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  1چکیده
 ورود دانشگاه به دربارههایی،  هاي نوین اقتصاد جهانی، بحث گرایش حدود یک دهه پیش،

 هاي نوین و سازي ایده اي که تجاري به گونهمودند نداري دانشگاهی را مطرح  کارآفرینی و سرمایه
اجتماعی و نیز مبادله عناصر  -توسعه اقتصادي برايهاي فکري دانشگاهی به ضرورتی جدي  سرمایه

دانش و فناوري از  و کاربردي ساختن فرآیند انتقال ،سازي . تجاريفرهنگی میان جوامع تبدیل شد
سازي دستاوردهاي دانشگاهی از  تجاريامروزه جدید است.  ايه تفعالییا  صنعتمراکز تحقیقاتی به 

هاي  هاي علمی، فنّی، اقتصادي و اجتماعی برخوردار است زیرا یافته اي در توسعه نظام جایگاه ویژه
تواند  ها نصیب جامعه نگردد، نمی کار گرفته نشود و عواید آن که در عرصه عمل به تحقیقاتی، تا هنگامی

زایی، توسعه عدالت و کاهش فقر گردد. در این شرایط، نهادهاي آموزشی،  اشتغالرفاه عمومی،  سبب
تري در توسعه اقتصادي و  رود که نقش فعال نیستند و انتظار می پژوهشتنها داراي نقش آموزش و 

پژوهش بر آن بوده است تا در راستاي معرفی این اي داشته باشند. بنابراین تالش  اجتماعی ملّی و ناحیه
گیري از روش  هاي نوین دانشگاهی، با انجام مطالعات اسنادي و بهره سازي ایده ظام بهینه تجارين

هاي نوین و نتایج  سازي ایده هاي تجاري ترین موانع و محدودیت تحلیلی به بررسی مهم -توصیفی
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ایی براي دانشگاهی بپردازد. در پایان مقاله نیز پس از ارائه الگوي پیشنهادي، راهکاره هاي پژوهش
  هاي نوین دانشگاهی پیشنهاد شده است. سازي ایده بهبود نظام تجاري

  
  کارآفرین دانشگاه ،، کارآفرینیسازي تجاري :يکلید يها واژه

  
  مقدمه

داري ورود دانشگاه به سرمایه ، بحثاقتصاد جهانیهاي نوین گرایش پیش،یک دهه  حدود
هاي دانشگاهی به ضرورتی جدي سازي سرمایهجاريت و در همین راستا، ساختندرا مطرح دانشگاهی 

هاي آتی جوامع و مبادله دانش، اطالعات و عناصر ت برنامهاقتصادي، موفقی - براي توسعه اجتماعی
در دنیاي رقابتی امروز، کارآفرینی دانشگاهی، آرمان پیشرفته ). 1388(عباسی و همکاران، گردید  تبدیل

 ،زیرا) 1386آقا،  مکی آلگردد ( میها دانشگاه که موجب بقايآموزش عالی است براي  یو جذاب
اي براي توسعه اقتصادي تبدیل باید به وسیلهنیست، بلکه علم تنها تولید ، ها هدف دانشگاهامروزه 
پارادایم کارآفرینی دانشگاهی، همواره یکی از اجزاي راهبرد توسعه  .)1388رادفر و همکاران، گردند (

هاي صنعتی و ایجاد هویت جمعی بوده ه یافته و توسعه نیافته براي تشکیل خوشهنواحی کمتر توسع
مؤسسات آموزش  ،پاسخگویی به انتظارات جدیدمنظور  بهبنابراین  .)Etzkoitz et al., 2000ت (اس

تمایل پیدا عالی، به توسعه تحوالت درونی و نیز تحول در نحوه تعامل با محیط اقتصادي اجتماعی 
که ) 1387حسینی،  (فکور و حاجیگردید  1نسل دانشگاه کارآفرین این تحول سبب ایجاد و کردند

گیرند تا کارآفرینی را در ها را به خدمت میزیرساخت از حمایت سازوکارهايگستره وسیعی از 
اي را میان اساتید و  کار گیرند و چنین روحیه صورت تولید به سازمان خود، پرورش دهند، به

 ). Jacob et al., 2003( تقویت نمایندنیز  دانشجویان
تحول از کارآفرینی به رفتار کارآفرینانه، از یاددهی به به  نیز دانشگاهی هاي آموزش بر این اساس،

تبدیل چرخه  ) زیرا،1386آقا،  مکی آل(نیازمند است  نشینی به دانشگاه کارآفرینیادگیري و از برج عاج
آن، همه اجزا در تولید دانش و اطالعات  درکه  استمراحل مختلف ي داراو ه ایده به ثروت، پیوست

یک نیز سازي تحقیقات دانشگاهی در همین راستا، تجاري )1388(رادفر و همکاران، ند م هستسهی
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 هاي آینده خواهد بودهاي کارآفرینی دانشگاهی و از وظایف دانشگاهتفعالیبخش تلفیقی 
)Rasmussen et al., 2006( .توان به بازار رسانیدن یک ایده یا نوآوري دانست سازي را میريتجا

هاي الزم، تهیه نمونه، که با مطالعه دقیق و استخراج نیازهاي بازار، انجام تحقیقات و آزمایش
متقاضی یا بازار  هاي مدیریتی براي عرضه آن بهاستانداردسازي فرآیند توسعه محصول و هماهنگی

که امروزه بسیاري از جا است  آنت این فرآیند تا اهمی ).1388 کاران،(رادفر و همهمراه است 
یقاتی را هاي تحقاي و پروژهطور روزافزون، خدمات مشاوره مؤسسات کشورهاي پیشرفته صنعتی، به

سازي فنّاوري خود رسمیت دهند و از این طریق به تجاريانجام می با همکاري مشترك یکدیگر
  ).Kaylson, 2004(بخشند  می

سازي  اما، تجاريمشخصی دارد  در بسیاري از کشورها، ساختار 1هاي تحقیق و توسعهفعالیتچه،  اگر
 .)1385طباطبائیان و پاکزاد بناب، (کشورها مورد توجه قرار گرفته است برخی هاي جدید، تنها در فناوري

م قانون برنامه چهارم توسعه هاي مههاي فکري دانشگاهی از ویژگیسازي سرمایهدر ایران نیز، تجاري
سازمان (انداز بیست ساله کشور قلمداد گردیده است کشور در راستاي دستیابی به اهداف سند چشم

توانند رفاه  ، نمیکاربردي نشوندکه  نتایج تحقیقات تا هنگامی زیرا، )1383ریزي کشور،  مدیریت و برنامه
در اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزي اي مثال، بر )1388بندریان و قابضی، (ایجاد نمایند عمومی 

کشاورزي بخش هاي دیگر، در سازي بخشروند تجارينیز چنین مباحثی همواره مطرح بوده است زیرا، 
  ).Hammerstedt and Blach, 2008د (هم باید وجود داشته باش
هاي ایران وضعیت ههاي قانونی، دانشگابینیها و پیشعلمی دانشگاه ظرفیتمتأسفانه با وجود 

 )1387حسینی،  (فکور و حاجیسازي نتایج تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی ندارند مناسبی در تجاري
ایجاد هاي ذیربط دیگر در چند سال اخیر، نرخ مراکز کارآفرینی دانشگاهی و برنامه تفعالی با وجودو 

 ر ایران، از میزان متوسط جهانی کمتر استد هاي کارآفرینانه و تعداد کسب و کارهاي نوآورانهفعالیت
سازي  ترین موانع تجاري برآن بوده است تا مهماین پژوهش رو  از این ).1388زاده،  سلمانی (انصاري و

هاي کشور را بررسی نماید و در راستاي تدوین الگوي   دانشگاه پژوهشیهاي نوین و دستاوردهاي  ایده
  ین دانشگاهی پیشنهاداتی ارائه نماید.هاي نو سازي ایده بهینه نظام تجاري
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در تعدادي از  19هاي کارآفرینی دانشگاهی در اواخر قرن نخستین جنبشپژوهش: زمینه نظري 
هاي رشد سازمانی به سمت هاي ایاالت متحده آمریکا شکل گرفت و در پی آن، تغییر رژیم دانشگاه

