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چکیده
دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق میشوند ،این مرکز از افراد کارآفرین حمایت میکند .این حمایت
شامل حمایت آموزشی ،مالی و بازاریابی است .در چنین دانشگاهایی برای سرمایهگذاران امکاناتی فراهم میشود تا مشکالت آنها
پیشبینی شده و از فرصتهای بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است .مشاغلی
که از این دانشگاهها بهرهمند میشوند مسلماً در توسعه فناوری جدید پیشرو خواهند بود .این فناوری در تولید کاالها به کار رفته
و منجر به باال رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد .در این بین هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت حاکم بر دانشگاه
کارآفرین در دانشگاههای هزارة سوم با طرح پژوهشی تجربی از طریق سیستم استنتاج فازی است .روش این پژوهش از نظر
نحوهی گردآوری دادهها ،روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش ،کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق اساتید ،خبرگان و
مسئولین دانشگاه صنعتی بابل میباشند .یافتهها نشان داد که از میان شاخصهای مورد بررسی فقط شاخصهای چندرشتهای
فرارشتهای؛ چشمانداز و ماموریت دانشگاه؛ انتقال دانش و مؤلفة مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای مشتق از دانشگاه
در سطح مطلوبی بوده است ،ولی سایر شاخصها در وضعیت نامناسبی قرار دارند .باتوجه به یافتههای توصیفی و تحلیلی پژوهش
حاضر باید اشاره کرد که ظهور دانشگاه کارآفرین در واقع پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقهای نوآوری و
ادراك جدید از دانشگاه است.
واژههای كلیدی :کارآفرینی دانشگاهی ،دانشگاه کارآفرین ،نوآوری ،فناوری.

نوع مقاله :ترويجی
 -1مقدمه
کارآفرینی فرآیندی ا ست که طی آن فرد کارآفرین با ارائه
ایده و فکر جدید نسببببت به ایجاد کسببب وکار همراه با
مخاطره و تحمل ری سک اقدام نموده و مح صول و خدمتی
جدید را ارائه مینماید .در حال حاضبببر سبببیر تحوالت
ج هانی ،کارآفری نان را در خط م قدم توسببب عه ف ناوری و
توسعه اقتصادی قرار داده است .تجربه موفقیت آمیز اغل
کشبببورهای پیشبببرفته و نیز برخی از کشبببورهای درحال
توسبعه در عبور از بحرانهای اقتصبادی بهواسبطه توسبعه
کارآفرینی در آن کشورها ،موج شده تا سایر کشورها هم

به کارآفرینی ،کارآفرینان و شبببکلگیری کسببب وکارهای
نوآورانه اهمیت بیشبببتری قائل گردند .در واقع کارآفرینی
عالوهبر ایجاد ثروت و ا شتغال زائی در این جوامع ،توان سته
به توسعه فناوریهای نو ،ترغی و گسترش سرمایهگذاری
و افزایش سببطح رفاه عمومی کمک شببایانی نماید .بر این
ا ساس تو سعه کارآفرینی از جنبههای گوناگون مدنظر قرار
گرفته است [.]1
از طرفی بدیهی ا ست که دان شگاهها و نظام آموز شی عالی
بهمنظور همسببویی هرچه بیشببتر با فرآیند توسببعه بومی،
منطقهای و بینالمللی به تغییر نقش سنتی خود که صرفاً
تولید دانش میبا شد ،به سوی دان شگاه کارآفرین که افزون

نویسنده عهدهدار مکاتبات :حسین صمدی میارکالئی Hossein_samadi_m@yahoo.com
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بر تول ید دانش و خلق ایده ها ،آن ها را به عمل هم تبدیل
میکنند ،حرکت کنند .در واقع ایده توسببعه دانش محور و
برنامههای توسببعهای کشببورها ،ماموریت کارآفرینی را به
دانشببگاهها تحمیل کرده اسببت .این روند را در کشببورهای
توسبببعه یافته از اواخر دهه  1980میتوان مشببباهده کرد
[ .]2معموالً نقش سنتی دان شگاه ،م شارکت در دو فعالیت
عمده است :آموزش و پژوهش .دانش از طریق دانشجویانی
که بهتازگی وارد بازار کار شدهاند ،و از طریق انت شارات در
مجالت علمی که دورة ز مانی قا بلتوجهی را به خود
اخت صاص میدهند ،انتقال مییابد .دان شگاههای کارآفرین،
نقشهای سببنتی یک دانشببگاه در جامعه را به عنوان یک
تولیدکنندة دانش ،از طریق تحقیقات بنیادی و کاربردی،
فناوری و عامل انتقال دانش ،نوآوری و حمایت از توسبببعة
اقتصادی مورد تعریف مجدد قرار میدهند [4و.]3
در واقع کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاهها
در توسعه جوامع است و بهطور جامع میتوان آن را تنظیم
تمام فعالیت های عملیاتی و عناصبببر دانشبببگاهی اعم از
دانشببجویان ،اسببتادان ،مسببئوالن دانشببکده و کارکنان
بهنحوی که در طی مراحل نوآوری و رقابتی شدن اقت صاد
محلی در بازارهای ملی و جهانی و افزایش سبببرمایه های
اجتماعی آن ک شور شرکت کنند دان ست .اغل کارآفرینی
دانشگاهی را درگیری مستقیم دانشگاهیان در تجاریسازی
تحقی قاتشببببان میدان ند ،ولی در واقع مقو له کارآفرینی
دانشببگاهی حوزه وسببیعی اسببت و سببطوح مختلفی اعم از
محیط ،سببباختار ،فرهن و چگونگی بهرهگیری از فناوری
را شامل می شود [ .]5در حال حا ضر طرحها و برنامههای
متفاوتی برای پ شتیبانی از تو سعه کارآفرینیدان شگاهی و
تجاری سازی تحقیقات ،در داخل کشور اجرایی شده است،
اما نتایج مطالعات اخیر بیانگر نامناسب ب بودن وضبببعیت
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای کشور است [7و ،]6و
این امر ضببرورت مطالعات عمیقتر در این زمینه را نشببان
میدهد.
با توجه به اهمیت موضبببوژ پژوهش ،باید اشببباره کرد که
بهرغم ان جام پژوهش های بسببب یار در حوزه کارآفرینی
[10و9و ،]8تاکنون پژوهشهای اندکی به تبیین وضببعیت
حاکم بر دانشبببگاه کارآفرین ،در دانشبببگاه های کشبببور

