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Abstract 

The field of university and the field of 

entrepreneurship have a strong relationship 

with each other and play an important role in 

the development of the country, individuals, 

organizations and companies. Spin-off 

Companies is one of the companies that have 

reciprocal relations with the field of 

university entrepreneurship. In fact, 

university mechanisms have multiple effects 

in different dimensions and categories on the 

development or non-development of these 

companies, and it is necessary to recognize 

these effects in order to plan properly for 

universities and related companies. Therefore, 

the main purpose of this study is to identify 

the thought patterns that govern the effects of 

university support mechanisms on the 

development of university-based companies. 

For this purpose, three universities of Imam 

Khomeini, Razi Kermanshah and Yazd 

University were selected for case study, data 

were collected from faculty members, 

administrators, and graduate students, 

including 62 experts from all three 

universities, in the form of interviews and 

questionnaires. To identify and determine the 

categories of academic entrepreneurship, 

inductive qualitative content analysis method 
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and to analyze thought patterns, Q analytical 

model have been used. The results showed 

that mechanisms and categories of the 

university were in eight groups: university 

policy changes, individual factors, university 

rules, infrastructure, de-monopolization, 

macro factors, partnerships and barriers to 

corporate development. Universities also 

have relatively good effects on the 

development of companies in general, but the 

relationship between companies and 

universities is weak due to the lack of 

companies. 
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 مقاله پژوهشی

 بنیان   های دانشگاه  تحلیل الگوهای فکری تاثیرات کارآفرینی دانشگاهی بر توسعه شرکت
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 .وه مدیریت، دانشگاه رازی، کرمانشاهاستادیار گر -1

 .استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد -2
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 دهيچك

بنیان، از های دانشگاه د. شرکتنها دار ا و شرکتهدانشگاه و عرصه کارآفریني، ارتباط محکمي باهم داشته و نقش مهمي در توسعه کشور، افراد، سازمان عرصه

های مهم در کشور  ها، از چالشها در توسعه آن ها و نقش دانشگاه ین شرکتاهایي است که روابط متقابلي با عرصه کارآفریني دانشگاهي دارد. مجموعه شرکت

ها دارند که شناخت این  های مختلف بر توسعه یا عدم توسعه این شرکت د و مقولههای دانشگاه، تأثیرات متعدی در ابعاسازوکاررود. در واقع، به شمار مي

بنابراین هدف اصلي این پژوهش، شناسایي و تحلیل الگوهای فکری  های مرتبط ضروری است. ها و شرکتریزی صحیح برای دانشگاه  منظور برنامه تأثیرات به

برای این منظور، سه دانشگاه امام خمیني، رازی کرمانشاه و دانشگاه  .استهای دانشگاه بنیان  توسعه شرکت های حمایتي دانشگاه بر سازوکارحاکم بر تأثیرات 

 62علمي، مدیران و دانشجویان تحصیالت تکمیلي شامل  ها از مجموعه اعضای هیئتشناسي، داده یزد برای مطالعه موردی انتخاب شدند. در بخش روش

های کارآفریني دانشگاهي، از روش تحلیل   نامه گردآوری شده است. برای شناسایي و تعیین مقوله قالب مصاحبه و پرسش کارشناس از هر سه دانشگاه در

های دانشگاه در ها و مقولهسازوکارمحتوای کیفي استقرایي و برای شناسایي و تحلیل الگوهای فکری، از مدل تحلیلي کیو استفاده شده است. نتایج نشان داد که 

ها  ها و موانع توسعه شرکت زدایي، عوامل سطح کالن، مشارکت  ها، انحصار های دانشگاه، عوامل فردی، قوانین دانشگاه، زیرساخت گروه دگرگوني سیاست هشت

ها ضعیف  دلیل کمبود شرکتها به  ها با دانشگاه ها دارند اما ارتباط شرکت ها در مجموع تأثیرات نسبتاً خوبي بر توسعه شرکتقرار داشتند. همچنین دانشگاه

 ها و الگوهای فکری نهایي، شناسایي و تحلیل شدند.است. در مجموع عامل

 .های دانشگاه بنیان، کارآفریني سازی دانش، کارآفریني دانشگاهي، شرکت  تجاری: ها    كليدواژه

 شود:    ميبرای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد 
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 1مقدمه -1

توسعه  محورِ ،یافته نشان داده صنعت تجربه کشورهای توسعه

ای دیگر  گونه توان کشوری یافت که به ندرت مي و بهاست 

مهمترین عواملي که باعث رشد و توسعه  .یافته باشد  توسعه

های  پیشرفت شود، اقتصادی فراگیر در کشورهای مختلف مي
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ها در  دیگر توسعه صنعتي آن بارتع صنعتي و تولیدی و به

برای توسعه صنعت باید از علم و  راستای نوآوری است.

که در آن  طوری صورت بهینه استفاده کرد به فنّاوری به

 و افزایش همکاری وجود داشته باشد.نوآوری، کارآفریني 

 دانشگاه نهادی اجتماعي است و قدمتي چند صدساله دارد

خستین، برای مدتي طوالني تنها به این نهاد در مراحل ن .[1]

پرداخت؛ اما بر اساس پویایي دروني  های آموزشي مي فعالیت



 انیبن  دانشگاه یاه  بر توسعه شرکت یدانشگاه ینيکارآفر راتیتاث یفكر یالگوها لیتحل
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دانشگاه و فشارهای بیروني بر ساختارهای آن دو انقالب 

ستین انقالب در اواخر قرن نخطي علمي به وقوع پیوست. 