طی این تغییر، رهیافت خطّی  .)Etzkoitz, 2003(ت اي گسترش یافتوسعه اقتصادي و اجتماعی منطقه
هایی جایگزین شده است که بر ماهیت تعاملی و اجتماعی فرایند انتقال انتقال فناوري با رهیافت

1(جدول  ت ابعاد صنفی دانش تأکید دارندفناوري و اهمی( )Bramwell and Wolfe, 2008.(  
  

  .دانشگاهروند توسعه و تکامل وظایف  -1جدول 
  دانشگاه کارآفرین  دانشگاه با نقش پژوهشی  ه با نقش تدریسدانشگا
 وظیفه: صرفاً حفظ و انتشار دانش  
  توسعه وظایف جدید، در نتیجه               

  بروز تضاد و مجادله در عالیق

 وظیفه: تدریس و تحقیق  
 ل دانشگاهیبروز نخستین تحو  

 تصادي و وظیفه: توسعه اق
  قبلی اجتماعی ضمن ادامه وظایف

 ل دانشگاهیبروز دومین تحو  
  Etzkoitz, 2003منبع: 

 
هاي اقتصاد جهانی و بنا نهادن دنبال تقویت رقابت در عصر حاضر، بسیاري از کشورها، به

 -دانشی دانشگاهو پسند ارتباطات تعاملی هاي مردمهاي اقتصاد دانشی هستند و یکی از رهیافت قابلیت
ها نقش بسیار مهمی در تسریع جستجوي اهداف ، دانشگاهرو از این) Acworth, 2008(ت صنعت اس

و  )Hammerstedt and Blach, 2008(ملّی، براي تحول به سمت ایجاد اقتصاد دانش بنیان دارند 
) Etzkoitz, 2006(اي داشته باشند تري در توسعه اقتصاد ملّی و ناحیه رود که نقش فعالانتظار می

فنّاوري و  از دانش کارآمد، دانشِ باید بتوانندآموختگان دانش ،زآموزش عالی امرو در، بنابراین
 ایجاد نماینداي الزم برخوردار شوند، دست به کارآفرینی بزنند و مشاغل تازه هاي حرفه مهارت

سازي هاي تجاريتفعالیکارآفرینی دانشگاهی، به  اغلب مفاهیمدر در حال حاضر، . )1388(ایمانی، 
براي ) 1389(پورعزّت و همکاران، کسب منافع مالی و تجاري اشاره شده است  منظور دانشگاهی به

رابطه مثبتی با  ،دانشگاه اروپایی دریافتند که اثربخشی علمی 105مثال؛ لوي و همکاران در بررسی 
آموزش عالی با داشتن تعداد زیادي آموزش  ،چرا که) Looy et al., 2011دارد (اثربخشی کارآفرینی 

حسینی (دارد آموختگان دانشبراي سازي شرایط اشتغال آفرینی، شانس بیشتري براي فراهمدیده کار
  ).1387لرگانی و همکاران، 
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ها به ابداع از سوي دیگر، توجه به پارادایم کارآفرینی دانشگاهی به معناي محدود کردن دانشگاه
زمان با  ناست که دانشگاه، هماین مع هاي فراوان نیست بلکه بههاي نوین یا انجام پژوهشفناوري
هایی در آموزش کارشناسی و استمرار آموزش نیز هاي آموزشی و پژوهشی، به ایجاد نوآوري فعالیت

از نه تنها  دانش آموختگانشود که اي سبب می چنین عقیده وجود ).Etzkoitz et al., 2000(بپردازد 
در دوران تحصیل خود،  ،بلکه ر گردندبرخورداهاي پژوهشی بسیار قوي دانشی و مهارت زیربناي

 ).Bramwell and Wolfe, 2008(اي از ارتباطات رسمی و غیر رسمی دانشگاهی را کسب نمایند  شبکه
شاخص برخوردارند که عبارتند  تفعالیهاي کارآفرین از چهار که دانشگاه حسینی معتقدند فکور و حاجی

انجام تحقیقات مشترك و قراردادي با  ،از دانشگاه هاي فکري حاصلاز: ثبت و حفاظت حقوقی دارایی
تشکیل و  هاي فکري حاصل از دانشگاهدهی و انتقال حقوق داراییلیسانس، هاصنعت و دیگر سازمان

اجزاي . با این حال، )1387حسینی،  (فکور و حاجی دانش سازيِهاي انشعابی دانشگاهی تجاريشرکت
مشاهده کرد که  20در اوایل قرن ن در تحوالت دانشگاه استنفورد توااصلی کارآفرینی دانشگاهی را می

اندازي مراکز تحقیقات با ظرفیت تجاري، توسعه سازماندهی گروه تحقیقاتی، راه مانندهایی  الیتعف
هاي سازمانی و سپس تلفیق  هاي سازمانی براي انجام تحقیقات با قابلیت تجاري و در چارچوبمکانیسم

از  ).Etzkoitz, 2003( نشگاهی و غیر دانشگاهی در چارچوب عمومی را در بر دارداجراي سازمانی دا
هاي علمی، فنی، اقتصادي و اي در نظام ت ویژهاهمینیز کارآفرینی دانشگاهی،  دیدگاه نظام ملّی نوآوري

ظر هاي محوري براي آموزش عالی در ن زیرا؛ از دیدگاه این نظام، ارزش) 1389(مهدي، اجتماعی دارد 
 ).  1 شکلگرفته شده است (
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  .)Parker, 2011(هاي محوري آموزش عالی از دیدگاه نظام ملّی نوآوري  ارزش -1 شکل

  
باشد اما،  ها می سازي، بحث محوري بقاي علمی و تجاري دانشگاه با وجود این که فرآیند تجاري

(فکور و شود قق اهداف آن میفرآیند وجود دارد که مانع تح این همواره مسایل و مشکالت زیادي در
که شناسایی و بررسی عوامل  زاده معتقدند انصاري و سلمانی ).1389؛ مهدي، 1387، حسینی حاجی

ارتقاء  هاي کالنِها و سیاستگذاريریزيتواند در برنامهمختلف محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی می
زیرا؛ امروزه حتّی ) 1388زاده،  سلمانی(انصاري و هاي کارآفرینانه در کشور مؤثر باشد فعالیت
هاي کارآفرین نیز خود با مشکالت مختلفی روبرو هستند و بر این مبنا، شناسایی و تحلیل  دانشگاه

سازي و کارآفرینی دانشگاهی خواهد شد. از  هاي تجاري تفعالیمشکالت سبب هموارتر شدن مسیر 
توان به  هاي کارآفرین شده است می تّی بر دانشگاهترین دالیلی که موجب ایجاد فشار فزاینده، ح مهم

مشروعیت بخشیدن به توسعه اقتصادي ، فناوري براي توسعه اقتصادي -ت روزافزون علمتوجه به اهمی
هاي فکري تحوالت موجود در قانون حقوق مالکیت سرمایه، عنوان کارکردي از آموزش عالی به

 دانشگاه اشارهگذاري در هاي سرمایهاهی ناشی از شکافهاي دانشگگذاريکاهش سرمایهو  دانشگاهی
اي براي کارآفرینی دانشگاهی،  بنابراین، فشارهاي جهانی و منطقه. )Philpott et al., 2011(نمود 

ها و یا بخش صنعت در آینده ها در توسعه اقتصادي از سوي دولت سازي و مشارکت دانشگاه تجاري
اه ضمن پذیرش این رسالت تحول آفرین، بایستی از مشکالت و دانشگو  نیز افزایش خواهد یافت

تولید محصوالت و خدمات دانشگاهی به عنوان  
کاالهاي صادراتی ملّی

دانش به عنوان محرك توسعه اقتصاد ملّی

اولویت دهی به دانش در کاربرد هاي صنعتی
آموختگانی که قابلیت استخدام در تحویل دانش
.صنعت دارند

برخورداري از ارزش عملیاتی مالی، کارایی و  
اثربخشی

پرداخت دستمزد در برابر انجام خدمات و تحویل  
محصوالت در بازار رقابتی  

ارزش هاي آموزش عالی در نظام ملّی نوآوري
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رو در نظام درون و برون دانشگاهی آگاه بوده و با دید باز به استقبال  هاي متنوع و متعدد پیشچالش
  شود.  ها برود. در ادامه به تشریح این عوامل پرداخته می آن
  