به مع نای متع هد
واژه کارآفرینی از کل مهای
شدن گرفته شده ا ست ،طبق تعریف واژهنامه دان شگاهی
وبستر ،2کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرات
یک فعالیت اقتصبببادی را سبببازماندهی و مدیریت کند .در
واقع کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از طریق
تشبببکیل مجموعه منحصبببر به فردی از منابع ،به منظور
بهرهگیری از فرصببتها .اسببتیون  ،3کارآفرینی را فرآیند
خلق ارزش ،همراه با م نابعی منحصبببر به فرد بهمنظور
بهرهبرداری از یک فرصت میداند [ .]11باید اشاره کرد که
از زمان آدام اسمیت و کتاب وی تحت عنوان "ثروت ملل"
در سبببال  ،1776تقری باً ه مه اقتصببباددا نان برجسببب ته
کارآفرینان را به عنوان پیشبرندگان جامعه سبببرمایهداری
توجه نمودهاند و با رواج تعاریف و نوژ شنا سیهای مختلف
از اصبببطالح کببارآفرینی ،تبباثیرات انواژ کببارآفرینی بر
کارکردهای اقتصببباد ،مورد تئوریپردازیهای مختلف قرار
گرفته اسبببت .با پیوسبببتن فالسبببفه ،جامعهشبببناسبببان و
روان شنا سان و سایر حوزههای علمی به این جریان ،دانش
نظری قابل توجهی از جنبه های مختلف درباره کارآفرینان
تولید شد .در واقع کارآفرینی بهعنوان یک پدیده اقتصادی،
واژهای اسبببت که بهطور عمومی زیاد مورد اسبببتفاده قرار
میگیرد ،ولی تعاریف متفاوتی دارد [.]12
به زعم پویرلی و سبببان  ،)2012( 4کارآفرینی عبارت
است از تالشهایی که از طریق اقدامات یک فرد یا گروهی
از افراد ،مو ج ای جاد محیط های اقتصبببادی ،اجت ماعی،
نهادی ،و فرهنگی جدید می شود [ .]13آئودریچ،)2002( 5
در برر سی جامعی که در مورد کارآفرینی انجام داد ،نتیجه
میگیرد که توافق کمی در مورد آنچه که در واقع به منزله
فعالیت های کارآفرینی اسبببت ،وجود دارد [ .]14از طرفی
میلر ،) 1983( 6معت قد اسبببت که کارآفرینی با ایده های
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پرداخ تها ند ،از اینرو این پژوهش سبببعی دارد با در نظر
گرفتن نتایج سببایر پژوهشها ،به تبیین وضببعیت حاکم بر
دانشبببگاه کارآفرین در دانشبببگاه صبببنعتی بابل به عنوان
شاهدی تجربی از دانشگاههای نسل سوم که تعامل پویایی
با صنعت و جامعه دارد ،بپردازد.
 -2پیشینه نظری پژوهش
كارآفرينی و اهمیت آن
فرانسبببوی1
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کسبب و کار جدید مرتبط اسببت و ممکن اسببت موج
تغییراتی در ماهیت بازار شود [ .]15کارآفرینی ج ستجوی
فر صتها و توانایی شنا سایی شکافهای موجود در بازار
اسبببت .رویکرد کارآفرین محوری رویکردی اسبببت که بر
نوآوری بازار و محصول ،و پروژههای خطرپذیر تأکید داشته
و با تمایل به پی شگامی در نوآوری ،به دنبال ک س برتری
بر رقباست [.]16
کارآفرینی به سه شکل ارائه میشود .1 :کارآفرینی مستقل
(فردی) :یعنی فردی که مسبببؤل یت اول یه وی جمعآوری
منابع الزم برای شروژ کس و کار است ،یا کسی که منابع
الزم برای شروژ یا ر شد ک س و کاری را ب سیج میکند و
تمرکز او برای نوآوری و توسعه فرآیند ،محصول یا خدمات
جدید است .2 .کارآفرینی اجتماعی :زمینه نو ظهوری است
که بویژه در میان سببازمانهای غیر انتفاعی رایج گردیده و
فعالیتهای اجتماعی مخاطره آمیز ،کسببب و کار با هدف
اجتماعی و فعالیت مخاطره آمیز در زمینه توسعه اجتماعی
را شامل می شود .3 .کارآفرینی سازمانی :ک سی که تحت
حمایت یک شرکت؛ محصوالت ،فعالیتها و تکنولوژیهای
جدید را کشف و به بهرهبرداری میرساند [.]17
 -3دانشگاه كارآفرين
امروزه دانشببگاه هایی که دارای مأموریت سببوم باشببند و
گروههای تحقیقاتی که به عنوان شبه بنگاه عمل میکنند،
دانشبگاه های کارآفرین نامیده می شبوند .در واقع دانشبگاه
کارآفرین مکانی اسبببت که مشببباغل جدید در آن خلق
میشببوند ،این مرکز از افراد کارآفرین حمایت میکند .این
حمایت شامل حمایت آموز شی ،مالی و بازاریابی ا ست .در
نتیجه کارآفرینان ام کان دسبببترسبببی به کتاب خانه ها و
آزمایشگاهها و ...را پیدا میکند .در چنین دانشگاهایی برای
سببرمایهگذاران امکاناتی فراهم میشببود تا مشببکالت آنها
پیشبینی شده و از فرصتهای بدست آمده استفاده کنند
که خود تجربه ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است.
م شاغلی که از این دان شگاهها بهرهمند می شوند م سلماً در
توسببعه فناوری جدید پیشببرو خواهند بود .این فناوری در
تول ید کاال ها به کار رف ته و منجر به باال رفتن سبببطح
استاندارد زندگی خواهد شد [.]18
بر ا ساس مالحظات تئوریکی در رابطه با «مأموریت سوم»
دانشگاهها و بحث در مورد ماهیت روابط دانشگاه -صنعت،
7. Guenther & Wagner
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گانتِر و واگنِر )2008( 7معتقدند که «دانشبببگاه کارآفرین
نهاد متنوژ و مُتِکثری با روشهای مسببتقیم انتقال فناوری
از دانشگاه به صنعت و نیز ارتباطات غیرمستقیم با صنعت
از طریق آموزش و پرورش کارآفرینی ا ست» .یک دان شگاه
کارآفرین مرک از مکانیزمهای مسببتقیم و غیرمسببتقیمی
برای ایجاد پیوند دانشبببگاه با فعالیت های تجاری اسبببت
[20و .]19در اقتصبباد دانایی محور ،موفقیت دانشببگاهها به
توانایی آن ها در ایجاد ارزش (ثروت) و مدیریت بر آن ها
در قال داراییهای مشهود و نامشهود بستگی دارد.
همانگونه که ا شاره شد از دان شگاه کارآفرین تعاریف
زیادی به عمل آمده ا ست .ولی در مجموژ این ا صطالح به
مفهوم کنش کارآفرینانه در سببباختارها و دیدگاههای یک
دانشگاه است .اگرچه نمیتوان گفت یک دانشگاه کارآفرین
همیشه و بهطور خالص در جهت سودجویی است ،با اینکه
یک دانشگاه سنتی هیچ وقت سودجویی نمیکند ،ولی باید
گفت که ویژگی اسببباسبببی دانشبببگاه کارآفرین جنبههای
اقتصبببادی ،کارآئی و رقابت پذیری آن نسببببت به سبببایر
مدلهای دانشببگاهی اسببت .در واقع دانشببگاه کارآفرین در
مورد نیازهای اقتصببادی -اجتماعی پاسببخگوتر از دانشببگاه
سنتی است ،و نقش آن ایجاد ثروت در جامعه است (ثروت
اقتصادی ،ثروت سیاسی ،ثروت اجتماعی و ثروت فرهنگی).
در جوامع دانشبنیان انتظار میرود دانشبببگاه ها در جهت
ایفای نقش اصلیتر در پیشرفت اجتماعی ،نسبت به سابق
انعطاف بیشتر و سریعتری داشته باشند و در جهت افزایش
رفاه و رقابتپذیری اقتصادی و اجتماعی به تعامل بیشتر با
جام عه ،نوآوری ،انت قال دانش و بهرهبرداری از تحقی قات
علمی بپردازند [.]12
یک دانشببگاه کارآفرین ،تنها دانشببگاهی با فعالیتهای
کارآفرینی صنعتی نیست .از نظر ژائو و اتزکووایتز ،دانشگاه
کببارآفرین مفهوم و ویژگیهببای خود را دارد .1 :آموزش
کارآفرینی ،برای سازماندهی آموزش در مواجهه با نیازهای
صنعت ،تشویق دانشجویان به تشکیل شرکتهای در حال
تکوین ،به آن ها بگوئید چگونه این کار را انجام دهند؛ .2
مشببباوره برای صبببنعت؛  .3انتقال فناوری از دانشبببگاه به
صنعت؛ و  .4شرکتهای مشتق از دانشگاه :احداث شرکت
[.]21
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هنری اِتزکوویتز ) 2004( 8پنج گزاره در ببباب مفهوم
دانشببگاه کارآفرین بیان میکند .1 :سببرمایهسببازی دانش:
دانش را به سببرمایه تبدیل میکنند (سببرمایه اقتصببادی،
سرمایه سیا سی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی)؛ .2
همب ستگی یا واب ستگی متقابل :مدیریت نمودن واب ستگی
متقابل به صنعت و دولت (وابستگی متقابل و همبستگی با
صببنعت و دولت را مدیریت میکنند)؛  .3اسببتقالل :با این
وجود ،مسببتقل از هر محدودة منحصببر بهفرد هسببتند و
اسببتقالل دارند (با وجود این وابسببتگی متقابل ،مسببتقل
هستند)؛  .4هیبریداسیون :در مدیریتِ تنش میان استقالل
و وابسبببتگی متقابل ،پیوندی یا چندجانبه هسبببتند ،و .5
بازتابپذیری یا جسببمیت بخشببی بازتابی :از قبیل تجدید
مسببتمر سبباختارهای داخلی (در واکنش نسبببت به محیط
خارجی ،ساختارهای داخلی م ستمراً تجدید نظر می شود)
[.]4
برتون کالرك ( 1998و  )2001نیز پنج مؤلفة یک دانشگاه
کارآفرین را اینگونه بیان میکند [25و24و23و22و:]21
 .1هستة رهرری ووی :دانشببگاههایی که خواهان تغییر
هسببتند ،نمیتوانند وابسببته به کنترل یا رهبری (ضببعیف)
سبببنتی باشبببند .آنها نیاز دارند تا در واکنش به نیازهای
محیطی سببریعتر ،منعطفتر ،و متمرکزتر شببوند؛ توسببعة
ظرف یت یک رهبری قوی که اسبببات ید و ادارهکن ند گان
دانشببگاه را یکپارچه میکند .دانشببگاهها عمدتاً موقعیت
یک رهبر را تقو یت میکن ند و رئی یا حوزة ر یاسبببت
دانشبببگاه برخی از مسبببئولین را در مسبببئولیتهایی قرار
میدهد .مؤسساتی که مرکز مدیریتی قوی دارند ،استقالل
باالیی دارند و میتوانند متمرکز شوند؛
 .2محیط توستت های :دانشبببگاه هایی که خواهان تغییر
هسبببتند ،نیازمند مکانیزمهای هسبببتند تا با دنیای خارج
ارت باط برقرار ن مای ند .آن ها ن یازم ند عبور از مرز های
سنتی شان ه ستند ،و نیازمند برپایی واحدهای سازمانی
ویژهای هسبببتند؛ دانشبببگاه ها عمدتاً مراکز و برنامه های
تحقیقات میانرشببتهای را پایهریزی میکنند که سبباختار
سبببنتی بخش های نظم بنیان را تکمیل میکنند .محیط
توسببعهای مشببخصببة مؤسببسبباتی اسببت که فعالیتهای
مشببتاقانة اضببافی متجاوز از مرزهای سببنتی میان زمینة
دانشبگاهی و صببنعتی با هدف روابط سببودمند برای هر دو
8. Etzkowitz