دانشگاه عالوه بر مأموریت آموزش و تدریس،  ،نوزدهم

گرفت. انقالب دوم بر اساس متکي را نیز بر عهده  پژوهش

که  داد  ها بر دانش علمي اواخر قرن بیستم روی شدن نوآوری

ها عالوه بر دو مأموریت پیشین، مأموریت  دانشگاه ،طي آن

هایي  . امروزه دانشگاهرا هم بر عهده گرفتندنوآوری فناورانه 

دانشگاه کارآفرین شناخته  ،دارند  عهدهرکه این نقش را ب

ها را مي توان در پنج بخش دانشگاه   دانشگاه [.2] شوند مي

آکادمیک، دانشگاه کالسیک، دانشگاه اجتماعي، دانشگاه 

در این [ 3] بندی کرد  و دانشگاه کارآفرین تقسیم کار و کسب

میان، دانشگاه کارآفرین و کارآفریني دانشگاهي، از مباحث 

 گیری این نوع حوزه دانشگاهي به شمار مي رود که جهت

های  باید در جهت سوددهي و نیز کسب مزیتها  دانشگاه

عنوان  رقابتي اقتصادی و علمي باشد. دانشگاه کارآفرین به

های اعضا از قبیل آموزش و  سازماني که در آن تمام فعالیت

نشگاه گردد که دا ای مدیریت، اداره و اجرا مي گونه پژوهش به

[. 4]گردد  يشرکتي اقتصادی تلقي م عنوان نهاد یا شبه به

های تجاری  ها و اعضای علمي آن به فعالیت پرداختن دانشگاه

ضرورت کارآفریني  .[5]از اصول کارآفریني دانشگاهي است 

 ،ها در توسعه اقتصادی جوامع ها و مشارکت آن در دانشگاه

 .[6] کرده استدرگیر ای است که پژوهشگران زیادی را  مقوله

  ت دانشگاهي در حوزهتحقیقا  سعهامروزه با رشد و تو

های نوین، رویکرد جدید در امر انتقال فنّاوری از  فناوری

های زایشي  بخش دانشگاهي به بخش صنعتي با عنوان شرکت

های  سازمان [.7ارائه شده است ] بنیان  های دانشگاه یا شرکت

جدید نقش بسیار مهم و کلیدی در توسعه اقتصاد امروزی 

های  شرکت ،های جدید و سازمان ها دارند، یکي از این شرکت

ها را چشمه جوشان  زایشي هستند. بعضي این سازمان

هایي را که دچار  دانند که سازمان خالقیت و نوآوری مي

دهد و بعضي این  یکنواختي و در جا زدن هستند را نجات مي

های  دانند و معتقدند که سازمان ها را اخاللگر مي سازمان

های  د  نتایج حاصل از تالشزایشي )دانشگاهي( در رون

اند، اخالل ایجاد  گرفته ی سازمان اصلي که از آن شکل نوآورانه

رود نقش فعالي در  ها انتظار مي امروزه از دانشگاه [.8] کنند مي

در  سازی و انتقال دانش و فناوری به صنعت ایفا کنند. تجاری

د، بلکه با ها از این قاعده مستثنا نیستن تنها دانشگاه ایران نیز نه

شتاب گرفتن پیشرفت دانش در کشور، انتظارهای جامعه و 

ها  هرچه دانشگاه کند. تر جلوه مي ها مهم صنعت، از دانشگاه

بیشتر به ابزارهای حمایت از کارآفریني تجهیز گردند و بستر 

ها و انتقال فناوری  سازی ایده تری برای تجاری مناسب

تر خواهند  سالت خود موفقدر انجام ر ،تولیدشده ایجاد نمایند

سازی دانش  امروزه دو موج مهم در فرایند تجاری [.9] بود

 1980اولین موج که در اوایل دهه  شده است: شناسایي

های علم و فناوری مربوط  به تأسیس پارک ،آغازشده است

های پیشرفته صورت  شود که اغلب باهدف جذب شرکت مي

برپا شد،  1990  هموج دوم که در نیمه دوم ده گرفت؛ مي

های  شي دانشگاهي یا شرکتهای زای ایجاد شرکت

های فکری و  ها از دارایي بنیان هست که این شرکت  دانشگاه

چندین  گیرد. برای ایجاد درآمد بهره مي تحقیقات دانشگاهي

یافته انتقال دانش و فناوری  دهه است که در کشورهای توسعه

ی دانشگاه بنیان ها از دانشگاه به صنعت به کمک شرکت

ها مانند  راهکاری است که عملیاتي شده است، این شرکت

کنند و  سازی عمل مي یک چرخ برای انتقال فناوری و تجاری

راهي مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و بهر گیری از علم 

های  ایجاد شرکت [.10] و تحقیقات دانشگاهي است

سازی دستاوردهای  ریهای تجا ترین روش بنیان از مهم  دانشگاه

صورت ملموس نشانگر آثار  پژوهشي است زیرا از سویي به

های پژوهش و نوآوری است و از  اجتماعي فعالیت- اقتصادی

ها و مراکز پژوهشي درآمدهای دائمي  سویي برای دانشگاه

ها نیز محسوب  ایجاد کرده و بستری برای توسعه فعالیت

اندازهای  ها چشم آنشود و همچنین برای نیروی انساني  مي

نظران  بسیاری از صاحب [.11] کند جدید شغلي ایجاد مي

های دانشگاه بنیان در تعداد  معتقدند که فعالیت شرکت

واسطه  به 1ها متمرکزشده است. لئونارد محدودی از دانشگاه

های  کند که تفاوت دانشگاه مختلف ادعا مي 70تعامل با 

شان   و میزان حمایت قهها در عال توجهي بین دانشگاه قابل

های  تفاوت های دانشگاه بنیان وجود دارد. نسبت به شرکت

بنیان   های دانشگاه میان دانشگاهي در نرخ تشکیل شرکت

محدود به یک منطقه و یا یک کشور نیست و بین 

  [.13] های سراسر جهان این تفاوت وجود دارد دانشگاه

                                                 
1 Leonard 
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یکي از  وضعیت امروزی ایران و نوآوری و کارآفریني

ها  رسد و شرایط دانشگاه های اصلي آن به نظر مي حل راه

عنوان مراکز اصلي تحقیقات بنیادی و کاربردی و همچنین  به

های اخیر با اقدامات کارآفریني در  نتایج مهمي که در سال

ها مانند دفاتر کارآفریني و مراکز رشد شده است  دانشگاه

گیری از  گویي برای بهرهنشانگر این است که بر اهمیت ارائه ال

ها و همچنین شناسایي  برنده و هدایت بازدارنده عوامل پیش

گیری  های حمایتي سطح دانشگاه در شکلسازوکار

 توجه بنابراین با افزاید. در ایران مي های دانشگاه بنیان شرکت

ها در  به مطالبي که عنوان شد به اهمت نقش دانشگاه 

 بنیان پي برده مي شود،  شگاهها دان گیری و توسعه شرکت شکل

ها  بنیان اصل و اساس و ریشه آن  های دانشگاه چراکه شرکت

علمي و کارشناسان  دانشگاه هست و با کمک اعضای هیئت

گرفته است و الزم است  متخصص در حوزه کارآفریني شکل

صورت کامالً فعال به حمایت از این  ها به که دانشگاه

های مختلف نسبت به  انشگاهد  سیاست ها بپردازند، شرکت

ها متفاوت هست چراکه هر دانشگاهي  گیری این شرکت شکل

های حمایتي در سازوکارفرهنگ مختص به خود را دارد و 

های  گیری و توسعه شرکت شکل هرکدام متفاوت است.

های کارآفرین نیست و هر  بنیان صرفاً برای دانشگاه  دانشگاه

سازی علم و پژوهش  با تجاریتواند  ای مي دانشگاه و هر رشته

های  خود با کمک گرفتن از کارشناسان کارآفریني شرکت

های  امروزه شرکت بنیان خود را به وجود بیاورند،  دانشگاه

ترین عوامل مؤثر در توسعه  عنوان یکي از مهم بنیان به  دانشگاه

 ،ها شود و وظیفه اصلي دانشگاه اقتصاد در جهان شناخته مي

های حمایتي در سازوکارن فضای مناسب و به وجود آورد

های  گیری و توسعه شرکت  سطح دانشگاه برای شکل

 بنیان است.   دانشگاه

باعث گرایش این پژوهش به سمت موضوع  ،مباحث فوق

بنیان گردید. نکته اول   تاثیرات دانشگاه بر شرکتهای دانشگاه

 های کارآفریني دانشگاهي بود که  و شاخصها  بررسي مولفه

نظری این پژوهش بعضا دسته بندی کالسیکي از  پیشینهدر 

این شاخص در قالب عوامل سازماني، محیطي، فردی، 

اجتماعي و اقتصادی مشاهده مي شود. در این پژوهش تصمیم 

ها،   بر آن بود که پیش از تحلیل تاثیرات کارآفریني دانشگاه

نگری باز موردها و عوامل کارآفریني دانشگاهي   ابتدا شاخص

ای و کیفي،   و بازتعریف قرار گیرد و از طریق یک تحلیل زمینه

ها و عوامل کارآفریني   بازتعریف دیگری از این شاخص

دانشگاهي صورت گرفته و مشارکتي در دانش نظری این 

حوزه انجام پذیرد. نکته دوم اینکه در ارتباط با موضوع 

نشگاه بنیان، تاثیرات کارآفریني دانشگاه بر توسعه شرکتهای دا

های مختلفي وجود دارد و این تفکرات و   تفکرات و دیدگاه

دیدگاه در یک راستا نبوده و همچنین ممکن است پاسخ 

ها در توسعه شرکتها وجود   مشخصي برای نقش دانشگاه

در قالب یک الگوی فکری ها  نداشته باشد. هر یک از دیدگاه

تفکرات و  در این بخش، مجموعه شوند.   مجزا تعریف مي

هایي که در ارتباط با تاثیرات کارآفریني دانشگاهي بر   دیدگاه

شده بنیان دارد، شناسایي و تحلیل   توسعه شرکتهای دانشگاه

های کارشناسان   . در واقع هدف این بخش، تحلیل دیدگاهاست

بندی تفکرات آنها است. کارشناساني که   پژوهش و دسته

در یک  ،یکي نسبت به هم دارندهای نزد  ها و اندیشه  دیدگاه

دهند که این  دسته قرار گرفته و تشکیل یک الگوی فکری مي

ها و عوامل موثر بر  ای از مولفه  و دربرگیرنده مجموعهالگ

بنیان است. بنابراین هر الگوی فکری،   توسعه شرکتهای دانشگاه

بیانگر یک خط فکری و یک نوع سیاست و برنامه در ارتباط 

بنیان است. بنابراین از حوزه نظری،   ی دانشگاهها با شرکت

ها را در چند دیدگاه مشخص   ممکن است نقش دانشگاه

از منظر خود حائز اهمیت باشند. ها  ارزیابي کرد و همه دیدگاه

های مختلف در قالب   بنابراین ضرورت دارد تا دیدگاه

الگوهای فکری تشریح شود تا در نهایت با تلفیق کیفي 

فکری شناسایي شده، الگوی مطلوب و نهایي را ارائه الگوهای 

کرد. در واقع در تحلیل حوزه تاثیرات کارآفریني دانشگاهي، 

خالء و عدم کفایت پژوهشي وجود داشته و کمتر به بررسي 

انواع الگوهای فکری و مقایسه تطبیقي آنها پرداخته شده است 

ر و این پژوهش در تالش است تا بتواند گامي در جهت پ

های اخیر  در ایران نیز در سال کردن این شکاف نظری بردارد.

توجه زیادی به این موضوع شده است و به همین جهت در 

 شده که هدف  این پژوهش به بررسي چند دانشگاه پرداخته

های حمایتي موجود در سازوکارشناسایي عوامل و  اصلي آن،

گوی های موثر و شناسایي ال  تحلیل عامل سطح دانشگاه،

های دانشگاه  فکری حاکم در این سه دانشگاه نسبت به شرکت

های  بنیان و بررسي نقش این عوامل در توسعه شرکت
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ها و تبیین این  آوری داده بنیان است که بعد از جمع  دانشگاه

 دانشگاه رازی کرمانشاه،) عوامل به مقایسه این سه دانشگاه

( راسری یزددانشگاه س المللي امام خمیني، دانشگاه بین

های  سیاست های موجود در پرداخته شده است تا تفاوت

ها و الگوی فکری هر دانشگاه سازوکاردانشگاهي، عوامل و 

 مشخص شود.

