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کید بر أآموزش عالی کشاورزي با تکارآفرینی دانشگاهی در  هايبازدارندهمروري بر 
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان تجربه 

  
   2و ابوالقاسم عربیون 2حسن مبارکی محمد، 1مرضا موسويسید غال*

  ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانارشد مدیریت کارآفرینی  کارشناس1
  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دانشیار2 

  27/8/1395؛ تاریخ پذیرش:  6/6/1395تاریخ دریافت: 
  چکیده 

فرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کارآهاي بازدارندهبا هدف شناسایی و تحلیل  مطالعهاین   
یک ها به تدوین  منظور گردآوري داده بهکشاورزي و منابع طبیعی گرگان به انجام رسیده است. 

نفر از اعضاي  92گیري از جدول کرجسی و مورگان،  با بهره. اقدام شدعنوان ابزار تحقیق  پرسشنامه به
 عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش گان بهت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرأهی

بندي دستههمرفته  رويبندي تصادفی با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند.  گیري طبقه نمونه 
گذاري و  محدودیت سرمایهزیر منجر شده است: مفهومی  لفهؤم 12به استخراج  هامفهومی بازدارنده

سازي و پشتیبانی نامناسب از نانه، محدودیت ظرفیت تجاريهاي کارآفری مین اعتبار براي فعالیتأت
ها و فرآیندها،  وکار)، ضعف رویه اندازي کسب لفه حمایت از راهؤت علمی (مأکارآفرینی اعضاي هی

لفه حمایت از توسعه ؤها (م وکار در سطح منطقه، کمبود منابع و زیرساخت ظرفیت محدود کسب
اي  ی در خصوص کارآفرینی دانشگاهی، رویکرد حرفهرسان وکار)، ضعف آموزش و اطالع کسب

لفه حمایت از کارآفرینی)، ؤعدم تلفیق کارآفرینی در راهبرد مدیریتی دانشگاه (م غیرکارآفرینانه و
سازي براي  انگیزشی، درك نامناسب از کارآفرینی دانشگاهی و ضعف ترویج و فرهنگهاي بازدارنده
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شناسایی شده، راهکارهایی هاي بازدارنده. بر اساس ارآفرینی)لفه فرهنگ کؤکارآفرینی دانشگاهی (م
  براي بهبود کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ارایه شده است.

  
، دانشگاه علوم کشاورزي و مرور تجربیت علمی، أکارآفرینی دانشگاهی، اعضاي هی :هاي کلیدي هواژ

  منابع طبیعی گرگان 
  
  قدمهم

ها شده است،  و تحول در رسالت دانشگاهتغییر و تحول در شرایط و نیازهاي جامعه موجب تغییر   
ها که آموزش بوده به سمت پژوهش میل کرده و در ادامه در راستاي  بدین صورت که رسالت اولیه آن

سو با جریان هاي اخیر، هم در سال ).1388زاده و همکاران،  کارآفرینی تغییر جهت داده است (شریف
پیشرفت فناوري و با آشکار شدن ضرورت مشارکت جدي دانشگاه در فرآیند توسعه یکپارچه و پایدار 

ها در ابعاد ثبت  هاي کارآفرینانه دانشگاه هاي مرسوم آموزش و پژوهش، فعالیت جامعه در کنار رسالت
منظور تسهیل انتقال فناوري،  هاي علمی به برداري، ایجاد مراکز رشد، پارك اختراع و صدور مجوز بهره

 Mowery and(تر شده است  وکارهاي نوبنیاد پر رنگ گذاري در کسب هاي زایشی، و سرمایه شرکت

Ziedonis, 2002; Siegel et al., 2001 .(هاي  ها و ظرفیت معاصر از پتانسیل  گونه تحوالت انقالب
همه جانبه در سطوح مختلف برخوردار اي جهت رشد اقتصادي و بالندگی  مالحظه افزایانه قابل  هم
کارهاي  و هاي حاصل از رشد فناوري براي ساماندهی کسب توان از فرصت باشند. براي نمونه می می