  سازي هاي تجاري چالش
دهند که بهترین شیوه براي  مطالعات نشان می: سازي دانشگاهی اريمند در تج هاي نظام نبود پژوهش

مند و مشارکتی است زیرا؛ این  سازي، استفاده از نگرش نظام ها و مشکالت تجاري بررسی چالش
ریزي  ها برنامه توان براي رفع آن ها از ماهیتی متنوع و چند بعدي برخوردارند و تنها زمانی می چالش

مامی کنشگران این عرصه دیده ها در کنار یکدیگر و با مشارکت ت ت و تنوع آنکرد که تمامی مشکال
مند به چند مطالعه اشاره  ها و لزوم استفاده از نگرش نظام براي نمایش تنوع و تعدد این چالش .شوند

  شود: می
 ن امر، ایبا تجاري شدن نتایج آن باشد و براي تحقّق همراه و توسعه باید پژوهش ت همواره موفقی

 ).1387(موسایی،  ، فناوري، تولید و بازار با هم در نظر گرفته شوندپژوهش هاي ، بخشبایستی
 در ارتباط با محیط،  گران پژوهشسازي فناوري، کمبود مشارکت ترین مشکالت تجاري مهم

کیت هاي مالبازار، متناقض و پیچیده بودن سیاست هاي پژوهشمجریان و بازار، مشکالت مالی، فقدان 
است که  پژوهشیهاي ، فقدان مدیریت تجاري در مراکز بنگاهگران پژوهشفکري، کمبود انگیزه براي 

 ).1388(رادفر و همکاران،  بایستی با بازار ارتباط داشته باشند
  ،(تصمیمات نامناسب مدیریت ارشد، عدم تفویض اختیار و دوگانگی و تعدد اهداف) موانع داخلی

کاري، تغییرات مکرر مدیریت و افق ی و محیطی (وجود فرهنگ محافظهلداخموانع ناشی از موانع 
ت) و سازمان با وجود ناکارآمد بودن و تعریف سنتی از موفقی تفعالیمدت، امکان ادامه  زمانی کوتاه

گذاري و تعیین مأموریت (شرح وظایف) خارج از  موانع محیطی (فقدان رقابت، نداشتن اختیار سیاست
ترین موانع کارآفرینی  ي دانشگاه و زیاد مشهور بودن مدیران در منظر عموم مردم) از مهمسازمان برا

  ).1382و بخشی،  (مدهوشی سازمانی در دانشگاه هستند
سازي زنجیره نوآوري و فنّاوري از تولید علم تا بازاریابی   شود، تجاري گونه که مشاهده می همان

هاي یکی از این  توان تنها، چالش ها، نمی تقابل میان این بخشدلیل وجود ارتباط و تعامل م است که به
هاي هدفمند و همه  ها به بررسی ریزي براي حل آن  ها را تحلیل کرد بلکه، الگوسازي و برنامه بخش
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هاي پژوهشی به نهادها و سازمان ،کند که در بسیاري از موارد بیان می جانبه نیازمند است. موسایی
در ). 1387(موسایی، کنند  نمیتوجه  هاي این زنجیرهري و ارتباط مؤثر حلقهمفهوم زنجیره نوآو

اي میان عوامل چهارگانه بروکراسی، آموزش، پژوهش و تعادل پیچیده ،که در وضعیت مطلوب  صورتی
خدمات اجتماعی وجود دارد که هر یک از این عوامل مهم بوده، به دیگري سود رسانده و همچنین 

 ).Hammerstedt and Blach, 2008(کار سه عامل دیگر شوند  تواند مانع می
به بعد،  20از اواخر قرن : ها وجود مشکالت زیر بنایی در ساختار سازمانی و آموزشی دانشگاه

در محیط، ساختارها، را هاي کشورهاي توسعه یافته، میزان تغییر قابل توجهی بسیاري از دانشگاه
هاي مرکزي، وظایف  ها سبب تغییرات عمیقی در ارزشند و این فعالیتراهبردها و فرآیندها تجربه کرد

به  )Parker, 2011( از دانشگاه انجام شد جدیديو تعریف  ها گردید آنهاي کلی تفعالیزیربنایی و 
سازي هاي پژوهشی ملّی با هدف افزایش انتقال فناوري و تجاريسازي نظام نحوي که امروزه، متحول

دهند که یکی از  مطالعات نشان می ).Rasmussen, 2008(ه روندي جهانی شده است ها تبدیل ب آن
سازي و کارآفرینی دانشگاهی ایجاد تغییر در  هاي الزم براي حرکت به سمت تجاري ترین تحول مهم

ساختارهاي سنّتی تدریس، مدیریت و فرهنگ نامطلوب حاکم بر اعضاي هیئت علمی و مدیران 
توان به تغییرات و  با این وجود، براي ایجاد تغییرات ساختاري دانشگاهی نمی است.هاي کشور  دانشگاه

هاي مقطعی و ناکارآمد تکیه کرد بلکه، بایستی توجه داشت که چنین فرآیندي زمان بر بوده  ریزي برنامه
رسیدن معتقد است که براي  آقا و به ایجاد تغییرات اساسی تدریجی اما مستمر نیازمند است. مکی آل

این منظور باید تغییراتی در فرآیندهاي آموزشی و پژوهشی، ساختار، فرهنگ و شیوه و محتواي  به
  ).1386آقا،  مکی آل( ها و دولت ایجاد شودها با بنگاهتعامل دانشگاه

مدت زمانی چند ساله نیازمند است تا طی این مدت، تغییراتی در  ت کارآفرینی دانشگاهی بهموفقی
عنوان نخستین  به 1هاي دانشگاهی ایجاد گردد. براي مثال، در دانشگاه چالمرز یرساختفرهنگ و ز

ها و ترکیب کارکرد کارآفرینی با این دانشگاه کارآفرین کشور سوئد، سازماندهی زیرساخت
 ).Jacob et al., 2003(ها، از نخستین وظایف پژوهش و آموزش این دانشگاه بوده است  زیرساخت

دي که خود را تغییر داده و بر تولید دانش کاربر تفعالیهاي جهان، حیطه ي از دانشگاهامروزه بسیار
داشته باشد، دانش فناوري را منتشر سازد و حمایت فنی بخش صنعت  ارتباط بیشتري با بخش صنعت

                                                             
1- ChalmersUniversity 
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ها، بازیگران اصلی  چرا که، دانشگاه) Bramwell and Wolfe, 2008(نمایند را سبب شود، تأکید می
رود که نقش فعالی در ارتقاي نوآوري و تغییرات فنّاورانه ایفا قتصاد دانش محور هستند و انتظار میا

 اي استکننده دانشگاهی سرمایه اصلی اقتصادهاي شهري و منطقههدایت هاي پژوهشنمایند. حضور 
)Doutriaux, 2003 .(سازي قرار  اريهاي ایران، در مراحل ابتدایی فرآیند تج در حال حاضر دانشگاه

ها نبوده و تنها   دارند و اگر هم اقداماتی در این زمینه صورت گیرد در راستاي رسالت اصلی دانشگاه
ها را نیز  تفعالیشوند که مسئولیت اغلب  عنوان فرآیندهایی مقطعی، جنبی و تفنّنی نگریسته می به

که، تشویق نوآوران دانشگاهی  د. در حالیدانن متوجه دانش آموختگان و نه مدیران و اساتید دانشگاهی می
توانایی  دلیل نبود . دشوار بودن این مرحله بههاي دانشگاهی، مرحله دشواري استبراي گسترش شرکت

و  )Hammerstedt and Blach, 2008(دلیل کمبود تجارب مدیریتی مربوطه است  بلکه به نیستفنّی 
دانشگاه و کنشگران آن به سختی پیش رفته و حتی  دهد که تحقق این مهم بدون حمایت این نشان می

  دلیل بروز مشکالت گوناگون غیرممکن است.  در برخی موارد به
ضرورت و نیاز چندانی  دانشگاهیان،روبرو هستند.  اي گونه هاي ما با فضاي بیمار زه دانشگاهامرو

نمایند که در  مداد میقل فرعیی فعالیتسازي را  کنند بلکه، تجاري سازي احساس نمی براي تجاري
ها بیشتر تمایل دارند، دهند که دانشگاه جایگاهی ندارد. مطالعات نشان می ها، آن علمی هارزشیابی رتب