 
 پژوهش پيشينه -2

المللي مطالعات متعددی در حوزه کارآفریني  در سطح بین

بنیان انجام شده است. برای   های دانشگاه دانشگاهي و شرکت

 مختلف دانشگاه 70 با تعامل واسطه به [13] ردنمونه، لئونا

 در ها دانشگاه بین توجهي قابل های تفاوت که کند مي ادعا

 بنیان  دانشگاه های شرکت به نسبت حمایتشان میزان و عالقه

 سال در که دهند مي گزارش دیگران و 1پرسمن. دارد وجود

 تأسیس به اقدام امریکا در دانشگاه 121 تعداد ،2000

 که است شرایطي در این اند، نموده بنیان  دانشگاه های شرکت

 را شرکتي ها دانشگاه از( کل درصد 36 معادل) دانشگاه 69

پژوهشي درباره   فیلیپ دبروکس .[14] اند نداده تشکیل

بنیان انجام  دانشگاههای  نوآوری در ژاپن و نقش آن بر شرکت

ای  منطقههای ملي و  دادند که بر اساس این پژوهش دانشگاه

دهنده دانش و فناوری با همکاری مدیریت  عنوان ارائه به

های برندسازی  راهبردی توسعه   عمومي و تجارت، درزمینه

و  2. بالدیني[15] تواند نقش فعالي را ایفا کنند جهاني مي

پژوهشي را در ارتباط با دانشگاه کارآفرین صورت  همکاران

فرین با کارآفریني ن به تفاوت دانشگاه کارآآدادند و در 

در تحقیق شرکتهای  3. پیلت و کاریلو[16] دانشگاهي پراختند

بنیان، رشد های دانشگاه بنیان اشاره دارند که شرکت دانشگاه

اقتصادی و ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق 

طور  به این معني که دستاوردهای  تحقیق و توسعه  به ،یابد مي

گذاری به محصول، فرایند  و یا  سرمایهپیوسته از طریق 

های  گردد و دسترسي به ظرفیت های نوین تبدیل مي امانهس

عامل مهمي در  ،گذاری  برای کارآفرینان و پژوهشگران سرمایه

برداری از توان  فناوری در اقتصاد  ایجاد و نوآوری  و بهره

و همکاران  4. ماریا جسوس رودریگورز گولیا[17] ملي است

                                                 
1 Persman 
2 Baldini 
3 Pillet & Carilo 
4 Maria Jesus Rodriguez Gulias 

با  بنیانهای دانشگاه ژوهش در موضوع رشد شرکتبه پ

دهد که  رویکرد داده پانل پویا پرداختند. نتیجه نشان مي

رشد  ،بنیان از نظر فروش و اشتغال  های دانشگاه شرکت

های غیر دانشگاه بنیان دارد و  بیشتری نسبت به شرکت

های  کننده شرکت طور مشخص شد که عوامل تعیین همین

  5. کالوس[18] ها متفاوت است ان با سایر شرکتبنی  دانشگاه

العه فرایند کارآفریني دانشگاهي پرداخته است. نویسنده طبه م

یا دانش به  فناوریتنها انتقال  فرایند کارآفریني دانشگاهي نه

تر بازسازی  شود، بلکه از دیدگاه وسیع صنعت را شامل مي

رآفریني  و تحول نظام دانشگاهي ، توسعه فرهنگ کا راهبرد

ی سطوح، ایجاد یک فرمت آموزش تعاملي تجربي،  در همه

های مثل استقالل، باور به اهمیت شبکه و  ایجاد ارزش

گیرد و بیشتر با تولید دانش  مسئولیت در افراد را نیز دربر مي

و همکاران به  6جان پابلو دیونز گونزالز .[19] همراه است

نانه برای ها و مفاهیم گرایش کارآفری بررسي محرک

های رگرسیون  بنیان پرداختند که یافته  های دانشگاه شرکت

دهد که حضور مدیران غیردانشگاهي در  خطي نشان مي

دستیابي به  و های دانشگاه بنیان های مدیریت شرکت تیم

تأثیر مثبتي  ،های انتقال فناوری بودجه خارجي از طریق شرکت

توسط  بر نمایشگاه سطوح باالتر گرایش کارآفریني

نیز به موضوع  7. گوئررو[20] بنیان دارد  های دانشگاه شرکت

در است.  تهکارآفریني دانشگاهي و موانع مرتبط با آن پرداخ

های  منابع و توانایي ،های کارآفرین پژوهش گوئررو، دانشگاه

های  ها، سازوکارها و برنامه خود را برای تولید زیرساخت

برداری از   و بهره از کشف حمایت )جهتآموزشي مناسب 

های کارآفریني جامعه دانشگاهي دانشجویان، دانشگاهیان  ایده

 .[21] کنند گذاری مي التحصیالن( سرمایه و فارغ

 مدل تدوین و همکاران ، طراحي و در سطح داخلي، رضایي

دانشگاهي را مورد مطالعه قرار  کارآفریني با مرتبط عوامل

 بسترسازی، ها، گاهدانش در . این مدل شامل تحولندداد

 عوامل دانشگاهي، های فعالیت وری بهره ارتقای سازی، شبکه

. [22] مدیریتي است تغییرات و سازی فرهنگ انگیزشي،

 بر مؤثر در پژوهشي با عنوان عوامل همکاران و کاظمي

 در مستقر های شرکت) دانشگاهي زایشي های شرکت موفقیت

                                                 
5 Cluass 
6 John Pablo Davis Gonzalez 
7 Guerrero 
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که  ندنتیحه رسیداصفهان(، به این  تحقیقاتي - علمي شهرک

 مکان و مادر دانشگاه دولتي، قوانین شده فرض عوامل بین از

 فردی های ویژگي و داشت تأثیر شرکت موفقیت بر جغرافیایي

 و ندارد میانجیگری نقش ها شرکت این موفقیت بر

 موفقیت بر گری  تعدیل نقش زایشي شرکت خصوصیات

دانشگاه  وهشي در مورد شرکتهایژپ دارد. صادقیان ها شرکت

های زایشي  بنیان داشته است. از نظر این پژوهش، شرکت

های تازه تأسیس با فناوری  دانشگاهي زیرگروهي از شرکت

 شوند  که از قدرت باالیي برخوردارند. باال محسوب مي

های مبتني بر فناوری نقش بسیاری در توسعه اقتصادی  شرکت

جدید در هر  وکارهای کارآفرینانه  و داشته و در ایجاد کسب

 . [23] کشوری بسیار مؤثر است

 بنیان دانش های شرکت عملکرد در تحلیل همکاران و اصغری

تهران( به  در فناوری علم های پارک در موجود های شرکت)

 مصاحبه، طریق از اول، مرحله این نتیجه رسیدند که در

 این ،شناسي آسیب مرحله در که شدند تعیین هایي شاخص

 متغیر آنها بین در که گرفتند قرار بررسي مورد ها شاخص

 متغیرها سایر به نسبت تری نامطلوب وضعیت انساني منابع

 شایسته، انساني منابع جذب متغیر این های شاخص و داشته

 است همکاری تسهیل جهت سازماندهي و نگهداری حفظ،

 های مؤلفه همکاران در پژوهشي، تأثیر و . ضیا[24]

 سازی المللي بین توسعه بر اهيدانشگ زایشي های شرکت

 عوامل ،زایشي های شرکت های دانشگاه را بررسي کرد. مؤلفه

 و توسعه بر محیطي عوامل و فردی عوامل سازماني،

. [25] دارد دار معني و مثبت تأثیر ها دانشگاه سازی المللي بین

ها، به نقش نسل اردبیلي و همکاران  در مطالعه نقش دانشگاه

محور(، نسل دوم )پژوهش محور( و نسل سوم اول )آموزش 

 . [26] یا پیشرو )نوآور، فناور و کارآفرین( اشاره کردند

 های شرکت"همکاران ، در پژوهشي با عنوان  و فرد الماسي

به این نتیجه  "گیری و توسعه زایشي: فرایند شکل بنیان دانش

 فرایند یک ،بنیان دانش شرکت یک اندازی که راه ندرسید

 مراحل و آغاز دانشگاهي تحقیقات با که است ای حلهچندمر

 بازاریابي فکری، مالکیت مورد در تصمیم افشا، و خلق

 کند مي طي شرکت تأسیس زمان تا را مجوز اعطای و فناوری

 و ها شاخص بندی رتبه و ، شناسایيهمکاران و رومزی .[27]

 های رشته در بنیان دانش های شرکت توسعه و ایجاد عوامل

انساني را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس نتایج،   معلو

 و مدیریت شاخص پژوهشي، و آموزشي های فعالیت شاخص

 شاخص ها، زیرساخت و بسترها شاخص گذاری، سیاست

 و دانش اشاعه و نشر شاخص علمي، های شبکه و ارتباطات

نوآوری، به عنوان مهمترین شاخص های موثر تعیین  شاخص

 .[28] شدند

جمع بندی پیشینه نشان مي دهد که اگرچه مطالعاتي در  

ارتباط با کارآفریني دانشگاهي انجام شده اما کمتر به مسئله 

بنیان پرداحته ها بر توسعه شرکتهای دانشگاهسازوکارتاثیرات 

های مختلف مورد توجه قرار شده و الگوهای فکری و اندیشه

های مختلف شگاهنگرفته است. همچنین مقایسه تطبیقي دان

همچنین ضرورت داشت تا بازنگری  کمتر مدنظر بوده است.

های کارآفریني دانشگاهي انجام شود که  سازوکارو ها  در مولفه

 .های پیشین کمتر مدنظر بوده استدر پژوهش

 

 شناسی پژوهش روش -3

، ها دادهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت 

ی ها روشی پژوهش از طریق ها دادهست. کمي بوده ا -کیفي 

ی شده است. سطح گردآوري انیدمسنادی و ا - یا کتابخانه

تحلیل در این پژوهش در واقع افراد هستند که در قالب سه 

دانشگاه متفاوت انتخاب شدند. با توجه به اینکه در این 

بنیان سنجیده   پژوهش، تاثیرات دانشگاه بر شرکتهای دانشگاه

متمرکز بر کارشناسان دانشگاه شامل  نمونه آماری، شده است،

نمونه آماری اعضای هیات علمي، مدیران و دانشجویان بود. 

های کارآفریني  سازوکارشناسایي  ،این پژوهش در بخش کیفي

 اعضای هیات علمي،دانشگاه )دانشگاهي، کارشناسان حوزه 

و کارشناسان دفاتر کارآفریني و ارتباط صنعت(،  رانیمد

دند، به شیوه گلوله برفي انتخاب شده و حجم نمونه آن بر بو

 25اساس روش اشباع نظری تعیین شد که در نهایت 

کارشناس به عنوان نمونه آماری جهت انجام مصاحبه و 

گفتگو انتخاب شد. در بخش کمي و شناسایي و تحلیل 

به عنوان ابزار اصلي گرداوری ها  الگوهای فکری از پرسشنامه

کارشناس  85ده است. حجم کلي جامعه آماری، استفاده ش

، 0.06بود که از طریق فرمول کوکران و با درصد خطای 

کارشناس تعیین شد. در  62ماری برابر با آحجم نمونه 

جزئیات نمونه آماری در هر دو بخش کمي و کیفي  1جدول
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ها   پژوهش ارائه شده است. در توزیع نمونه آماری بین دانشگاه

عوامل متعددی  ،های هیات علمي، مدیر و دانشجو  و بین گروه

مانند باال بودن سطح تخصص اعضای هیات علمي نسبت به 

دانشجویان، محدود بودن مدیران در قیاس با اعضای هیات 

در ها  علمي، فعالیت بیشتر دانشگاه یزد نسبت به دیگر دانشگاه

حوزه کارآفریني، شرایط دسترسي به نمونه آماری و نحوه 

ها تاثیرگذار بودند. روایي پژوهش از   خگویي به پرسشنامهپاس

طریق نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفته و برای 

پرسشنامه به صورت اولیه تکمیل شد که  10سنجس پایایي، 

، مقدار KMOبر اساس ضریب آلفای کرونباخ و ضریب 

 0.81تا  0.65و بخش های پژوهش بین ها  پایایي همه مولفه

 ه و نشان از پایایي باال دارد.بود

های پژوهش در دو بخش کمي )مدل   تجزیه و تحلیل داده

تحلیلي کیو( و کیفي )تحلیل محتوای کیفي استقرایي( تقسیم 

 (.2شده است )جدول 

ها در روش تحلیل محتوای  روش اصلي گردآوری داده

استقرایي، مجموعه مصاحبه و گفتگوها با کارشناسان سه 

تخب پژوهش یعني دانشگاه امام خمیني، دانشگاه دانشگاه من

رازی کرمانشاه و دانشگاه یزد و همچنین استفاده از مطالعات 

المللي، جهت تکمیل  های استاندارد بین پیشین و شاخص

ها به روش تحلیل   ها است. مراحل شناسایي مقوله داده

 محتوای استقرایي به شرح زیر است:

های مرتبط  جمالت و گزارهمجموعه عبارات،  گرداوری -1

های کارآفریني دانشگاهي و تأثیرات بر سازوکاربا نقش 

 بنیان و کدگذاری آنها.  های دانشگاه توسعه شرکت

موعه استخراج مفاهیم از طریق عبارات: در این مرحله، مج -2

شده از نظر مفهومي و موضوعي  های استخراج عبارات و گزاره

ه در یک چارچوب مفهومي باهم مقایسه شده و عباراتي ک

قرار داشتند، در یک دسته قرار گرفته شده و تشکیل یک 

مفهوم را دادند که نام این مفهوم بر اساس محتوای عبارات 

 تعیین شد.

