،توسعه گروه های تحقیقاتی ،ارتباط صنعت،
دولت و دانشگاه

] [10آموزش کارآفرینی ،رهبری دانشگاه ،استراتژی ،ساختار سازمانی
ترویج فرهنگ کارآفرینانه ،توجه به محتوای تحقیقات دانشگاهی ،تمرکززدایی در حاکمیت ،دفاتر انتقال
] [13فناوری ،مراکز رشد ،حمایت از مالکیت فکری ،تشویق وانگیزش عناصر دانشگاهی
][2

شرکتهای زایشی ،حمایتهای مالی ،حمایت از مالکیت فکری

] [1٤توسعه مراکز تحقیقاتی ،استراتژیهای انتقال فناوری ،شرکتهای زایشی
آموزش کارآفرینی ،دفاتر انتقال فناوری ،تقویت نظام تحقیق و توسعه ،حمایت از مالکیت فکری ،توسعه
] [11تیمهای کارآفرین،
درگیری اجتماعی دانشجویان و اساتید ،تعامل همه جانبه صنعت و دانشگاه
][8

ساختار سازمانی ،روشهای آموزشی و سیستمهای پاداش ،حمایت از مرحله شروع ،مراکز رشد

] [17انگیزههای اقتصادی ،حمایت از مالکیت فکری ،سرمایهگذاری روی تحقیقات ،آموزش و ترویج کارآفرینی
] [22رسالت دانشگاه ،خﻂ مشی و استراتژیهای و انتظارات درونی و بیرونی آکادمیﻚ
] [19منابع و تجهیزات الزم ،مشارکت مالی با سایر دانشگاهها ،ترویج فرهنگ کارآفرینانه ،آموزش کارآفرینی
زیرساختهای دانشگاهی ،توسعه محیﻄی ،ترویج کارآفرینی ،تعامل شایسته دانشگاه با صنعت ،شرکتهای
] [21زایشی
و مولفههای کارآفرینی سازمانی
] [23ساختار ،مدیریت ،منابع انسانی و مدیریت سیستم دانشگاهی ،توسعه محیﻄی
][1

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

همﭽنین جمع بندی تحقیقات مرور شده در مورد عوامل
ساختاری دانشگاه های کارآفرین در شکل زیر نمایش داده شده
است

ساختاری دانشگاه های کارآفرین در شکل زیر نمایش داده شده است
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مجمع جهانی اقتصاد در گزارشهای رقابت پذیری خود،
نظامهای اقتصادی دنیا را به پنج گروه اقتصادهای مبتنی
بر منابع ،اقتصادهای مبتنی بر کارایی ،اقتصادهای مبتنی بر
نوآوری ،اقتصادهای در حال گذار از مرحله اول به مرحله
دوم و اقتصادهای در حال گذار از مرحله دوم به مرحله سوم
دسته بندی کرده است ] .[29اقتصادهای پیشرفته جهان
به مرحله سوم توسعه رسیده و به اقتصاد مبتنی بر نوآوری
تبدیل شده اند.
اقتصاد ایران با کسب رتبه  7٤رقابت پذیری جهانی در سال
 Forum Economic World 2017در حال انتقال از
مرحله اول به مرحله دوم است .همﭽنانکه روشن است،
شکاف توسعه اقتصاد ایران در حال انتقال از مرحله اول به
مرحله دوم است .همﭽنانکه روشن است ،شکاف توسعه
اقتصاد ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار باالست.
دلیل این امر ضعﻒ در بهره برداری از دانش و فناوری جدید
و تزریق آنها در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی و ایجاد ارزش
اقتصادی است .دانش و فناوری جدید عمدتاً از ﻃریق
یادگیری ،نوآوری و کارآفرینی نوآورانه بهره برداری میشوند،
انتشار مییابند و در فعالیتهای اقتصادی نفوذ میکنند .از
ﻃرف دیگر ،گزارشهای رقابت پذیری ،نوآوری و کارآفرینی
در اقتصادهای جهانی (جدول  )1نشان میدهند که ایران
جایگاه شایستهای در نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان ندارد
و این مسﺌله برای مدت ﻃوالنی پایدار بوده است
ﺟدول  . 1وضﻌیت نوآوری و کارآفریﻨی ایران در مقایسه
کشورهای ﺟهان