هاي اطالعات و ارتباطات به  اي حاصل از رشد فناوري کارآفرینانه بهره گرفت و از تسهیالت شبکه
گرفته در سطح اقتصاد  کارهاي شکل و ه کسبعنوان مظاهر تبلوریافته انقالب دیجیتالی براي توسع

وکارهاي کارآفرینانه نیازمند نوآوري مستمر، تلفیق فناوري  مقیاس، سود جست. همچنین، رشد کسب
هاي تولید و بازار و ساماندهی خردورزانه امور برمبناي دسترسی و پردازش اطالعات و  در زنجیره

  ).1382 کاربست دانش است (به نقل از احمدپورداریانی،
هـا و   هاي برآینده از تحوالت مزبور، نیازمند بازاندیشـی نقـش   هاي پیشارو و فرصت گذر از چالش  

هـا و   عنوان یک کنشگر یا کارگزار اجتماعی، تـدوین و تعریـف رسـالت    هاي کنونی دانشگاه به رسالت
ي آتـی توسـعه و   اندازها هاي آتی دانشگاه بر مبناي درك سیر گذشته، موقعیت کنونی و چشم ماموریت

هـاي   لفـه ؤسازي راهبردي در گستره نظام نوآوري و توسعه ملی اسـت کـه دانشـگاه یکـی از م     ظرفیت
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                                                           همگام با تحول و پیشرانی فرآیند توسـعه، گسـتره، ماهیـت و    رود. از همین رو،  شمار می اساسی آن به
                   وآوري و فناوري جهت                                                         آفرینی دانشگاه نیز دستخوش تغییر شده است. توسعه و تلفیق ن             ساختکار نقش

بیشتر از رهگذر رقابـت پویـا در          افزوده                            هاي نسبی و دستیابی به ارزش           ها و مزیت              گیري از فرصت      بهره
گیري کنشـگران امـر، از جملـه     آمیز کنونی جهت دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند جهت محیط رقابت

  باشد.  دانشگاه در فرآیند توسعه کارآفرینی می
عنوان رسالت دانشگاه در تحقق جامعه  ثر در توسعه کارآفرینی بهؤمشارکت مطور کلی،  هب  

. نخست، جنبه درونی و تحول )1389زاده و اسدي،  (شریف محور از دو جنبه حایز اهمیت است دانایی
سازي فضاي توسعه  ها، ساختار و روابط و فرآیندهاي دانشگاهی در راستاي فراهم لفهؤکارکردها، م

ت. دوم، جنبه بیرونی و پیامدها و دستاوردهایی است که دانشگاه براي توسعه کارآفرینی کارآفرینی اس
هاي پیرامونی ذینفع یا فعال در عرصه اقتصاد و  همراه دارد و متقابالً از نیروها و نظام در سطح جامعه به

نوآوري و...)  توسعه مبتنی بر دانش، نوآوري و کارآفرینی (اقتصاد و توسعه دانایی محور، نظام ملی
آفرینی دانشگاه در فرآیند مزبور، نیاز است که با اتخاذ یک دیدگاه  پذیرد. براي تسهیل نقش ثیر میأت

هاي سازنده و برسازنده و بستر فرآیند توسعه کارآفرینی، ساختار و کارکرد  گرا، سازه سیستمی و کلیت
هادي درگیر در این فرآیند در سطوح و آفرینی دانشگاه در فرآیند مزبور و نیز سایر کنشگران ن نقش

ها، طرح  هاي مختلف و پیوندهاي بینابینی به حساب آید. در این صورت با اتخاذ سیاست بخش
و   پرور توان انتظار داشت که دانشگاه بسان نظام کارآفرین سازوکارها و مهیاسازي شرایط موجود، می

اري کارآفرینی در سطح جامعه جهت دستیابی به نیز بسان کنشگر اجتماعی کارآفرین به مهندسی و معم
  جامعه کارآفرین، مبادرت ورزد. 