های خرد از طریق مفاهیم: در مرحله بعدی  تعیین مقوله -3

ارزیابي هرمي، مجموعه مفاهیمي که از نظر معنایي دارای 

ده و دارای روابط علت و معلولي بوده و اشتراک مفهوم بو

دهند، در یک دسته قرار گرفته  نوعي، همدیگر را پوشش مي به

 و تشکیل یک مقوله خرد دادند.

های کالن و تشکیل چارچوب نهایي: در  تعیین مقوله -4

های خرد که دارای اشتراک  مرحله پایاني، مجموعه مقوله

معلولي  –و علي  موضوعي و معنایي بوده و روابط همبستگي

گذارند، در یک گروه قرار گرفته و  هم اثر مي دارند و بر روی

 دهند. یک مقوله کالن را تشکیل مي

برای شناسایي و تحلیل الگوهای فکری، از مدل تحلیلي کیو 

 استفاده شده. مراحل اجرای روش کیو به شرح زیر است:

رادی که کنندگان: در این مرحله از میان اف انتخاب مشارکت -1

عنوان  اهالي گفتمان( تعدادی به) در گفتمان حضور دارند

سازی،  نمونه افراد برای مشارکت در مطالعه کیو، یعني مرتب

 شوند. انتخاب مي

 نمونه آماري پژوهش -1جدول 

 دانشگاه

 بخش کیفی بخش کمی

عضو هیات 

 علمی
 نمونه کل دانشجو مدير عضو هیات علمی نمونه کل دانشجو مدير

 10 1 2 7 30 4 3 23 دانشگاه يزد

 9 2 1 6 19 6 2 11 دانشگاه رازی

 6 1 0 5 13 4 2 7 دانشگاه امام خمینی

 25 4 3 18 62 14 7 41 مجموع

 روش و ابزارهاي تجزیه و تحليل داده ها -2جدول 

 روش و ابزار تجزيه و تحلیل مورد تحلیل

 روش تحلیل محتوای کیفی استقرايی رات کارآفرينی دانشگاهی بر توسعه شرکتهای دانشگاه بنیانها و مقوله های تاثی سازوکارشناسايی شاخص ها، 

 SPSSنرم افزار  –استفاده از مدل تحلیلی کیو  بنیان  شناسايی و تحلیل الگوهای فكری حاکم بر تاثیرات کارآفرينی دانشگاهی بر توسعه شرکتهای دانشگاه
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ی و تحلیل عاملي کیو: در ساز طراحي نمودار کیو، مرتب -2

شود، نمودار کیو  هایي که با روش کیو انجام مي بیشتر پژوهش

 گردد.  ای طراحي مي به شکل توزیع نرمال بر روی صفحه

کنندگان از  های کیو توسط مشارکت یل پرسشنامهتکم -3

طریق موافقت یا مخالفت با یک گزاره و مکانیزم بر اساس 

 تا بسیار موافق( است.)بسیار موافق  7تا  1بازه 

های حاصل  منظور تحلیل آماری داده تحلیل نتایج کیو: به  -4

از روش تحلیل عاملي اکتشافي استفاده  ،ها سازی از مرتب

 شود که یک روش چندمتغیره است.  مي

روایي این بخش از : تفسیر الگوهای فکری شناسایي شده -5

تعدادی از  ها و مفاهیم استخراج توسط  طریق بررسي گزاره

کارشناسان پژوهش تایید شده است و برای محاسبه پایایي 

و در   KMOپژوهش در بخش الگوهای فکری از شاخص

بخش تحلیل آماری از شاخص کرونباخ استفاده شده است 

  (.3)جدول 

تا شهریور  1398محدوده زماني این پژوهش از اواخر بهمن 

 .استبوده  1400

 

 بحث -4
 شناسي پژوهش، مجموعه بر اساس روشدر این بخش، 

تحلیل شده و اطالعات الزم در  و  گردآوری، تجزیه ،ها داده 

 ن قرار گرفته است.یمورد تحلیل و تبیهای مختلف  بخش

 ینیكارآفر يها  ها و مقوله سازوكار نييو تع ییشناسا 4-1

 انيبن  دانشگاه يدانشگاه موثر بر توسعه شركتها

های  ها و مؤلفهسازوکارتا مجموعه  ضرورت دارددر ابتدا 

بنیان تعیین   های دانشگاه حمایتي دانشگاه در توسعه شرکت

شود. برای این منظور، از روش تحلیل محتوای کیفي استقرایي 

استفاده شده است. مراحل روش تحلیل محتوای استقرایي در 

بخش روش شناسي تشریح شده است. به دلیل حجم بسیار 

محتوا در هر بخش و محدودیت حجم  زیاد نتایج تحلیل

مقاله، در این بخش، ناگزیر، تنها مقوله های خرد و کالن ارائه 

 (.4شده است )جدول 

ها و عوامل کارآفریني سازوکاربر اساس نتایج نهایي، 

بنیان  های دانشگاه وانند در توسعه شرکتت دانشگاهي که مي

 کرد: توان در هشت مقوله اصلي تحلیل مؤثر باشند را مي

دگرگوني و تغییر در ذهنیت و نگرش دانشگاه به  -1

بسیاری از قوانین و  سرمنشأتواند  این دگرگوني مي :کارآفریني

اقدامات جدید دانشگاه در حوزه نوآوری و کارآفریني باشد. 

 های فعالیتها نسبت به گذشته بیشتر به سمت  دانشگاه

ش دانشگاه کارآفرینانه گرایش پیدا کردند و در مجموع نگر

نسبت به کارآفریني تقویت شده است. البته این تغییر نگرش 

و سیاست، تنها منحصر به یک بخش یا گروه خاص از 

بلکه ذهنیت دانشجویان در کنار اساتید و  ،دانشگاه نشده است

مدیران دانشگاه متحول شده و در مجموع نیروی انساني 

این حوزه توانند در  دیده و کارکنان دانشگاه مي آموزش

 تأثیرگذار باشند. 

 :های فردی عوامل و عناصر سیستم کارآفریني ویژگي -2

ات های فردی دانشجویان و اعضای هی ها و مهارت تجربه

پذیری و  نفس، تشخیص فرصت، ریسک سطح اعتمادبهعلمي،  

خالقیت فردی دانشجویان و اساتید و سایر افراد، میزان 

های علمي  رت در زمینهسرآمدی افراد از نظر تخصص و مها

و سطح آموزش نیروی انساني فعال در دانشگاه همگي در این 

شناختي، سطح  حوزه تأثیرگذار هستند. همچنین مسائل روان

ماجراجویي نیروی انساني و سطح انگیزه و روحیه نیروی 

 انساني نیز حائز اهمیت است.

بدیهي است  :ها و منابع مالي دانشگاه وضعیت زیرساخت -3

های مرتبط در  ه امکانات و تجهیزات دانشگاه و زیرساختک

 ها بنیان مؤثر است. این زیرساخت  های دانشگاه توسعه شرکت

افزاری و  امکانات سختشامل بودجه و منابع مالي دانشگاه، 

های الزم  فراهم نمودن فضا و زیرساختافزاری دانشگاه،  نرم

مالي و های فیزیکي،  از ابعاد مختلف مانند زیرساخت

 ... است.ای و  مشاوره

برخي  :های کالن در مورد کارآفریني قوانین و سیاست -4

بنیان، از حوزه   های دانشگاه رگذار در توسعه شرکتعوامل تأثی

ها و  اختیارات دانشگاه خارج بوده و به قوانین، چارچوب

شود.  های کالن وزارت علوم و کل کشور مربوط مي سیاست

به حقوق و قوانین مربوط به مالکیت فکری  توان برای مثال مي

های  توانند از طریق مشوق مي ها دولتاز طرفي اشاره کرد. 

ها در   گذاری  ریزی و سیاست  برنامهمالیاني و زیرساختي و 

ها  ها و شرکت سطح کالن بر وضعیت و عملکرد دانشگاه

نقش عوامل خارج از دانشگاه مثل وضعیت تأثیرگذار باشند. 
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 نتایج پایایی ابعاد پژوهش -3جدول 

 KMOضريب  ضريب کرونباخ ها بخش

 ----- 0.76 دگرگونی نگرش دانشگاه به کارآفرينیبعد 

 ---- 0.78 های فردی  بعد ويژگی

 ---- 0.66 بعد زيرساختی

 ---- 0.71 قانونی -بعد سیاسی 

 ---- 0.81 بعد تعامالت و روابط دانشگاهی

 ----- 0.78 نیبعد انحصارزدايی کارآفري

 ----- 0.7 بعد موانع فرهنگی و اداری

 ----- 0.73 بعد حمايتی دانشگاه از کارآفرينی

 0.81 ---- بنیان  های دانشگاه الگوی فكری حاکم بر تأثیرات دانشگاه يزد بر توسعه شرکت

 0.65 ----- بنیان  دانشگاههای  الگوی فكری حاکم بر تأثیرات دانشگاه رازی بر توسعه شرکت

 0.75 ---- بنیان  دانشگاههای  الگوی فكری تأثیرات دانشگاه امام خمینی بر توسعه شرکت

 0.66 ----- بنیان  دانشگاههای  الگوی فكری حاکم بر تأثیرات دانشگاه يزد بر توسعه شرکت

 

 شگاه بنيانهاي دان هاي كالن مرتبط با تأثيرات عوامل حمایتی دانشگاه بر توسعه شركت مقوله -4جدول 

 های کالن مقوله های خرد مقوله

 های دانشگاه به سمت کارآفرينی ها و برنامه تغییر و دگرگونی سیاست
دگرگونی و تغییر در ذهنیت و نگرش دانشگاه به 

 کارآفرينی
 نوع نگرش دانشگاه به حوزه کارآفرينی

 در نگرش و فرهنگ دانشجويان نسبت به کارآفرينی رییتغ

 وی انسانی دانشگاه در زمینه کارآفرينیکیفیت نیر
 های فردی عوامل و عناصر سیستم کارآفرينی ويژگی

