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پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1390پاییز، 1، شماره چهارمسال 

شناسایی عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی؛ 
کاربردي- مطالعه موردي دانشگاه جامع علمی

*2، سیدمرتضی باقري فرد1، محمدرضا زالی1یداللهی فارسیجهانگیر 

استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران-1
مدیریت کارآفرینیارشدکارشناس-2

چکیده
شان تحقیقاتهاي نوین تحقیقات کارآفرینی است و به مفهوم طی کردن فرآیند کارآفرینی توسط عناصر دانشگاهی است که نتایج کارآفرینی دانشگاهی از حوزه

در این تحقیق عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی شناسایی، وزن هر یک از عوامل تعیین . کنندسازي میهاي انشعابی تجاريرا درقالب شرکت
ند که با هستفیزیکی غیرانسانی سازمانعوامل ساختاري همه عناصر، عوامل و شرایط . کاربردي به عنوان مورد مطالعه بررسی شده است-و دانشگاه جامع علمی

عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی چیست؟ پرسش اصلی تحقیق این است که . سازندنظم و قاعده خاصی چارچوب و قالب سازمان را می
سازي نتایج ه آموزش و ترویج کارآفرینی یا تجاريکاربردي و خبرگان دانشگاهی در زمین-جامعه آماري پژوهش مدیران و اعضاي هیات علمی دانشگاه علمی

ساختاریافته گردآوري شده و هاي کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمهروش تحقیق آمیخته بوده و ابتدا داده. تحقیقات دانشگاهی و ارتباط با صنعت بودند
هاي کاي اسکوئر و آزمون فریدمن ها گردآوري و توسط آزمونکار کیفی دادهسپس در بخش کمی از طریق پرسشنامه ماحصل . عوامل ساختاري تعیین گردیدند

عامل ساختاري در 25بر اساس نتایج تحقیق . از آزمون الگوي معادالت ساختاري استفاده شدبراي تائید مدل بدست آمده نیز تجزیه و تحلیل شدند و در پایان 
پژوهشی، نظام ز وزن و اهمیت یکسان برخوردار نیستند، بلکه به ترتیب ساختار سازمانی، امکانات فیزیکی، ابعد شناسایی شدندکه ابعاد عوامل ساختاري 9قالب 
.باشندهاي کاري و سیستم کنترل و نظارت داراي اولویت میمنابع اطالعاتی، فرآیندها و روشنظام منابع انسانی، استراتژي سازمانی، نظام مالی، نظام 

کاربردي-، عوامل ساختاري، دانشگاه جامع علمیکارآفرینی دانشگاهی: هاکلیدواژه

1مقدمه-1

درآنمؤثرو کاربردموفقانتشارکناردردانشتولیدامروزه
کشورهايازو بسیاريشده تبدیلجهانیهدفیکبهتولید

ازحاصلفناوريودانشانتقالبرايهاییروشدنبالهبدنیا
.]1[هستند کارآفرینیهايکانالاز طریقدانشگاهیتحقیقات

کشورهايبرايفناورانههايبخشدراقتصاديفرآیندهاي
هابیشتر دولتدلیلهمینبه.اندکردهپیدافزایندهاهمیتدنیا

ازحاصلنتایجکارگیريهو بدانشگاهیتحقیقاتبهعالقمند
کارآفرینی . ]2[هستند خودصنایعتوسعهبرايتحقیقاتاین

Bagherifard@hotmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

در توسعه اقتصادي هادانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاه
هاي توان آن را تنظیم تمام فعالیتطور جامع میهباست و

، استاداناعم از دانشجویان، عملیاتی و عناصر دانشگاهی 
که در طی مراحل نحويبهدانشکده و کارکنان مسئوالن 

نوآوري و رقابتی شدن اقتصاد محلی در بازارهاي ملی و 
جهانی و افزایش سرمایه هاي اجتماعی آن کشور شرکت کنند 

اغلب کارآفرینی دانشگاهی را درگیري مستقیم . دانست]3[
و]4[دانند سازي تحقیقاتشان میدانشگاهیان در تجاري

انتقال فرایند کارآفرینان دانشگاهی را مهمترین بازیگران 
با دانش کهکنندفناوري از دانشگاه به صنعت معرفی می
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وکارهاي کارآفرینانه شده وارد بازار شده و کسبتجاري
کارآفرین هايدانشگاه،کالركعقیدهبه. ]5[کنندایجاد می

تطبیق با هاي مترقی و مدرنی هستند که به منظور سازمان
کنند شرایط پیچیده محیطی خود را بازنگري و بازتعریف می

هاي در حال رشد و ظرفیت تا به عدم تعادل بین خواسته
مقوله کارآفرینی دانشگاهی . ]6[پاسخگویی به آنها بر نخورند

حوزه وسیعی است و سطوح مختلفی اعم از محیط، ساختار و 
در این . ]7[شودیگیري از فناوري را شامل مچگونگی بهره

عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی مقاله، 
شود و دانشگاه شناسایی و وزن هر یک از عوامل تعیین می

کاربردي که با شعار دانشگاه کارآفرین و معرفی نظام -علمی
ان شیوه جدیدي از عنوهکاربردي ب- آموزش عالی علمی

در کشور تاسیس شده، مورد 1373از سال آموزش عالی 
-عالی علمیهدف اصلی نظام آموزش. گیردمطالعه قرار می

ها و آوردن موجبات مشارکت سازمانکاربردي فراهم
هاي اجرایی براي تربیت نیروي انسان متخصص و دستگاه

هاي مختلف است، بطوري که دانش مورد نیاز بخش
. زمه را توأما کسب نمایندآموختگان بتوانند دانش و مهارت ال

رشته دانشگاهی  700کاربردي مجري بیش از -دانشگاه علمی
گروه صنعت، کشاورزي، مدیریت و 4مختص این دانشگاه در 

خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر است که در قالب 
این تحقیق . شوندهاي آموزش ترمی و پودمانی ارائه میروش

ي توسعه کارآفرینی بدنبال شناسایی بسترهاي الزم برا
-کردن دانش از طریقدانشگاهی و چگونگی کاربردي

کهاساسیها است و مسالههاي کارآفرینانه در دانشگاهفعالیت
کهاستسئوالاینبهپاسخاستآنبدنبالتحقیقاین

کارآفرینی دانشگاهی در توسعهبرموثرساختاريعوامل
کاربردي چیست؟-دانشگاه جامع علمی

تحقیقپیشینه بررسی -2
ها در عصر جهانی شدن، باتوجه به نقش دانشگاه

هاي جدیدي که در قبال جامعه و توسعه اجتماعی و مسئولیت
. ]8[اقتصادي آن و بازار آموزشی دارند، دگرگون شده است

ها توان گفت تحوالت اساسی عصر ما در عرصه دانشگاهمی

محیط اجتماعی آغاز گیرد، این تحوالت ابتدا از شکل می
شده، سپس نظام تولید دانش را دستخوش تحول کرده و در 

پس از . کندها را متحول مینهایت ساختار و محتواي دانشگاه
حق ازبرداريدر کنگره آمریکا که بهره1لادتصویب قانون باي

شناخت، هاي دولتی به رسمیت میامتیاز را براي دانشگاه
تولید صرف دانش به سمت هاي آمریکایی ازدانشگاه

قانون را یکی از این2شین. ]10و9[کارآفرینی حرکت کردند
. داندهاي کارآفرینی دانشگاهی در آمریکا میبزرگترین مشوق

پس از تصویب این قانون نرخ ثبت اختراعات دانشگاهی از 
درصد تا 87رشته کسب و کار از 117در1996تا 1969سال

روي که ها ترغیب شدند دانشگاهدرصد افزایش یافت و1648
گذاري کنند که شانس بیشتري براي ورود به تحقیقاتی سرمایه

ها پس از آن سناریوي اصلی گذار دانشگاه.]2[بازار دارند
آغاز شد که نتیجه حرکت جوامع فعلی به جوامع کارآفرینی 

هاي المللی، دگرگونی مسئولیتاست و متاثر از فشارهاي بین
هاستمانی، اجتماعی و دگرگونی مسئولیت دولتفردي، ساز