طرف دارد .نتیجة این مشبببارکت ها تنوژ گسبببتردهای از
کارکردها از قبیل انتقال دانش ،قراردادهای صنعتی ،توسعة
دارائی فکری ،آموزش مستمر و فعالیتهای افزایش حمایت
برای دانشآموختگان را ایجاد میکند؛
 .3تنوع در مرنای تأمین مالی :دانشگاههایی که خواهان
تغییر هسببتند ،برای کار کردن به منابع نیازمندند .کالرك
به سه جریان یا منبع درآمدی ا شاره میکند :حمایتهای
نهادی عمده از سوی وزارتخانههای دولتی ،تأمین مالی از
طرف شبببوراهای تحقیقاتی دولتی ،و همة منابع مجتمع با
هم به عنوان «جر یان سبببوم درآ مدی» .تنوژ در م نابع
درآمدی برای شببخصببیت کارآفرینی دانشببگاهها ضببروری
است .دانشگاهها باید منابع درآمدی گوناگونی را برای خود
ای جاد ن مای ند تا هنگامی که یکی از م نابع کاهش یافت،
موجودیتشبببان به خطر نیافتد .همچنین آن ها نیازمند
گسببترش پایة مالیشببان هسببتند (و نیاز کمتری به منابع
دولتی پیدا میکنند)؛ کالرك سبببه جریان فرعی مبتنی بر
انواژ کلی منابع را نیز بیان میکند .1 :سببایر منابع دولتی؛
 .2منابع سببازمانیافته خصببوصببی ،و  .3درآمد تولیدشببده
دانشگاه؛
 .4مركز علمی ووی :دانشببب گاه هایی که خوا هان تغییر
هسببتند ،نیازمند واحدهای بنیانی علمی هسببتند که یک
فره ن کارآفری نا نه را می پذیر ند .هن گامی که فره ن
گسبببترش یابد ،کارآفرینیگرائی به عنوان پدیدة گروهها و
نیز افراد درك میشبببود .کالرك آن را کارآفرینیگرائی
دانشکدهای مینامد؛ و
 . 5فرهنگ كارآفرينان يکپارچه :دانشبببگاه هایی که
خواهان تغییر هسببتند ،به فرهنگی نیاز دارند «که پذیرای
تغییر است»؛ اخالق کاری و مجموعهای از اعتقادات که در
دان شگاه گ سترده ا ست و هویت ب سیار بنیادی بنگاه ا ست.
چهار عنصبببر مذکور فوق قصبببد دارند تا فرهنگی را ایجاد
نمایند که تغییر در ارزشهای بنیادی مؤسببسببات علمی را
ترغ ی نموده و مورد ح ما یت قرار مید هد .اگر روح یة
نوآوری و کارآفرینی وجود دا شته با شد ،اجرای چ شمانداز
کارآفری نا نة موجود در یک بخش خاص و یا در کل یک
مؤسسه ،توسعة فرهنگی را تسهیل خواهد کرد که پذیرای
ایدهها در سطح مؤسسه است.
 -4كارآفرينی دانشگاهی
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امروزه تولید دانش در کنار انتشببار موفق و کاربرد مؤثر آن
در تولید به یک هدف جهانی تبدیل شبببده و بسبببیاری از
کشبببور های دن یا بهدن بال روش های برای انت قال دانش و
فناوری حا صل از تحقیقات دان شگاهی از طریق کانالهای
کارآفرینی هسببتند .فرآیندهای کسبب سببرمایه (سببرمایه
اقت صادی ،سرمایه سیا سی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه
فرهنگی) در بخش های ف ناورا نه برای کشبببور های دن یا
اهم یت فزآی نده پ یدا کردها ند ،به همین دل یل بیشبببتر
دولت ها عالقهمند به تحقیقات دانشبببگاهی و بکارگیری
نتایج حا صل از این تحقیقات برای تو سعه صنایع و جوامع
خود هستند [.]5
مقوله کارآفرینی دانشببگاهی حوزههای گسببترده و سببطوح
مختلف ،ازجم له محیط دانشببب گاه ،سببباخ تار و چگونگی
بهرهگیری از دانش و فناوری را برای تجاریسبببازی در بر
میگیرد و میتواند از جنبه های مختلف ،مانند :کارآفرینی
سبببازمانی ،کارآفرینی شبببرکتی ،شبببرکتهای مشبببتقه
دانشببگاهی ،مورد بررسببی قرار گیرد .آنچه مسببلم اسببت
کارآفرینی دان شگاهی یکی از حوزههای ا ست که به کمک
سبببایر حوزه ها برای م ثال اع طای مجوز ها ،بود جه های
تحقیقاتی ،دانش ناب و تحرك نیروی کار ،نتایج مطالعات
دانشگاهی را به کاال و خدمات تجاری تبدیل میکند .آنچه
که از این امر مسببتفاد میشببود این اسببت که کارآفرینی
دانشگاهی بهمنزله تالشی است برای افزایش منافع ،نفوذ و
اعت بار فردی یا ن هادی که با ید با توسببب عه و بازار یابی
ایددههای پژوهشببی یا بهصببورت یکپارچهسببازی نقشها و
منابع جدید در بسببتر سببازمانی موجود و ایجاد مدلهای
جدید برای مطالعات پژوهشگران انجام شود [26و.]2
رویکرد به کارآفرینی دانشبببگاهی عالوه بر ایجاد فرصبببت
مشبببارکت در توسبببعه برای دانشبببگاهها ،تحت تاثیر نیاز
روزافزون مالی آن ها و امکان کسببب درآمدهای بالقوه از
فعالیت های کارآفرینانه ،نظیر لیسبببان دهی فناوری یا
ت شکیل شرکتهای ان شعابی نیز قرار دارد .به عبارت دیگر،
گرایش بخش دانشببگاهی به کارآفرینی تحت تاثیر محرك
درونی ان و نیز انتظارات اجتماعی ناشبببی از ظهور نوآوری
مبتنی بر دانش اسبببت و فعالیت های کارآفرینی با هدف
بهبود عملکرد اقتصاد ملی و ناحیهای بههمراه کس منافع
مالی برای اساتید و دانشگاهها صورت میگیرد [ .]12بنگاه
دانشگاهی بعضی اوقات پیشتر از تحول و گاهی پ از آن
بهسبببوی اقتصببباد دانشبنیان در تغییر اسبببت .با توجه به
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اینکه اقت صاد بی شتر به عنوان یک منبع دانشبنیان عمل
می ک ند ،تول ید دانش علمی مان ند یک بن گاه رسبببا نهای،
اقتصببادی شببده اسببت .دانش یک موتور جایگزین رشببد
اقتصادی برای سه منبع سنتی :زمین ،نیروی کار و سرمایه
پدیدار شببده اسببت .در بیشببتر بخشها ،رشببد فناوریهای
مرتبط با علم ،خارج از چارچوب مدلهای اقتصبببادی باقی
مانده است .حتی به عنوان محدودهی نهادی علم و اقتصاد،
دان شگاه و صنعت ،که تاکنون ن سبتاً مجزا و متمایز بودند،
اغل از طریق ابتکارات دولتی به صبببورت منسبببجم بههم
پیچیده شببدهاند و بیشببتر انتظار میرود که بازیگران کلید
اقت صاد ،شرکتهای با شند که حداقل همکار نزدیک یک
دانشگاه یا سایر موسسات تولید دانش باشند [.]27
برنان و مکگوان ( ،)2006در پژوهش خود مدلی را برای
کارآفرینی دانشگاهی ارائه کردند .این مدل برای شناسایی
عناصببر اصببلی کارآفرینی دانشببگاهی بر حس ب روشهای
مختلف تولید دانش و فرآیند خلق ارزش است که منجر به
مزیت رقابتی در سبببازمان میشبببود [26و .]28کارآفرینی
دانشببگاهی بر حسب دو روش تولید علم ایجاد میشببود و
کارآفرینان دانشببگاهی با اسببتفاده از سببه فرآیند فرصببت
جویی ،مز یت جویی و نوجویی ،بین این دو روش تول ید
دانش اتصال ایجاد میکنند .اولین فرآیند پیرامون رشتهای
اسببببت که ابزار ها و روش های آن در اخت یار کارآفرین
دان شگاهی قرار دارد .این فرآیند م شخص کنندة و ضعیت
عمومی ا ست و کمابیش در تمام دان شگاههای که پژوهش
را جزء وظایف اصبببلی خود ن هادی نه کردهاند ،وجود دارد.
دومین فرآی ند حول ت عامالت بین رشببب تهای و کار با
دان شگاههای دیگر با ر شته متفاوت یا افراد و سازمانهای
غیر دان شگاهی قرار دارد .هردو روش در محیط گ ستردهای
به نام سیستم کارآفرینی دانشگاهی انجام میپذیرد.
در این مدل کارآفرینی دانشگاهی بهعنوان ایجاد ارزش
از طریق اعمالی چون احیای سبببازمانی ،تجدید حیات ،یا
نوآوری تعریف میشببود ،که این فعالیت میتواند هم درون
دانشببب گاه و هم بیرون دانشببب گاه ات فاق اف تد و منجر به
ت جاریسبببازی تحقی قات و انت قال ف ناوری گردد .این نوژ
کارآفرینی میتواند در سبببطح فرد یا گروهی افراد ،بهطور
مجزا یا به عنوان بخ شی از سی ستم دان شگاهی باعث ایجاد
سبباختار جدید ،نوآوری در سبباختار و یا تجدید حیات در
دانشگاه شده و یا منجر به ایجاد ساختار و نوآوری جدیدی
در بیرون از دانشبگاه همانند شبکلگیری مراکز تحقیقاتی،
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آزمایشبببگاههای کاربردی ،پژوهشبببکدهها ،یا پارك علم و
فناوری گردد.
براساس مدل برنان و مکگوان ( ،)2006فرض اساسی این
اسببت که خلق دانش به واسببطهی نوآوری مداوم به مزیت
رقابتی رهنمون میگردد .پژوهش تجربی مطالعهی مذکور
با اسببتفاده از یک رویکرد کارآفرینی شببرکتی ،دو بینش را
ایجاد میکند .نخسبببتین بینش ،کارآفرینان دانشبببگاهی
ه ستند که به دو طریق در خلق دانش م شارکت میکنند:
روش  1و روش  2خلق دانش .شببواهد نشببان میدهد که
تغییر در م یان این روش ها با اسبببت فاده از سبببه فرآی ند
فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی انجام میگیرد .به
نظر می رسبببد که یک یک کارآفرینان دانشبببگاهی دارای
اولو یت ها و ترجی حات ویژهای برای فرآی ند هسبببت ند که
معموالً مورد استفاده قرار میدهند.
فرآیندهای فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی ،دومین
نوژ بینش اسبببت ،که روش های سبببودمندی برای تبیین
نوآوری در دانشبببگاه هسبببتند .ارتباط میان یک پژوهش
دانشبببگاهی ،رشبببتهی دانشبببگاهی ،و یک قلمرو علمی از
اهمیت ویژهای برخوردار اسبببت .نویسبببندگان پیشبببنهاد
میکنند که هر دو بینش میتوانند به فهم پر سش سومی
و ن هایی نو نا کا و تاکئوچی ( )1995ک مک کن ند :مز یت
رقابتی چگونه با کارآفرینی دانشبببگاهی در ارتباط اسبببت
یافتههای ادبیات مرورشبببده و پژوهش تجربی انجامشبببده
نشبببان میدهد که ارزیابی ظرفیت کارآفرینی دانشبببگاهی
یکی از روش های فهم مز یت ر قابتی در یک دانشببب گاه
بخصببوص اسببت [ .]28عالوه بر این ،برای یک دانشببگاه،
مزیت رقابتی با شبببناخت نشبببان تجاری (بررند) در ارتباط
است ،که خود این نام و نشان تجاری مبتنی بر شبکهای از
بررندهای فرعی ا ست که مبتنی بر مکات دان شگاهی و یک
یک دانشببگاهیان اسببت .به طور متناقال ،تالشهایی برای
همسوسازی ارتباط میان این بررندها انجام شده است.
از نظر یک کارآفرین دان شگاهی ،آزادی در تغییر روشهای
مختلف تول ید دانش ،با اسبببت فاده از فرآی ند های مختلف
فرصبببتجویی ،نوجویی ،و مزیتجویی ضبببروری اسبببت.
تالش های خلق دانش مدیر یت بر هدف های شبببر کت
میتوانند زیانبار باشببد ،اگر مزاحم تلقی شببود .در این جا،
مسئلهی این است که مالکیت سرمایهی معنوی دانشگاهی
از آن کیسببت (آیا فرد دانشببگاهی مالک اسببت ،جامعهی
عملی است ،مکت دانشگاهی است ،دانشگاه است ،آنهایی

هسبببتند که منابع مالی دانشبببگاه را تأمین میکنند ،یا
دانشگاهیان بینالمللی ).
نمودار ( )1تالشی است برای پاسخ به سئواالت مطرح شده
از جان نوناکا و تاکئوچی ( )1995است که پژوهش جاری
را هدایت میکند .ترکی روش یک (خلق دانش) و روش
دو (نوآوری) نشاندهندهی اجزای ضروری و پویاییشناسی
کارآفرینی دانشگاهی است.
مدلی که از منظر یک فرد کارآفرین دانشگاهی تبیین شده
اسببببت به صبببورت ذ یل اسببببت :مث لث درونی روابط
نشبباندهندهی روش و حالت ( )1تولید دانش اسببت .یک
فرد دانشگاهی یکی از اعضای یک رشتهی دانشگاهی است
که عالقهمند به م سائل ،مو ضوعات ،روشها ،و رویکردهای
مرتبط با یک قلمرو خاص اسبببت ( مان ند علم ،فنآوری،
بهداشت) .برای اینکه یک فرد دانشگاهی در رشتهی مورد
نظر پذیرفته شبببود ،نیازمند نوآوری اسبببت .مجموژ این
نوآوریها سهم رشته در آن قلمرو است .در عین حال ،فرد
کارآفرین دانشگاهی قلمرو را به عنوان یک فرصت میبیند.
این فرصببتجویی به شببناسببایی مرزها و سببرحدات قلمرو
کمک میکند و از اینرو ،در چرخهی مؤثر توسعهی شهرت
و اعتبار علمی -دانشگاهی مشارکت میکند.
چر خهی بیرونی که در روش و حا لت ( )2تول ید دانش
ن شان داده شده ا ست ،میکو شد تا ایدهای را ایجاد نماید
که هر رشببتهی دانشببگاهی و قلمرو علمی یکی از چندین
قلمرو موجود در جامعه ا ست .فرد کارآفرین دان شگاهی نیز
با رشببتههای مختلف و قلمروهای علمی مختلف در تعامل
اسببت .این تعامل میتواند در خارج مثلث روابط رشببتهای
انجام گیرد .مؤلفین پیشبببنهاد میکنند که شبببدتت تغییر
میان دو روش و حالت تولید دانش ا ست که میتواند برای
توصببیف یک دانشببگاه به عنوان یک کارآفرین دانشببگاهی
مورد ا ستفاده قرار گیرد .رو شی که در آن ،تغییر میتوانند
مشبببت مل بر هیچ یا ه مه ی فرآی ند های کارآفری نا نهی
فرصتجویی ،نوجویی ،یا مزیتجویی باشد [.]28

در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل /حسین صمدی میارکالئی و همکار