منااااااا  :رگرفتااااااا از گااااااا ا

هااااااا ی «

WEF_GlobalCompetitivenessReport »; «The
; »global innovation index
« Global
»Entrepreneurship and Development Index
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بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که عوامل متنوعی بر
شکل گیری و موفقیت کارآفرینی دانش بنیان مﺆثرند .برخی
از ادبیات مربوط به عوامل مﺆثر بر شکل گیری ،موفقیت و
توسعه کارآفرینی دانش بنیان در جدول  2خالصه شده است.
تحقیقات در این زمینه را به سه گروه میتوان تقسیم کرد1 :
.مﻄالعاتی که صرفاً بر تأثیر عوامل فردی بر شکل گیری و
موفقیت کارآفرینی دانش بنیان متمرکزند؛ . 2مﻄالعاتی که
اثر عوامل محیﻄی بر شکل گیری ،عملکرد و موفقیت
کارآفرینی را تحلیل کردند؛ . 3مﻄالعاتی که در آنها عالوه بر
تأثیر عوامل فردی و محیﻄی ،نقش عوامل زمینهای و تعامل
زیستی ذینفعان در توسعه کارآفرینی دانش بنیان نیز بررسی
شده است .در مﻄالعات گروه سوم ،شکل گیری ،جریان و
موفقیت فرایند کارآفرینی دانش بنیان تحت تأثیر عوامل
گوناگون فردی ،سازمانی ،محیﻄی و زمینهای (اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی) است.
ﺟدول  . 2ﻋوامﻞ فردی و مﺤیطی مؤﺛر بر توسﻌه
کارآفریﻨی
منابع
Omerzel & Irena,
& 2013; Salaran
Maritz,
;2009
Scheiner,
;2009
Petrakis,
;2005
Brockhaus
&
Nord,1979; Bowen
&
;Hisrich,1986
& Hornaday
Bunker,1970
Zhilong & Yiyuan ,
2007

اجزا
حساسیت
آموزش جامعه
تمایل به خﻄرپذیری
مکان جهتیابی کنترل
نیاز به موفقیت
رهبری

ﻇرفیتهای کارآفرینی
مفهوم و مهارتهای
کارآفرینی

Zhilong & Yiyuan ,
2007

فرصتهای کارآفرینانه
درك فرصتها

Yiyuan & Zhilong,
;2007
& Becker-Blease
Sohl,
;2007
Georgea
&
Prabhub,
;2003
Grilo
& Thurik,
& 2006; Kortum
;Lerner,2000
Lynskey,
;2004
Roper & Scott,
& 2009; Omerzel
Irena,
;2013
Sánchez et al.,
2014

پشتیبانی مالی سرمایه
گذاری ،منابع جایگزین
تامین مالی ،وامهای کم
هزینه
تمایل مﺆسسات مالی
برای همکاری و
تأمین مالی کارآفرینان
کوچﻚ
برنامه های تﻀمین
اعتباری برای راه اندازی
تشکیالت رقابت در
میان مﺆسسات مالی
منابع خودتأمین مالی،
یارانه های مومی،

عوامل
رفتار کارآفرینانه
میل به استقالل
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سرمایه -گذاران
خصوصی ،اراﺋه حقوق
صاحبان سهام
سیاستهای دولت
سیاستهای مالیاتی
دولت

حمایت از تحقیق و
توسعه
حمایت از مناﻃق
خودمختار
سادهسازی شروع کسب
و کارهای دانش بنیان

برنامه های دولتی
پشتیبانی از پارکهای
علمی و مراکز رشد
تعداد مناسب برنامه ها
پرورش افراد حرفه ای
شایسته و کارآمد
تنظیم نیازهای برنامه
های دولت
بهبود اثربخشی برنامه
های دولت

آموزش و پرورش یا سرمایه
انسانی

آموزش فنی و حرفه ای
آموزش کسب و کار
برنامه های آموزشی
کارآفرینی
برنامه های آموزشی فنی
و حرفهای
در دسترس بودن
اﻃالعات
توسعه سرمایه انسانی
نوآورانه
توسعه مهارت اشتغال
پذیری