دگردیسی کارآفرینانه دربسیاري ،و همکاران3اتزکویتز. ]11[
: دانندهاي دنیا را دربرگیرنده دو جریان عمده میاز دانشگاه

وابستگی شدید اقتصاد به تولید دانش و تالش براي شناسایی 
با ارائه همچنین اتزکویتز. ]12[روندهاي آتی درتولید دانش

مارپیچ دانشگاه، صنعت، دولت ترکیب جدیدي از نیروهاي 
هاي نوآوري ارائه داد تا عالوه بر تبدیل نهادي را درون سیستم

عنوان مولد و دانش به بخش مهمی از نوآوري، دانشگاه به
هاي صنعتی نوآوريمنتشرکننده دانش نقش مهمتري را در

اقتصادي از طریق توسعه"شین نیز درکتاب . ]5[ایفا کند
بر نقش دولت درایجاد ارتباط میان دانشگاه و "کارآفرینی

الزمه تغییر در 4آئودرسچ و فیلیپ. ]2[.صنعت تاکید کرد
براي . دانندها را ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینانه میدانشگاه

کارآفرینانه در ماموریت و استراتژي مفاهیم اینکار توسعه 
ها و تقویت ایی در حاکمیت دانشگاهها، تمرکززددانشگاه

ارتباط با کسب و کارهاي خارج از دانشگاه و نهایتا توسعه 
بین فکري دفاتر انتقال فناوري و توزیع حقوق مالکیت 

1- Bayeh-Dole
2- Shane
3- Etzkowitz
4- Audretsch & Phillips
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در مدلشان 1برنان و وال.]13[دهندها را پیشنهاد میدانشکده
هاي فناوري محور، تجاري از دانشگاه کارآفرین بر شرکت

. ]14[اندو نقش دانشگاه در جامعه تاکید کردهسازي دانش 
هاي معمول در کارآفرینی را براي مدلنیز 2گیب وهانن

بر دانند ودستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین مناسب نمی
هاي کارآفرینی، توسعه دفاتر کارآفرینی و آموزشتوسعه

انتقال فناوري، حمایت از فرآیندهاي نوآوري، آموزش مستمر، 
، فکريتقویت تحقیق و توسعه دانشگاهی، حمایت از مالکیت 

کارآفرین، تعامل هايدانشگاه، توسعه تیماستاداندرگیر کردن 
و تعامل همه جانبه صنعت واستادان اجتماعی دانشجویان و 

نیز در تحقیقی 3روترمل و ترزبی. ]11[دانشگاه تاکید کردند
نشان دادند نوعی پشتیبانی از جریان دانش توسط دانشگاه به 

ها در مراکز رشد باید ظرفیت ها وجود دارد و بنگاهبنگاه
جذب دانش را در خود را افزایش دهند، زیرا نقش مزیت 

برنان و همکاران . ]15[نمایدها ایفا میرقابتی را در بنگاه
توانایی هاي آکادمیک در قبال ،رشته تحصیلیمعتقدند 

نوآوري را تعیین کرده و شرایط دانشگاهی امکان استفاده از 
در مدل آنها . دهدهاي علمی و انسانی را افزایش میسرمایه

ایجاد یک سازمان جدید، نوسازي سازمان و نوآوري سازمانی 
فرانزونی و . ]16[اندشدهبه عنوان ابعاد اصلی معرفی 

دهنده کارآفرینی هاي اقتصادي را شکلنیز انگیزه4لیسونی
ها صرفا به عقیده آنها برخی از دانشگاههب. داننددانشگاهی می

هاي سنتی و غیرعلمی ترویج کارآفرینی آنهم از روش
سازي نتایج تحقیقات گذاري براي تجاريپردازند تا سرمایهمی

هاي تحقیقاتی و البته مواردي مانند ایجاد گروه. دانشگاهی
کانو، . ]17[حمایت از تحقیقات آزمایشگاهی نیز وجود دارد

هاي کارآفرین با رویکرد در بررسی دانشگاه5کربی و اوربانو
هاي مورد استفاده براي دانشگاه کارآفرین بیشتر مدلسازمانی 

را بر ]8[7و کربی]5[، اتزکویتز]18[6مانند مدل کالرك
ها جهت عوامل رسمی متمرکز و برآیند اقدامات دانشگاه

1- Brenan & Val
2- Gibb & Hannen
3- Rhotermel & Thirsby
4- Franzoni & Lissoni
5- Kirby, Cano&Urbano
6- Clark
7- Kirby

نیز با 8اوشی و آلن. ]8[دانندکارآفرین شدن را متغیر می
خوبی هبMITکه اذعان کردندMITتجارب دانشگاه بررسی

سازي تحقیقات دانشگاهی از فرهنگ کارآفرینانه و تجاري
کیفیت بهره برده و یکی از دالیل موفقیت آن افزایش

همچنین ماموریت دانشگاه و . تحقیقات دانشگاهی بوده است
نحوه نگرش مدیران در تعامل با بخش صنعت، اتخاذ 

سازي، سرمایه حاصل از فروش رویکردي عملیاتی در تجاري
ها، ایجاد نتایج تحقیقات، مشارکت مالی با سایر دانشگاه

هم از عوامل مبراي عناصر دانشگاهیمتعادل فضاي سیاسی 
در بررسی دانشگاه 9برومرهلم. ]19[بوده استMITموفقیت

کند نگرشهاي متفاوت به بحث لینکوپینک عنوان می
ها سازي و کارآفرینی در سوئد و وجود خرده فرهنگتجاري

هاي شرطپیشازوي یکی. پیامدهاي متفاوتی را داشته است
الزم براي توسعه کارآفرینی در سوئد را حمایت بیشتر از 

وندر سیدج و . ]20[داندها میدر دانشگاهفکري مالکیت 
ها، زیرساختمدل کارآفرینی دانشگاهی خوددر 10همکاران

سازي دانش را گنجاندند که از تعامل آنها محیط و تجاري
کارآفرینی هاي فناوري محور، رابطه صنعت و دانشگاه، شرکت

سازمانی و کارآفرینی توسط دانشجویان دانشگاه حاصل 
کارآفرینی دانشگاهی را در 11گومز و همکاران. ]21[شودمی

قالب مدل عمومی آن طراحی کردند که شامل سه حوزه 
ها و انتظارات درونی ها و استراتژيمشیرسالت دانشگاه، خط

ن نیز با روترمل و همکارا. ]22[و بیرونی آکادمیک است
ها، کارآفرینانه دانشگاهتحقیقات: هايحوزه، مقاله173بررسی 

هاي هاي جدید و زمینهقابلیت انتقال فناوري، ایجاد بنگاه
. ]15[اندهاي نوآوري را شناسایی کردهمحیطی شامل شبکه

دانشگاهی نتیجهکارآفرین160نیز با مصاحبه از 12السترا
هاي کارآفرینان دانشگاهی بخاطر هزینهبسیاري از گیرد که می

شدن نتایج تحقیقاتشان نداشتند یا آن سنگین تمایل به تجاري
دانشگاه مالزي 4بررسی یوسف با. ]4[کاره رها کردندرا نیمه

ها، چارچوب مفهومی شامل مدیریت، ساختار، کنترلیک

8- Oshea & Allen
9- Bromerjelm
10- Van der sijde et al
11- Gomez Et al
12- Laccerta
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ها و فرهنگ بعنوان متغیرهاي منابع انسانی، مدیریت سیستم
474با نیز در تایوان 1چیه چانگ. ]23[کنداساسی ارائه می

نقش عوامل ساختاري و وکارآفرین دانشگاهی مصاحبه 
ضمنی در فرآیند ثبت اختراعات، اخذ مجوزها، تامین سرمایه 

هاي فناوري محور دانشگاهی را بررسی و مشارکت شرکت
ها براي وي ایجاد یک ساختار حمایتی در دانشگاه. نمود