شکل  .1مدل پويای كارآفرينی دانشگاهی برنان و
مکگوان ()2006

دان شگاهها برای د ستیابی و تو سعة یک محیط نوآورانه و
کارآفرینی دانشببگاهی ،باید جوت عمومی کارآفرینی را ایجاد
نموده و پرورش دهند ،مانند .1 :برپائی شرکتهای م شتق
از دانشگاهها؛  .2به عهده گرفتن نوآوریهای سهجانبه برای
تو سعة اقت صادی مبتنی بر دانش ،پاركهای علم و فناوری
و مراکز رُشببد (انکوباتورها) کس ب وکار؛  .3ایجاد اتحادهای
اسببتراتژیک میان شببرکتها (بزرگ و کوچک ،عملیاتی در
زمی نه های مت فاوت و با سبببطوح مت فاوتی از ف ناوری)؛ .4
ایجاد مؤسببسببات پیوندی ،که به عنوان یک میانجی ،و نه
برای سود فعالیت میکنند ،و  .5امضای قراردادهای R&D
با آزمایشببگاههای دولت و گروههای تحقیقاتی دانشببگاهی
[.]29
با آنچه بیان شد میتوان عمدتاً کانالهای تعامل دان شگاه-
صبببن عت را در چ هار طب قه تعریف نمود .1 :ح ما یت از
تحقیقببات؛  .2انتقببال فن باوری؛  .3انتقببال دانش ،و .4
تحقیقات مشببترك ( .)30مووری و س بپمپات ( )2005بیان
میکنند که در تعامالت دانشببگاه -صببنعت ،کانالهای باز
علم ،از قبیل انتشبببارات ،ارائه ها در کنفران ها ،تعامالت
رسببمی میان اعضببای هیأت علمی و محققین صببنعتی ،یا
مشاورة اعضای هیأت علمی به صنعت نقش بسیار مهمتری
نسببت به کانالهای رسبمی پروانهدهی حق ثبت اختراژ و
ایجاد شبببرکت های مشبببتق از دانشبببگاه ایفاء میکنند
[32و.]31
همانگونه که قبالً هم اشاره شد ،در مسیر کارآفرینی
دانشگاهی و کارآفرین نمودن دانشگاهها ،دانشگاهها باید
روابط خود با صنعت را مورد بازبینی و توجه قرار دهند.
برکوویتز و فِلدمپن ( )2006چهارچوبی مفهومی از روابط
دانشگاه -صنعت ارائه نمودند .آنها بیان میکنند که روابط
دانشگاه با صنعت از طریق مجموعهای از تعامالت متوالی از
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قبیل تحقیقات مورد حمایت ،پروانهها و مجوزها،
شرکتهای مشتق از دانشگاه و استخدام دانشجویان شکل
گرفته است (شکل شماره  .)2برخی از محققین هنگامیکه
انتقال فناوری را مورد بررسی قرار میدهند ،به تجزیه و
تحلیل مکانیزمهای رسمی از قبیل توافقات تحقیقاتی مورد
حمایت ،پروانهها و مجوزها ،یا مبادالت برابر تمایل دارند.
تعامالت صنعت -شرکت ترکیبی از تعامالت رسمی و غیر
رسمی است و تحت نفوذ استراتژی شرکت و ویژگیهای
صنعت ،سیاستهای دانشگاه و نیز ساختار عملیات انتقال
فناوری و پارامترهای تعریفشدة از طریق سیاست دولت
است .عناصر هستهای در ارتباط دانشگاه -صنعت تعامالتی
هستند که از طریق مکانیزمهای پشتیبانی تحقیقات مورد
حمایت (شامل مشارکت و بهعهدهگیری مراکز تحقیقاتی)،
توافقات اعطای مجوز به دارائی فکری دانشگاه ،استخدام
دانشجویان پژوهشی ،شرکتهای مشتق از دانشگاه،
مشاورههای هیأت علمی خارج از محدودة انتقال فناوری
دانشگاه ،و شرکتهای جدید در حال تکوین رُخ میدهد
[.]33

شکل شماره  .2الگوی تکاملی روابط دانشگاه -صن ت
بِركوويةز و فِلدمَن ()2006

همکاریهای دان شگاه -صنعت به عنوان ابزاری برای ایجاد
پُل روی شببکاف ادراكشببدة میان بخشهای علم بنیان و
تولید بنیان ت صور می شود ،که اجازه میدهد دانش جدید
به سرعت تبدیل به نوآوری شود .به منظور مناس تر شدن
تح صیالت عالیه برای ا ستخدام و به منظور ورود آ سان به
بازار کار ،همکاریهای دان شگاه -صنعت به عنوان یک ابزار
مهم دیده می شوند .بنابراین همکاریهای دانشگاه -صنعت
مکرراً به عنوان ابزاری مهم برای توسببب عة اقتصبببادی و
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اجتماعی ملی و منطقهای ،بهرهوری و ایجاد شغل از سوی
سیاستگذاران مشاهده میشود [35و.]34
در نهایت باید اشببباره کرد که مدل مورد اسبببتفاده در این
تحقیق ،مدل آالن گی ( )2012اسبببت .او در این مقاله
زمینههای اصلی توسعة دانشگاه کارآفرین را فهرست نموده
است که عبارتند از .1 :چشمانداز ،مأموریت و استراتژی؛ .2
حاکمیت و ادارة دان شگاه؛  .3ساختار و طرح سازمانی؛ .4
سببازماندهی دانش (چند رشببتهای ،میان رشببتهای و فرا
رشتهای)؛  .5قدرت نفوذ و استفاده از منابع مالی عمومی و
خصبببوصبببی؛  .6مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه؛ .7
دانشآموخت گان؛  .8انت قال ،ت بادل و ح ما یت از دانش؛ .9
مرکز رُشببد ،تأمین مالی سببرمایهگذاریها در شببرکتهای
مشببتق از دانشببگاه؛  .10بینالمللیسببازی آموزش عالی ،و
 .11آموزش کارآفرینانه و آموزش سبببرمایه گذاری .که در
ذیل به تفصیل بدان پرداخته میشود:
 -1چشبببم ا نداز ،مأمور یت و اسبببتراتژی :ب یان یه های
مأموریت و اسببتراتژیهای رایج انتشببار یافتة بسببیاری از
دانشببب گاه ها در سبببراسبببر دن یا در بر گیر ندة واژه های
«سبببرمایهگذاری »9یا «کارآفرینی »10اسبببت .نگرانیها و
توجهات دان شگاه ه ستند :تبادل و انتقال دانش؛ حمایت و
پشتیبانی از توسعة تحقیقات؛ سطح و ماهیت کس و کار
و تعهد و مشبببارکت با جامعه؛ نیاز به ر قابت به صبببورت
بینالمللی؛ توسعة سرمایهگذاری دانشجویان در برنامههای
اشببتغال؛ و افزایش دارائی /درآمد از منابع غیر دولتی .یکی
از عوامل اصبلی و کلیدی میزانی اسبت که اندیشبه و تفکر
سببرمایهگذاری به صببورت رسببمی و غیر رسببمی به عنوان
بخ شی از ایده و مق صود دان شگاه پذیرفته شده ا ست و با
دیدگاههای استقالل دانشگاه بیگانه نیست.
 -2حاکم یت و ادارة دانشبببگاه :به اعت قاد پیتر دراکر
(« )1985فنآوری فقط علوم الکترونیک یا ژنتیک یا مواد
جد ید نیسبببت« .فنآوری جد ید» مدیر یت کارآفری نا نه
اسبببت» .موری و پاول 11اهمیت مدیریت در کارآفرینی
سازمانی را برح سته کرده و آن را به عنوان تمایل مدیریت
ار شد سازمان یا شرکت در پذیرش مخاطره ،نوآور بودن و
فعال و کن شگرا بودن تعریف میکنند .مدیریت کارآفرینانه
 :‘Enterprise’ .9به معنای سرمایهگذاری است و عبارت است از
خطرپذیری و انجام اقدامات تهورآمیز و جسورانه برای ایجاد یک بنگاه یا
تشکیالت اقتصادی و به طور کل ،کسب و کار.