 ها و عناصر فردی مؤثر در کارآفرينی ويژگی

 بودجه دانشگاه در زمینه کارآفرينی
 ها و منابع مالی دانشگاه وضعیت زيرساخت

 ها و امكانات در حوزه کارآفرينی زيرساخت

 قوانین مالكیت فكری

 های کالن در مورد کارآفرينی قوانین و سیاست

 ها در حوزه کارآفرينی های کلی دانشگاه وضعیت قوانین و سیاست

 کشور های دانشگاه بنیان در نظام اداری تعريف جايگاه شرکت

 های کالن کشور در زمینه کارآفرينی سیاست

 نقش دولت در توسعه کارآفرينی دانشگاهی

 ها و ... ها و کمیته کت و تقويت همكاری گروهی از طريق تشكیل گروهسازی، مشار شبكه
های دانشگاهی در  ها، مراکز و شبكه نقش همكاری

 کارآفرينی
 تقويت ارتباطات دانشگاه با ساير نهادهای کارآفرين

 نقش مراکز و نهادهای رشد دانشگاهی در کارآفرينی

 گیری کارآفرينی انحصار زدايی و همه

 آزادی انتخاب گیری کارآفرينی زدايی و همه انحصار

 استفاده از کلیه منابع دانشگاه

 موانع اداری در حوزه کارآفرينی

 وجود موانع فرهنگی و اداری در حوزه کارآفرينی
 ها های حاکم بر کارآفرينی در دانشگاه ارزش

 فرهنگ ضد کارآفرينی

 محیط امنیتی

 ها آفرينی در دانشگاههای آموزشی کار تقويت برنامه

و اقدامات دانشگاه در حمايت از  ها برنامهها،  سیاست

 کارآفرينی

 ها با نیازها و الزامات کارآفرينی سطح آشنايی دانشگاه

 کارآفرينی های فعالیتهای دانشگاه در زمینه حمايت از  اقدامات و برنامه

 آفرينیهای تشويقی دانشگاه در راستای کار ها و برنامه سیاست

 های بازاريابی در کارآفرينی سیاست
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وم در ترویج های وزارت عل کلي کارآفریني و سیاستگذاری

 باشد. های مؤثر در این مقوله مي از دیگر مؤلفه... کارآفریني و

 :دانشگاهي در کارآفریني یها شبکهو  ها یهمکارنقش  -5

ها،  های گسترده و مشارکت این مقوله به سه مؤلفه همکاری

ایجاد ارتباطات و نقش مراکز رشد اشاره دارد. در حوزه 

های ارتباطي و   گیری شبکه  توان به شکل ها مي همکاری

افزایي علمي و فناوری و  منظور هم ساماندهي متولیان به

های گروهي دانشگاهي  سازی و تقویت کارها و پروژه تجاری

کاران اندر و بین دانشگاهي، هماهنگي و همکاری بین دست

های  مختلف حوزه کارآفریني و اشتغال و توسعه شبکه

. ارتباط ها اشاره کرد. های علمي در دانشگاه اجتماعي و کمیته

و پیوند دانشگاه با افراد متخصص و کارآفرین باتجربه، 

های علم و فناوری و  ها با پارک ارتباطات بین دانشگاه

صنعت و مراکز تعامالت و روابط متقابل بین دفاتر ارتباط با 

ای از این  های مختلف، نمونه رشد دانشگاهي در بین دانشگاه

 روابط است.

این مقوله اشاره به  :گیری کارآفریني زدایي و همه  انحصار -6

این مسئله مهم دارد که تا زماني که انحصارگرایي در 

ها  وجود داشته و منابع انساني دانشگاه و زیرساخت ها دانشگاه

شود، کارآفریني  ک قشر یا گروه خاص هزینه ميبرای ی صرفاً

های  دانشگاهي با رشد و توسعه مواجه نشده و شرکت

باید  نیبنابرا ؛دانشگاه بنیان نیز وارد مسیر توسعه نخواهند شد

علمي و  ای عمل کرد که دانشجویان و اعضای هیئت گونه به

سایر گروه، آزادی در انتخاب داشته و از انحصار منابع و 

یالت در دانشگاه جلوگیری کرد و از منابع بالاستفاده تسه

 های کارآفرینانه بهره برد. گیری اندیشه دانشگاه در جهت همه

از  :و اقدامات دانشگاه در حمایت از کارآفریني ها برنامه -7

توان به توجه به  های دانشگاه مي ترین اقدامات و برنامه مهم

علمي  عضای هیئترویکرد نوآوری و تشویق دانشجویان و ا

های ابتکاری  ها و طرح نامه حمایت از پایانبه سمت نوآوری، 

شناسایي و سازماندهي دانشجویان مستعد و دانشجویان، 

های آموزشي کارآفریني و  برگزاری دورهتوانمندسازی، 

های  ها و جشنواره استارتاپ، برگزاری سمینارها، کارگاه

 ...ي و کارآفریني وهای بازاریاب کارآفریني، تقویت مهارت

 اشاره کرد.

از  :وجود موانع فرهنگي و اداری در حوزه کارآفریني -8

های کلي  توان به نقش برخي ارزش ترین این موانع مي مهم

ها  و سنتها  حاکم بر دانشگاه اشاره کرد که این ارزش

وپای اعضای دانشگاه بوده و  عنوان یک زنجیر بر دست به

دهد. همچنین باید به  دازی را نميپر اجازه فعالیت و ایده

برخي موانع اداری دانشگاهي اشاره کرد که برای ثبت ایده و 

ای  یا گرفتن بودجه و کمک و تسهیالت، فرایندهای پیچیده

 نیهمچندارد.  وجود دارد که بعضاً افراد را از فعالیت بازمي

ها اشاره کرد که  باید به امنیتي بودن فضای برخي دانشگاه

 راه توسعه باشد. درند یک مانع مهم توا مي

شناسایی و تحليل الگوهاي فكري حاكم بر تاثيرات  4-2

 بنيان  كارآفرینی دانشگاهی بر توسعه شركتهاي دانشگاه

هایي که در ارتباط با  در این بخش، مجموعه تفکرات و دیدگاه

های  ه شرکتتأثیرات کارآفریني دانشگاهي بر توسع

 شناسایي و تحلیل شده است. بنیان دارد،   دانشگاه

از نظر بررسي ویژگي های فردی کارشناسان، بیشتر 

کارشناسان منتخب پژوهش، دارای مدرک دکتری و عضو 

 مدیر یا کارمند بودند. ،دانشجو ،علمي بوده و مابقي هیئت

چهارم آنها  سال و یک 2سوم کارشناسان زیر  همچنین یک

 سال سابقه خدمت را فعالیت داشتند. 10بیش از 

های کارشناسان پژوهش  هدف اصلي این بخش، تحلیل دیدگاه

ها و  بندی تفکرات آنها است. کارشناساني که دیدگاه و دسته

های نزدیکي نسبت به هم دارند در یک دسته قرار  اندیشه

منظور ارزیابي  دهند. به و تشکیل یک الگوی فکری ميگرفته 

تر، مفاهیم استخراج شده در بخش تحلیل محتوا، جهت  دقیق

سنجش اثرات به تفکیک مورد بررسي قرار گرفته و تحلیل 

گانه در بخش پیشین انجام  های هشت نهایي بر اساس مقوله

 (.5شده است )جدول 

مؤثر بر توسعه  یفکر منظور شناسایي و تحلیل الگوهای به

های دانشگاه بنیان، از تحلیل عاملي اکتشافي استفاده  شرکت

های  در تحلیل عاملي، از تکنیک تحلیل مؤلفه شده است.

اصلي و ماتریس همبستگي استفاده شده است. همچنین مدل 

تر عوامل  چرخش واریماکس برای سنجش دقیق

شده در شده است. نتایج نهایي الگوهای تعیین  کارگرفته به

مشخص شده است. در این بخش معموالً الگوهایي  6جدول 

عنوان یک الگوی  باشند به 1که دارای مقدار ویژه باالتر از 
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 طيف سنجی تاثيرات كارآفرینی دانشگاهی -5جدول 

7 6 5 4 3 2 1 

تاثیرگذاری مثبت بسیار 

زياد / عامل تعیین کننده 

/  اين عامل، غیرقابل 

حذف و غیرقابل 

گزين است و حتما جاي

 بايد باشد

تاثیرگذاری مثبت  

زياد / عامل تعیین 

کننده / اين عامل بايد 

باشد اما در صورت 

نبود، می توان عامل 

مشابه را جايگزين آن 

 کرد

تاثیرگذاری مثبت 

متوسط / عامل موثر 

است اما تعیین کننده 

نیست/ وجودش، 

مزيت، اما در نبودش 

نیز اتفاق بدی نمی 

 افتد

رگذاری مثبت تاثی

کم و اندک / 

نقش ضعیف / در 

صورت لزوم، 

حتی می توان اين 

عامل را در نظر 

 نگرفت

بدون هیچگونه 

تاثیری / اساسا اين 

عامل هیچ تاثیری 

به توسعه 

نداردها  شرکت  

دارای تاثیر منفی 

اندک / وجود 

اين عامل می 

تواند تاحدی به 

ضرر شرکت 

 باشد

دارای تاثیر منفی 

اين باال / وجود 

عامل ضرر 

بزرگی به شرکت 

 وارد می کند

 

شوند. البته در این جدول، نتایج مقادیر  مستقل استخراج مي 

چرخش یافته مالک قضاوت است. ستون مقدار ویژه 

 ،کننده، قدرت یک الگو و ستون درصد واریانس تعیین

دهنده اهمیت و درصد پوشش یک الگو از موضوع  نشان

دهد که یک الگو تا  نس نشان ميپژوهش است. درصد واریا

های  دانشگاه بر توسعه شرکت یک تواند تأثیرات چه میزان مي

دانشگاه بنیان را پوشش داده و تفسیر و تحلیل کند. هر چه 

دهنده اهمیت بیشتر  میزان درصد واریانس بیشتر باشد، نشان

الگو است. مقدار تجمعي نیز، درصد تجمعي واریانس را نشان 

 دهد.  مي

، هفت الگو شناسایي شدند که این الگوها 6ر اساس جدول ب

از نظر وزن و اهمیت نزدیک به هم بوده و هرکدام بیانگر یک 

اندیشه و تفکر هستند اما در نهایت چهار الگوی نخست 

 عنوان الگوهای اصلي انتخاب شدند. به

پس از شناسایي تعداد الگوها و میزان اهمیت آنها، در این 

حتوای هر الگو مشخص شود، به این معني که مرحله باید م

ها و سازوکارمشخص شود هر الگو نشانگر تأثیرات چه 

های  هایي از کارآفریني دانشگاهي بر توسعه شرکت مؤلفه

مقادیر  7بنیان است. برای این منظور در جدول   دانشگاه

ها را برای هر یک از الگوها سازوکارها و  بارهای عاملي مؤلفه

است. در این جدول،  1که مقداری بین صفر تا مشخص شده 

دهد  مشخص شده که نشان مي 0.6تر از  بارهای عاملي بزرگ

ها و مفاهیم  که هر الگوی فکری دربرگیرنده کدام یک از مؤلفه

 است.