 )Doutriaux, 2003(کننده اصلی این فرآیند باشند که هدایت کننده نوآوري فنّاورانه باشند تا این تسریع
هاي هاي علمی براي دانشگاه کافی نیست. دانشگاه یهچنین سرما با این حال، بایستی توجه داشت که،

). 1387حسینی،  (فکور و حاجی سازي دستاوردهاي پژوهشی موفق نیستندایران در تجاري
آموزش عالی کشور در فرآیند کارآفرینی با آن مواجه نظام مشکالتی که  ، اغلبمیراسماعیلی و رشمه

میراسماعیلی و رشمه، ( دانند ی نامتناسب این نظام میریزي آموزشی و درس برنامهاز است را برخاسته 
اي باشد که دانش  ها باید به گونه ریزي درسی دانشگاه نظام مدیریت آموزشی و برنامه ).1387

هاي خود بپردازند. لوي و  سازي ایده طور مستقل و ماهرانه به کارآفرینی و تجاري آموختگان بتوانند به
ها، نیاز است که وظایف  همگام با توجه به کارآفرینی محوري دانشگاه کنند که،  می همکاران عنوان

وجود دو چالش کم توجهی به  ).2(جدول  )Looy et al., 2011(علمی دانشگاهیان نیز اصالح گردد 
سازي با وظایف سنّتی دانشگاه در آموزش و پژوهش بنیادي فرهنگ کارآفرینی و نیز تضاد بین تجاري

هاي دانش آموختگان بدون  هاي دانشگاهی سبب گردیده است که تالشزي ایدهسادر مسیر تجاري
شود که دانشجویان براي  مانده و یا به نتایج محدودي دست یابند. این موضوع باعث می پاسخ باقی
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ها و مطالبات خود به سراغ سایر نهادها رفته و انتظاري از دانشگاه نداشته باشند. در  درخواست
اندرکاران ارتباط با صنعت انجام گردید نقش دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه دستکه بر  پژوهشی

ت مورد درصد از جمعی 78تر ارزیابی شده و اساسی ،سازي نسبت به نقش اساتیددر فرآیند تجاري
سازي را در گرو تعامل پویا و مؤثر این دفاتر با سایر واحدهاي ذیربط در ت تجاريمطالعه موفقی

  ).1388نیا و همکاران،  (هاشمدانند شگاه میدان
  

 .سنّتیمقایسه نقش دانشگاه کارآفرین و دانشگاه  -2جدول 
 دانشگاه کارآفرین دانشگاه سنّتی عناصر اصلی

 هنجارها
  عمومیت گرایی

 رغبتیبی
 بدبینی و تردید

  انحصارگرایی
  اشتیاق شدید

 اندیشیمثبت

 فرآیندها
  آزمایشی
  مدت گرایش بلند

 گرایی/ تشکیل گروه کوچکفرد

  هاي متمرکز فعالیت
  مدت گرایش کوتاه

 مدیریت تیمی

 بروندادها
  انتشار مقاالت

 هابه رسمیت شناختن هم درجه
  تولید فناوري، ارائه خدمات

 منفعتکسب 
 Jain et al., 2009منبع: 

  
گیري کلاثربخشی چندانی در ش ،هاي آموزشی متداولروشکاربرد توان گفت،  طور کلی می به

باید به  ها این روش بنابراینها و رفتارهاي کارآفرینانه دانشجویان نخواهد داشت ها، ویژگیمهارت
ها را در دانشجویان ایجاد نماید پردازيها و ایده، امکان به روز نمودن خالقیتاي باشد که گونه

دهد که نشان می دانش بنیاناقتصاد کشورهاي  همطالع ).1388آبادي،  (احمدي و امیدي نجف
ترین  یکی از مهم ،آموختگان ماهر، به واسطه توانایی خود براي مشارکت در هدایت تحقیقات پایه دانش

 ،شوند که همزمانمیوارد صنعت به ها هستند. این افراد، در حالی  راهبردهاي انتقال دانش از دانشگاه
هاي تخصصی و اند و نیز با شبکهتهسطح باالیی از آموزش، پژوهش و دانش علمی کاربردي را آموخ

دهند و ها را توسعه میدانشگاهی در ارتباط هستند، بنابراین در اجراي پژوهش توانا بوده، ایده
 ).Bramwell and Wolfe, 2008( کنندمشکالت پیچیده را حل می

ي و ساز ها نقش اساسی در بنا نهادن فرهنگ تجاري از سوي دیگر، مدیران و اساتید دانشگاه
اندازي دفاتر ارتباطی، انتقال  هایی مانند راهکارآفرینی دانشگاهی دارند زیرا؛ دانشگاه کارآفرین، با قابلیت
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هاي رشد براي مدیریت و بازاریابی دانش تولید شده در دانشگاه در سطوح مختلف، از کنندهو تسهیل
مرتبط است  بنگاه کارآفرینی حفاظت از مالکیت معنوي گرفته تا تضمین فناوري تقویت شده در یک

)Etzkoitz, 2003.( ال و حمایت اساتید و مدیران دانشگاهتوان به  نمی ،بنابراین بدون مشارکت فع
هاي صادقی شهمیرزادي و عدلی معتقدند که بین مؤلفه سازي دانشگاهی امیدوار بود. آینده تجاري

 فضاي ،چنانچه اعضاء و ثبتی وجود داردفضاي نظام آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی رابطه م
صادقی شهمیرزادي و عدلی، ( بسته درك کنند، تمایلی به همکاري ندارندفضایی نظام آموزش عالی را 

ریزي نقاط  ها نقش بسیار مهمی در توسعه روابط درون و برون دانشگاهی و پی مدیران دانشگاه ).1389
عمده براي مدیران  دارند. جاکوب و همکاران دو وظیفهبر عهده سازي  فرآیند تجارياتکایی آغازین 
 شمارند که عبارتند از: طراحی و تلفیق ساختار دانشگاهی حمایت از کارآفرینیِدانشگاهی برمی

  ).Jacob et al., 2003( ها هاي ارزشی در دانشگاهبرقراري ارتباط و اجراي زنجیره بنیان و دانش
از  ،گذاري کارآفرینی قبل از سیاست )کید بر فرهنگ دانشگاهیمانند تأ( توجه به ساختارهاي نرم

اگر چه در گذشته، انتشار نتایج  ).Philpott et al., 2011(ت اس کارآفرینی دانشگاهی هاي مدیریتالزمه
ها بود. اما در حال حاضر، برخی  ترین نقش سازمانی دانشگاهمتناسب ،پژوهشی و تربیت دانش آموختگان

ها نباید رو، دانشگاه توجه دارند، از این خودبالقوه  رقیبعنوان  قش جدیدي براي دانشگاه بهها به نبنگاه
 )Etzkoitz et al., 2000(عنوان مشاور، محدود سازند  دانشگاه بهو خود را در روابط سنّتی صنعت 

وري عمل است که مانند چرخ دنده اصلی ماشین نوآ یریزي بینش دانشگاه پی ،چالش سیاسی بنابراین،
. )OECD, 2010(نماید  پذیري و روحیه کارآفرینی ایجاد میپذیري، انعطافکند و استقالل، رقابتمی

هاي مؤثر ارتقاء از شاخص ،سازي دانشاي است که امروزه شاخص تجاري ت این موضوع تا اندازهاهمی
  ).1389(پورعزّت و همکاران، شود ت علمی تلقی میأاعضاي هی

هاي سنّتی هاي مخرب (حاصل از ارزشارزش وجود، هاي کشور وضعیت کنونی دانشگاه در ،متأسفانه
) 1388(عباسی و همکاران، گردد  و تحقق اهداف آن میسازي عملکرد مطلوب تجاري مانعدانشگاه) 

اي هتسطح فعالی بهبودتوان گفت که توسعه کارآفرینی دانشگاهی با ترویج فرهنگ کارآفرینی و  می ،بنابراین
و از سوي دیگر، براي تشویق اساتید و مدیران ) 1388زاده،  انصاري و سلمانی(است همراه کارآفرینانه 

ها در  عدم مشارکت آن و متنوعاي انجام شود که موانع متعدد  هاي گسترده بررسیکه الزم است  ،دانشگاه
فع گردد. براي مثال، یده و رسازي دستاوردهاي دانشگاهی شناسایی گرد هاي کارآفرینی و تجاري تفعالی