از طریق ای جاد یک فره ن کارآفری نا نه ،سببباز مان ها و
مؤسببسببات را قادر میسببازند تا افراد را توسببعه داده و با
استقالل کارآفرینانه تفکر کنند و اقدام نمایند.
 -3ساختار و طرح سازمانی :سازمانها میتوانند به شکلی
طراحی شبببوند که مانع رفتار سبببرمایهگذاری /کارآفرینی
شببوند یا به شببکلی طراحی شببوند که تسببهیلکنندة آن
با شند .عوامل کلیدی و ا صلی که میتوانند ت سهیلکنندة
رف تار سبببر ما یه گذاری /کارآفرینی شبببو ند ،ع بارت ند از:
تمرکززدائی از سبببطوح تصبببمیمگیری و مسبببئولیببت
اسببتراتژیها و نیز عملیاتها؛ انعطاف در یکپارچهسببازی
اسبببتراتژی ها و اقدامات؛ توانمندسبببازی افراد به منظور
نوآوری و ابتکار؛ حمایت از اسببتقالل و پذیرش مسببئولیت؛
حمایت از پذیرش مخاطره و تسببهیم مسببئولیت برای آن
مخاطره به وسبببیلة مدیران گروههای علمی و آموزشبببی و
رؤسببای دانشببکدهها؛ تشببویق ارائة پاداش به کارکنان به
واسببب طة رف تار های نوآورا نه و ابت کاری آن ها؛ ح ما یت و
پشتیبانی عملیاتی و استراتژیکی برای تحقیقات ،آموزش و
تو سعة چند بخ شی و فرا ر شتهای؛ و ان سجام دان شگاه از
طریق یک فرهن کارآفرینانه.
 -4سازماندهی دانش :چند ر شتهای ،میان ر شتهای و فرا
رشببتهای :سببازماندهی دانش پتانسببیلی برای گرایش به
سببب مت کارآفرینی اسبببت .میتوان ت مایزی م یان چ ند
ر شتهای ،میان ر شتهای و فرا ر شتهای 12قائل شد .اولین
مفهوم ،به مجاورت و در کنار هم قرار گرفتن رشتهها اشاره
می کند ،دومین مفهوم ،به تعامل میان رشبببته ها اشببباره
می کند ،و سبببومین مفهوم ،به ایجاد مجموعة جدیدی از
ا صول برای سنجش ،برر سی و ت شریح یک پدیده ا شاره
میکند .بهعنوان مثال ،دان شگاه ایالتی آریزونا ،13خود را به
طور کامل پیرامون مراکز فرا رشببتهای سببازماندهی کرده
است.
 -5قدرت نفوذ و اسبببت فاده از م نابع مالی عمومی و
خ صو صی :در سرا سر دنیای غرب و به طور کل در جامعة
اروپائی ،پیشبینی میشبببود که در اثر افزایش نرخ تورم،
دانشببگاهها با فشببارهای هزینهای رو به ترقی مسببتمری
مواجه شوند .به احتمال ب سیار زیاد هزینهها از م سیرهای
’10 .‘Entrepreneurship
11 .Morris and Paul
12 .multi-disciplinarity, inter-disciplinarity and
trasdisciplinarity
13 .Arizona State University
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بالقوة افزایش در درآمد پیشببی میگیرند ،بدون اینکه این
نقص از طریق درآ مد های دولتی جبران شبببود .ب نابراین،
عالوه بر استفاده از درآمدهای دولتی (تأمین مالی از سوی
دولت) ،دان شگاهها باید نیمنگاهی به درآمدهای خ صو صی
خود داشببته باشببند و در طول زمان ،این نگاه را گسببترش
دهند.
 -6مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه :این سبببیاسبببت
مؤلفههای متعددی را تحت پو شش قرار میدهد :ارتباط با
مناطق و شبببهرها؛ مشبببارکت با کسببب و کار؛ ارتباط با
سرمایهگذاریهای اجتماعی؛ ارتباط با هیأتهای حرفهای؛
و اتصبببال و ارتباط با کارآفرینان .همانگونه که در مقدمه
نیز به آن اشاره شد ،در طول دهههای گذشته ،تأکید رو به
ر شدی بر سیا ست آموزش عالی در سرا سر دنیا به نقش
دان شگاهها در تو سعة محلی و منطقهای ،و گ سترش نقش
دانشببگاهها در تجاریسببازی تحقیقات شببده اسببت .نقش
کارآفرینانة دانشببگاهها در نوآوری و کمک به ایجاد بنگاهها
و تشببکیالت اقتصببادی ،ابزاری اسببت که به واسببطة آن در
تو سعة اجتماعی ،سیا سی ،فرهنگی ،و اقت صادی محلی و
منطقهای جامعهای که در آن قرار دارند ،مشارکت میکنند.
 -7دانشآموخت گان :تقری باً ه مة دانشببب گاه ها متع هد به
مشارکت با دانشآموختگانشان هستند.
 -8انتقال ،تبادل و حمایت از دانش :طی دو دهة گذشته،
خطمشبببی های عمومی قا بل توجهی وجود دار ند که بر
فرآیندهای انتقال دانش دانشببگاهها در کشببورهای در حال
تو سعه و نیر ک شورهای تو سعهیافته تأکید میکنند .انتقال
دانش میتوا ند به عنوان انت قال رسبببمی و غیر رسبببمی
اکت شافات و نوآوریهای جدید برآمده از تحقیقات (معموالً
علمی) انجام شده در دان شگاهها به بخش تجاری و تجاری
برای ا ستفاده و بهرهمندی جامعه تعریف شود .مو ضوعات
اصبلی و مهم در این زمینه عبارتند از :صبراحت سبیاسبت
دارائی فکری دانشبببگاه؛ وجود مدخل های رسبببمی برای
د ستیابی به زمینههای تخ ص صی دان شگاه؛ قدرت و میزان
گرایش به کارآفرینی فردی در د فاتر انت قال فنآوری؛
سطوح و شیوههای دخالت و م شارکت دان شجویان دکتری
در مسببائل جامعه؛ میزان مسببئولیت پذیرفته شببده برای
انتقال /تبادل دانش در دان شکدهها و گروههای آموز شی ،و
. ...
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 -9مرکز رُشد ،تأمین مالی سرمایهگذاریها در شرکتهای
مشببتق از دانشببگاه :یکی از موضببوعات مرتبط با انتقال و
تبادل دانش ،سیا ستهای مربوط به مالکیت دارائی فکری
است .اکثر دانشگاهها ،نه همة آنها ،سیاستهای مرتبط با
مالک یت دارائی فکری ،نوآوری ها و مقررات ف عال یت مجوز
اجازه از فنآوری را در اختیار دارند .یکی دیگر از برنامههای
انتقال و تبادل دانش ،شبببرکتهای مشبببتق از دانشبببگاه
( سرمایهگذاریهای جدید مرتبط با دان شگاه) ه ستند .این
شببرکتها یک شببکل مسببتقیم از انتقال و حرکت دانش از
دارائی فکری را به سمت سازمانهای جدید ارائه میکنند.
یکی دیگر از روشهای انتقال و تبادل دانش ،مراکز رشبببد
(انکوباتورها) ه ستند که هدف آنها فراهم نمودن محیطی
حمایتی برای سببرمایهگذاری و اقدامات مخاطرهآمیز جدید
تجاری /سبببازمانی اسبببت .دو نوژ مرکز رشبببد وجود دارد:
فیزیکی و م جازی .مراکز رشبببد (انکو باتور های) فیزیکی
دارای یک ف ضای اداری م شترك ،خدمات تجاری م شترك
(دفتر ،من شی ،ح سابدار ،دورنگار ،تلفن و چاپ) ،پ شتیبانی
حرفهای تجاری (مربیگری) ،حمایت از شبببکهسببازیها ،و
د ستر سی به منابع مالی ویژه ه ستند .مراکز ر شد مجازی
عمدتاً متمرکز بر ارائة ک س و کار برخط و حمایت تو سعة
شبکه هستند .یکی دیگر از ابزارهای انتقال و تبادل دانش،
پاركهای علم و فنآوری ه ستند که وجود آنها ن شانهای
از تعهد دانشگاه به مشارکت و مسئولیت کارآفرینانه است.
یکی از هدف های اصبببلی پارك ها ارزشافزایی از طریق
ارتقای انتقال فنآوری دانشبببگاه ،جذب مؤسبببسبببات و
شرکتهای به هدایت و ادارة فنآوریهای در شرُف توسعه
و پرورش شبکهها و ارتباطات ا ست .یکی از موانعی که در
م سیر موفقیت شرکتهای م شتق از دان شگاه وجود دارد،
فقدان سرمایة الزم برای سرمایهگذاری است .جریان منفی
نقدینگی در سبببرمایه گذاری های تجاری فنآوری -بنیان
دسبببتِ کم میتواند سبببال ها به طول بیانجا مد .بنابراین،
دانشگاهها باید نظر شرکتهای خصوصی را به سمت خود
جل کنند ،و از منابع خودشببان به طور مناس ب اسببتفاده
کنند.
 -10بینالمللیسببازی :بخش اصببلی سببناریوی دانشببگاه
کببارآفرین ،بینالمللیسببببازی آموزش عببالی اسببببت.
بینالمللیسبببازی آموزش عالی میتواند به عنوان «فرآیند
ادغام و یک پارچه کردن یک بُعد بینالمللی ،بین فرهنگی
یا جهانی با هدف ،کارکردها یا ارائة آموزش» تعریف شببود.

158

در مسیر دانشگاه کارآفرین؛ دانشگاه کارآفرین از تئوری تا عمل /حسین صمدی میارکالئی و همکار

این فرآی ند عدم قطع یت و پیچ یدگی و فرصببببت ها و
تهدیدهایی را به همراه دارد.
 -11آموزش کارآفرینانه و آموزش سبببرمایهگذاری :امروزه
آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و گسبببترده ترین
فعالیتهای دانشگاهها تبدیل شده است .اولین بار دانشگاه
هبباروارد ( )1947دوره ای مو فق در خصبببوص آ موزش
کارآفرینی برگزار نمود.
 -4پیشینه تجربی پژوهش
در این بخش محققان به مرور کوتاهی از برخی مطالعات
داخلی و خارجی ان جام گرف ته در مورد موضبببوژ پژوهش
یعنی دانشگاه کارآفرین پرداختهاند.
کِتیکیدی و دیگران ،)2012( 14پژوهشببی را با موضببوژ
«یک مدل کارآفرینی دانشگاهی برای مؤسسات بینالمللی
آموزش عالی :مطالعهای در دانشبببکده بینالملل دانشبببگاه
شببفیلد» ،به ثمر رسبباندند ،مدل نهایی حاصببل از تحقیق،
شببامل چهار مفهوم با عنوان سبباختار اثربخش مدیریت و
عملیات ،ارائه آموزش های توزیع شبببده ،کارآفرینی و روح
نوآورانه ،و در نهایت بینالمللی سازی بهعنوان روح و هسته
استراتژیک ،بوده است .همچنین آنها دریافتند که ساختار
سببازمانی دانشببگاه و فرهن کارآفرینی در سببراسببر آن،
تسبببهیل کننده تحولهای راهبردی کارآفرینی در آموزش
عالی میباشند [.]36
بر نان و مکگوان ( ،)2006تحقیقی با عنوان کارآفرینی
دانشببگاهی :مورد مطالعه اکتشببافی ،و با هدف بررسببی و
توصببیف اینکه چه پروسببهای در محل کار ،کارآفرینی را
میان دانشبببگاهیان تسبببهیل میکند ،به انجام رسببباندند.
یافتهها حاکی از توسعه یک چارچوب آزمایشی برای پدیده
کارآفرینی دانشگاهی و ارائه یک مدلی از آن بود .که در آن
تالش برای شنا سایی عنا صر کلیدی کارآفرینی دان شگاهی
به صبببورت حالتهای مختلف از تولید دانش و فرآیندهای
ایجاد ارزش بوده اسبت .آنها معتقد بودند که بررسبی این
پدیده در دان شگاهها بهطور فزایندهای برای سیا ستگذران
و مدیران دانشگاه با اهمیت است [.]28
الزارتی و تاوولتی ( ،)2005با هدف بررسبببی نقش آموزش
عالی در توسببعه و تعالی اقتصبباد محلی در دانشببگاه توئنته
هلند به عنوان شببباهدی تجربی ،دریافتند که وجود یک
چ شمانداز قوی کارآفرینی و تدوین مفاهیم مختلف دانش،
14. Ketikidis et al.,

کلیدی برای توسبببعه اقتصببباد محلی و تعالی بینالمللی
دان شگاه ا ست [ .]37یداللهی فار سی و دیگران ،)2012( 15
نیز در مطالعهای تحت عنوان مفهوم دانشبببگاه کارآفرین:
مورد مطالعه ک شورهای در حال تو سعه ،دریافتند که چهار
عن صر در پی شبرد و مفهوم دان شگاه کارآفرین وجود دارد:
منابع ،امکانات ،ماموریت و عناصر مانع [.]38
مزده و دیگران ( ،)1392در پژوهشببی به بررسببی و تعیین
شببباخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشبببگاههای
دولتی ایران و رتبهبندی دان شگاهها از این منظر پرداختند،
یافتهها نشان داد که شاخصها عبارتند از :ارتباط با صنعت
و نهادهای تجاری و مدیریتی ،نشریات مرتبط با کارآفرینی،
امکببانببات و تجهیزات ،همببایشهببای علمی و ترویجی
کارآفرینی ،آشبببنایی اعضبببای هیئت علمی با کارآفرینی،
ف عال یت جام عه دانشآموخت گان ،دوره های آموزشبببی،
فعالیتهای صنفی ،ا ستراتژی دان شگاه ،و محتوای دروس
دان شگاهی بوده ا ست .از میان دان شگاههای مورد مطالعه،
دان شگاه فردو سی م شهد بهترین و دان شگاه مالیر کمترین
رتبه را به خود اختصاص دادهاند [.]11
قناتی و دیگران ( ،)1389در بررسبببی وضبببعیت فرهن
کارآفری نا نه در دانشببب گاه تهران ،با قرار دادن مدیران و
کار شنا سان دان شکدههای دان شگاه تهران به عنوان جامعه،
دریافتند که فرهن کارآفرینانه در دانشبببگاه تهران در
وضعیت نامناسبی قرار دارد .همچنین تنها دو بُعد تفریح و
سرگرمی ،و ارزشمندی کار در وضعیت مطلوب بوده و سایر
ابعاد فرهن کارآفرینانه شببامل :جسببارت ،تحمل انحراف
خالق ،آی ندهنگر ی جسبببورا نه ،خطر پذیری ،ارت باط باز،
همکاری و تشبببریک مسببباعی ،نوآوری پیشبببگام و تحمل
شببنیدن اظهارات مخالف در وضببعیت نامطلوب هسببتند
[.]39
 -5سؤاالت پژوهش
برای تحقیق حا ضر ،چارچوب تئوریکی بر ا ساس مطالعات
گی ( )2012ارائه شده ا ست .گی برای تبیین و ضعیت
شاخصهای دان شگاه کارآفرین ،یازده بُعد یا مؤلفه را مورد
برر سی و مطالعه قرار داد .بنابراین در این تحقیق و ضعیت
کارآفرینی دان شگاهی و مؤلفههای آن در دان شگاه صنعتی
بابل بررسببی شببده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .با