منابع
et
Sánchez et
;al., 2014
& Omerzel
;Irena, 2013
Yiyuan
&
Zhilong,
;2007
Hirschsohn,
;2008
Lundstrom
&
Stevenson,
2001, 2002
Sánchez et
;al., 2014
Yiyuan Mai
Zhilong
)Gan, (2007
Hirschsohn,
;2008
Lundstrom
&
Stevenson,
;2001
Stephen,
& Urbano
van
Hemmen,
;2005, 2009
van
Stel,
Storey
&
Thurik,
2007
Koellinger,
Minniti
&
Schade,
;2007
McQuaid,
;2002
Minniti
&
Nardone,
;2007
Olsson,
;2000
& Arenius
Minniti,
;2005
& Chrisman
McMullan,
;2000
Sánchez et
;al., 2014
Yiyuan
&
Zhilong,
;2007
& Omerzel
;Irena, 2013
Haber
&
Reichel,
2007

اجزا

Sánchez

تأمین کنندگان،

دسترسی به

;al., 2014

مشاوران و پیمانکاران

زیرساختهای تجاری

Yiyuan

فرعی در حد کفایت

و حرفه ای

&

;Zhilong, 2007
&

عوامل

Omerzel
Irena, 2013

موجود است
کسب و کارهای
جدید میتواند هزینه
ها را به عهده بگیرند
کسب و کارهای
جدید برای شخص
ثالﺚ دارای دسترسی
آسان است
کسب و کارهای
جدید به خدمات
مشاورهای دسترسی
خوبی دارند
کسب و کارهای
جدید به خدمات
دسترسی خوبی دارند

& Rocha

دسترسی به

Sternberg,

زیرساخت

;2005

فیزیکی

& Omerzel
Irena, 2013
Koellinger et

باورها

استانداردهای

;al., 2007

ارزشها

اجتماعی و فرهنگی

;Levie, 2007

نگرش

Begley & Tan,

گرایشهای کارآفرینی

2001; Minniti

گرایشهای نوآوری

& Nardone,
2007; Mueller
&
Thomas,
2001; Thomas
&
;Mueller, 2000
& Uhlaner
;Thurik, 2007
Sánchez et
;al., 2014
& Omerzel
;Irena, 2013
& Yiyuan
;Zhilong, 2007
Alvarez,
Urbano,
& Corduras
Ruiz
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Navarro, 2011
Sánchez et

باز بودن بازار داخلی

;al., 2014

و رقابت

van Stel et al.,
;2005
& Omerzel
Irena, 2013
Sánchez et

انتقال تحقیق و

;al., 2014

توسعه کارایی

& Yiyuan

دانشگاهها در ایجاد

;Zhilong, 2007

کسب و کار دسترسی

Acs & Varga,
2005; Olsson
& Frey, 2002
Shane, 2001,

یکسان به پژوهش و
کسب و کار
دسترسی به علم و

;2000

فناوری

Wennekers,

حمایت اقتصادی

Wennekers,

برای مهندسان و

& Thurik

دانشمندان

Reynolds,
2005
& Salaran

تعامالت اجتماعی و

Maritz, 2009

وجود ارتباﻃات

سرمایه اجتماعی

شبکه ای
اعتماد بین اشخاص و
نظام سیاسی
اهداف و ارزش
مشترك در یﻚ واحد
اجتماعی
Bowen and