سازي بهتر نتایج تحقیقات دانشگاهی را دستیابی به تجاري
.]1[داندکمک شایانی می

نوبودن تحقیقات کارآفرینی دلیل به کهبندي کردتوان جمعمی
زمینه یکها نامتمرکز بوده و هردانشگاهی، این پژوهش

هاي مشترك رغم پراکندگی، ویژگیخاص خود دارند، اما علی
ها نشان بررسی. ]24[گیرند در نظر میدانشگاه کارآفرین را

دهد که دگردیسی کارآفرینانه و تالش براي شناسایی می
هاي دنیا روندهاي آتی در تولید دانش در بسیاري از دانشگاه

هاي یکی از بزرگترین مشوقدر آمریکا . ]13[وجود دارد 
بوده، همچنین تجارب دالکارآفرینی دانشگاهی قانون باي

اتفاق افتاده اما یی در کشورهاي اروپاکارآفرینانه قابل توجهی 
تر ها، ضعیفدر مقایسه با آمریکا علیرغم تفاوت جنس فعالیت

هاي اقتصادي انگیزهبیشتر محققان . ]25[عمل شده است 
فرهنگ دانشگاهی و ]17[راشکل دهنده کارآفرینی دانشگاهی

آنها . ]26[دانند میمهم در این زمینه را یکی از متغیرهاي
هاي مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی را صرفا به ساختار فعالیت

اما برخی از محدودیتها به ]23[دانندمربوط نمیسازمانی
ایجاد یک . ]4[گرددسازمان و سیاست هاي دانشگاه باز می

سازيها براي دستیابی به تجاريساختار حمایتی در دانشگاه
کند که عوامل کارآمد بهتر نتایج تحقیقات کمک شایانی می
سازي نتایج تحقیقات ضمنی و ساختاري در توسعه تجاري

حمایت در زمینه اخذ مجوزها، ثبت اختراعات، مرحله شروع 
گفتنی است دانشگاه مانند نهادهاي دیگر . ]1[و رشد هستند

پذیرند؛ تري قرار دارند که از آن تاثیر میدر محیط گسترده
ویژه هها بهاي اعمال شده از سوي حکومتقوانین و سیاست

هاي تجاري هاي فکري در فعالیتدر حفاظت از دارایی
. ]27[گذاردتاثیر میهادانشگاه

1- Yuan Chieh Chang

4بیشتر مطالعات در توان گفت با بررسی تحقیقات پیشین می
ها، قابلیت تحقیقات کارآفرینانه دانشگاه: حوزه تحقیقاتی شامل

هاي محیطی هاي جدید، و زمینهانتقال فناوري، ایجاد بنگاه
شناسی اما ازحیث سنخ. ]15[قراردارندنوآوريهايشامل شبکه

: بندي کردپژوهشی دستهمطالعات را در سه جریانتوان اینمی
کارآفرینی دانشگاهی دانشگاهی، عناصرموثربر کارآفرینیعوامل

مطالعاتی با سطح دسته اول.و پیامدهاي کارآفرینی دانشگاهی
تحلیل سازمانی هستند که کارآفرینان دانشگاهی، ساختار 

اجتماعی و هاي آن، عوامل فرهنگیسازمانی و زیرسیستم
مطالعاتی با سطح دومدسته . کنندعوامل محیطی را بررسی می

تحلیل اجتماعی و روانشناسانه هستند که مفهوم، عناصر و 
هاي کارآفرینی دانشگاهی را ازحیث تئوریک مورد توجه مدل

ها از فقر شدید دهند و متاسفانه نسبت به سایر جریانقرار می
مطالعاتی با سطح دسته سومو ]25[دنبرتئوریک رنج می

ها اعم ها و فعالیتپیامدها، انگیزهتحلیل اکولوژیکی هستند که 
هاي ، دفاتر انتقال فناوري، پاركزایشیهاي از عملکرد شرکت

هاي آنان و آثار اقتصادي و علم و فناوري، نرخ فعالیت
البته یک جریان دیگر نیز .]15[کننداجتماعی را بررسی می

ها مطالعه دانشگاه کارآفرین است که چرایی، چگونگی، چالش
مرور این . کندها را بررسی میموانع کارآفرین شدن دانشگاهو 

دانشگاه کارآفرین، یک دانشگاه دهد که تحقیقات نشان می
کارآفرینانه و خوبی فرهنگهموفق تحقیقاتی است که توانسته ب

سازي تحقیقات دانشگاهی را رواج بخشدتالش براي تجاري
باشد باتوجه به تواند داشته برآیندي که میو البته، ]19[

تحقیقات . ]8[کندها تغییر میرسالت و ماموریت دانشگاه
مربوط به کارآفرینی دانشگاهی بسیار پراکنده بوده و در کشور 

و مختلفی که براي گسترشهايها و برنامهما نیز علیرغم طرح
سازي تحقیقات دانشگاهی اجرایی شدهپشتیبانی از تجاري

ضعف از مهمترین نقاط. اندکی وجود داردهايپژوهش،]24[
هاي کارآفرینی دانشگاهی، تفکیک حوزهداخلی عدمتحقیقات

جمع بندي .دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی سازمانی است
.شودارائه می1تحقیقات مرور شده در قالب جدول 
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دانشگاهینظرات برخی از محققان در خصوص عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی ) 1جدول 
عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهیمنبع

منابع مالی متنوع، توسعه محیطی، هسته هدایت کننده دانشگاه]6[
زایشیحمایت از فروش ثبت اختراع، واگذاري پروانه، ایجاد شرکت ]12[
، ارتباط صنعت، دولت و دانشگاهتحقیقاتیگروه هاي ، توسعه فکريتوسعه مراکز رشد، حمایت مالی، حمایت از مالکیت ]5[
آموزش کارآفرینی، رهبري دانشگاه، استراتژي، ساختار سازمانی]10[
مراکز رشد، ترویج فرهنگ کارآفرینانه، توجه به محتواي تحقیقات دانشگاهی، تمرکززدایی در حاکمیت، دفاتر انتقال فناوري،]13[

عناصر دانشگاهی، تشویق وانگیزش فکريحمایت از مالکیت 
فکريهاي مالی، حمایت از مالکیت ، حمایتزایشیهاي شرکت]2[
زایشیهاي ، شرکتهاي انتقال فناوري، استراتژيتوسعه مراکز تحقیقاتی]14[
کارآفرین، هاي ، توسعه تیمفکريتحقیق و توسعه، حمایت از مالکیت نظام آموزش کارآفرینی، دفاتر انتقال فناوري، تقویت ]11[

درگیري اجتماعی دانشجویان و اساتید، تعامل همه جانبه صنعت و دانشگاه
حمایت از مرحله شروع، مراکز رشد، هاي پاداشهاي آموزشی و سیستمروشساختار سازمانی، ]8[
کارآفرینیگذاري روي تحقیقات، آموزش و ترویج ، سرمایهفکريهاي اقتصادي، حمایت از مالکیت انگیزه]17[
هاي و انتظارات درونی و بیرونی آکادمیکرسالت دانشگاه، خط مشی و استراتژي]22[
ها، ترویج فرهنگ کارآفرینانه، آموزش کارآفرینیمنابع و تجهیزات الزم، مشارکت مالی با سایر دانشگاه]19[
زایشی هاي شایسته دانشگاه با صنعت، شرکتهاي دانشگاهی، توسعه محیطی، ترویج کارآفرینی، تعامل ساختزیر]21[

هاي کارآفرینی سازمانیو مولفه
ساختار، مدیریت، منابع انسانی و مدیریت سیستم دانشگاهی، توسعه محیطی]23[
زایشیهاي شرکتشروعحمایت در زمینه اخذ مجوزها، ثبت اختراعات، و مرحله ، ساختار حمایتی]1[

چارچوب مفهومی تحقیق-3
در این تحقیق از ابزار تحلیل سه شاخگی استفاده و به جهت 
موضوع تحقیق شاخه عوامل ساختاري انتخاب شد که عوامل 
ساختاري با محوریت کارآفرینی دانشگاهی با یکدیگر مرتبط 

]28[ي مقیمی بندبندي ابعاد ساختاري از دستهدر دسته. شدند
عوامل ساختاري بدست آمده از مرور . استفاده شده است