توان محتوای هر الگو را از طریق  مي 5به نتایج جدول  باتوجه

 های درون آن شناسایي کرد.  مؤلفه

هاي فكري شناسایی شده در بخش تأثيرات الگو -6جدول 

بنيان بر   هاي دانشگاه ها بر توسعه شركت هاي حمایتی دانشگاهسازوكار

 اساس مدل تحليلی كيو

الگوهای 

 فکری

 مقدار چرخش یافته

مجموع 

 مقدار ویژه

درصد 

 واریانس

مقدار 

 تجمعی

1 7.991 12.889 12.889 

2 5.095 8.218 21.107 

3 4.625 7.460 28.567 

4 4.618 7.449 36.016 

5 4.473 7.214 43.230 

6 4.438 7.158 50.389 

7 4.069 6.563 56.951 

 الگوي فكري اول:

جلوگیری از انحصار (، تنها سه مؤلفه 8در این الگو )جدول 

دانش و قدرت در دست یک گروه و تالش برای اشتراک 

محور  شتغییر سیاست دانشگاه از آموزش و پژوه، عمومي آن

ارتباط و پیوند و  بودن صرف به سمت فرهنگ کارآفرینانه

عنوان  را به دانشگاه با افراد متخصص و کارآفرین باتجربه

 شناسد.  جایگزین مي کننده غیرقابل های تعیین مؤلفه

های سازوکارکننده  در مجموع این الگو چندان به نقش تعیین

اه بنیان معتقد های دانشگ ها در توسعه شرکت حمایتي دانشگاه

ین کننده های محدودی را به عنوام مؤلفه تعی نیست و مؤلفه

طرفداران کننده قابل جایگزین،  های تعیین از مؤلفه شناسد. مي

های دانشگاه به کارآفریني،  ها و سیاست این تفکر به تغییر نگاه

تغییر نگاه دانشگاه از تولید محتوای نظری به سمت تولید ایده 

های فردی اعضای  ، ویژگيسازی و تجاری کارآفریني و

توجه به مراکز دانشگاه شامل سرآمدی و کادر اموزش دیده، 

محور، دفاتر ارتباط با  های مسئله رشد دانشگاهي مانند انجمن
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ها بر  اي حمایتی دانشگاههسازوكاربراي الگوهاي فكري شناسایی شده در بخش تأثيرات ها  و شاخصها  مقادیر بارهاي عاملی هر یک از مولفه -7جدول 

 بنيان بر اساس مدل تحليلی كيو  هاي دانشگاه توسعه شركت

 متغیرها
 الگوهای فکری

 متغیرها
 الگوهای فکری

1 2 3 4 1 2 3 4 

P1         P26     0.9   

P2         P27       0.9 

P3         P28       0.56 

P4   0.97     P29         

P5 0.96       P30     0.9   

P6         P31       0.9 

P7         P32         

P8         P33         

P9         P34 0.52       

P10         P35         

P11   0.97     P36         

P12 0.96       P37         

P13         P38         

P14         P39         

P15         P40         

P16   0.97     P41         

P17 0.96       P42         

P18 0.96       P43         

P19         P44         

P20         P45         

P21     0.9   P46         

P22       0.9 P47         

P23       0.56 P48 0.88       

P24         P49 0.88       

P25         P50         

 

های  صنعت، واحدهای فناوری و غیره جهت حلب حمایت

و ها  های دانشگاه از برگزاری استارتاپ و برنامه بیروني

محور دانشگاه و در کنار آن   ها تا رویکرد نوآور جشنواره

 استفاده از منابع بالاستفاده تاکید دارند.

توانند از نقش  د به این الگو نميحال کارشناسان معتق بااین

وجود ، فرایندهای اداری و بوروکراسي دانشگاهيمخرب 

 ،فرهنگ بعضاً ضد کارآفریني در بین اعضای مختلف دانشگاه

پذیری  عدم ریسک، سازی ها در زمینه تجاری ضعف دانشگاه

خالء ، عوامل و مسئولین دانشگاه در زمینه کارآفریني

و  ها ن مالکیت فکری در دانشگاهگذاری و ضعف قوانی قانون

 پوشي کنند. چشم ها محیط امنیتي دانشگاه

 :دومالگوي فكري 

( 9بر خالف الگوی اول، کارشناسان الگوی دوم )جدول 

ها دارند. در  ها در توسعه شرکت اعتقاد زیادی به نقش دانشگاه

ای به عامل  بر خالف الگوی اول، اشاره (7جدول ) این الگو

و اشتراک دانش کارآفریني در بین اعضای  زدایي انحصار

های ارتباطات و پیوندهای  مختلف دانشگاه نشده است. مقوله

های تشویقي و حمایتي  دانشگاه با مراکز مختلف، سیاست
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دانشگاه از کارآفریني، اقدامات دانشگاه در حوزه بازاریابي و 

های کالن  های و مزایای دانشگاهي، عوامل و سیاست مشوق

های فردی  در حوزه کارآفریني و سطح مهارتکشور 

و  کننده علمي از عوامل مهم تعیینات دانشجویان و اعضای هی

 جایگزین است. غیرقابل

ها،  در اولویت دوم، نقش دسترسي به امکانات و زیرساخت

های دولت، تأثیرات مراکز و نهادهای علمي و صنعتي  سیاست

وجه به بازارها و های دانشگاه در ت درون دانشگاهي، سیاست

های در حوزه کارآفریني و  گذاری حمایت از برخي سرمایه

های دانشگاه به سمت کارآفریني،  ها و سیاست تغییر نگرش

های  های فردی اعضای دانشگاه در توسعه شرکت ویژگي

دانشگاه بنیان مؤثر است اما عوامل منفي مانند ضعف 

گذاری و  نونسازی، نگاه نامتوازن دانشگاه، خأل قا تجاری

های منفي به شمار  سطح محیط امنیتي دانشگاه از مؤلفه

 روند. مي

 :سومالگوي فكري 

(، شباهت زیادی به الگوی دوم 10الگوی فکری سوم )جدول 

کننده آن کمتر بوده اما از نظر  داشته، اگرچه تعداد عوامل تعیین

 مفهومي تا حدی با الگوی دوم همگن است. 

وجود فرهنگ بعضاً ضد کارآفریني ی تنها البته این الگوی فکر

میزان توجه و ضعف در  در بین اعضای مختلف دانشگاه

عنوان موانع  را به المللي ها به بازارهای داخلي و بین دانشگاه

 داند. بنیان مي  های دانشگاه توسعه شرکت

 :چهارمالگوي فكري 

کننده الگوی  در الگوی فکری چهارم عالوه بر عوامل تعیین

ها زیرساختي و عوامل کالن نیز مدنظر قرار گرفته  م، مؤلفهسو

های جلوگیری از انحصار  است. همچنین نقش مؤلفه

کارآفریني در بین یک گروه خاص، استفاده از همه منابع، 

آزادی در انتخاب، موقعیت و امکانات دانشگاه، مراکز رشد، 

نفس  ارتباطات و پیوندهای دانشگاه با کارآفرینان، اعتمادبه

های دانشگاه در قبال کارآفریني و  کارآفرینان، تغییر سیاست

های  ه نیز بر توسعه شرکتحاکم بر دانشگا یها ارزش

 (.11انکار است )جدول  بنیان غیرقابل  دانشگاه

هایي  پژوهش با پژوهشچنانچه مقایسه تطبیقي بین نتایج این 

 و رودریگورز [20]همکاران  و گونزالز دیونز پابلو جانمانند 

گیرد مشخص مي شود این  صورت مي [18]همکاران  و گولیا

های کارآفریني دانشگاهي   پژوهش به بررسي برخي مولفه

پرداخته بودند که پژوهش حاضر در بخشي از کار خود، ای 

همچنین نتایج وسعه داده است. ها را بازنگری و ت  مولفه

 [27]فرد و همکاران  وهش با  پزوهش الماسيبیقي این پژتط

نشان مي دهد که انها کارآفریني دانشگاهي را در سه بخش 

محیط، محصول و فناوری تقسیم کرده و با تقسیم بندی مورد 

محور پژوهش حاضر متفاوت است، اما در مقایسه با پژوهش 

های کارآفریني   ریبا مولفهتق [28]ی و همکاران رومز

دانشگاهي این پژوهش با پژوهش فعلي همگن و هماهنگ 

 است.

 يان بن  هاي دانشگاه ها بر توسعه شركت هاي حمایتی دانشگاهسازوكاردر مورد تأثيرات تشریح الگوي فكري اول  -8جدول 

هاسازوکارعوامل و  وضعیت تأثیرگذاری  

کننده و  عامل تعیین

جايگزين غیرقابل  

 جلوگیری از انحصار دانش و قدرت در دست يک گروه و تالش برای اشتراک عمومی آن

 محور بودن صرف به سمت فرهنگ کارآفرينانه تغییر سیاست دانشگاه از آموزش و پژوهش

 فراد متخصص و کارآفرين باتجربهارتباط و پیوند دانشگاه با ا

کننده اما قابل  عامل تعیین

 جايگزين

 ها ها توسط دانشگاه های آموزشی کارآفرينی و استارتاپ و جشنواره برگزاری دوره

 های علمی،  نقش میزان سرآمدی افراد از نظر تخصص و مهارت در زمینه

 دانشگاهانداز اصلی يک  درک و قراردادن رويكرد نوآوری در چشم

 ها ها و دانشگاه های بالاستفاده سازمان لزوم استفاده از منابع و ظرفیت

های  محور، دفاتر ارتباط با صنعت، واحدهای فناوری و غیره جهت حلب حمايت های مسئله توجه به مراکز رشد دانشگاهی مانند انجمن

 بیرونی

 سازی ید ايده و کارآفرينی و تجاریتغییر نگاه دانشگاه از تولید محتوای نظری به سمت تول

 ها ديده در دانشگاه وجود کادر اداری آموزش

 عامل مخرب با

تأثیر منفی نسبی   

 ها دانشگاه امنیتی بودنسطح 

 ها گذاری و ضعف قوانین مالكیت فكری در دانشگاه خالء قانون
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 پذيری عوامل و مسئولین دانشگاه در زمینه کارآفرينی عدم ريسک

 سازی ها در زمینه تجاری ف دانشگاهضع

 کارآفرينی در بین اعضای مختلف دانشگاه وجود فرهنگ بعضاً ضد

 عنوان يک مانع در کارآفرينی،  فرايندهای اداری و بوروکراسی دانشگاهی به

 