قانون و حقوق

De Clercq,

مالکیت

2008; Alvarez

معنوی

et al., 2011

 -2موانﻊ توسﻌه ی کارآفریﻨی
همواره برخی موانع بر مسیر بهره برداری صحیﺢ از
داراییهای فکری تولید شده در دانشگاهها در جهت توسعه
تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی وجود دارد
که شناسایی و رفع آنها اجتناب ناپذیر است از آنجا که
فعالیتهای کارآفرینی میتواند بر فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی دانشگاه تاثیر گذار باشند امکان بروز تعارض و
مقاومت در برابر آنها وجود دارد بنابراین در بسیاری از
موارد تالش برای کارآفرینی از اثربخشی و کارآیی الزم
برخوردار نبوده است  .بنابراین دانشگاه ها هم باید به رفع
نیازها و پوشاندن شکاف مالی مربوط به فعالیت های
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کارآفرینی مبادرت کرده و هم به ایجاد وتوسعه قابلیت ها
و مهارت های کسب و کار مورد نیاز برای فعالیت های
انتقال فناوری توجه داشته باشند این امر ممکن است
سبب افزایش کارایی و کاهش هزینه های مالی دانشگاه
شود .
موانع محیﻄی شامل چند متغیر است که یکی از آن ها
فقدان رقابت میباشد اگر از ﻃرف رقبا به سازمانها فشار
وارد نیاید سبب می شود که سازمان کمتر نگران موقعیت
و جایگاه خود بوده و برای کاهش هزینهها و افزایش
کارایی و اثربخشی تالشی نمیکند .تعیین ماموریت
خارج سازمان نیز یکی دیگر از متغیرهای موانع محیﻄی
به حساب می آید وقتی که ماموریت در خارج از سازمان
تنظیم شده و آن را به سازمان تحمیل کنند در واقع شیوه
ی مدیریت نیز تحمیل شده است چون گروههای مختلفی
در تنظیم ماموریت نقش دارند غالباً توصیﻒها و
تعریﻒهای مختلفی از نیازها و توقعات عموم مردم داده
می شود و لذا ماموریت و فلسفه وجودی سازمان دچار
ابهام و چندگانگی گشته و در این شرایﻂ اتخاذ راهبرد
کارآفرینانه مشکل می شود متغیر دیگر در بررسی موانع
محیﻄی وجود گروههای ذینفع است معموال سازمان
مجبور است گروه های زیادی از جمله مشتریان ،افراد
جامعه ،نمایندگان مردم و دولتمردان سازمان ها و غیره
را راضی کنند چنانﭽه رضایت همه گروه ها مد نظر نباشد
خﻄرپذیری و اجرای اندیشه های جدید دچار مشکل
میشود و گروه ها ممکن است که به سازمان فشار آورند
(مدهوشی و بخشی.)1382 ،
موانع داخلی که بیشتر اشاره به ساختارها و مقررات دارد
که شامل ساختار بروکراسی ،انعﻄاف ناپذیری سازمان،
ساختار سلسله مراتبی ،مقررات و قوانین دست و پا گیر،
عدم تفویض اختیار کافی از مدیران به زیردستان ،دوگانگی
در اهداف ،تصمیمات نامناسب مدیریت عالی در انتخاب ها
و انتصاب ها می باشد (موسوی و همکاران. )1398 ،
موانع فرهنگی-اجتماعی :نگاه مثبت فرهنگی به خود
اشتغالی استقالل نوآور بودن و تالش فردی به
رضایتمندی فردی منجر می شود و فعالیتهای کارآفرینی
را در پی دارد از ﻃرف دیگر نگاه منفی فرهنگی به
کارآفرینی به عنوان یکی از موانع فعالیت های کارآفرینانه
در کشورهای متعددی مانند ژاپن و روسیه مﻄالعه شده
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است .
موانع آموزشی کمبود آموزش های کارآفرینی که به
صورت وجود نداشتن آموزش یا ناکافی بودن آموزش های
اراﺋه شده در زمینه کسب و کار روش های غلﻂ آموزش
نبود مدرسان آموزش دیده و متخصص و نیز متناسب
نبودن تناسب آموزشها با کسب و کار ﻇاهر میشود از
دیگر موانع مهم کارآفرینی است این آموزش ها برای