گران دانشگاهی براي مشارکت تجاري متنوع هستند و  هاي پژوهشنشان داد که انگیزانندهلم  ۀنتایج مطالع
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دانشگاهیان کشور نیاز دارند تا  ).Lam, 2011(بود ها خواهد  بررسی رفتار تجاري آن مندنیازاین موضوع 
هاي جامعه  با سایر بخش ،ارهاي درونی خود، ارتباطات اثربخشیهاي تعاملی و ساخت بر اصالح شیوه  عالوه

در تمام جهان، تعامل میان زیرا،  ها باشند برقرار کرده و همواره به دنبال تقویت و مستحکم ساختن آن
ها فاصله گرفته و تبدیل به روابط هاي قبلی کنترل و جدایی این بخشدولت، صنعت و دانشگاه از مدل

بنابراین چالش  .).Etzkoitz, 1998( ن و نسبتاً خودگردان میان این سه بخش گردیده استتعاملی، همپوشا
ها ها با سایر بخش چگونگی هماهنگ شدن این دانشگاه ،هاي کارآفرینها در دانشگاه سازي پژوهشتجاري

این ن تعاملی ترین دالیل ایجاد چنی مهم ).Rasmussen et al., 2006( هاي دانشگاهی سنّتی استتفعالیو 
دانشگاهی نیاز دارند تا در همکاري با بخش صنعتی،  گران پژوهش :)Styhreand Lind, 2010(است که 

گذاري  مراکز پژوهشی بایستی قادر به هدایت گسترده دامنه سیاست، ها را بیاموزند تمایالت دانشی آن
پژوهشی، مجریان و مدیران  گذارانهاي دولتی سرمایهدر این زمینه باشند که مورد پسند سازمان

عنوان محور پرورش مراکز پژوهشی و  صورت بالقوه به دانشگاه و نیز سایر مراکز پژوهشی باشد و به
ها میان همچنین تنوع نگرش ،گذاري یکسان مورد استفاده قرار گیرداستفاده رقابتی از منابع سرمایه

این دو نهاد است که طی این تعامالت هاي صنعت و دانشگاه از موانع اصلی همکاري مناسب بخش
اصالح ساختارهاي دانشگاهی از نقطه نظر مدیریت سازمانی، نقش این اساس،   بر شوند. شناسایی می
رو، تغییرات باید بر سه محور  نماید. از این سازي ایفا می هاي تجاري تفعالیاي در آینده  تعیین کننده

هاي  ید و دانشجویان و نیز ایجاد و تقویت زیر ساختاصالح شرح وظایف مدیران دانشگاهی، اسات
مالی، فرهنگی و انگیزشی دانشگاهی متمرکز گردد. دانشگاه بایستی بر این فرض استوار گردد که نقش 

که وظایف دانشگاهی خود را بر عهده دارد، به  فعالی در توسعه اقتصادي بر عهده دارد و ضمن این
توسعه سمت ها را به پژوهش ،عالوه تشویق نماید. بهنیز دید هاي جانجام این وظایف به شیوه

هاي دانشگاهی  نماید، براي مثال، دانشجویان شرکت هدایت ،اقتصادي از طریق اشکال انتقال فناوري
اي در انتقال دانش و فناوري  گرانه نقش خلّاق و میانجی ،سائوپائولو و کارورزان دانشگاه آویرو پرتغال

  ).Etzkoitz et al., 2000(سطح فناوري پایین دارند  بالّی هاي محبه بنگاه
هاي علمی، فرهنگی، فقدان زیرساخت: وجود موانع اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و قانونی در جامعه

شود که نظام آموزش عالی قادر به ایجاد یک نظام هماهنگ سیاسی و اقتصادي در جامعه سبب می
لمی نباشد و اقدامات نمایشی، غیرمثمر، مقطعی و جسته گریخته سازي دستاوردهاي عمبتنی بر تجاري

هاي ایاالت متحده آمریکا و چند دانشگاه کنند؛ تنها در دانشگاه افزایش یابد. عباسی و همکاران بیان می
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درستیسازي، به  هاي تجاري تاروپایی، فعالی اي گونه ها به سازي در آنزیرا، تصمیم کندمی تفعالی
اي بوده و اهداف توسعه کسبپویا با علم و فنّاوري، به دنبال  ارتباطهاي نظام کنش، در است که مؤلفه

  .)1388(عباسی و همکاران،  باشندسودجویی و جذب منابع و قدرت نمی پیدر 
سازي و  مسیر تجاري. )Hammerstedt and Blach, 2008(اي دارد  سازي، مسیر پیچیدهتجاري

هاي آن توسط  شود که زیر ساخت تنها هنگامی به آسانی و درست پیموده می نیز، آفرینی دانشگاهیکار
توان از وظیفه دولت در تدوین و پیگیري  هاي دولتی و خصوصی مهیا گردد. براي مثال می بخش

سازي دستاوردهاي پژوهشی دانشگاهی  معنوي تجاري ها و قوانین حمایت از مالکیت فکري و سیاست
جایگاه بسیار مهمی یافته است. مطالعات  ،سازي ام برد که امروزه در مباحث حمایت از تجارين

تواند بر اساس محورهاي تنظیمی، شناختی و هنجاري دهد که دولت می نشان می فرد و همکاران دانایی
اغلب  که نبا توجه به ای ).1386(دانایی فرد و همکاران، نماید به ارتقاي کارآفرینی در کشور کمک 

شود، تأکید بر نقش دولت براي  و توسعه ایران توسط بخش دولتی انجام می پژوهش هاي تفعالی
عنوان  به، کارساز است. تفعالیویژه در مراحل ابتدایی  سازي دانشگاهی به گسترش و تسهیل تجاري

سازي بر  هاي تجاريهاي کانادا، ابزارهاي دولتی، نقش کلیدي در توسعه زیرساخت در دانشگاهنمونه، 
داند که بازتابی از  عنوان راهبرد توسعه اقتصادي می عهده دارند زیرا؛ دولت چنین تحول دانشگاهی را به

در  ).Rasmussen, 2008( کندتغییر روابط تولیدکنندگان و کاربران دانش است و از آن حمایت می
راهبردهاي  توسطمالکیت فکري را  هاي فدرال، قوانین حفظ، آژانس1980آمریکا، تا قبل از دهه 

ها ثبت طرح تجاري براي دانشگاه 250کمتر از  اعطاي کمک هزینه توسعه دادند که در نتیجه سالیانه
به تولید  ها منجر درصد از آن 5شد که تنها  طرح توسط دولت مرکزي اجرا می 30000شده و بیش از 

واحد از  هاي دانشگاهیِت دولتی تولید طرحمحصوالت بهبود یافته شدند اما، پس از تصویب سیاس
دانشگاه در انتقال فنّاوري و در تالش براي  300، حداقل 2000)، تا سال 1980 طرف دولت (در سال

کردند که  تفعالیبرآورده ساختن این سیاست از طریق ایجاد صنایع جدید و گشایش بازارهاي جدید 
 ).Hammerstedt and Blach, 2008(نشگاه خود بودند هر یک به دنبال ایجاد منبع درآمدي براي دا

هاي گسترده توسط بخش دولتی انجام گردد.  تفعالیتوان انتظار داشت که تمام این  از طرفی، نمی
مقتدري و گلستانی در ارزیابی مراکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان نشان داد که دانشگاه در  هاي پژوهش

دلیل  نمره کمتر از متوسط کسب کرده است زیرا مراکز دولتی به ،تیمعرفی دانشجویان به مراکز حمای
(مقتدري و گلستانی،  توانند در این زمینه کمک چندانی نمایندکمبود بودجه و تعدد انتظارات نمی
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هاي اساسی مدل این نکته هستند که بایستی با ویژگی توجه به ها نیازمند، دانشگاهاین اساس بر ).1385
هاي دانشگاهی به سازي و انتقال فناوريتر براي تجاريمنظور مشارکت اثربخش آفرین بهدانشگاه کار

هاي ما بایستی بیاموزند که تنها به  دانشگاه ).Wong et al., 2007(بخش خصوصی، سازگار گردند 
کرده و به  فعالیتهاي خصوصی شروع به  هاي دولتی متکی نبوده و در قالب همکاري با بخش حمایت