.)1شکل(اندتحقیق نیز در مدل جایگذاري شدهپیشینه 

تحقیقشناسی روش-4
عوامل ساختاري هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی 

پرسش اصلی تحقیق موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی و
عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی این بود که 

عوامل ساختار :شاملهاي فرعیپرسشدانشگاهی چیست؟ 
عوامل امکانات فیزیکی، عوامل استراتژي سازمانی، ،سازمانی

عوامل سیستم نظارت و هاي کاري، فرآیندها و روشعوامل
سیستم حقوق و عوامل سیستم پژوهشی، عوامل، ارزیابی
سیستم عواملاي،ستم مالی و بودجهسی، عواملدستمزد

سیستم مدیریت منابع اطالعاتی عواملمدیریت منابع انسانی و
و هر کدام از بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی کدامند؟موثر

ازحیث بخش کیفی عوامل فوق چه وزن و اهمیتی دارند؟
براي هاي کیفیداده. تحقیق یک مطالعه موردي توصیفی است

ازحیث بخش کمی وساختاري استفاده شدندشناسایی عوامل
هاي کمی براي تعیین نیز تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و داده

ابزار .وزن عوامل شناسایی شده مورد استفاده قرار گرفتند
ساختار یافته بوده وهاي کیفی مصاحبه نیمهگردآوري داده

براي تعیین حجم نمونه در بخش کیفی به جهت مدنظر بودن 
گیري تا مرحله اشباع و روش ها از نمونهیت دادهکفا

گیري قصدي هدفمند استفاده شد و خبرگان دانشگاهی نمونه
و کسانی که در زمینه آموزش و ترویج کارآفرینی یا 

سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی یا ارتباط با صنعت تجاري
روز انجام 128مصاحبه طی 46. فعالیت داشتند، انتخاب شدند

صاحبه شوندگان از اعضاي هیات علمی دانشگاه صنعتی م. شد
هاي مازندران، سمنان، گلستان، نوشیروانی بابل، دانشگاه

. دانشگاهی مازندران بودندکاربردي و جهاد- دانشگاه علمی
ساختار یافته بود، سئواالت از باتوجه به اینکه مصاحبه نیمه

انجام هر پس از . قبل بر اساس مدل مفهومی طرح شده بود
ها بالفاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، مصاحبه داده

هر مصاحبه با مصاحبه پیشین مقایسه شده و از نتیجه در 
ها فهرست پس از اتمام مصاحبه. مصاحبه بعدي استفاده شد

کاملی با اطالعات مورد نیاز تهیه و به هر مصاحبه شونده یک 
دقت مرور و در یک هها بسپس داده. کد اختصاص داده شد

هاي کالمی وارد جدول شامل کد مصاحبه شونده و گزاره
سپس کدها . شدند و مفاهیم کدگذاري باز انتخاب شدند
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هاي عمده ادغام در دستهمجددا مورد بازبینی قرار گرفته و
شده و در جدولی بر اساس محتواي کدگذاري باز و 

شامل لیکدگذاري محوري مرتب شدند و در پایان در جدو
هاي کدگذاري محوري با در نظر گرفتن فراوانی پاسخ

در بخش کمی با . مصاحبه شوندگان ارائه و تحلیل شدند
سئوال 21پرسشنامه محقق ساخته ماحاصل بخش کیفی شامل 

-ها گردآوري شدند و با استفاده از نرمبا طیف لیکرت، داده
د تجزیه هاي کاي اسکوئر و فریدمن موربا آزمونSPSSافزار 

جامعه آماري بخش کمی شامل مدیران . و تحلیل قرار گرفتند
نفر 450کاربردي برابر- و اعضاي هیات علمی دانشگاه علمی

اي بوده و براساس گیري تصادفی طبقهروش نمونه. بودند
نفر تعیین 112فرمول کرجسی و مورگان تعداد حجم نمونه 

براي سنجش . پرسشنامه عودت گردید105از این تعداد. شد
پایایی ابزار در بخش کمی نیز ضمن اجراي آزمایشی 

نفر از افراد جامعه آماري، آزمون آلفاي 30پرسشنامه بین 
.انجام شدIf Item Deletedکرونباخ به روش 

چارچوب مفهومی تحقیق) 1شکل 

عوامل ساختاري

ساختار سازمانی

امکانات فیزیکی

استراتژي سازمانی

هاي کاريفرایندها و روش

م کنترل و نظارتنظا

م پژوهشینظا

م حقوق و دستمزدنظا

م مالینظا

م منابع انسانینظا

م منابع اطالعاتینظا

نوع ساختار
شدرمراکز 

فکريواحد حمایت از مالکیت 
دفاتر انتقال فناوري

مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینی

کمیت و پراکندگی مراکز

رهبري

هاي داخلی سازمانقابلیت
گرمقررات حمایتی و تسهیل

هاي آموزش نوین و نوآورانهروش

وجود درس کارآفرینی
واحد نظارت و ارزیابی

وجود استانداردها و الگوي مطلوب
هاي تحقیقاتیسازماندهی گروه

سازيتضمین تجاري
تحقیق و توسعه نامتمرکز

هاي انعطاف پذیرپرداخت
تنوع منابع مالی

هاي تحقیقاتیتخصیص بودجه
هاحمایت از مراحل رشد و شروع شرکت
جذب اعضاي علمی و متخصص

تشویق اعضاي علمی و کارکنان
ها و سخت افزارهازیرساخت

اطالعاتتافزارهاي مدیرینرم



1390پاییز، 1، شماره چهارم، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال جهانگیر یداللهی فارسی، محمدرضا زالی، سیدمرتضی باقري فرد

23

هایافته-5
شوندگان توصیف توزیع، جنسیت و سطح تحصیالت مصاحبه

93درصد و 7مصاحبه شوندگان زن. آمده است2در جدول 
نفر از مصاحبه 32همچنین . درصد دیگر آقایان بودند

نفر از 14داراي سطح تحصیالت دکترا و شوندگان
.برخوردار بودندارشد کارشناسی

توزیع مصاحبه شوندگان)2جدول 
درصدفراوانیمصاحبه شوندگان

1227اعضاي هیات علمی
1532مدرسان کارآفرینی

1941خبرگان کارآفرینی دانشگاهی

هاي کیفیتحلیل داده1- 5
عوامل ساختار سازمانی 5-1-1

نوع ساختار سازمانی ،شوندگاندرصد مصاحبه19.5بنابه نظر 
یکی و سازمانو ساختار بودهموثرهاي کارآفرینانهبر فعالیت

در ساختار .هاي کارآفرینانه مناسبتر استمنعطف براي فعالیت
تصمیمات جمعی، سازمان ها چندگانه، یک تخصصسازمان

تمرکززدایی شده و ارتباطات میان سطوح افقی و دوسویه 
در سازمانهاي مدرن انعطاف پذیري و سرعت . ]29[است

انجام فرآیندهاي نوآورانه از عوامل مهم بوده و این سازمانها 
دهندگشودگی، وفق پذیري و خالقیت بیشتري نشان می

نظامو عدم انعطاف شدیدبوروکراسیبه همین دلیل . ]26[
مهمترین موانع تجاري سازي در یکی از ، مدیریت دانشگاه

شوندگان بر درصد مصاحبه10.8.]27[شده استشناسایی 
-دانشگاه علمینقش مراکز رشد دانشگاهی تاکید کردند که

بهره است، اما سعی کرده تا این نقیصه را کاربردي از آن بی
درصد 17.3.جبران نمایدبا بردن آموزش به محیط کار

شوندگان وجود دفاتر انتقال فناوري را عاملی مهم مصاحبه
وجود دفاتر انتقال فناوري براي برقراري زیرا، برشمردند

-دانشگاه علمیالزامی است اماارتباط بابخش صنعت
درصد 13. توجه بوده استبه این مساله نیز بیکاربردي 

را از عوامل فکري لکیت شوندگان واحد حمایت از مامصاحبه
يموثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی دانسته و وجود واحد