 بنيان  هاي دانشگاه ها بر توسعه شركت هاي حمایتی دانشگاهسازوكاردر مورد تأثيرات تشریح الگوي فكري دوم  -9جدول 

هاسازوکارعوامل و  وضعیت تأثیرگذاری  

کننده و  عامل تعیین

جايگزين غیرقابل  

 نگ کارآفرينانهمحور بودن صرف به سمت فره تغییر سیاست دانشگاه از آموزش و پژوهش

 ارتباط و پیوند دانشگاه با افراد متخصص و کارآفرين باتجربه

 سازی تغییر نگاه دانشگاه از تولید محتوای نظری به سمت تولید ايده و کارآفرينی و تجاری

 گذاران و صاحبان صنايع ها به جذب سرمايه توجه نهادهای درون دانشگاه

 های کارآفرينی ها برای فعالیت هها و مزايايی دانشگا نقش مشوق

 علمی و ساير اعضای دانشگاه های فردی اعضای هیئت نقش تجارب و مهارت

 های دانشگاه بنیان سازی و بازاريابی در سطح جامعه برای پذيرش محصوالت تولیدی شرکت آماده

 های دانشجويان علمی در رشد و پرورش استعداد و ايده نقش اعضای هیئت

 اشتغال و کارآفرينی حوزه مختلف اندرکاراندست بیننگی و همكاری هماه

 کالن سطح در هاگذاریسیاست و ريزیبرنامه دولتی، هاینقش حمايت

 مشی کلی کشور  های کالن در ترويج کارآفرينی و حمايت مالی و خط نقش سیاستگذاری

 رای هر رشته علمی به دلیل ماهیت متفاوت آنهاهای کارآفرينی مجزا ب اقدام دانشگاه برای تدوين برنامه

 ها ديده در دانشگاه وجود کادر اداری آموزش

 شناسايی و سازماندهی دانشجويان مستعد و توانمندسازی دانشجويان خالق و نوآور

 های دانشگاه بنیان سطح تجربیات و سوابق يک دانشگاه در زمینه کارآفرينی و شرکت

 های علمی و کار گروهی سازی و کمیته افزايی علمی و فناوری و تجاری منظور هم هی متولیان بهساماند و ارتباطی یهاشبكه گیریشكل

 حوزه اين هاینامهآيین و مقررات و قوانین ها،حمايت اهداف، ها،يكپارچگی برنامه

کننده اما قابل  عامل تعیین

 جايگزين

 های بیرونی محور، دفاتر ارتباط با صنعت، واحدهای فناوری و غیره جهت حلب حمايت های مسئله نتوجه به مراکز رشد دانشگاهی مانند انجم

 وکار، تحقیقات بازاريابی و غیره ها در توسعه ايده و کسب دهنده نقش مهم مراکز شتاب

 بنیان دانشگاهی در اکوسیستم صنايع دولتی و يا خصوصی های دانش یری شرکتگ شكل

 به مهارت و پتانسیل در انتخاب برای افراد باتوجهوجود آزادی 

 ها با نیازها و تقاضای روز جامعه و دانشگاه آشنايی دانشگاه

 ها در بخش تحقیق و توسعه افزايش بودجه دانشگاه

 وکار و کارآفرينی در سطح کشور نقش عوامل خارج از دانشگاه مثل وضعیت کلی کسب

 بنیان دانشگاه های شرکت و کارآفرينی زمینه در دانشگاه افزاری نرم و افزاری سخت امكانات و ایمشاوره و مالی فیزيكی، هایزيرساخت

 های مالیانی و زيرساختی ها از طريق مشوق نقش دولت در توسعه اين شرکت

 وکار مستقل اندازی يک کسب تغییر تفكر دانشجويان از اشتغال سازمانی صرف به سمت راه

 های دانشگاه بنیان های حاکم بر دانشگاه در زمینه کارآفرينی و کارکرد شرکت نقش ارزش

 پذيری و خالقیت فردی دانشجويان و اساتید و ساير افراد نفس، تشخیص فرصت، ريسک سطح اعتمادبه

 ريزی کشور بنیان در نظام آموزشی و برنامه های دانش تعريف جايگاه شرکت

 های مادی و معنوی های کاربردی از طريق حمايت ه برای تبديل نظر به ايدهکردن فضا در دانشگا فراهم

 هاگذاری در دانشگاه های با قابلیت سرمايه ها و انتخاب طرح ها و ايده توجه به فرايند ارزيابی طرح

 المللی ها به بازارهای داخلی و بین میزان توجه دانشگاه

 بین دانشجويان و ساير اعضاگرايی و میل به استقالل در  سطح برون

 های درونی و بیرونی اعضای دانشگاه سطح انگیزه

 ها به امكانات و خدمات علمی و کالن سطح دسترسی دانشگاه
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 انداز اصلی يک دانشگاه درک و قراردادن رويكرد نوآوری در چشم

 های دانشگاه به سمت اهداف کاراد مصوب وزارت علوم تغییر جهت سیاست

 ود فرهنگ بعضاً ضد کارآفرينی در بین اعضای مختلف دانشگاهوج

 های علم و فناوری ها با پارک گسترش ارتباطات بین دانشگاه

 ها و نزديكی به مراکز علمی و فناوری موقعیت مكانی دانشگاه

 عامل مخرب با

تأثیر منفی نسبی   

 سازی ها در زمینه تجاری ضعف دانشگاه

 ها ضعف قوانین مالكیت فكری در دانشگاه گذاری و خالء قانون

 ها سطح محیط امنیتی دانشگاه

 های دانشگاه بنیان انسانی در زمینه بها دادن به شرکت های فنی در مقابل علوم نگاه نامتوازن دانشگاه به رشته

 
 هاي دانشگاه بنيان  ه شركتها بر توسع هاي حمایتی دانشگاهسازوكاردر مورد تأثيرات تشریح الگوي فكري سوم  -10جدول 

هاسازوکارعوامل و  وضعیت تأثیرگذاری  

کننده و  عامل تعیین

جايگزين غیرقابل  

 انداز اصلی يک دانشگاه درک و قراردادن رويكرد نوآوری در چشم

 محور بودن صرف به سمت فرهنگ کارآفرينانه تغییر سیاست دانشگاه از آموزش و پژوهش

 ها های کاری و گردهمايی برای توسعه ايده روهترويج و گسترش تشكیل گ

 ها ها توسط دانشگاه های آموزشی کارآفرينی و استارتاپ و جشنواره برگزاری دوره

 ارتباط و پیوند دانشگاه با افراد متخصص و کارآفرين باتجربه

 ها ديده در دانشگاه وجود کادر اداری آموزش

 وکار مستقل اندازی يک کسب زمانی صرف به سمت راهتغییر تفكر دانشجويان از اشتغال سا

 های مادی و معنوی های کاربردی از طريق حمايت کردن فضا در دانشگاه برای تبديل نظر به ايده فراهم

 شناسايی و سازماندهی دانشجويان مستعد و توانمندسازی دانشجويان خالق و نوآور

 هاگذاری در دانشگاه های با قابلیت سرمايه و انتخاب طرح ها ها و ايده توجه به فرايند ارزيابی طرح

 های درونی و بیرونی اعضای دانشگاه سطح انگیزه

 ها به امكانات و خدمات علمی و کالن سطح دسترسی دانشگاه

 انداز اصلی يک دانشگاه درک و قراردادن رويكرد نوآوری در چشم

کننده اما قابل  عامل تعیین

 جايگزين

 های علم و فناوری ها با پارک ارتباطات بین دانشگاه گسترش

 ها با نیازها و تقاضای روز جامعه و دانشگاه آشنايی دانشگاه

 ها در بخش تحقیق و توسعه افزايش بودجه دانشگاه

 سازی تغییر نگاه دانشگاه از تولید محتوای نظری به سمت تولید ايده و کارآفرينی و تجاری

 وکار، تحقیقات بازاريابی و غیره ها در توسعه ايده و کسب دهنده شتاب نقش مهم مراکز

 وکار و کارآفرينی در سطح کشور نقش عوامل خارج از دانشگاه مثل وضعیت کلی کسب

 علمی و ساير اعضای دانشگاه های فردی اعضای هیئت نقش تجارب و مهارت

 مالیانی و زيرساختیهای  ها از طريق مشوق نقش دولت در توسعه اين شرکت

 پذيری و خالقیت فردی دانشجويان و اساتید و ساير افراد نفس، تشخیص فرصت، ريسک سطح اعتمادبه

 کالن سطح در هاگذاریسیاست و ريزیبرنامه دولتی، هاینقش حمايت

 ها و نزديكی به مراکز علمی و فناوری موقعیت مكانی دانشگاه

 عامل مخرب با

نسبیتأثیر منفی    

 وجود فرهنگ بعضاً ضد کارآفرينی در بین اعضای مختلف دانشگاه

 المللی ها به بازارهای داخلی و بین میزان توجه دانشگاه
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 هاي دانشگاه بنيان  ها بر توسعه شركت هاي حمایتی دانشگاهسازوكاردر مورد تأثيرات تشریح الگوي فكري چهارم  -11جدول 

هازوکارساعوامل و  وضعیت تأثیرگذاری  

کننده و  عامل تعیین

جايگزين غیرقابل  

 انداز اصلی يک دانشگاه درک و قراردادن رويكرد نوآوری در چشم

 محور بودن صرف به سمت فرهنگ کارآفرينانه تغییر سیاست دانشگاه از آموزش و پژوهش

 وزهح اين هاینامهآيین و مقررات و قوانین ها،حمايت اهداف، ها،يكپارچگی برنامه

 ها با نیازها و تقاضای روز جامعه و دانشگاه آشنايی دانشگاه

 سازی تغییر نگاه دانشگاه از تولید محتوای نظری به سمت تولید ايده و کارآفرينی و تجاری

 های کارآفرينی مجزا برای هر رشته علمی به دلیل ماهیت متفاوت آنها اقدام دانشگاه برای تدوين برنامه

 وکار و کارآفرينی در سطح کشور خارج از دانشگاه مثل وضعیت کلی کسب نقش عوامل

 های دانشگاه بنیان رآفرينی و شرکتکا زمینه در دانشگاه افزاری نرم و افزاری سخت امكانات و ایمشاوره و مالی فیزيكی، هایزيرساخت

 های دانشگاه بنیان تسازی و بازاريابی در سطح جامعه برای پذيرش محصوالت تولیدی شرک آماده