دهند،  سازي نقش اساسی را ایفا نمایند. اما مطالعات اخیر نشان می یج بتوانند در فرآیند تجاريتدر
ها  گذاري دلیل این که از جایگاه تعریف شده و مورد حمایتی در سیاست بخش خصوصی در ایران به

ت قیقاتح .هاي دانشگاهی را بپذیرد سازي ایده تواند خطر همکاري در تجاري برخوردار نیست نمی
(خطر عدم  حمایتی مایل به خطر کردن نیستند معموالً مراکز دهد؛ نشان میمقتدري و گلستانی 

بازگشت سرمایه بزرگترین علل افت در این زمینه است) و مراکز خصوصی نیز در کشورهاي در حال 
ستانی، (مقتدري و گل توسعه جایگاه و قدرتی براي حمایت از دانشجویان صاحب فکر و خلّاق ندارند

هاي دولتی و  ، نیاز است که در مبانی قانونی و حقوقی کشور، نقش و جایگاه بخشبنابراین ).1385
هاي  هاي ویژه مالی و قانونی از بخش سازي دانشگاهی تعریف گردد و حمایت خصوصی در تجاري

  حمایتی خصوصی و تعاونی به عمل آید. 
زاده معتقد است که  ملک: سازي گاهی در تجارينگاري و بازاریابی صحیح دستاوردهاي دانشآینده

فروش و بازاریابی آن نیز باید متفاوت  ،هاي خاصی استچون، فناوري داراي خصوصیات و ویژگی
 تنها یک ایده به شکل تجاري در ،ایده 3000از هر  ،بر اساس قیف توسعه). 1385زاده،   (ملک باشد

(رادفر و دهد رخ می فعالیتپنج سال اول  سازي در هماندرصد خطرات تجاري 80آید و می
هاي پژوهشی، سازي طرحراهکارهاي برطرف ساختن مشکل تجاريجمله  از ).1388 همکاران،

ها قبل از اجرا است که سبب کاهش هزینه و مدت زمان  ارزیابی مقدماتی پتانسیل تجاري شدن آن
اغلب آن، بازاریابی  یژه در مراحل ابتداییو سازي و به آیند تجاريشود. متأسفانه در فرانجام طرح می

از اگر  .سازي استفرآیند تجاري توان گفت بخش اصلی  گیرد، در حالی که میمورد توجه قرار نمی
ارزیابی و پایش مستمر نگردد میزان  ،وضعیت بازار و آینده آن ،مراحل اولیه و حتّی قبل از شروع طرح

ه به این فزایش میت طرح اخطرپذیري و احتمال عدم موفقیهایی اغلب از  که، چنین طرح  یابد. با توج
نگیزشی و مادي هاي ا د سبب وارد آمدن خسارتتوان می برند، رنج مینیز ات و منابع محدودیت اعتبار

که در محیط بسته دانشگاهی در حال تحصیل هستند،   د. دانشجویان تا هنگامیبه مجریان طرح گرد
بیگانه هستند. این موضوع  فضاي تجاريخارج از دانشگاه نداشته و با جاري تروابط چندانی با محیط 

ناموفق باشند زیرا  ،شود که اغلب در هنگام بازاریابی و حتی آشنایی با اصول و قوانین آن سبب می
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چنین انتظاراتی در قالب انتظارات علمی از یک دانشجو گنجانیده نشده است و در واقع این دو محیط 
ت بسیاري از دلیل کلیدي عدم موفقیکه کند  بیان می موسایی یار زیادي با یکدیگر دارند.تفاوت بس

کافی در پتانسیل بازاریابی و فقدان شبکه مناسب براي  هاي پژوهشسازي، فقدان  هاي تجاريکوشش
ر ایران، د متأسفانه). 1387(موسایی،  باشدها میکنندهبرقراري رابطه مشتریان بالقوه، شرکاء و حمایت

هاي نخستین در هنگام شروع  اشتیاق و هیجان گیرد و کاربردي در این حیطه صورت نمی هاي پژوهش
دست فراموشی  به ،نگرانه در این مرحله حساس آینده هاي پژوهشبینی و  شود که واقع سبب می ،طرح

ح گردد. بندریان نسبت به ادامه طرو تردید  نا امیديسپرده شود که در نهایت ممکن است سبب بروز 
هایی سازي، تنها بر توصیف مفهوم بازار و ایجاد حلقهمعتقدند که ادبیات موجود در تجاري و قابضی

براي موفقیبندریان و قابضی، کند  نمیت را توصیف ت تأکید دارد و معموالً چگونگی انجام موفقی)
بازاریابی و سایر فرآیندهاي ت موفقیي در نگاري و آینده پژوهی فناور . بنابراین، استفاده از آینده)1388

  .سازي بسیار اثربخش خواهد بود تجاري
دانشگاهی  چه، مفهوم کارآفرینی اگر: ازي دانشگاهیس تجاري گرایی در تدوین الگوهاي نبود محلی

توان گفت که  اما می کندمی را طی یکسانی ايتوسعه اي جهانی است که مسیرپدیده سازي، و تجاري
پیشرفت  ،بنابراین) Etzkoitz et al., 2000( هاي تجلی متفاوتی داردفهوم نقاط شروع و سبکاین م

ها مناسب  تواند براي همه دانشگاه ت زمینه محور است و نمیشد آل دانشگاهی، به در کارآفرینی ایده
یند نوآوري ترین مراحل فرآ، از پیچیدهاین مفهوم که با وجود این .)Philpott et al., 2011(باشد 

از  )1388(بندریان و قابضی، فنّاورانه است اما، هیچ الگوي قطعی و بالمنازعی براي آن وجود ندارد 
در هر  ،با توجه به شرایط و موانع موجود در جوامع محلّی و دانشگاهیضرورت دارد که  ،رو این

نوین و دستاوردهاي هاي  سازي ایده الگویی متناسب براي تجاري ،تخصصیکشور، منطقه یا بخش 
که سبب  بر این عالوه ،سازي دانشگاهی بومی تجاريتحقیقاتی دانشگاهی تدوین گردد. تدوین الگوي 

توسعه  ،همراه دارد که با خود بهیادگیري مشارکتی به واسطه شود،  توسعه و تقویت منابع دانشگاهی می
فشارهاي باال به پایین دیریتی، اعمال از نظر م در پی خواهد داشت.اقتصادي و اجتماعی منطقه را نیز 

آور براي کارآفرینی، نه تنها اثربخش نیست بلکه براي پرورش کارآفرینی دانشگاهی زیان ،بر دانشگاه
توجه به رهیافت پایین به باال در این مقوله سبب رشد کارآفرینی دانشگاهی و  ،است بنابراین

بر توان تولید،  دانشگاه عالوه. در این صورت، )Philpott et al., 2011( سازي خواهد شد تجاري
از سوي آورد. اساسی براي صنایع محلی فراهم می پژوهشیهاي حمایت ،جذب و حفظ در منطقه
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به افراد محلّی و توانمندي نیاز دارند که هم  ،شوندهایی که با نوآوري حمایت میچنین یادگیريدیگر، 
در نتیجه،  )Bramwell and Wolfe, 2008( ربه باشندداراي استعداد نوآوري بوده و هم باتج

مثال، استایر و لیند سازي دانشگاهی بهینه است براي  گرایی ضرورتی براي تدوین الگوي تجاري محلّی
ساالري نرم توان از دیوانمی ،ساالري در دانشگاهبراي حل معضل ساختارگرایی و دیوان معتقدند که،
گذاري متمرکز  ها از سیاستگذاريگذاري و تعیین سرمایه در سیاست که با این مفهوم ؛استفاده کرد

 گیري غیر متمرکز استفاده کرداز تصمیمتوان  میروزانه ي هافعالیتکه در  ره گرفت در حالیبه
)Styhre and Lind, 2010.(  

هاي  دهسازي ای ترین موانع تجاري مهم، 3، جدول کنون مطرح گردید مطالبی که تا بندي براي جمع
  ارائه نموده است.در ایران به تفکیک نوع موانع را دانشگاهی  هاي پژوهشنوین و دستاوردهاي 