عنوان نمودند ضروري برشمردند امابراي آن رادر دانشگاه
کاربردي قوانین حامی کارآفرین و ساختار -در دانشگاه علمی

.اصال تعریف نشده استفکري حمایت از مالکیت 

عوامل امکانات فیزیکی 5-1-2
شوندگان امکانات فیزیکی ازحیث درصد مصاحبه17.3نظر از 

درصد 13و از نظر وجود مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینی 
بر شوندگان کمیت مراکز آموزشی و پراکندگی آنها مصاحبه

بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی تاثیر اياساس نیازهاي منطقه
به کاربردي مشاوره هاي تخصصی -در دانشگاه علمی. دارد

.شودپاي کارآفرینی انجام مینوهايدانشجویان از طریق کانون
هاي آموزشمورد هاي مهمی در توانند گامها میاین کانون

، ]30[شوندکارآفرینی که سبب ترویج خالقیت و نوآوري می
- شوندگان دانشگاه علمیمصاحبهبر اساس نظر . بردارند

خصوصی و هاي سپاري آموزش به بخشکاربردي با برون
اي را درك کند، خوبی توانسته نیازهاي بومی و منطقههدولتی ب
.اي عمل شده استعلمی نبوده و سلیقهگاهی هرچند 

عوامل استراتژي سازمانی 5-1-3
اذعان داشتند کارآفرینی باید شوندگانمصاحبهدرصد 19.5

ماموریت اصلی دانشگاه باشد و انجام این مهم در مرحله اول 
هاي عهده مدیران ارشد است زیرا استراتژي در سازمانهب

دهد، هاي برابر به افراد براي نوآوري میکارآفرین فرصت
ایجاد مزیت رقابتی دارند بهم متصل قابلیت را که عواملی 

. ]31[گیردکند و براي مواجه با چالش ها بکار میمی
شوندگان بر نقش شناخت کامل محیط درصد مصاحبه10.8

درصد 15.2تدوین استراتژي سازمان تاکید کردند وجهت 
هاي داخلی سازمان و نقش تاثیرگذار شوندگان قابلیتمصاحبه

ها این قابلیت. آن بر استراتژي سازمان را مهم برشمردند
ساختارها و فرآیندهاي سازمانی، دانش، خالقیت و فضاي 

-دانشگاه جامع علمی. ]31[یادگیري در دانشگاه است
ي ازحیث شعار دانشگاه کارآفرین بوده، اما استراتژي کاربرد

هاي تولیدي و تربیت تکنسین براي بخش،هاآن در این سال
. خدماتی کشور بوده است
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هاي کاري عوامل فرآیندها و روش5-1-4
شوندگان قوانین و مقررات حمایتی؛ درصد مصاحبه19.5

درصد 13هاي آموزشی نوین و نوآورانه و درصد روش13
در دانشگاه جامع . وجود درس کارآفرینی را موثر برشمردند

هاي آموزشی اگرچه متفاوتند اما نیاز به بازنگري مجدد روش
هاي آموزشی و محتواي درسی دارند زیرا بازنگري در برنامه

هاي مختلف یکی از راهکارهاي اولیه براي ایجاد تغییر رشته
هاي آموزش نیز باید یوهها است، عالوه براین شدر دانشگاه

وجود درس کارآفرینی نیز از عوامل . ]32[کارآفرینانه شوند
کاربردي براي تمامی رشته و -در دانشگاه علمیموثر است که

.مقاطع الزامی است

عوامل سیستم نظارت و ارزیابی 5-1-5
درصد اگر یک واحد نظارت و ارزیابی 15.2بر اساس نظر

ها را رصد کند، نرخ کیفیت فعالیتحذف خطاها و افزایش 
با از سویی .شونددهی میافزایش یافته و جهتهافعالیت

مساله نظارت بر آنان ،ها و مراکز تابعهافزایش کمی دانشکده
یابد و از سوي جهت کیفیت بخشی آموزشی آنان اهمیت می

ها را رصد نموده و مدیران همواره نیاز دارند تا فرصتدیگر 
همچنین . ]33[تعریف نمایندمعیارهاي آن را بازموفقیت و

وجود یک سیستم کنترلی کارآمد، سالمت سازمانی را تضمین 
بخشدو شفافیت و پاسخگویی الزمه کارآفرینی را ارتقاء می

شوندگان وجود الگوها و درصد مصاحبه15.2. ]34[
استانداردهاي متناسب را جهت ایجاد فهم مشترك براي 

ازمان و واحدهاي نظارت و ارزیابی ضروري مدیران ارشد س
سبب انعکاس چوب مشخص و دقیقرزیرا یک چادانستند
.شودنتایج ارزیابی میصحیح

عوامل سیستم پژوهشی 5-1-6
درصد مصاحبه شوندگان اولین تاثیر سیستم پژوهشی را، 13

ها و تنوع ها، گرایشهاي تحقیقاتی بر حسب رشتهوجود تیم
هاي سازماندهی تیم. اي دانستندرشتهپژوهشی میانموضوعات 

ها و مختلف استراتژي خوبی براي توانمندسازي قابلیت
درصد 13. ]5[تقویت سازمان ازحیث صفات سازمانی است

شوندگان عقد قراردادهاي تجاري براي تضمین مصاحبه
هاي کارآفرینانه مشوق فعالیتعنوانرا بهسازيتجاري

باید با ارتباط درصد اذعان داشتند 17.3همچنین . برشمردند
مناسب سیستم پژوهشی با بخش صنعت محورهاي پژوهشی 

-در دانشگاه علمی. مورد نیاز در دانشگاه تعریف شود
کاربردي به بخش پژوهشی توجه شایانی نشده و بیشتر به 

.هاي تولیدي توجه شده استتربیت تکنسین مورد نیاز بخش

م حقوق و دستمزد عوامل سیست5-1-7
بین نظام حقوق و دستمزد و معتقدنداینکه برخی تحقیقات با 

هاي دولتی و غیردولتی ارتباط کارآفرینی سازمانی در سازمان
تاثیر شوندگاندرصد مصاحبه13]34[معناداري وجود دارد

هاي حقوق و دستمزد دانشگاه را با توسعه فعالیتنظام 
فرآیندهاي آنان به عقیده . مرتبط ندانستندآن کارآفرینانه در 

هاي کارمندي تاثیر چندانی بر توسعه فعالیتنظام مرتبط با 
و اگر کارآفرین در چارچوب قواعد و کارآفرینانه ندارد

. کندهایش افت میهاي کارمندي قرار گیرد، فعالیتپرداخت

اي عوامل سیستم مالی و بودجه5-1-8
شوندگان حمایت مالی از مصاحبهدرصد 10.8حسب نظر 

هاي شرکترشد تواند سبب ها میو رشد شرکتایجاد
هاي اندازي تعاونیکاربردي از راه-دانشگاه علمی. شودزایشی 

از نظر .کنددانشجویی با ارائه تسهیالت بانکی حمایت می
هاي شوندگان تخصیص کافی بودجهدرصد مصاحبه17.3

هاي پژوهشی فعالیتب افزایش تحقیقاتی عاملی است که سب
به این امر در شود کهمیهدفمند و متعاقب آن توسعه فناوري 

فقدان منابع مالی و .کاربردي توجه نشده است-دانشگاه علمی
هاي کارآفرینان اطالعات کافی سبب افت شدید فعالیت

شوندگان درصد مصاحبه15.2از نظر . ]35[شوددانشگاهی می
هاي یک سازمان خودگردان است و راهدانشگاه کارآفرین 
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بخشی از این .حتی کسب سود داردومتنوع کسب درآمد 
سازي یا تجاريزایشی هاي توانند ایجاد شرکتمنابع مالی می

.باشدآمدههاي بدستفناوري

عوامل سیستم مدیریت منابع انسانی 5-1-9
جذب اعضاي علمی و شوندگان بر درصد مصاحبه19.5

بر تشویق و شوندگان درصد مصاحبه17.3و متخصص
تاکید کرده و اذعان داشتند، چنانچه جذب انگیزش آنان