کمﻚ به جوانان به منظور توسعه مهارت ها نگرش ها و
رفتارهای کارآفرینانه و نیز آشنایی با روند تأسیﺲ بنگاه
کسب و کار کامالً ضروری است آموزش های کارآفرینی
نه تنها وسیله ای برای پرورش و پیشبرد کار آفرینی
جوانان و خود اشتغالی است بلکه در عین حال جوانان را
با نگرش هایی همﭽون مسﺌولیت پذیری بیشتر و مهارت
هایی از قبیل انعﻄاف پذیری و خالقیت که برای مواجهه
با مسیرهای نامﻄمﺌن شغلی در جوامع امروزی ضروری
است تجهیز می کند .
موانع فردی موانعی هستند که مربوط به ویژگی های
درونی فرد هستند که از این میان می توان به بی اعتقادی
به موثر بودن و مفید بودن خویشتن بی تفاوتی به محیﻂ
پیرامون ناتوانی در اراﺋه راه حل های سازنده و مفید
موافقت بی قید شرط با افکار و عقاید دیگران بدبینی و
منفی نگری میزان کمی تحمل در برابر مشکالت نداشتن
اعتماد به نفﺲ نداشتن اهداف و بینش روشن و احسا س
ناتوانی در گسترش استعدادها اشاره کرد .
موانع اقتصادی کمبود منابع مالی یا دسترسی نداشتن به آن
یکی از موانع مهم کارآفرینی است که در پژوهش های
متعددی بر آن تاکید شده است بر ﻃبق مﻄالعات یورو و
بارومتر حدود  78درصد از پاسخگویان  15تا  2٤ساله با این
گزاره" نبود بودجه مانع جدی تری نسبت به رویه های اداری
یا فﻀای نامﻄلوب اقتصادی برای راه اندازی بنگاه تلقی می
شود "موافق هستند .مهمترین مانع برای تاسیﺲ کسب و
کار از نظر جوانان نبود سرمایه و بودجه مورد نیاز است که
به صورت کمبود منابع مالی و پﺲ اندازهای شخصی ،نبود
ضمانت های الزم برای اخذ وام ،نداشتن تجربه و مهارت برای
اخذ وام ،دوره های انتظار ﻃوالنی برای دریافت وام ،ناآشنایی
با روش های ممکن برای تامین اعتبار برای تاسیﺲ بنگاه و
نبود مراکز وام دهی بروز می کند.
با توجه به مبانی و پیشینه پژوهش مهمترین موانع
توسعهی کارآفرینی موارد ذیل می باشد:
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با توجه به نظرات مشارکت کنندگان در پژوهشی نشان داد
که عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه های دولتی
در شش عامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی ،محیﻂ
بیرونی و فردی قابلیت ﻃبقه بندی دارد به شرح زیر
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نتیجه گیری
با توجه به مرور پژوهشها ،شکلگیری و توسعه ا
کوسیستمهای دانشگاه بنیان در ایران نیازمند اقدامات
حکومت ،دولت و دانشگاه ها به شرح زیر است:
الف .اقدامات الزم از طرف حکومت
. 1پیاده سازی اصول حکومتداری خوب و پیروی از آنها؛
. 2باز ،آزادسازی و رقابتی سازی نظام اقتصادی؛
. 3باز و آزادسازی جامعه از نظر فرهنگی و مذهبی؛
. ٤ترویج و اشاعه فرهنگ دانش بنیان در جامعه.
ب .اقدامات الزم از طرف دولت
. 1ایجاد شهرکهای صنعتی دانش بنیان در هر استان با
همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت مسکن و
شهرسازی؛
.2تکمیل و گسترش پارکهای علم و فناوری با همکاری
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم؛
. 3ایجاد زیرساختهای الزم توسﻂ وزارت راه و مسکن و
شهرسازی؛
. ٤توسعه زیرساختهای فناوری اﻃالعات توسﻂ وزارت
فناوری اﻃالعات و ارتباﻃات.
ج .اقدامات الزم توسط دانشگاهها
. 1تشویق اعﻀای هیﺌت علمی و دانشجویان به تحقیقات
فناورانه و تولید دانش جدید فناورانه .البته ،تولید دانش
جدید فناورانه دشوارترین مرحله برای افزایش توانایی