15. Yadollahi Farsi et al.,
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توجه به اهداف ،پیشبببینه نظری و تجربی اشببباره شبببده،
سؤاالت تحقیق اینگونه بیان میشوند:
 .1سؤال ا صلی :کارآفرینی دان شگاهی در دان شگاه صنعتی
بابل در چه وضعیتی قرار دارد
 .2.1سببؤاالت فرعی :مؤلفههای چشببمانداز و اسببتراتژی؛
حاکمیت و ادارة دانشبببگاه؛ سببباختار و طرح سبببازمانی؛
چندرشبببتهای فرارشبببتهای بودن؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت
ذینف عان و ارزش های جام عه؛ دانش آموخت گان؛ انت قال
دانش؛ مراکز رُشببد ،تأمین مالی مخاطرات در شببرکتهای
مشبببتق از دانشبببگاه؛ بینالمللیسبببازی؛ و مؤلفه آموزش
کارآفرینانه سرمایهگذاری ،در دان شگاه صنعتی بابل در چه
وضعیتی قرار دارند
 .6روششناسی پژوهش
پژوهش حاضبببر و شبببیوه گردآوری داده های آن از نوژ
پیمای شی و از لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی قرار
دارد .از طرفی برای برر سی و ضعیت متغیرها میتوان از دو
روش آماری و روش های ریاضبببی اسبببتفاده کرد ،ازجمله
روشهای مهم آماری میتوان به روشهای آزمون میانگین،
تیاسبببتیودنت ،تحل یل واریان و ...؛ و از روش های مهم
ریاضببی نیز میتوان به روش آزمایشببگاه ارزیابی و آزمون
فازی اشببباره کرد .مبنای روش های آماری را میتوان به
ق ضاوت جمعی پیرامون یک مو ضوژ و یا یک متغیر ن سبت
داد .در روشهای آماری چنانچه بخواهیم حجم و سیعی از
متغیرها را بررسبببی کنیم باید پرسبببشبببنامههای با تعدد
سؤاالت و حجم نمونه بسیار باال استفاده کنیم ،ولی در این
روش (اسبببتنتاج فازی) تحقیق ،با توجه به در نظر گرفتن
ت عداد ز یادی از متغیر ها و لزوم تلفیق قضببباوت پیرامون
متغیرهای ذکر شده ،روش ریا ضی بر مبنای سنجش نظر
خبرگان است.
دانشببگاه صببنعتی بابل در این تحقیق به عنوان نمونهای از
دانشبببگاه های کارآفرین انتخاب شبببد .از دالیل انتخاب
دانشببگاه صببنعتی بابل به عنوان نمونه ،باید اشبباره کرد که
برا ساس شواهد مورد م شاهده و نظر سنجی م سئوالن و
خبرگان کارآفرینی در اسببتان مازندران ،دانشببگاه صببنعتی
بابل با ماهیت صببنعتی خود به عنوان یک دانشببگاه که با
صنعت در ارتباط ا ست شناخته شده و تا حدی پی شرو در
این زمینه است.
از طرفی ،آنچه م سلم ا ست کارآفرین بودن یک دان شگاه بر
روی یک پیوستار سنجیده می شود .براین اساس در جامعه
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تجربی مورد مطالعه و با توجه به معیارهای طراحی شببده،
دانشببگاه صببنعتی نوشببیروانی بابل واجد برخی ویژگیهای
یک دانشببگاه کارآفرین بوده اسببت .اسببتناد دادههای اخذ
شببده از دانشببگاه صببنعتی نوشببیروانی بابل ،دفتر ارتباط با
صنعت معاونت پژوهشی دانشگاه بوده است.
جامعه آماری این تحقیق عبارت ا ست از خبرگان و ا ساتید
دانشببگاه صببنعتی بابل در امر کارآفرینی ،که از معیارهای
ا صلی انتخاب این خبرگان میتوان به دا شتن تجربهکاری
بیش از پنج سال در دان شگاه ،قرار دا شتن در پ ستهای
مدیریتی ،دا شتن تح صیالت در ارتباط با مدیریت ،صنعت
و ت جاریسببببازی دسببب تاورد های آن ،و در ن ها یت ابراز
عالقهمندیشبببان به در اختیار قرار دادن این اطالعات نام
برد.
در این پژوهش با توجه به اسببتفاده از پرسببشببنامه و روش
فازی و ن یاز به بهرهگیری از نظرات  12نفر از خبر گان و
ا ساتید دان شگاه مورد مطالعه به روش هدفمند ق ضاوتی به
عنوان نمونه انتخاب شببدند که آشببنایی باالیی با مسببائل
مربوطه داشتند.
یکی از روشهببای پرکبباربرد برای تعیین اعتبببار ،اعتبببار
محتوائی اسبببت [ .]40روائی محتوا اطمینان میدهد که
ابزار مورد نظر به اندازه کافی پرسبببشهای مناسب ب برای
اندازهگیری مفهوم مورد سبببنجش را دربر دارد .برای تائید
روایی در این پژوهش ،این ابزار در اختیار تعدادی از اساتید
دان شگاه که با مباحث مورد ا شاره (کارآفرینی دان شگاهی و
تجاری سازی د ستآوردهای آن) ،آ شنایی کافی دارند قرار
گرفت و روائی این ابزار بعد از تعدیل مواردی مورد تائید
قرار گر فت .همچنین بهمنظور تعیین قابل یت اعت ماد ابزار
اندازه گیری ،از روش آلفای کرونباخ اسببتفاده شببد .در واقع
آل فای کرون باخ یکی از رایجترین ابزار سبببنجش قابل یت
اطمینان ا ست [ ،]41و آ ستانه قابل قبول عمومی برای آن
بیش  0.70اسببت ،اما باید اشبباره کرد که قایلیت اطمینان
باالی  0.50نیز مورد تائید میباشببد [ .]42در این تحقیق
میزان گزارش شببببده آ ماره آل فای کرون باخ ،برای کل
پرسببشببنامه ( )0.95و برای تک تک متغیرها نیز بیش از
( )0.70بدست آمده است.
تئوری مجمو عه های فازی که نخسبببتین بار پرفسبببور
لطفی زاده آن را ارائه کرد ،در حل مسبببائلی که نمیتوان
پارامترها و کمیت ها را بطور دقیق بیان کرد ،بکار میرود.
فببازی بودن بببه انواژ مختلف ابهببام و عببدم اطمینببان و
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بخصوص به ابهامات مربوط به بیان زبانی و طرز فکر بشری
بسببتگی دارد و عدم اطمینانی که بوسببیله نظریه احتمال
بیان میشبببود ،فرق دارد [ .]43مجموعه فازی مجموعهای
است که قطعیت عضویت اعضا در آن رد شده و هرکدام از
اعضبببا با درجه عضبببویت مخصبببوص به خود ( )µبه آن
مجموعه تعلق دارد.
اولین مرحله در فرایند تصببمیمگیری فازی ،فازی سببازی
متغیرهای قطعی است .در این مرحله ،متغیرهای قطعی به
متغیرهای زبانی تبدیل میگردند .در مرحله دوم (ا ستنتاج
فازی) ،با اسبببتفاده از مجموعهای از قواعد "اگر ،آنگاه"
رفتار سببیسببتم تعریف میگردد .نتیجه این اسببتنتاج ،یک
ارزش ز بانی برای متغیر ز بانی مربو طه خوا هد بود .در
مرحله سوم یعنی قطعی سازی ،ارزشهای زبانی به اعداد
قطعی تبدیل میگردند تا تصبببمیمگیری صبببورت گیرد.
فرایند تصبببمیمگیری در محیط فازی را میتوان مشبببابه
ت صمیمگیری در مغز ان سان دان ست ،چرا که روزانه انبوهی
از اطال عات فازی را ا خذ نموده ،تجز یه و تحل یل کرده و
تصمیمگیری مینماید[.]44
 -7يافةههای پژوهش
در این تحقیق نیز برای پا سخ دادن به فر ضیات ،از آزمون
فرضببیه فازی برای بررسببی هر یک از شبباخصها اسببتفاده
می شود .با توجه به طیفی از اعداد ریاضی که برای عبارات
کالمی تعریف شده در تحقیق ا ستفاده شده ا ست و این
میزان از مقدار یک ( )1که پایینترین سبببطح تاثیرگذاری
یعنی خیلی کم تا م قدار نه ( )9برای حد باالی باالترین
میزان تبباثیر گببذاری ،یعنی عبببارت کالمی خیلی زیبباد
می باشبببد؛ لذا آزمون فرضببب یه فازی به منظور ام کان
تاثیرگذاری یک شبباخص را میتوان با نزدیک شببدن عدد
تصببمیم به  9تعریف کرد .برای فازی نمودن پرسببشببنامه
ابتدا دادههای جمعآوری شده به اعداد فازی مثلثی تبدیل
میشوند [.]45
بعد از فازی نمودن اعداد باید اعداد فازی شده را با استفاده
از جمع فازی جمع نماییم .برای جمع فازی از آنجایی که
اهمیت نظرات متخصبببصبببان و خبرگان با توجه به میزان
تحصبببیالت و تجربه آنها (همگن بودن) یکسبببان در نظر
گرفته شده ا ست ،این مقادیر برای هر شاخص با توجه به
اعداد فازی مثلثی تعریف شبببده ) 𝑖𝑐𝑋 ̃𝑖 = (𝑋𝑎𝑖 , 𝑋𝑏𝑖 ,
𝑋 برای
عبارات کالمی به صورت زیر محاسبه میشوند:

𝑛

𝑛

𝑛

𝑎̅𝑋 ; ) 𝑐𝑖𝑋 ∑ 𝑋̃ = (∑ 𝑋𝑖𝑎 , ∑ 𝑋𝑖𝑏 ,
𝑖=1

𝑖=1

𝑢𝑎̅𝑋 ;}𝑎 ≥ )𝑥( ̅𝑋𝜇 = {𝑥 ∈ 𝑅:
}𝑎 ≥ )𝑥( ̅𝑋𝜇 = 𝑆𝑢𝑝 {𝑥 ∈ :

𝑖=1

بعد از انجام جمع فازی ،اعداد فازی بصببورت زیر بدسببت
میآید.