و هاي همگرا باشداعضاي علمی دانشگاه از افرادي با مهارت
، میزان تولیدات فناورانه هاي الزم وجود داشته باشدانگیزه

شوندگان وجود ساز و درصد مصاحبه15.2. یابدافزایش می
و افزایش تعامل اساتید و متخصصین جهت هم افزاییکار 

به عقیده .هاي کارآفرینانه الزم دانستندبازده فعالیت
روش جذب و بکارگیري اساتید در دانشگاه شوندگان مصاحبه

ولی به بحث انگیزش و اما موثر است،کاربردي پیچیده-علمی
.تعامل اساتید توجهی نشده است

عوامل سیستم مدیریت منابع اطالعاتی 5-1-10
شوندگان اطالعات باید در درصد مصاحبه19.5بر اساس نظر 

تمامی سطوح دانشگاه بصورت جامع و از طریق ساز و 
. افزاري و سخت افزاري مناسب در جریان باشدکارهاي نرم
هاي فناورانه دانشگاه در زیرساختدرصد 17.3بنابر نظر 

به عقیده آنان . ا نقش تعیین کننده داردهسازي سیستمپیاده
منابع اطالعاتی در استفاده بهینه از زمان و نظام وجود یک 

. هاي کارآفرینانه موثر استامکانات موجود و کشف فرصت
فرینان دانشگاهی قادر آکارهمچنین بدون اطالعات کافی

ضمنا مدیریت . نیستند فناوري مورد نیاز بازار را خلق کنند
تواند هشیاري یان اطالعات در دانشگاه میصحیح جر

شوندگان بنا به نظر مصاحبه. ]36[کارآفرینانه را ترویج نماید
-هاي مرتبط با امور دانشگاه علمیاگرچه بسیاري از فعالیت

هاي مدیریت اطالعات انجام کاربردي از طریق سیستم

ها بعلت عدم یکپارچگی شود، اما متاسفانه این سیستممی
.کارآمدي الزم را ندارد

هاي کیفیبندي تحلیل دادهجمع2- 5
مدل مفهومی تحقیق ،هاي کیفیبر اساس نتایج حاصل از داده

بر اساس نظر خبرگان بدین ترتیب . مورد تعدیل قرار گرفت
عامل شناخت محیط بیرونی به مدل تحقیق ،در بعد استراتژي

. یق حذف گردیدحقوق و دستمزد از مدل تحقنظام وافزوده 
با بخش این نظامارتباط ،پژوهشینظام همچنین در بخش 

سازوکار . صنعت جایگزین تحقیق و توسعه نامتمرکز شد
.شدمنابع انسانی اضافه نظام در بعد تعامل اساتید نیز 

شناحتی پرسش شوندگانتحلیل جامعه3- 5
درصد18درصد پرسش شوندگان اعضاي هیات علمی، 25.7

کاربردي -مراکز علمیمدیراندرصد33کارآفرینی مدرسان 
-درصد کارشناسان دانشگاه جامع علمی22مازندران و 

.کاربردي بودند

توزیع پرسش شوندگان)3جدول 
درصدفراوانیپرسش شوندگان

2725.7اعضاي هیات علمی
2120مدرسان کارآفرینی

3432.3کاربردي -مدیران مراکز علمی
2321.9کاربردي-دانشگاه علمیکارشناسان 

.نفر دیگر از آقایان بودند96شوندگان زن و نفر از مصاحبه9
نفر از پرسش شوندگان مدرك تحصیلی دکترا، 31همچنین 

.نفر لیسانس بودند34نفر فوق لیسانس و 40

هاي کمیتحلیل داده4- 5
. آزموده شده استبعدساختاري 9در بخش کمی این پژوهش 

تائید ابعاد ساختاري، براي تک تک آنها آزمون دو جهت
مبنی بر تاثیر ابعاد هاي صفر فرض. اي انجام گرفتجمله

عدم هايو فرضگانه بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی نه
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0.05و سطح خطاي کمتر از 0.95با اطمینان گانهنهتاثیر ابعاد 
اختار سازمانیس: هااز آزموندو بدست آمدهخی.بوده است

]x x[امکانات فیزیکی، ]9.95= = استراتژي ،]17.69
هاي کاريفرآیندها و روش،]23.14=[سازمانی

x[نظارتوکنترلنظام ،]10.19=[ نظام ،]12.43=
منابع نظام ،]12.19=[مالینظام ،]10.2=[پژوهشی

x[منابع اطالعاتینظام ،]13.77=[انسانی بود ] 15.91=
.رد شدندهايو کلیه فرضتائید هايکلیه فرضکه 

آزمون فریدمن5- 5
توسط آزمون فریدمن مورد ها کمیبندي ابعاد دادهبراي رتبه

در این آزمون فرض صفر . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
عدم یکسان بودن و فرض ها یکسان بودن میانگین رتبه

بندي هر رتبه4در جدول . میانگین رتبه متغیرها بوده است
5و در جدول یک از ابعاد ساختاري توسط آزمون فریدمن

.ارائه شده استهاي استنباطینتایج تحلیل

رتبه بندي ابعاد ساختاري توسط آزمون فریدمن)4جدول 
اولویتمیانگین رتبه هاابعاد

اول6.20ساختار سازمانی
هفتم4.50امکانات فیزیکی

پنجم4.80استراتژي سازمانی
سوم5.60فرآیندها و روشهاي کاري

نهم3.80کنترل و نظارتنظام 
دوم5.70پژوهشینظام 
ششم4.60مالینظام 
چهارم5.40منابع انسانینظام 
هشتم4.30منابع اطالعاتینظام 

هاي استنباطیتحلیل)5جدول 
نتایجآزمون استنباطی

14.152کاي اسکوئر
4درجه آزادي

0.00درجه معنی داري

نتایج آزمون 6- 5
و 3آزادي مقدار آماره مربع کاي دو را با درجه 9در جدول 

با مقدار صفر نشان از P-Valueهمچنین معنی داري آزمون
ها مبنی بر یکسان بودن میانگین رتبهرد شدن فرض صفر 

نظام نتیجه اینکه ساختار سازمانی باالترین اولویت و . دارد
.نظارت و کنترل کمترین اولویت را دارد

آزمون الگوي معادالت ساختاري7- 5
تحقیق از آزمون الگوي معادالت ساختاري براي تائید مدل 

میزان اثرگذاري هر یک از متغیرها به همراه واستفاده شد
بین آنها بر اساس روابط متعاملارائه الگوي یکپارچه و 

آزمون عدم فرض . مستقیم و غیرمستقیم بررسی گردید
عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی تائید کلیت مدل 

:H0[و معنی دار نبودن برازش دانشگاهی RMSEA ≥ 0.10 [
عوامل ساختاري موثر بر توسعه تائیدکلیت مدل فرضو 

و برازش معنی دار بوده استکارآفرینی دانشگاهی
]H1:RMSEA <0.10.[

نتایج آزمون8- 5
درصد 10کمتر از RMSEAباتوجه به اینکه شاخص 

)GFI= 0.96(9/0بیش از برازشنیکوییو شاخص) 0.0215(
است9/0بیش از شاخص تعدیل شده برازندگیو
)AGFI=0.91( نمودار وT-Values نموده که مشخص

شده، تأئید مستقیمهاي مدل و تمامی ارتباطات متغیرتمامی 
عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفرینی کلیت مدل 

در جداول . مورد تایید بوده و برازش معنی دار دارددانشگاهی 
میزان اثرگذاري مستقیم هر یک از ابعاد و شاخصهاي 7و6

. ارائه شده بر اساس خروجی لیزرل ارائه شده است

میزان اثرگذاري مستقیم ابعاد مدل بر اساس خروجی لیزرل6جدول 
مقدار متغیرها

تی
ضرائب 
برآوردي

ضرائب 
استاندارد

11.150.600.88ساختار سازمانی
10.630.660.85امکانات فیزیکی

11.000.840.87استراتژي سازمانی
11.890.640.91فرآیندها و روشها

9.810.730.81کنترل و نظارتنظام 
10.490.570.84پژوهشینظام 
9.540.640.79مالینظام 
9.640.510.80منابع انسانینظام 
6.050.420.56منابع اطالعاتینظام 
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هاسایر شاخص) 7جدول
نتیجه 
آزمون