  
 .ایرانهاي پژوهشی دانشگاهی در  هاي نوین و یافته سازي ایده موانع تجاري -3جدول 

 پژوهش مانع
هاي علمی، فرهنگی، قانونی، سیاسی و  فقدان زیرساخت

 سازي در کشور اقتصادي تجاري
)؛ رادفر و 1387حسینی ( )؛ فکور و حاجی1388عباسی و همکاران (

 )1388همکاران (
اي  مند و شبکه سازي بومی هدفمند، نظام نبود الگوي تجاري

 ، فناوري، تولید و بازارپژوهشهاي  میان بخش
)؛ انصاري و طباطبائیان 1389عزّت و همکاران ( )؛ پور1387موسایی (

 )1388)؛ رادفر و همکاران (1388( )؛ بندریان و قابضی1388(
ها بر  ها و فناوري سنجی اجرایی ایده نگاري و امکان نبود آینده

 مبناي تحقیقات بازار و بازاریابی
 ) 1388)؛ رادفر و همکاران (1387موسایی (

هاي  نبود ارتباط مناسب و توافق نگرشی میان محققان و بخش
کیفیت و متناسب با تجاري و اجرایی براي انجام تحقیقات با 

 اجتماعی کشور - نیازهاي اقتصادي

حسینی  )؛ فکور و حاجی1388)؛ رادفر و همکاران (1389مهدي (
 )1385)؛ مقتدري و گلستانی (1387(

 ها پژوهشها در فضاي  هاي سنّتی منفی و ضد ارزش وجود ارزش
هاي  ی و تخصصگذاري محلّ و فقدان انگیزش، فرهنگ، سیاست

 پژوهشیسازي در مراکز  رينیاز تجا مورد

)؛ رادفر و 1387حسینی ( )؛ فکور و حاجی1388عباسی و همکاران (
 )1388زاده ( )؛ انصاري و سلمانی1388همکاران (

هاي مادي و معنوي دولت، کمبود بودجه  کمرنگ بودن حمایت
 و تعدد انتظارات از دولت

 )1385)؛ مقتدري و گلستانی (1388زاده ( انصاري و سلمانی

 )1385)؛ مقتدري و گلستانی (1388زاده ( انصاري و سلمانی ناپذیر بودن بخش خصوصی فقدان قدرت اجرایی و ریسک

هاي  هاي تدریس و آموزش و سبک سنّتی و نامناسب بودن شیوه
 سازي مدیریتی دانشگاه براي تجاري

)؛ 1387حسینی ( )؛ فکور و حاجی1388زاده ( انصاري و سلمانی
)؛ موحدي و 1389)؛ پور عزّت و همکاران (1388ان (رادفر و همکار

 )1388)؛ ایمانی (1389همکاران (
  هاي پژوهش : یافتهمنبع
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ها بوده است.  روش پژوهش این تحقیق، مطالعات اسنادي براي گردآوري داده: پژوهششناسی  روش
هاي نوین  سازي ایده يترین موانع تجار تحلیلی به بررسی مهم -گیري از روش توصیفی در ابتدا، با بهره

دانشگاهی پرداخته شده است و بر این اساس راهکارهایی براي بهبود نظام  هاي پژوهشو نتایج 
سازي استخراج و پیشنهاد  هاي نوین دانشگاهی در قالب ارائه الگوي بهینه تجاري سازي ایده تجاري

  شده است.
  

 گیري و پیشنهادات نتیجه
 پژوهشیها و دستاوردهاي  سازي ایده براي بهبود وضعیت تجاري هاي این مطالعه، بر اساس یافته

مدت و  مدت، میان هاي زمانی بلند ریزي هدفمند با افق مند و برنامه استفاده از نگرش نظام ،دانشگاهی
ها یک  اجتماعی و اقتصادي در دانشگاه -فرهنگیآموزشی، هاي سیاسی، علمی،  مدت در عرصه کوتاه

هاي  اندازي دانشگاه و نیاز به ایجاد تحول در نظام آموزش عالی براي راهر از اینضرورت است. 
براي بهبود که پیشنهاداتی ترین  مهمبنابراین، گردد.  کارآفرین به مفهوم واقعی، بیش از پیش احساس می

  ساخت عبارتند از:توان مطرح  سازي دانشگاهی می هاي تجاري فعالیت
کار، تعاون و هاي  مدت وزارتخانه هاي بلند ریزي ر افق برنامهسازي دانشگاهی باید د بحث تجاري -

و فناوري و با همکاري ویژه  ها پژوهشکشاورزي، علوم، جهاد ، رفاه اجتماعی، صنعت، معدن وتجارت
  هاي دولتی و خصوصی قرار گیرد.    سایر بخش

ران محلّی و دانشگاهی هاي متنوع کنشگ ی با مشارکت گروهسازي کاال محور و محلّ هاي تجاري شبکه -
نشگاهی تشکیل و ها و با همکاري اساتید و مدیران دا   بایستی در سطح دانشگاه ،هاي مختلف از گرایش

پردازي  از مرحله ایده(گذاري  گیري و سیاست از قدرت تصمیمها باید  این شبکههمچنین . ثبت گردند
  گردند. در سطح محلّی برخوردارکافی  )تا بازاریابی

سنجی تخصصی  هاي مختلف براي پایش و امکان دانشکدهها و  دانشگاهیل دفاتر تخصصی در تشک -
  سازي به کارکرد بهینه الگو کمک خواهد کرد.   هاي تجاري هاي پیشنهادي از سوي شبکه ایده

صنعت هاي  بخشعقد قراردادهاي همکاري و مبادله نمایندگان رسمی و دائمی تحقیقات و اجرا در  -
پردازي سالیانه براي ارزیابی اساتید و محققان، انتخاب  ي، قرار دادن امتیاز باال و تشویق ایدهو کشاورز

از جمله اقداماتی است که به بهبود  ،گذار قان سرمایهقسازي از میان مح مدیران شبکه تجاري
  گردد. اي منجر می هاي شبکه همکاري
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دانشکده و  دانشگاه و سازي در هر ي تجاريها پردازي محلّی با مشارکت شبکه تدوین الگوي ایده -
ها، تدوین اساسنامه حقوقی و  پردازان در تصمیمات آینده دانشکده تعیین میزان امتیاز و سهم سالیانه ایده

رزشی علمی با رسمی از شرح وظایف هر یک از اعضاي شبکه و نیز تشریح مرز رفتارهاي ضد ا
  .ضروري است ش نگرش اعضا از اقداماتجسنبر مبناي نیازسنجی و  ،مشارکت اعضاي شبکه

سازي  هاي خصوصی در دفاتر تجاري تعیین و حضور نماینده رسمی و دائمی دولت و بخش -
هاي مختلف با همکاري نزدیک اساتید نماینده هر بخش براي انجام تبادالت و ارتباطات مادي  دانشکده

  ضرورت دارد.هاي مختلف،  ها میان بخش هاي نابرابر و موازي کاري و معنوي و جلوگیري از رقابت
هاي  گذاران رشته ید، محققان و سرمایهبه اسات ،تدریجی صورت سازي باید به هاي تجاري شبکه -

با پرورش  ،عنوان اهرم اجرایی رسمی و سهامی دانشگاهی در جامعه محلّی مربوطه واگذار گردند تا به
  زند.بپردا فعالیتپذیري سالم به  هاي رقابت قابلیت

هاي مدیریت و تدریس دانشگاهی بر  ریزي آموزشی و درسی، شیوه نظر در ساختار برنامه تجدید -
ترین  پردازي و برقراري ارتباط مناسب با بخش تجاري از مهم اساس پرورش دانشجویان براي ایده

 هایی است که در این راستا بایستی مورد توجه قرار گیرد. اولویت
 .کارساز است ،خصوصی و تعاونی از نظر تأمین اعتبارات و کسب وجهه قانونیهاي  توجه به بخش -

ها، پیوندهاي تعریف شده،  رو بایستی تالش گردد تا در فرآیندهاي سازمانی و مدیریتی دانشگاه از این
 هایی که حاصل هاي قانونی و مالی از بنگاه شود و حمایت برقرارها  عمیق و پایداري با این بخش

  .عمل آید بهمشترك طرفین است همکاري 
سازي و تبلیغات براي آماده ساختن مبانی فکري جامعه و نیز رشد الگوهاي ذهنی  توجه به فرهنگ -