) 𝑐𝑖𝑋 𝑋̃𝑖 = (𝑋𝑖𝑎 , 𝑋𝑖𝑏 ,

محاسبببه میانگین و انحراف معیار فازی :میانگین فازی هر
کدام از اعداد سهگانه مثلثی مربوط به دادههای جمعآوری
شده حا صل از پر س شنامه ،و انحرافمعیار فازی مربوط به
هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از روابط زیر محاسبه
شدهاند [.]46
𝑐𝑖𝑋 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑎 ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖𝑏 ∑𝑛𝑖=1
,
,
̃𝑆 ; )
𝑛
𝑛
𝑛

(𝑋𝑖𝑎 − 𝑋̅𝑖𝑎 ) 2 + (𝑋𝑖𝑏 − 𝑋̅𝑖𝑏 ) 2 + (𝑋𝑖𝑐 − 𝑋̅𝑖𝑐 ) 2
]
3
𝑛−1

( = ̃𝑋

[ ∑𝑛𝑖=1

√

=

تعیین حد پایین پذیرش فر ضیه :برآورد فا صلهای میانگین
فازی هر کدام از متغیرهای تحقیق و نیز حد پایین پذیرش
یک فرضیه ،با استفاده از روابط زیر محاسبه شدهاند:

̃
̃
𝑋̅ ̅𝑙 ,
𝑐 ̃̅𝑥( ̅̅𝑢̅) = [(𝑥̅̃ 𝑎 − (𝑥̅̃ 𝑏 − 𝑥̅̃ 𝑎 )𝛼),
𝑋(
𝛼 ])𝛼) 𝑏 ̃̅𝑥 − (𝑥̅̃ 𝑐 −

̃𝑆
̃
̅̅𝑢̅ + 𝑍𝑎 ( ) & 𝑍0.95
𝑋̅ ;)∈ (0,1
𝑛√
= 1.64

تعیین حداقل معیار عددی پذیرش فر ضیه :با توجه به
طیف ( )1-9مورد اسبببتفاده در تحقیق حاضبببر ،بمنظور
ت بد یل اظ هارنظر های کالمی طیف لیکرت به ا عداد فازی
مثلثی ،حداقل میانگین فازی مشببباهده شبببده قابل قبول
برای پذیرش فرضببیات  0.70مقیاس ،در نظر گرفته شببده
اسبببت .علیرغم این که برای این امر م قادیر  0.60و حتی
 0.55نیز قابل قبول و پذیرش اسببت [ .]47بر این اسبباس
در تحقیق حاضبببر عدد  5.5بعنوان حداقل معیار پذیرش
فرضیات فازی در نظر گرفته شده است.
تعیین درجه عضویت فرضیه :با توجه به محاسبات دو مورد
اخیر ،درجه عضببویت ( )αپذیرش و رد فرضببیه تحقیق از
رابطه زیر محاسبه شده است.

̃𝑆
̃
𝑋̅
̅̅𝑢̅ + 𝑍𝑎 ( ) = 5.5
𝑛√
)𝛼) 𝑏 ̃̅𝑥 ⟹ (𝑥̅̃ 𝑐 − (𝑥̅̃ 𝑐 −
̃𝑆
) ( 𝑎𝑍 +
𝑛√
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تحلیل درجه ع ضویت پذیرش فر ضیه :جدول زیر چگونگی
تحلیل در مورد درجه عضببویت پذیرش یک فرضببیه را در
محیط فازی نشببان میدهد .درجه عضببویت باالتر نشببان
می دهد که فرضبببیه مورد آزمون ،با اطمینان بیشبببتر و
قویتری مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول شماره  .1تحلیل درجه عضويت پذيرش و رد فرضیه در
محیط فازی

درجه عضویت

اظهار نظر در مورد پذیرش فرضیه

1.0

پذیرش قطعی فرضیه
امکان و اطمینان خیلی باال برای پذیرش فرضیه
امکان باال برای پذیرش فرضیه
امکان متوسط برای پذیرش فرضیه
امکان ضعیف برای پذیرش فرضیه
رد فرضیه

0.9 – 1
0.7 – 0.9
0.5 – 0.7
0.0 – 0.5
0.0

پ از توضبببیح مراحل در منطق فازی برای این پژوهش،
نتایج بدسببت برای آزمون سببواالت به صببورت ذیل ارائه
میشود:
جدول شماره  .3نةايج آزمون فرضیه فازی برای
شاخصهای دانشگاه كارآفرين

نظر در
دانشگاه

مطلوبیت وضع
چشمانداز و
ماموریت
مطلوبیت وضع
حاکمیت و اداره
مطلوبیت وضع
ساختار و طرح-
سازمانی
مطلوبیت وضع
چندرشتهای
فرارشتهای
مطلوبیت وضع
قدرت نفوذ
مطلوبیت وضع
مدیریت ذینفعان

امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان باال برای
پذیرش فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

رد فرضیه
درجه عضویت پذیرش فرضیه

فرضیات تحقیق

مؤلفه يا
شاخص مورد

درجهعضویت

مطلوبیت

انحراف معیار فازی اعداد

فرض

/35
0

0/98

/68
0

1/36

0/10

/90
0

0/77

0/72

/28
0

0/90

0/12

/88
0

1/21

0/22

/78
0

0/90

0/65

0/32

مطلوبیت وضع
مرکز رُشد ،تأمین
مالی

امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان متوسط
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه
امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

مطلوبیت وضع
کارآفرینی
دانشگاهی

امکان ضعیف
برای پذیرش
فرضیه

مطلوبیت وضع
دانشآموختهگان
مطلوبیت وضع
انتقال دانش

مطلوبیت وضع
بین المللی سازی
مطلوبیت وضع
آموزش
کارآفرینانه
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0/12

/88
0

1/21

0/55

/45
0

1/25

0/58

/42
0

1/02

0/21

/79
0

0/90

/69
0

0/98

0/31

0/41

/59
0

1/02

جدول فوق که نتایج حا صل از آزمون فر ضیه فازی را برای
فر ضیات پژوهش ن شان میدهد ،حاکی از آن ا ست که از
میان ابعاد و شاخصهای مورد نظر کارآفرینی دان شگاهی،
فقط مؤلفه چندرشبببتهای فرارشبببتهای در دانشبببگاه مورد
مطالعه با امکان باال برای پذیرش فرضبببیه روبرو اسبببت و
شاخص چ شمانداز و ماموریت دان شگاه؛ و ضع انتقال دانش
و وضببع مرکز رشببد ،تامین مالی با امکان متوسببط برای
پذیرش فرضیه روبرو بوده و سایر شاخصها نیز در وضعیت
نامطلوب یا همان امکان ضببعیف برای پذیرش فرضببیه قرار
دارند.
 .8بحث و نةیجهگیری
در پژوهش حاضببر وضببعیت حاکم بر دانشببگاه کارآفرین و
شاخصهای آن در دان شگاه صنعتی بابل به عنوان یکی از
دان شگاههای پی شرو در زمینه کارآفرینی دان شگاهی مورد
برر سی و آزمون ا ستنتاج فازی قرار گرفت .باید ا شاره کرد
که تاکنون محققان مدلها و شببباخصهای زیادی را برای
تبیین وضعیت کارآفرینی دانشگاهی چه در داخل و چه در
خارج از کشبببور ارا ئه کردها ند ،ولی در پژوهش حاضبببر
محققین ب عد از م طال عات فراوان در مورد این مدل ها و
شاخصها ،از مدل دان شگاه کارآفرین گی ( ،)2012که به
نوبه خود از جدیدترین مدلهای ارائه شده میبا شد ،برای
بررسبببی وضبببعیت میزان کارآفرین بودن دانشبببگاه مورد
مطالعه استفاده نمودهاند.
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در تحقیق حاضبببر ابتدا مدل مفهومی بومی شبببده برای
اندازهگیری و تبیین کارآفرینی دانشببگاهی و شبباخصهای
دانشبببگاه کارآفرین در قال یک کلیت یکپارچه ارائه ،و
دریافت شببده اسببت که وضببعیت کارآفرینی دانشببگاهی و
متغیرهای یازده گانه در دانشبببگاه مورد مطالعه جز چند
مورد (شبباخص) ،بیشببتر فرضببیهها با امکان ضببعیف برای
پذیرش فر ضیه روبهرو می شوند .در واقع شناخت و ضعیت
فعلی دانشبببگاه به مدیران دانشبببگاه کمک خواهد کرد تا
هرگونه تغییر و بهبود در فرآیند کارآفرینیدانشببگاهی را از
طریق متغیرهای یازدهگانه مورد مطالعه را بصورت مشخص
پیگیری نمایند .در ذیل نتایج بهتف سیر به بوته برر سی قرار
گرفته است.
یاف ته ها این پژوهش نشببببان داد که از م یان اب عاد و
شاخصهای مورد نظر ،فقط مؤلفه چندرشتهای فرارشتهای
در دان شگاه مورد مطالعه با امکان باال برای پذیرش فر ضیه
روبرو است و شاخص چشمانداز و ماموریت دانشگاه؛ وضع
انتقال دانش و وضبببع مرکز رشبببد ،تامین مالی با امکان
متو سط برای پذیرش فر ضیه روبرو بوده و سایر شاخصها
نیز در وضبببعیت نامطلوب یا همان امکان ضبببعیف برای
پذیرش فر ضیه قرار دارند ،در واقع این نتایج بی شتر حاکی
از نامناسببب بودن وضبببعیت متغیرهای پژوهش یا همان
شاخصهای دانشگاه کارآفرین است.
باید اشبباره کرد که همراسببتا با تحقیقات کالرك (،)1998
کالرك ( ،)2001مزده و دیگران ( ،)1392قناتی و دیگران
( ،)1389مطالعه حاضر هم به تبیین و بررسی شاخصهای
دان شگاه کارآفرین در آموزش عالی پرداخته ا ست .برخی از
شبببباخص های دانشببب گاه کارآفرین تحقی قات فوق با
شاخصهای مورد مطالعه در تحقیق حا ضر همرا ستا ست.
یعنی ارت باط یاف ته های این تحقیق با تحقی قات باال و
م طال عات الزارتی و تاوولتی ( ،)2005یداللهی فارسبببی و
دیگران ( ،)2012کِتیک یدی و دیگران ( ،)2012از این
جهت بوده اسببت که آنها نیز در مدلهای مورد بررسببی،
شببباخصهایی چون :چشبببمانداز قوی کارآفرینی ،مفاهیم
مختلف دانش ،منابع ،امکانات ،ماموریت و سبببیسبببتمهای
مدیریت منابع انسببانی ،سببیسببتمهای کنترل ،سبباختار
اثربخش مدیریت و عمل یات ،بینالمللیسبببازی و رهبری
دان شکدهها را مد نظر قرار دادهاند .همچنین تحقیق حا ضر
نشبببان داد که شببباخصهای دانشبببگاه کارآفرین در مورد
مطالعه حاضر و جز شاخصهای (چندرشتهای فرارشتهای،