هـا وسـاختارهایی بـراي توسـعه دانشـگاهی      ها و فرایندهاي دانشگاهی به سمت اسـتراتژي سیستم  
منظور ایجاد ارتباط بین کارکردهاي آموزشـی، پژوهشـی و    این موقعیت، دانشگاه به گرایش دارند و در

  ). Etzkowitz et al., 2003( مند تحول در ساختار سازمانی استاجرایی، نیاز
نظـران و پژوهشـگران مختلـف و     کارآفرینی دانشگاهی از مباحث جدید و مـورد توجـه صـاحب     

اند تا به توصـیف و   ه رود، تاکنون اندیشمندان متعددي کوشید شمار می ویکم به هاي قرن بیست ضرورت
ثر بـر  ؤردازند، ولی تاکنون چارچوب و الگوي جامعی در مورد عوامل مثیرگذار بر آن بپأتعیین عوامل ت

زاده و  شـریف کارآفرینی دانشگاهی که درآمد الگوسازي کارافرینی دانشگاهی است، ارایه نشده است (
  ). 1388، همکاران
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ت علمی در توسـعه  ی براي مشرکت دانشگاه و اعضاي هیأهاي مختلف تاکنون، رویکردها و رهیافت  
سازي یک الگو و رهیافت مناسب براي پیشبرد کـارآفرینی   فرینی معرفی شده است. بی تردید پیادهکارآ

هـا و   ت علمی در هر دانشگاه نیازمند تحلیل وضعیت جاري آن دانشگاه از لحاظ پیشـبرنده أاعضاي هی
نـده  هـدف شناسـایی عوامـل بازدار   در همـین راسـتا و بـا    این تحقیـق  هاي کارآفرینی است.  بازدارنده

  .به انجام رسیده استکارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان 
سازي  مفهوم کارآفرینی دانشگاهی با تجاري: موضوعپیشینه مروري بر مفهوم کارآفرینی دانشگاهی و 

دانشگاه و مبین پرداختن ، کارآفرینی دانشگاهی). 1388زاده و همکاران،  باشد (شریف دانش قرین می
هاي دانشگاه و صنعت،  هاي تجاري است که در قالب همکاري ت علمی به فعالیتأاعضاي هی

وکارها  گیري و رشد کسب هاي وابسته و برخاسته از دانشگاه، حمایت از شکل گذاري در شرکت سرمایه
در  ت علمیأبه کوشش دانشگاهیان و به صورتی وابسته به دانشگاه و فعالیت همزمان اعضاي هی

گیرد. هر چند در بسیاري از مطالعات،  وکار صورت می هاي تجاري و دنیاي کسب ها و شرکت دانشگاه
مبتنی بر فناوري و وابسته به دانشگاه  1هاي انشعابی کارآفرینی دانشگاهی همتراز با تشکیل شرکت

ین که چن ) و با اینKlofsten and Evans, 2000وکارهاي زایشی) معرفی شده است ( (کسب
هاي فکري به  برداري از دارایی دهی یا اعطاي مجوز و امتیاز بهره در مقایسه با لیسانس -سازوکاري

دلیل شمول یکپارچه  به -سازي و کارآفرینی دانشگاهی ترین گزینه براي تجاري ترین و ساده عنوان کوتاه
جسته از کارآفرینی هاي یک فعالیت کارآفرینانه تمام عیار، در نوع خود شاخصی بر لفهؤتمامی م

هاي کارآفرینی دانشگاهی محسوب  ترین نوع فعالیت ترین و کارآفرینانه عبارتی پیچیده دانشگاهی، و به
شود، با اینحال سازوکارهاي دیگري نیز براي کارآفرینی دانشگاهی مرسوم است (فکور و حاجی  می

هاي  دایرشدن شرکت"ه در رد این پنداره ک )2004( ). در همین خصوص، کالرك1387حسینی، 
گرایی  کید نموده است که کارآفرینیأ، ت"است 2تر بودن دانشگاه زایشی بیشتر، نشان دهنده کارآفرینانه

هاي زایشی)  وکارهاي انشعابی یا شرکت سازي (از طریق کسب نبایست همتراز با تجاري 3ها در دانشگاه
  پنداشته شود.