 پذيری و خالقیت فردی دانشجويان و اساتید و ساير افراد نفس، تشخیص فرصت، ريسک سطح اعتمادبه

 

 گيري نتيجه -5
ها و  وتحلیل داده در این فصل پس از بررسي و تجزیه      

ها و الگوهای فکری حاکم بر تأثیرات  شناسایي و تحلیل عامل

های  انشگاهي بر توسعه شرکتهای کارآفریني د مؤلفه

گیری نهایي ارائه شده است. در این   بنیان، نتیجه  دانشگاه

ني یپژوهش الگوهای فکری حاکم بر تاثیرات کارآفر

های دانشگاه بنیان ارائه شده است. برای   دانشگاهي بر شرکت

تحلیل نهایي الگوها و ترکیب آنها، مي توان یک الگوی فکری 

. مجموعه الگوهای فکری ارائه شده نهایي را ارائه کرد

صورت کیفي باهم تطبیق و برحسب درصد واریانس و  به

قدرت تأثیرگذاری باهم تلفیق شده و الگوی فکری مهم 

پژوهش حاصل شد. الگوی فکری اصلي پژوهش نگاه 

های حمایتي دانشگاه در سازوکارای به عوامل و  منتقدانه

های  را که مؤلفههای دانشگاه بنیان دارد چ توسعه شرکت

کننده به شمار  های اصلي و تعیین عنوان مؤلفه محدودی را به

هایي که این الگو به آن معتقد است  ترین مؤلفه برد. مهم مي

گروه و  کیاز انحصار دانش و قدرت در دست  یریجلوگ

دانشگاه با  وندیارتباط و پ، آن ياشتراک عموم یتالش برا

دانشگاه  استیس رییتغو  بهباتجر نیافراد متخصص و کارآفر

محور بودن صرف به سمت فرهنگ  از آموزش و پژوهش

است. در واقع بیشتر کارشناسان در بیشتر الگوهای  نانهیکارآفر

فکری به مقوله تغییر سیاست دانشگاه به سمت کارآفریني و 

تغییر تفکر دانشجویان، همگاني شدن کارآفریني و پیوند و 

کننده در  ترین عوامل تعیین عنوان مهم ارتباط با کارآفرینان به

 های دانشگاه بنیان عنوان کردند. باید توجه کرد توسعه شرکت

باید  و جایگزین بوده این عوامل از نظر کارشناسان، غیرقابل که

صورت  مدنظر قرار گیرند. در این میان برخي عوامل نیز به

رح جایگزین مط کننده غیرقابل عنوان عوامل تعیین محدود به

ها با  دانشگاه نیسترش ارتباطات بتوان به گ کنند که مي مي

 یهای فرد نقش تجارب و مهارتی، های علم و فناور پارک

 زانینقش م، دانشگاه یاعضا ریعلمي و سا ات هی یاعضا

ي های علم افراد از نظر تخصص و مهارت در زمینه یسرآمد

در  هاگذاریاستیو س یزریبرنامه ،يدولت هایتینقش حماو 

 اشاره کرد. سطح کالن

از نظر این الگوی فکری، برخي از عوامل باوجود آنکه ممکن 

جایگزین  کننده غیرقابل عنوان عوامل تعیین است گاهي به

ن کننده اما یعنوان عوامل تعی مطرح است اما در مجموع به

به این معني که در صورت  ،شود قابل جایگزین مطرح مي

ترین  عوامل دیگر جایگزین کرد. از مهم با را توان آن لزوم مي

 یبرگزارباید به  ،کننده قابل جایگزین ها و عوامل تعیین مؤلفه

ها توسط  و استارتاپ و جشنواره ينیکارآفر يهای آموزش دوره

های بالاستفاده  لزوم استفاده از منابع و ظرفیت، ها دانشگاه

افراد  یدر انتخاب برا یوجود آزاد، ها ها و دانشگاه سازمان

 لیو گسترش تشک جیترو، لیبه مهارت و پتانس باتوجه

کردن  فراهم، ها توسعه ایده یبرا یيو گردهما یهای کار گروه

 قیاز طر یکاربرد یها نظر به ایده لیتبد یفضا در دانشگاه برا

و  يارتباط هایشبکه یرگیشکلی، و معنو یهای ماد حمایت

و  یو فناور يعلم افزایي منظور هم به انیمتول يسامانده

 یيآشناي، و کار گروه يعلم یها سازی و کمیته تجاری
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توجه به ، روز جامعه و دانشگاه یو تقاضا ازهایها با ن دانشگاه

محور، دفاتر  های مسئله مانند انجمن يمراکز رشد دانشگاه

جهت حلب  رهیو غ یفناور یارتباط با صنعت، واحدها

دیده در  آموزش یوجود کادر اداري، رونیهای ب حمایت

 قیها از طر شرکت نینقش دولت در توسعه ا، ها دانشگاه

ها و  دانشگاه يمکان تیموقعي، رساختیو ز يانیمال یها مشوق

 کردیدرک و قراردادن روی و و فناور يبه مراکز علم يکینزد

ترین این  ، از مهمدانشگاه کی يانداز اصل در چشم ینوآور

براین الگوی فکری پژوهش ها است. بناسازوکارها و  مؤلفه

های دگرش سیاست دانشگاه،  ها را در مقوله ای مؤلفه مجموعه

زدایي، منابع و  اقدامات حمایتي دانشگاه، انحصار

های کاری و مشارکت و عوامل  ها و تشکیل گروه زیرساخت

های  ها و قدرت گیرد که با یکدیگر و در وزن فردی را دربر مي

حال به نقش  ین الگو درعینشود. اما ا مختلف ترکیب مي

سازی، فرهنگ  عوامل منفي و مخرب مانند ضعف در تجاری

پذیری  ضد کارآفریني، موانع اداری و بوروکراسي، عدم ریسک

افراد و اعضای دانشگاه، محیط امنیتي و عدم رعایت قوانین 

 مربوط به حقوق مالکیت فکری اشاره دارد.

شگاه های رازی، یزد موضوع مهم دیگر مقایسه تطبیقي بین دان

و امام خمیني از منظر تاثیرگذاری بر شرکتهای دانشگاه بنیان 

است. مقایسه هر سه دانشگاه نشان مي دهد که هیچکدام در 

مجموع ارتباطات قوی و عمیقي با شرکتهای دانشگاه بنیان 

ندارند. تعداد شرکتهای مرتبط محدود است و اساسا هنوز 

ا این شرکتها پیدا نکردند. همچنین ارتباط محکمي بها  دانشگاه

نتایج نشان مي دهد که سیستم آموزشي، عملکرد دانشجویان 

و تعامل بین اعضای هیات علمي با دانشجویان و همچنین 

های دانشگاه در حوزه کارآفریني تقریبا بین   و سیاستها  برنامه

سه دانشگاه مشابه بوده و تفاوت مهمي مشاهده نمي شود. 

های کالن کارآفریني   ها و برنامه از آن به سیاست البته بخشي

کشور برمي گردد و از حوزه اختیارات دانشگاه خارج است. با 

این حال در بررسي دقیق تر و بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط 

و پیوند بین دانشگاه یزد با دانشگاه رازی، بیشتر و محکم تر 

فکری بین سه  از دانشگاه امام خمیني است. چنانچه الگوهای

اختالف وزن و  که مشخص است ،دانشگاه نیز مقایسه شود

قدرت بین الگوهای فکری در دانشگاه امام خمیني بیشتر از 

واقع در این دانشگاه، اختالف نظر، سایر الگوها است. در 

اندکي کمتر از رازی و یزد است و الگوی فکری اول، قدرت 

گاه یزد، الگوهای تببین کنندگي بیشتری دارد اما در دانش

فگری، نزدیکي و همگني بیشتری باهم دارند. تفاوت جزئي 

دیگری که مي توان به آن اشاره کرد که اینکه در دانشگاه یزد 

و رازی، سطح تاثیرات آنها بر شرکتها در سطح نسبتا باال و 

تعیین کننده قابل جایگزین است اما این تاثیرات در دانشگاه 

تر بوده و بعضا در سطح تعیین کنندگي امام خمیني، اندکي کم

 نیست.

نکته نهایي که باید اشاره کرد اینکه مجموعه عوامل و مولفه 

، همگي مربوط به ابعاد و های تاثیرگذار شناسایي شده

های مختلف اعم از انحصارزدایي، سیاستهای کالن،   مقوله

ویژگي های فردی، سیاستهای دانشگاه و زیرساختها و حتي 

خص های منفي مي شود و مي توان گفت تاثیرات شامل شا

های متعدد بوده و نمي توان بر   کارآفریني دانشگاهي در مقوله

روی مقوله خاصي تمرکز کرد )البته این تحلیل در حالت کلي 

ها   بوده و در بررسي جزئیات ممکن است برخي مقوله

 تاثیرگذار تر باشند(.

 در پایان پیشنهادات الزم ارائه شده است:

های دانشگاه بنیان در قالب  پیشنهاد تأسیس اتحادیه شرکت -

 های کالن وزارت علوم برنامه

اصالح قوانین مرتبط با حقوق مالکیت فکری. این کار باید  -

های وابسته  رکت عمده دانشگاهیان و شرکتبا مشا

 ریزی شود. پي

زمینه سازی برای دانشجویان سه دانشگاه منتخب پژوهش  -

جهت وارد شدن در عرصه ایجاد و ثبت شرکتهای دانشگاه 

 بنیان

های توانمندسازی اعضای   ها و طرح  ارائه و اجرای برنامه -

هیات علمي و دانشجویان مطابق با برنامه آموزشي و 

 پژوهشي دانشگاه 

ضرورت دارد تا اساتید دانشگاه در بیشتر واحدهای درسي،  -

حتي دروس غیرعملي، دست کم نیمي از مقیاس ارزیابي 

و  پردازی و برگزاری کارگاه  علکرد دانشجویان را به ایده

های تعیین شده اختصاص   تحویل کار علمي منطیق با ایده

 .بدهند

جتمعي به منطور پیوند تشکیل خوشه یا شبکه و همچنین م -

های مختلف کشور در جهت تدوین هماهنگ   بین دانشگاه
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ها و اقدامات کارآفریني در جهت توسعه   و یکپارچه برنامه

 های دانشگاه بنیان  شرکت

های کشور با مراکز تحقیقاتي و   گسترش ارتباطات دانشگاه -

کارآفریني خارجي در سطح اروپا و آمریکا از طریق 

نشجو و نخبگان و برنامه های مشترک تبادالت دا

 .المللي  بین
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