هاي  فعالیتموجب تسریع  ،هاي مشترك ایجاد فرهنگ همکاري براي دانشگاهیان و مدیران صنعتی
  سازي دانشگاهی خواهد شد. تجاري

هاي مالیاتی، بیمه و جوایز مادي و  بزرگ (مانند امتیازات ارزي، معافیتهاي  اعطاي امتیاز به شرکت -
ها  هکشود که این شب سازي سبب می هاي تجاري گذاري در شبکه معنوي) براي همکاري و سرمایه

  نمایند. همواربتوانند طی زنجیره همکاري خود تجارب اشتراکی کسب نموده و مسیر را 
 دانشگاهیپژوهشی  دستاوردهاي و ها ایده سازي تجاري بهینه نظام محلّی الگوي تدوین طورکلی، به

 محلّی سطح در را ها آن تمامی بتواند و داده قرار مدنظر هم با رابرده  نامي ها چالش تمامی بایستی
این  پیشنهاداتبندي  جمعبر اساس  .دهد قرار استفاده مورد، الگو تدوین براي و مودهن تحلیل و بررسی
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ها و   ایدهسازي  تجاريبراي همکاري در تدوین الگوي محلّی تسهیل براي  زیر یندفرآ مطالعه،
  .گردد پیشنهاد می 2 شکلقالب در  ،دانشگاهی هاي پژوهشدستاوردهاي 

  

  
  هاي نوین و دستاوردهاي  سازي ایده تجاري پیشنهادي فرآیند تدوین الگوي -2 شکل

  .نشگاهیداسازي  هاي تجاري دانشگاهی توسط شبکه پژوهشی
  

 منابع
هاي دانشگاهی براي ترویج  بررسی وضعیت آموزش. 1388آبادي، م.  امیدي نجف ،احمدي، ح. .1

و  کارآفرینی (مطالعه موردي: دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
  .63-72: )3( 2هاي ترویج و آموزش کشاورزي،  پژوهشتحقیقات تهران). 

 هاي نوظهور در ایران؛ گذاري فناوري هاي اساسی سیاست  . چالش1388طباطبائیان، ح. ، ، ر.انصاري .2
 .10- 2 :22رشد فناوري، عنوان یک مثال.  نانوتکنولوژي به

. بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه 1388زاده، ع.  سلمانی ،انصاري، م. .3
  .110 -87): 1( 1کارآفرینان کشور. مدیریت تحول، 

بررسی موانع و  -1
چالش هاي محلّی 

پایش وضعیت  -2
منطقه اي، ملّی و  

بین المللی و انجام مطالعات  
تطبیقی

تحلیل، بررسی و ترکیب  -3
نتایج مراحل اول و دوم

تشکیل کمیته محلّی  -4
تدوین الگوي بومی 

تجاري سازي با حضور 
نمایندگان بخش هاي دولتی،  

خصوصی و دانشگاهی

تشکیل کمیته اجرا،  -5
بازاریابی، ارزیابی، امکان 

سنجی و آینده نگاري الگوي 
تجاري سازي 
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ریزي، اجرا و ارزیابی  ارچوبی براي برنامهها: چ . آموزش کارآفرینی در دانشگاه1388ایمانی، م.  .4
  .50-27: 1مدیریت آموزشی،  هاي پژوهشهاي کارآفرینی.  برنامه

ر مراکز پژوهشی د هاي پژوهشسازي نتایج  هاي تجاري  . مزایا و چالش1388قابضی، ر.  ،بندریان، ر. .5
  .25- 19): 20(5رشد فناوري،  صنایع موجود.

. تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و 1389ندیرخانلو، س.  ،پور، الف. پورعزّت، ع.، قلی .6
 .75-65): 4( 2علم و فنّاوري، سازي دانش در دانشگاه تهران. سیاست  تجاري

آفرینی در هزاره جدید؛ . آموزش کار1387رضایی، س.  ،میرعرب رضی، ر.حسینی لرگانی، م.،  .7
ریزي در آموزش عالی،  زیرساختی براي اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی. پژوهش و برنامه

50 :119-137. 

. ارتقاء کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت. 1386صالحی، ع.  ،فرد، ح.، فروهی، م. دانائی .8
  .262-221: 42پژوهشنامه بازرگانی، 

ي و سازي فناوري، عوامل مؤثر در توسعه فناور . تجاري1388مدنی، ح. ، خمسه، ع. رادفر، ر.، .9
 .40-33: 20 ،اقتصاد. رشد فناوري

. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 1383. ریزي کشور مدیریت و برنامهازمان س .10
 ارات.). مرکز مدارك علمی و انتش1388 -1384فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

 . رابطه جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه1389عدلی، ف. صادقی شهمیرزادي، س.،  .11
  .90-73): 22( 7کارآفرینی دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، 

هاي سنجش نوآوري و ارائه چارچوبی براي  . بررسی سیستم1385بناب، م.  پاکزاد طباطبائیان، ح.، .12
  .190-161): 1( 1س علوم انسانی، سنجش نوآوري در ایران. مدر

کیفی پیرامون تأثیر  هاي پژوهش. 1388جعفري، پ.  ،پور، الف.، دالور، ع. قلیعباسی، ب.،  .13
  .76-63): 2( 2ت علم و فنّاوري، هاي سنّتی دانشگاه. سیاس سازي بر ارزش  رویکرد تجاري

در  ها پژوهشسازي نتایج  اري. کارآفرینی دانشگاهی و تج1387حسینی، ح.  جیحا ،فکور، ب. .14
 .70-59): 2( 1دانشگاه مهم کشور). سیاست علم و فنّاوري،  7هاي ایران (مطالعه موردي  دانشگاه

پژوهش و  . بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران.1382بخشی، غ.  ،مدهوشی، م. .15
  .213-157: 28 و 27ریزي در آموزش عالی،  برنامه
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ش در . ارزیابی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان. دانش و پژوه1385گلستانی، ه.  ،مقتدري، م. .16
  .99-87: 12علوم تربیتی، 

): 4( 2هاي تازه در علوم تربیتی،  . نقش دانشگاه در توسعه کارآفرینی. اندیشه1386آقا، ب.  مکی آل .17
115-127.   

   .25- 21): 8( 2ها. رشد فناوري،  سازي نتایج پژوهش  . بازاریابی فناوري و تجاري1385زاده، غ.   ملک . 18
صنعتی.  تولید نیمه هاي پژوهشسازي دستاوردهاي علمی از طریق  . توسعه تجاري1389مهدي، ر.  .19

  .38-30 ):24( 6رشد فناوري، 
 پژوهشها در مراکز  سازي آن ها و تجاري . طراحی مدلی جهت تعیین فرصت1387موسایی، الف.  .20

  .21- 13): 14( 4. رشد فناوري، و توسعه
. همایش ملّی هاي فراروي دانشگاه کارآفرین . چالش1387رشمه، ج.  ،میراسماعیلی، الف. .21

  .377- 370دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت:  وري: میثاق راهبردي دولت، صنعت و دانشگاه. بهره
سازي در آموزش  هاي تجاري  وش. ر1388ساکتی، پ.  یا، ش.، عمادزاده، م.، صمدي، س.،ن هاشم .22
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Abstract

1

 
More than a decade; new global economic trends had set forth a discussion 

about the University Entrepreneurial and academic capitalism. So that, the 
commercialization of new ideas and university intellectual capital has become 
severe necessity in socio-economic development and cultural exchanges between 
the communities. Commercialization is the process that knowledge and technology 
diffuses and apply to industry or new practices. Commercialization of agricultural 
research outputs has achieved the specific status in development of scientific, 
technical, economical and social systems because; until agricultural research 
outputs don’t take into practice and agricultural and rural communities don’t 
benefit from it; it also cannot cause welfare, employment, justice development and 
poverty reduction in these communities. In this situation, agricultural educational 
institutes don’t have only educational and research role and expect that play a most 
active role in national and regional socio-economical development. Thus, the 
present study attempted to introduce optimize commercialization system of new 
university ideas in agriculture and by help of archival research and descriptive-
analytical methodology, had investigated the barriers and constraints forward to the 
commercialization of new ideas and agricultural research outcomes. At the end, 
proposed the strategies for improving the commercialization system of new ideas 
and research outcomes in Agriculture have been proposed. 
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