                                         
1- Spin-off  
2- More entrepreneurial university 
3- Entrepreneurialism in universities 
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دهنـد.   همرفته سه دیـدگاه را بازتـاب مـی    انشگاهی رويتعابیر متنوع صورت گرفته از کارآفرینی د
نخستین دیدگاه مبین تضاد و تعارض بین کارآفرینی دانشـگاهی و رویکـرد سـنتی دانشـگاه اسـت؛ از      

هاي سنتی دانشگاه رخ  طور معمول در خارج از دانشگاه و فراسوي نقش هکارآفرینی دانشگاهی ب رو این
     ). Louis et al.,1989; Klofsten and Jones-Evans, 2000; Laukkanen, 2003 (  دهد می

ت علمی در دانشـگاه تـوام بـا محـدود کـردن      أضرورت حضور تمام وقت اعضاي هی  طور کلی هب  
بنـدي هفتگـی، تخصـیص اعتبـارات و ضـوابط       اي شرح وظایف، برنامه زمان نامه استانداردمابانه و آیین

وهش، مدیریت امور اداري و دیگر امور غیرمـرتبط  ت علمی به تدریس، پژأاي اعضاي هی ارتقاي حرفه
گرایی دانشگاهی متعـارف   و یا کمتر مرتبط با فعالیت کارآفرینانه در سطح دانشگاه، بازتاب نوعی حرفه

ت علمـی مبتنـی   أاعضاي هی 1نشینی عاج ساز تحقق انگاره برج  تواند زمینه گرایی متعارف می است. حرفه
اهی، مرزبندي دانشگاه با نهادهاي دیگـر (بـازار، بخـش خصوصـی،     بر نوعی احساس اشرافیت دانشگ

گرایانـه در   آفرینی مستقیم و عمل گزیدن دانشگاهیان از نقش صنعت، دولت و غیره)، انزواطلبی و دوري
فرآیند توسعه پایدار جامعه خویش باشد. این رویکرد با ماهیت کارآفرینی دانشگاهی که نیازمند آزادي 

ري، تعامل با محیط پیرامون و حضور ذهنی و عملی فعال در جامعه، درگیر شـدن در  پذی عمل، انعطاف
هـاي علمـی و    وکـار مبتنـی بـر ظرفیـت     هاي کـارآفرینی و کسـب   برداري از فرصت پردازي و بهره ایده

هـاي تسـهیلکر و حمـایتی و دیگـر ملزومـات اقـدام کارآفرینانـه در         هـا و مشـوق   دانشگاهی، سیاست
از ایـن منظـر،    زا اسـت.  همسـاز و گـاهی، ناهمسـاز و تـنش     شگاهی است، کمتـر چارچوب حرفه دان

است که فراتر از  2گرایی کارآفرینانه به حرفه گرایی متعارف کارآفرینی دانشگاهی مستلزم گذار از حرفه
هـا و ضـوابط،    اي، مستلزم تحول یکپارچه نظام دانشگاهی در ابعاد مختلف سیاست نوعی چالش حرفه

  . )1389زاده و اسدي،  (شریف ها، ساختار، مدیریت و غیره است گیري ها و جهت رنامهها، ب مشوق
هـاي   وکارهاي خطرپذیر جدید برپایـه دارایـی   از دیدگاه دوم، کارآفرینی دانشگاهی بر ایجاد کسب  

هـاي   سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی، انتقال فناوري و فعالیت فکري و علمی دانشگاه از طریق تجاري
دیدگاه سوم مبین برداشـتی      ).Chrisman et al., 1995; O'Shea et al., 2004 (  یشی استوار استزا

یکپارچه از کارآفرینی دانشگاهی بر پایه کـارآفرینی شـرکتی اسـت و دربرگیرنـده ایجـاد، نـوآوري و       

                                         
1- Ivory-towering   
2- Conventional professionalism to entrepreneurial professionalism 
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 Brennan (  نوسازي راهبردي سازمانی است که ممکن است در داخل یا خارج دانشگاه صورت گیرد

et al., 2005; Brennan and McGowan, 2006.(    
انـد:   هشت نوع مشخص از کـارآفرینی دانشـگاهی را برشـمرده    )2000( ایوانز -کلوفستن و جونز  