میزان 
آزمون استاندارد شاخص

تأیید 0.0215 RMSEA <0.08 RMSEA

تأیید 0.96 GFI > 0.9 GFI

تأیید 0.91 AGFI > 0.9 AGFI

تأیید 0.94 IFI > 0.9 IFI

تأیید 0.94 CFI > 0.9 CFI

تأیید 0.93 NFI > 0.9 NFI

تأیید 0.92 NNFI  > 0.9 NNFI

گیريبحث و نتیجه-6
کاربردي باتوجه به -دهد دانشگاه علمیها نشان مییافته

ماموریت سازمانی خود، به موضوع کارآفرینی توجه داشته 
در خصوص آغاز همچنین باتوجه به مطالعات قبلی. است

]1[هاي دنیادگردیسی کارآفرینانه در بسیاري از دانشگاه
انجام شده پراکنده، هايحاکی است هر چند تالشهایافته

نامنظم و جنس آن متفاوت است، اما این فرآیند در 
کاربردي آغاز شده - هاي ایران از جمله دانشگاه علمیدانشگاه

ها در زمینه باتوجه به اینکه برخی از محدودیت. است
ها باز کارآفرینی دانشگاهی به سازمان و سیاست دانشگاه

-گرچه دانشگاه علمیاست که ها حاکییافته]4[گرددمی
گیري از منابع مستقل سپاري آموزش، بهرهکاربردي برون

توسعه کمی و کیفی مراکز تابعه و ساختار سازماندهی شده، 
ها ؛ اما بسیاري از ضعفمدنظر قرار دادهسازمانی متفاوت را

این هايدر زمینه کارآفرینی به سازماندهی وخط مشی
اهمیت وجود ساختار حمایتی باتوجه به . گردددانشگاه برمی

طبق ]2و1[سازي بهترها براي دستیابی به تجاريدانشگاه
ها ساختار حمایت از مالکیت فکري در دانشگاه جامع یافته

همچنین باتوجه به تاکید.کاربردي تعریف نشده است-علمی
، گرچه ]14و10،11[هاي آموزشیبرخی تحقیقات بر شیوه

کاربردي متفاوتند، اما نیاز -لمیهاي آموزشی دانشگاه عروش
در این دانشگاه درس کارآفرینیبه بازنگري دارند وبا اینکه

اما بررسی تاثیر این براي تمامی رشته و مقاطع الزامی است،
نظر به اهمیت . طلبددرس در دانشجویان تحقیقی مجزا می

]20و13[هاي کارآفرینانهپژوهشی در توسعه فعالیتنظام 

کاربردي به بخش پژوهشی توجه -در دانشگاه علمیمتاسفانه 
توان گفت استراتژي ازحیث استراتژي می. شایانی نشده است

هاي کارآفرینی نبوده کاربردي توسعه فعالیت-دانشگاه علمی
نظام حقوق و ارتباط معناداربربرخی از تحقیقات. است

خبرگاناما،]28[دستمزد و کارآفرینی سازمانی تاکید دارند
حقوق و دستمزد کنونی دانشگاه را با توسعه نظام تاثیر 

در خصوص مراکز . هاي کارآفرینانه مرتبط ندانستندفعالیت
-ها دانشگاه علمیرشد و دفاتر انتقال فناوري طبق یافته

باتوجه به اینکه جذب . کاربردي وارد این مقوله نشده است
نیروهاي متخصص از عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی 

]35و9،19،23[استسازيدانشگاهی واثربخشی تجاري

و موثر کاربردي پیچیده-سازوکار جذب در دانشگاه علمی
است اما به انگیزش و تعامل میان اساتید توجهی نشده 

اگرچه هاي مدیریت اطالعاتنظام در خصوص اهمیت .است
کاربردي -هاي مرتبط با امور دانشگاه علمیبسیاري از فعالیت

شود اما این هاي نرم افزاري انجام میطریق سیستماز 
.ها یکپارچه، مناسب و کافی نیستندسیستم
هاي کارآفرینانه بر فعالیتساختار سازمانی نوع :1گیرينتیجه

یک با سازمانساختار سازمانی . موثر استدر دانشگاه
ها تر است و دانشگاههاي کارآفرینانه متناسبفعالیت

کاربردي باید ضمن توسعه ساختار -علمیبخصوص دانشگاه
یکی از سایر عوامل مرتبط با ساختار سازمانی سازمانسازمانی 

دفاتر انتقال فناوري براي وجود مراکز رشد و.گیري نمایدبهره
این امر . برقراري ارتباط بین دانشگاه و صنعت ضروري است

.کاربردي از اولویت اول برخوردار است- در دانشگاه علمی
امکانات فیزیکی ازحیث وجود مراکز مشاوره و :2گیريیجهنت

کمیت مراکز آموزشی و پراکندگی آنها وآموزش کارآفرینی 
بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی ايبر اساس نیازهاي منطقه
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کاربردي از اولویت - این امر در دانشگاه علمی.تاثیر دارد
.هفتم برخوردار است

کارآفرینی باید براي ایجاد دانشگاه کارآفرین، :3گیري نتیجه
ماموریت اصلی دانشگاه باشد و اتخاذ استراتژي در مرحله 

همچنین به بحث. عهده مدیران ارشد سازمان استهاول ب
هاي داخلی سازمان باید قابلیتشناخت کامل محیط بیرونی و 

ها داخلیقابلیت. عنوان عوامل تاثیرگذار دیگر توجه کردبه
توجه به این امر در دانشگاه .هاي رقابتی هستندهمان مزیت

.کاربردي از اولویت پنجم برخوردار است-علمی
3هاي کاري دانشگاه در فرآیندها و روش: 4گیري نتیجه

هاي آموزشی نوین و حوزه قوانین و مقررات حمایتی؛ روش
هاي آموزشی مرتبط نوآورانه و وجود درس کارآفرینی و دوره

.هاي آموزشی دانشگاه تاثیرگذارندکارآفرینی در سرفصلبا 
کاربردي از اولویت سوم -این امر در دانشگاه جامع علمی

. برخوردار است
وجود یک واحد نظارتی جهت ارزیابی :5گیري نتیجه

هاي آموزشی با هدف حذف خطاها و افزایش کیفیت فعالیت
آفرینانه و هاي کارتواند بر افزایش فعالیتها میفعالیت
همچنین وجود الگوهاي . دهی مناسب آنها موثر باشدجهت

استانداردهاي جهت ایجاد فهم مشترك براي مدیران ارشد 
توجه . سازمان و واحدهاي نظارت و ارزیابی ضروري است

کاربردي از اولویت نهم -به این دو عامل در دانشگاه علمی
.نسبت به سایر عوامل برخوردار است

هاي نظام پژوهشی از طریق وجود تیم: 6گیرينتیجه
ها و تنوع موضوعات ها و گرایشتحقیقاتی بر حسب رشته

عنوان اي، عقد قراردادهاي تجاري بهپژوهشی میان رشته
هاي کارآفرینانه، ارتباط نظام پژوهشی با بخش مشوق فعالیت

صنعت جهت تعریف محورهاي پژوهشی مورد نیاز بر 
این امر . رآفرینانه در دانشگاه تاثیر داردهاي کاافزایش فعالیت

کاربردي از اولویت دوم نسبت به -در دانشگاه جامع علمی
.سایر عوامل برخوردار است

اي دانشگاه از حیث نظام مالی و بودجه:7گیري نتیجه
خودگردانی و تنوع منابع مالی، حمایت مالی از مراحل شروع 

تحقیقاتی بر هايبودجهها و تخصیص بهینه و رشد شرکت
توسعه کارآفرینی دانشگاهی تاثیر دارد، حمایت مالی از مراحل 

هاي ها سبب افزایش نرخ ایجاد شرکتشروع و رشد شرکت
هاي تحقیقاتی سبب افزایش زایشی و تخصیص بهینه بودجه