شاخص چ شمانداز و ماموریت دان شگاه؛ و ضع انتقال دانش
و وضببع مرکز رشببد ،تامین مالی) بیشببتر شبباخصها از
وضعیت مطلوب فاصله دارد.
می توان در یا فت که ج هت بهبود وضبببع یت کارآفرینی
دانشببب گاهی ،دانشببب گاه های کشبببور با ید از تجرب یات و
سیا ستهای حمایتی که در ک شورها و دان شگاههای برتر
دنیا ا ستفاده می شود ،سود جوید .بدین منظور بعد از ارائه
تجربه موفق از دانشببگاه کارآفرین ،پیشببنهاداتی در جهت
بهبود وضعیت کارآفرینی دانشگاهی ارائه میشود:
یکی از مهمترین دانشبببگاه هایی که در زمینه کارآفرینی
دانشگاهی مقدم بوده و در ایجاد ارتباط تنگاتن با صنعت
پیشبببرو و در نوآوری ،ت جاریسبببازی تحقی قات و ای جاد
شرکتهای مشتق شده (شرکتهای زایشی) پیشگام است،
مؤسسه فنی ماساچوست ( )MITاست [ .]48در دهة نود
میالدی حدود  150شببرکت مشببتق از این دانشببگاه وجود
داشببت که بیش از یک میلیون نفر در آن شبباغل بودند و
ساالنه  232میلیون دالر در سرتاسر جهان فروش داشتند،
اما برخی دیگر از دانشگاهها در ایالت متحده نقش اساسی
در ایجاد شرکتهای مبتنی بر دانش دارند که از جمله آن
میتوان به دانشبببگاه اسبببتانفورد در کالیفرنیای شبببمالی،
دان شگاه تگزاس در آ ستین و دان شگاه کمبریج ا شاره کرد
[ . ]27در واقع عوا مل مت عددی وجود دار ند که موفق یت
 MITرا موج شبدهاند .1 :آموزش و پرورش؛  .2تحقیقات
کاربردی؛  .3شبکههای ارتباطی دان شگاه ،دولت و صنعت؛
 .4دفاتر صببدور مجوز و امتیاز بهرهبرداری و انتقال فناوری
و برنامههای کارآفرینی؛  .5شببرکتهای دانشببگاه بنیان؛ .6
فرهن ؛  .7تجاریسازی فناوری؛ و  .8تأمین مالی [.]48
دان شگاه ا ستانفورد نیز از لحاظ تولید نوآوریهای که منجر
به شکلگیری بنگاههای تکنولوژی -محور جدید می شود،
به عنوان یک مدل و الگوی نمو نه در م یان دانشببب گاه ها
شببب ناخ ته میشبببود و در واقع ف عال یت های کارآفری نا نه
اسببتانفورد اغل مترادف با پیدایش درهی سببیلیکون تلقی
می شود .در حالیکه ا ستانفورد نقش مهمی در شکلدهی
اقتصاد صنعتی منطقه ایفا کرده است.
در  25اگوسبببت  1997مجله  Business Weekمقالهای
منتشببر کرد که فعالیتهای راهاندازی و برزائی از دانشببگاه
استانفورد را نشان داد .در میان این شرکتها موارد مؤفقی
از قبیببل ( Hewlett Packard, Silicon Graphics, Sun
 )Microsystems, Cisco Systemsبه چشبببم میخورد.
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مردان هیولیت پکارد ،شببرکت اپل،
(کامپک) و ( Rolmزیمن ) را تاسبببی کردند و یکی از
مؤسسین سیلیکون گرافیک  ،مؤس  Netscapeنیز بوده
است.
بررسبببی فعالیتهای کارآفرینی در دانشبببگاه اسبببتانفورد
نشببانگر این بود که آموزش و تحقیقات کارآفرینی بهطور
خاص در اشکال و قال های مختلفی انجام میشود [:]49
 .1دورههای آموزشی /بهطور کامل یا سمینار /در موضوعات
متنوژ شبببا مل  ،VCمدیر یت تکنولوژی -نوآوری ،ای جاد
فعالیت های اقتصبببادی جدید و بازاریابی کارآفرینانه.2 .
کارآموزی :شبببامل کارآموزی مسبببتقل و نیز کارآموزی به
صورت کار /مطالعه که با یک دوره  dآموز شی تلفیق شده
با شد .3 .برگزاری م سابقات (همراه با برگزاری کارگاهها) با
موضبببوعات کسببب وکارهای جدید انتفاعی ،غیرانتفاعی و
نوآوری تکنولوژیکی محال .4 .تحقیقات کاربردی توسبببط
هیأت علمی و دان شجویان دکتری .5 .کانونها ،انجمنها و
تشکلهای دانشجویی .6 .برگزاری کنفران برای محققین
و صنعتگران.
باید اشببباره کرد که در دانشبببگاه اسبببتانفورد عالوهبر این
آموزش های نظری و تجربی کارآفرینی ،نهادهایی از قبیل
دفتر صببدور حق امتیاز تکنولوژی ( )OTLبا تاکید ویژهای
بر تجاریسببازی نوآوریها و انتقال تکنولوژیهای توسببعه
یافته ،ایجاد شده است.
در نهایت هم در پی شنهادات ذیل نیز برای بهبود و ضعیت
کارآفرینی دانشگاهی ارائه میگردد:
در رابطه با مرکز ر شد و تأمین مالی شرکتهای م شتق از
دان شگاه ،دان شگاه باید سیا ست دارائی فکری ،صدور مجوز
اسبببتفاده از فنآوری و ارائهی حق امتیازها به کارکنان و
دانشببجویان را بسببط و گسببترش دهد؛ دانشببجویان را در
فرآی ند های انت قال و ت بادل دانش مشببببار کت داده و
پاداش های متناسببب با عملکرد را به آن ها ارائه نمایند؛
تعداد شبببرکتهای مشبببتق از دانشبببگاه را افزایش داده و
حمایت های الزم را انجام دهند؛ هدف ها و شببباخص های
عملکرد مرکز رشبببد را به وضبببوح تعیین و به خد مات
م شاورهای و حمایتی آن تمرکزی ویژهای دا شته با شند؛ از
طریق انتقال فنآوری دانشبببگاه ،به ارزشافزایی که هدف
اصببلی پاركهای علمی اسببت ،کمک کند؛ یکی از موانعی
که در م سیر موفقیت شرکتهای م شتق از دان شگاه وجود
دارد ،فقدان سببرمایهی الزم برای سببرمایهگذاری اسببت.
Tandem Computers
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جریان منفی نقدینگی در سرمایهگذاریهای تجاری مبتنی
بر فنآوری ،دسببتِ کم میتواند سببالها به طول بیانجامد.
بنابراین ،دان شگاه باید مؤ س سات و شرکتهای ایجاد شده
به وسببیلهی دانشببجویان و اعضببای یأت علمی را به لحاظ
مالی تأمین نموده ،وامهای ویژه و مناسبی را به آنها اعطاء
کند ،و نیز در حلّ چالش های ملّی و سبببایر فعالیت های
حیاتی همت گمارد.
باید درك و فهم ریاست و مدیران اجرائی دانشگاه در رابطه
با پشبببتیبانی و حمایت از سبببرمایه گذاری و کارآفرینی،
برنامههای کارآفرینانه ارتقاء یابد ،عضبببویت افراد کارآفرین
رد هیأت مدیرهی دان شگاه ،م شارکت کارکنان دان شگاه در
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محلی و منطقهای،
و روابط و همافزایی های کاری موجود میان افرادی که در
اشببتغال ،توسببعهی کسب و کار ،تبادل دانش و توسببعهی
محلی و منطقهای مشبببارکت میکنند ،تقویت شبببود ،و
برنامههای سبببرمایهگذاری و کارآفرینی به صبببورتی فعال
هدایت و رهبری گردد.
همان گونه که در قسبببمت الگوهای موفق اشببباره شبببد
(استانفورد و  ،)MITیکی از مهمترین مشخصهای دانشگاه
کارآفرین ،آموزشدهی افراد در محیط های دانشبببگاهی و
اضافه شدن مهارتهای آنان است .در گذشته این ویژگیها
(کارآفرینی) از خصوصیات فردی و ذاتی تلقی می شد ،ولی
امروزه نقش آموزش که سبببردمدار آن در جوامع مختلف
دانشببگاهها و موسببسببات آموزشعالی اسببت کتمانناپذیر
میباشببد .تعلیم و تربیت کارآفرینان و در دسببترس بودن
این بر نا مه ها برای ه مة کارک نان و دانشبببجو یان؛ ای جاد
برنامههای ا شتغال ،کارآفرینی و خود ا شتغالی؛ بهرهمندی
از مشببارکتهای بیرونی برای سببرمایهگذاری از این قبیل
فعالیتها میتواند باشد.
به دانشگاه پیشنهاد می شود که ساختار و طرح سازمانی را
ا صالح نمایند ،یعنی باید ت سهیلکننده و حامی رفتارهای
نوآورا نه و کارآفری نا نه باشبببد و به آن ها پاداش بد هد،
ت صمیمگیری ناتمرکز شود .غیر متمرکز بودن ،غیر ر سمی
بودن ،عمودی و افقی بودن ،ارتباطات در انحصبببار نبودن
اطالعات ،گروهی بودن کارها ،منعطف بودن ،برخورداری از
ساختار سازمانی که مانع ایجاد ایدههای نو نبا شد ،کنترل
سبببهلگیر و غیررسبببمی ،داشبببتن کارکنان توانمند ،از
ویژگیهای سبباختاری دانشببگاههای کارآفرین اسببت که
می توا ند کارآفرینی را ترغ ی نموده و توسببب عه ده ند.
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گروههای بحث و گفتگوی غیررسببمی را برای دانشببجویان
اعضای هیأت علمی ایجاد کرد.
تشبببویق و حمایت اسببباتید باتجربه ،که خود در ایجاد و
مدیریت ک س وکار نقش دا شته و با تکیه به ا صول علمی
به موفقیتهای هم دسببت یافتهاند ،و اسببتفاده از آنان به
عنوان مدرسبببان آموزش های کارآفرینی کسببب وکار هم
میتواند منجر به توسبببعه کارآفرینی دانشبببگاهی شبببود؛
همچنین تشبببویق دانشبببجویان ج هت شبببرکت در این
دورههای آموزشبی با اسبتفاده از الگوهای موفق کارآفرینی
بسیار پراهمیت است.
اعضببای هیئت علمی دانشببگاه با ورود به بازار صببنعت و
کسببب و کار ،از طریق یادگیری فنون جد ید میتوان ند
پی شرفت و کاربردی شدن تحقیقات خود را تو سعه دهند.
آنها میتوانند با تاسبببی شبببرکتهای دانشبنیان و با
ا ستفاده از اطالعات نو ،د ستبه تولیداتی زنند که حداکثر
بهرهوری و بهرهبرداری تجاری را برایشان داشته باشد.
از مهبمترین وظایبف مدیران دانشبگاهها توسبعه و بهببود

را افزایش ،و ح ما یت های الزم را ان جام ده ند؛ هدف ها و
شبباخصهای عملکرد مرکز رشببد را به وضببوح تعیین و به
خدمات مشبباورهای و حمایتی آن تمرکزی ویژهای داشببته
با شند؛ از طریق انتقال فناوری دان شگاه ،به ارزشافزایی که
هدف اصبببلی پاركهای علمی اسبببت ،کمک کند؛ یکی از
موانعی که در مسیر موفقیت شرکتهای مشتق از دانشگاه
وجود دارد ،فقدان سرمایة الزم برای سرمایهگذاری است.
در پایان باید اشببباره کرد که هنوز باید دربارة موضبببوژ
دانشگاه کارآفرین تحقیقات وسیعی انجام گیرد .با توجه به
نتایج پژوهش حا ضر ،موارد زیر به عنوان پی شنهاداتی برای
تحقیقات آینده ارائه میگردد:
 .1انجام تحقیق م شابه ولی با ا ستفاده از روش شنا سی و
ابزار تحلیل متفاوت .2 .آزمون تجربی و بررسبببی راه های
عملی جهت افزایش میزان ظرفیتهای کارآفرینی دانشگاه،
و همچنین تغییر د ید گاه دانشببب گاه مدیران در ای جاد
سببباختاری مناسببب جهت بهبود ظرفیتهای کارآفرینی
دانشگاه.
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