هـاي علمـی بـزرگ مقیـاس، تـدریس در بیـرون از        دهی، انعقاد قراردادهاي تحقیقـاتی، پـروژه   مشاوره
هاي زایشـی و فـروش کـه برحسـب میـزان       لیتدهی، فعا دانشگاه، انجام آزمون، ثبت اختراع/ لیسانس

تشـکیل  ) 1388در این خصوص، فکـور ( شوند.  قرارداد بیرونی منعقد شده با صنعت از هم متمایز می
عنوان یک فعالیت بارز کارآفرینی دانشگاهی، یکی از سازوکارهاي  هاي انشعابی دانشگاهی را به شرکت

توانـد   هاي تحقیقاتی معرفـی نمـوده اسـت کـه مـی      انرو به گسترش انتقال فناوري از دانشگاه و سازم
همـراه داشـته باشـد و نقـش مهمـی را در توسـعه        بیشترین بازگشت مالی را براي دارندگان فناوري به

  اقتصادي محلی و ملی ایفا نماید. 
عنوان یکی از ابعاد یا رویکردهاي برشمرده شده براي کارآفرینی در سـطح   کارآفرینی دانشگاهی به  
هـاي تجـاري اسـت، کـه در قالـب      ت علمی به فعالیـت أگاه، مبین پرداختن دانشگاه و اعضاي هیدانش

هاي وابسته و برخاسته از دانشگاه، حمایـت  گذاري در شرکتهاي دانشگاه و صنعت، سرمایههمکاري
صورتی وابسته به دانشـگاه و فعالیـت    گیري و رشد کسب و کارها به کوشش دانشگاهیان و بهاز شکل

گیـرد  هاي تجاري و دنیاي کسبوکار صـورت مـی  ها و شرکتت علمی در دانشگاهأزمان اعضاي هیهم
(مانند خدمات  سازي). کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه هم دربرگیرنده تجاري1389زاده و اسدي،  (شریف

ي تـازه  هـا اي و ...) و هم کاالسازي (مانند حق اختراع، حق امتیاز، شـرکت هاي توسعهمشاوره فعالیت
هرچند در بسیاري  ).Jacob et al., 2003( ت علمی یا دانشجویان) استأسیس متعلق به اعضاي هیأت

هاي انشعابی مبتنی بر فناوري و وابسـته بـه    از مطالعات، کارآفرینی دانشگاهی همتراز با تشکیل شرکت
  ).Klofeston and Evans, 2000دانشگاه (کسب وکارهاي زایشی) معرفی شده است (

ها ماشین رشد و توسعه و نه صرفاً موسسات  ، دانشگاه)1995( به باور کریسمن و همکاران  
هستند و کارآفرینی دانشگاهی سازوکار موثري براي انتقال فناوري در جریان  1یادگیري سطح عالی

د هر ها کارآفرینی دانشگاهی عبارت است از ایجا رود. از منظر آن شمار می تعامل دانشگاه و صنعت به
گذاري خطرپذیر از سوي هر یک از کنشگران یا عامالن دانشگاه که  وکار مبتنی بر سرمایه گونه کسب
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هاي علوم انسانی و هنرهاي آزاد  هاي مهندسی و پزشکی، بلکه در دانشکده تواند نه تنها در دانشکده می
هاي مختلف  بین دانشکدههاي کارآفرینانه  نیز رخ دهد. کریسمن و همکاران براي مقایسه سطح فعالیت

و برنان و ) 2005(برنان و همکاران  .اند بهره گرفته 1اي در سطح دانشگاه از واژه کارآفرینی دانشکده
هاي  کارآفرینی دانشگاهی را بسان یک پدیده پیچیده به یکسري عناصر و مقوله )2006( گووان مک

ی شرکتی با الگوهاي خلق دانش سازمانی، افزایی دیدگاه کارآفرین اند. با هم منطقی و مفهومی شکسته
شناختی و انواع دانش، چارچوبی براي این پدیده ارایه شده است که با برداشت سنتی از  هاي هستی الیه

  فرآیند کارآفرینی متفاوت است. 
هـاي هماننـد ثبـت    ها را مشتمل بر فعالیتسازي دانش در دانشگاهتجاري )،2007( سیگل و رایت 