. شودمیهاي پژوهشی و متعاقب آن توسعه فناوري فعالیت
یک سازمان خودگردان است و آخر اینکه دانشگاه کارآفرین 

توجه به این موارد در . کندمخارج مورد نیاز خود را تامین می
کاربردي از اولویت ششم برخوردار - دانشگاه جامع علمی

.است
نظام منابع انسانی ازحیث جذب اعضاي علمی :8گیري نتیجه

آنان، همینطور ایجاد انگیزشو متخصص و تشویق و 
تواند بر توسعه کارآفرینی سازوکاري براي تعامل آنان می

هاي جذب اعضاي علمی با مهارت. دانشگاهی تاثیرگذار باشد
هاي الزم براي آنها سبب افزایش میزان همگرا و وجود انگیزه

تولیدات فناورانه و وجود ساختاري براي تعامل اساتید و 
هاي ها و افزایش بازده فعالیتهمتخصصین سبب تجمیع اید

-پرداختن به این امر در دانشگاه علمی. شودکارآفرینانه می
.کاربردي از اولویت چهارم برخوردار است

اطالعات باید در تمامی سطوح مدیریتی و : 9گیري نتیجه
عملیاتی دانشگاه بصورت سیال از طریق ساز و کارهاي 

جریان باشد، همچنین افزاري مناسب در افزاري و سختنرم
ها و سازي سیستمهاي فناورانه دانشگاه در پیادهزیرساخت

توجه به این دو مورد . بکارگیري آنها نقش تعیین کننده دارد
.کاربردي از اولویت هشتم دارد- در دانشگاه علمی

عوامل ساختاري ذکر شده از وزن و اهمیت : 10گیري نتیجه
ترتیب ساختار سازمانی، یکسان برخوردار نیستند، بلکه به

امکانات فیزیکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام منابع انسانی، 
هاي استراتژي سازمانی، نظام منابع اطالعاتی، فرآیندها و روش

. کاري و نظام کنترل و نظارت داراي اولویت هستند
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مدل نهایی تحقیق) 2شکل 

پیشنهادها-7
دایربهنسبتکاربردي-علمیدانشگاهشودمیپیشنهاد-1

درفناوريانتقالدفاتروکارآفرینیمشاورهمراکزنمودن
سایردرآنتقویتوهستندامکاناینفاقدکهمراکزي

رشدمراکزتاسیسبهمبادرتهمچنین. نمایداقداممراکز
-علمیآموزشمراکزبااليتعدادبهباتوجهدانشگاهی

30درآنهاجغرافیاییپراکندگیوکشوردرکاربردي
استاندرتمرکزيبصورتمراکزاینتااستالزامیاستان

.بگیرندعهدهربرامرتبطهايفعالیت
یضبا تفوکاربردي-علمیدانشگاهشودمیپیشنهاد- 2

يدانشگاه به واحدهايسازمان مرکزیاراتکامل اخت
خود و ینمودن ساختار سازمانیاترنسبت به پویاستان

عوامل ساختاري

سازمانیساختار

امکانات فیزیکی

استراتژي سازمانی

هاي کاريیندها و روشآفر

کنترل و نظارتنظام

پژوهشینظام

مالینظام

منابع انسانینظام

منابع اطالعاتینظام

نوع ساختار
شدرمراکز 

فکريواحد حمایت از مالکیت 
دفاتر انتقال فناوري

مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینی

کمیت و پراکندگی مراکز
رهبري

هاي داخلی سازمانقابلیت
شناخت محیط بیرونی
گرمقررات حمایتی و تسهیل

هاي آموزش نوین و نوآورانهروش

وجود درس کارآفرینی
واحد نظارت و ارزیابی

استانداردها و الگوي مطلوبوجود 
هاي تحقیقاتیسازماندهی گروه

تضمین تجاري سازي

پژوهشی با صنعتنظامارتباط 

تنوع منابع مالی

هاي تحقیقاتیتخصیص بودجه
هاکتحمایت از مراحل رشد و شروع شر
جذب اعضاي علمی و متخصص

کارکنانتشویق اعضاي علمی و 

تعامل اعضاي علمی با یکدیگر
افزارهاها و سختزیرساخت

افزارهاي مدیریت اطالعاتنرم
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درمراکزاستقاللافزایشوبیشترافقیارتباطاتبرقراري
این. نمایداقدامآنانمیانمشارکتیفعالیتهايتقویتکنار

تجاريمناسبهايمدلازتاطلبدمیسازمانیساختار
بهمحققانودانشجویاندستاوردهايارائهبرايسازي
.شوداستفادهبازار

بهنسبتکاربردي- علمیدانشگاهشودمیپیشنهاد- 3
هايپایگاهایجادی،پژوهشهايفعالیتنمودنترفعال
تخصیصدر هر استان، يتجاریلبا پتانسیقاتیتحق

کهمراکزيازمالیپشتیبانیوتحقیقاتیهايبودجه
همچنیناند،دادهقراراولویتدرراپژوهشیهايفعالیت
قراردادهايعقدبهکاربردي-عملیمراکزتشویق

.نمایداقدامخصوصیهايبخشباپژوهشی
بهنسبتکاربردي- علمیدانشگاهشودمیپیشنهاد- 4

بازنگريوارزیابیونظارتهايفعالیتکردنهدفمند
درودانشگاهدرشدهایجادپویايساختاربهباتوجهآنان
هايفعالیتتوسعهمسیردرالزمهايمشوقگرفتننظر

.برداردگامکارآفرینانه
-علمیدانشگاهدرعلمیاعضايجذبنظام گرچه- 5

-علمیجامعدانشگاهاستالزمامااستمناسبکاربردي
نسبتجذبفرآیندهايبرخیدرنظرتجدیدباکاربردي

. نمایداقدامالزمتشویقیهاياهرمگرفتننظردربه
- علمیمراکزپراکندگیوتعددبهباتوجههمچنین
برايسازوکارياستالزمهااستانوکشوردرکاربردي

درهاشهرستانوهااستاندربخصوصآناناساتیدتعامل
.شودگرفتهنظر

کاربردي-علمیدانشگاهارشدمدیرانشودمیپیشنهاد- 6
بازنگريبهنسبتبودن،کارآفرینشعاربهباتوجه

نمودن ییپس از اجراياستراتژینو تدوهامشیخط
درنظرو یرونیبیطکامل محیفوق و بررسیشنهادهايپ

.نماینداقدامدانشگاهفردبهمنحصرهايقابلیتگرفتن 

درکاربردي-علمیدانشگاهمالینظام شودیمپیشنهاد- 7
وزایشیهايشرکتتوسعهوتاسیسازحمایتبحث
نقشاختراعاتثبتومجوزهااخذماننددیگرهايزمینه
ايواسطهومیانجینقشصرفانقشاینونمایدایفافعال

.دربرگیردرامرتبطهايفعالیتومراحلتمامیونباشد
- علمیدانشگاهدرالزممقرراتشودمیپیشنهاد- 8

آموختگاندانشدانشجویان،ازحمایتبخشدرکاربردي
استالزمهمچنینشود،تدوینوتعریفاساتیدو

مانندآموزشینوینهايعرصهدرکاربردي- علمیدانشگاه
. شودواردنوینهايروشسایریاومجازيآموزش
وهاسرفصلبازنگريبرعالوهشودمیپیشنهادهمچنین
اقدامآموزشیجدیدهايسرفصلتدوینبهنسبتدروس،

دانشگاهدرکارآمدومجزاواحدياستالزمضمنا. گردد
فکريمالکیتودانشگاهیدستاوردهايازحمایتبراي
.گرددایجاد

ضمنکاربرديعلمیجامعدانشگاهشودمیپیشنهاد- 9
بهنسبتالزمافزارهايسختوهازیرساختبیشترتجهیز

آنهاروزرسانیبهوافزارينرمهايسیستمسازيیکپارچه
اطالعاتینیازهايبرخیبازتعریفومختلفهايبخشدر

سراسرکاربردي-علمیمراکزاستبدیهی. نمایداقدام
.باشندمندبهرههاسیستماینازبتوانندبایدنیزکشور
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