کارآفرینی دانشگاه ها است .تولید دانش فناورانه عالوه بر
تالش و کوشش محققان ،به خالقیت آنها نیاز دارد .خالقیت
محصول مشترك فﻀا و شرایﻂ مساعد اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی است؛
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. 2تشویق دانشجویان ،دانش آموختگان و اعﻀای هیﺌت
علمی به تجاری سازی دانش فناورانه .تجاری سازی دانش
فناورانه پدیدهای پیﭽیده است و در عین حال ،به دلیل فقر
دانش مدیریت این پدیده (همﭽون دانش مدیریت
شرکتهای تجاری ،دانش قراردادهای صدور مجوز و فروش
فناوری ،قیمت گذاری دانش ضمنی و تحقیقات ،بازاریابی
اعﻀای هیﺌت علمی و نبود ساختار سازمانی مناسب) و
شکست در هر یﻚ از این تالشهای معدود ،میتواند انگیزه
الزم را در کلیت تجاری سازی دستاوردهای دانشگاهی از
بین ببرد .لذا،
انتخاب رویکرد تجاری سازی «باال به پایین» که همراه با
حمایتهای مجموعه مدیریت دانشگاه است ،در ابتدای
کسب تجربه در این مسیر توصیه میشود.
. 3تأسیﺲ بنگاه زایشی :تأسیﺲ شرکتهای دانشگاهی
مصداق دانشگاه کارآفرینی و مهمترین روش تجاری سازی
است و مدیران دانشگاهی الزم است درك کنند که ایجاد
شرکتهای زایشی توسﻂ دانشگاه فقﻂ از جنبه درآمدزایی
حایز اهمیت نیست .این شرکتها مانند آزمایشگاه یادگیری
دانشجویان و یادگیری تعاملی عمل میکنند .در حقیقت،
کارآفرینی دانشگاهی به توسعه اهداف تحقیقاتی و آموزشی
دانشگاه کمﻚ می کند.
. ٤ارتقای سرمایه انسانی کارآفرینی :کارآفرینی دانش بنیان
نیازمند نوع و ترکیب خاصی از دانش ،بینش ،نگرش،
گرایش ،ارزش و توانش اعﻀای هیﺌت علمی ،دانشجویان و
دانش آموختگان است .دانشگاهی که میخواهد کارآفرین
باشد و توانایی کارآفرینی خود را ارتقا دهد ،باید این
قابلیتها را در اعﻀای هیﺌت علمی و دانشجویان خود ایجاد
کند .برای این منظور الزم است که ساختار و برنامههای
مراکز کارآفرینی دانشگاه اصالح شود.
. 5ارتقای توان رهبری اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه:
رهبری اکوسیستم کارآفرینی بسیار مهم است و بنابراین،
الزم است رهبران دانشگاه اهمیت مأموریت کارآفرینی
دانشگاه را درك و به تعالی آن کمﻚ کنند و سﭙﺲ،
قابلیتهای الزم برای رهبری زیست بوم کارآفرینی را کسب
کنند.
. 6نوآوری در برنامههای درسی دانشگاه :توسعه سرمایه
انسانی کارآفرینی ،توسعه سرمایه انسانی نوآورانه ،افزایش
توان رهبری زیستبوم کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاهها،
تغییـر محیـﻂ مـلی ،منﻄـقهای و محـلی و توسعـه دیـگر
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 آنها مهارت.بیشتر در زمینههای تدریﺲ و تحقیق است
 کارآفرینی توسﻂ.زیادی در خصوص کارآفرینی ندارند
اعﻀای هیﺌت علمی نیازمند کسب مهارتها و قابلیتهای
 آموزش:کارآفرینی است و از دو ﻃریق قابل کسب هستند
مستقیم از ﻃریق کارگاهها و یادگیری از ﻃریق دوره های
مﻄالعاتی در صنایع داخلی و خارجی

قابلیتهای زندگی در عصر جدید نیازمند نوآوری در برنامه
 این امر نیازمند پیروی از رویکرد.های درسی است
،چندوجهی و سیال در توسعه برنامه های درسی دانشگاهی
ادغام مهارتهای اشتغال پذیری نوآوری و کارآفرینی در
.آنهاست
 اعﻀای هیﺌت علمی:توسعه مهارت اعﻀای هیﺌت علمی. 7
عمدتاً در رشته خاصی از دانش تخصص دارند و مهارت آنها
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