هاي مشترك تحقیقاتی بـا  برداري یا واگذاري حق امتیاز، همکاريفکري، اعطاي مجوز بهرههاي دارایی
هـاي  انـد کـه فعالیـت   انـد و اظهـار داشـته   ها و ایجاد کسب و کارهاي انشعابی معرفـی نمـوده  شرکت
واقـع  ها تطبیق داد. بهاي سنتی و متعارف دانشگاهتوان به سادگی با ساختار و رویهسازي را نمی تجاري

عبارت ساده جا افتادن و به بار نشستن کارآفرینی دانشگاهی نیازمند نـوعی بـازنگري    نهادینه شدن یا به
هـاي  هـا و مهـارت  هـا، قابلیـت  هاي کاري یا فرآیندهاي دانشگاه و ظرفیتدرساختار سازمانی و روش

هاي نظام لفهؤیکی از م کارآفرینانه گیري صورت، تمرکز و جهت اي دانشگاهیان است. در غیر اینحرفه
ها، منجر به اصطکاك، هـرزروي منـابع و   لفهؤدهی متوازن و همساز دیگر م دانشگاهی و عدم باز جهت

ها و نوعی تناقض چندگانه ساختاري (تشکیالت سـازمانی  نیروها، ناپایداري و عدم یکپارچگی فعالیت
اي هـا و وظـایف حرفـه   رکردي (فعالیتهاي مدیریتی و اداري)، کاو مناسبات نهادي)، فرآیندي (رویه

اي که شود، به گونههاي مورد انتظار) میت علمی) و دستاوري (نتایج و پیامدأمورد انتظار از اعضاي هی
 هاي متعارف دانشـگاه نیـز معطـل   نشیند، بلکه کارکردها و رویهنه تنها کارآفرینی دانشگاهی به بار نمی

هـاي شـاکله، دچـار وضـعیتی      لفـه ؤبا از دست دادن وحدت رویـه م ماند و در نتیجه، نظام دانشگاه می
ها بـراي  اي که از دانشگاه، معقتدند سه ساز و کار عمده)2006( الندري و همکاران شود.آشوبناك می

ها و انتشـارات علمـی، آمـوزش     گیرند عبارتند از: انتشار دانش از طریق کنفرانسکار می انتقال دانش به
اي، هاي مشاورهسازي دانش نیز داراي ساز وکارهاي متفاوتی همچون فعالیتتجاري نیروي کار ماهر و

 جاکوب و همکـاران  هاي انشعابی است.قراردادهاي تحقیقاتی با صنعت، ثبت رسانی و تشکیل شرکت
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اند که پیوند معنایی و مفهومی نزدیکی  کردهاستفاده "کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه"از اصطالح  )،2003(
هـاي  ها کارآفرینی مبتنی بـر دانشـگاه شـامل یکسـري فعالیـت      سطح دانشگاه دارد. آن با کارآفرینی در

هـاي نوپـاي    سیس شرکتأدهی و تاي، ثبت پتنت، لیسانسسازي، از قبیل ارائه خدمات مشاورهتجاري
گیرنـد، کـه   می شود و نتیجههاي آموزشی براي متقاضیان میمتعلق به دانشجویان و اساتید و ارائه دوره

هـاي مختلـف مـورد اسـتفاده دانشـگاهیان      سازي دانش به روشکارآفرینی دانشگاهی به مفهوم تجاري
                                              تدوین یک چارچوب روشـن بـراي ارایـه خـدمات       براي  )2008(                  وازکویز و همکاران  -      آررویو است.

             و حمایـت از                      تشـویق کـارآفرینی    "                             الگویی را تحت عنوان فرآینـد  ،                               حمایتی براي کارآفرینی دانشگاهی
انـد. ایـن الگـو کـه بـه نـوعی بـر مفهـوم فرهنـگ           در دانشگاه ارایه نموده  "تجاري    هاي              توسعه فعالیت

گیري عمده برخوردار اسـت. نخسـت، ترغیـب و تشـویق      کارآفرینانه استوار است، از دو بعد یا جهت
هـاي   ترغیب فعالیـت اندرکاران امر و  دهی فرهنگ کارآفرینانه در بین دست کارآفرینی است که به شکل

پردازد. بعد دوم عبارت است از حمایت  هاي مرتبط می  آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی و حوزه
اندازي  ، راه هاي تجاري که در قالب فرآیند بررسی و شناسایی فرصت، توسعه فرصت از توسعه فعالیت

ـ   وکار متبلور می و رشد کسب تشـویق کـارآفرینی و حمایـت از    "د شود. با تلفیق این دو بعـد در فرآین
افزایی الزم در سطح و بیرون دانشگاه بر مبناي  توان به یکپارچگی و هم می "هاي تجاري توسعه فعالیت

دهندگان این الگو بر این باورند فرآینـد   یک درك و برداشت سیستمی از فرآیند امور دست یافت. ارایه
اي تجـاري از طریـق    صرفاً به انتقال فناوري بـه شـیوه  حمایت از کارآفرینی در سطح دانشگاه نبایست 

در بررسـی موانـع   )، 2004( رایـت و همکـاران   هاي انشعابی یا زایشی محدود شود. اندازي شرکت راه
نیـاز   هاي انشعابی، براي توصیف فقدان منـابع مـالی مـورد    کارآفرینی دانشگاهی از طریق ایجاد شرکت

، و براي توصیف فقدان دانش مهارت "شکاف مالی" از اصطالح براي توسعه و انتقال تجاري فناوري،
استفاده کـرده   "شکاف دانش"وکار، از اصطالح  اندازي و اداره کسب هاي تجاري و راه در زمینه فعالیت

داننـد. بنـابراین    و این دو شکاف را از عوامل عمده عدم گرایش دانشگاهیان بـه فعالیـت تجـاري مـی    
سـازي دانـش    هـاي تجـاري   فع نیازها و پوشاندن شکاف مالی مربوط به فعالیتها هم باید به ر دانشگاه

هـاي   هاي کسب و کار موردنیاز براي فعالیـت  ها و مهارت مبادرت کرده و هم به ایجاد و توسعه قابلیت
هـاي  انتقال فناوري توجه داشته باشند. این امر ممکن است موجب افـزایش کـارایی و کـاهش هزینـه    

  دانشگاه شود.
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ثر بر ؤ) در تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین الگوي عوامل م1388زاده و همکاران ( شریف  
نور سه دسته عوامل ساختاري (ارگانیک بودن ساختار، ساختار  کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه پیام

انداز و  علمی، گستردگی قلمرو، امور آموزشی، پژوهشی، مالی و اداري)، عوامل محتوایی (چشم
هاي فردي، تفکر رهبري و فناوري) و عوامل  الت، اهداف و راهبرد، فرهنگ سازمانی، ویژگیرس

) با 1389قناتی و همکاران (اند.  هاي نوآوري) را معرفی نموده فرهنگی و شبکه - اي (اجتماعی زمینه
مانی اند که فرهنگ ساز این نتیجه رسیده بررسی فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران به

مندي  فرینانه دانشگاه تهران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تنها دو بعد تفریح و سرگرمی، و ارزشکارآ
کار در وضعیت مطلوب بوده و سایر ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه شامل جسارت، تحمل انحراف 

نوآوري پیشگام،  باز، همکاري و تشریک مساعی،  نگري جسورانه، خطرپذیري، ارتباط خالق، آینده
). در 1389پورعزت و همکاران (تحمل شنیدن اظهارنظرهاي مخالف در وضعیت نامطلوب هستند. 

سازي دانش در دانشگاه تهران به  کارآفرینی دانشگاهی و تجاريهاي بازدارندهتحقیقی با هدف تبیین 
: بورکراسی و عدم انعطاف مزبور به شرح زیر است هاي بازدارندهترین  اند که عمده این نتیجه رسیده

گذاران، فعاالن  هاي ارتباطی میان سرمایه ضعف ارتباطات و فقدان شبکهسیستم مدیریت دانشگاه، 
هاي فکري  صنعت و دانشگاهیان، تفاوت فرهنگی صنعت و دانشگاه، قوانین ضعیف حفاظت از دارایی

گاهیان درباره نیازها و در سطح ملی، وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی، ضعف اطالعات دانش
سازي دانش  وکار و عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه در دانشگاه براي تجاري هاي کسب اولویت

کارآفرینی در دانشگاه هاي بازدارنده)، با بررسی 1382مدهوشی و بخشی (برشمرده شده است. 
انتصاب  امناسب مدیریت عالی درتصمیمات نداخلی ( هايبازدارندهاند که  این نتیجه رسیده مازندران به

) بیشترین و انتخاب مدیران، عدم تفویض اختیار کافی به مدیران زیر دست، و دوگانگی و تعدد اهداف
محیطی  هايبازدارندهاند و ثیر منفی را در ایجاد کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران داشتهأت

هاي ذینفع یین ماموریت توسط مدیران، وجود گروه(فقدان رقابت، نداشتن اختیار سیاستگذاري و تع
هاي  بازدارندهاند. از بین متعدد) در این زمینه کمترین نقش بازدارنده را در دانشگاه مازندران داشته

و از بین  "تصمیمات نامناسب مدیران عالی در انتصاب و انتخاب مدیران زیردست"داخلی، 
، "فقدان رقابت" محیطی نیزهاي بازدارندهو از بین  "اجتماعی -متغیر فرهنگی"منتجی،  هاي بازدارنده

) با بررسی ارتباط بودجه و توسعه 1387سعیدي ( اند.ثیر منفی را بر کارآفرینی دانشگاه نهادهأبیشترین ت
کارآفرینی دانشگاهی، وجود سرمایه به سه شکل بودجه، نیروي انسانی و امکانات و تجهیزات را براي 

اي با عنوان  ) در مطالعه1387طالبی و زارع یکتا (ثر قلمداد نموده است. ؤینی دانشگاهی متوسعه کارافر
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بنیان  هاي کوچک و متوسط دانش آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت
هاي  تواند نقش مهمی در ایجاد و توسعه شرکت اند که کارآفرینی دانشگاهی می این نتیجه رسیده به

گیري رفتار  سازي بستري هموار براي شکل رو فراهم بنیان داشته باشد. از این کوچک و متوسط دانش
صورتی ساختاریافته، نیازمند شناسایی و تقویت عوامل پیشبرنده یا تسهیلگر از  کارآفرینی دانشگاهی به

)، در تحقیقی 1387حسینی ( فکور و حاجی از سوي دیگر است.ها بازدارندهسو و شناسایی و رفع  یک
بررسی  ههاي ایران، بسازي نتایج تحقیقات در دانشگاهکه پیرامون کارآفرینی دانشگاهی و تجاري

ها به دانشگاه کارآفرین و تعریف مفهوم دانشگاه کارآفرین به ثیرگذار در رویکرد دانشگاهأعوامل ت
 دهد که درنشان می مطالعهاز این اند. نتایج حاصله هاي کارآفرینی دانشگاهی پرداختهمصادیق فعالیت

اي هاي مورد پژوهش، انجام تحقیقات مشترك و عقد قرارداد با صنعت از وضعیت تثبیت شدهدانشگاه
برخوردار بوده و به ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تحقیقات به تازگی توجه شده است. ولی دیگر 

هاي انشعابی یج تحقیقات و تشکیل شرکتدهی و انتقال حقوق مالکیت نتاها نظیر لیسانسفعالیت
  دانشگاهی هنوز رایج نیستند.

بایسـت بـه    یند حمایت از کارآفرینی مـی آکه دانشگاه یک نظام اجتماعی تصور شود، فر در صورتی  
هـاي کارآفرینانـه منجـر شـود. بـا ترسـیم پیونـدها بـین          ها و منابع موردنیاز براي فعالیت مین سرمایهأت
توان بـه یـک الگـوي یکپارچـه      شاکله این فرآیند، و تعیین کارکردها و مخاطبان میهاي مختلف  لفهؤم

یی (شکل الگو چنیندر ادامه با مبنا قرار دادن  .)1394؛ 1393؛ 1392(شریفی و همکاران،  دست یافت
عنوان چارچوب مفهـومی ایـن تحقیـق بـه      هاي مطالعات مورد استناد، الگوي زیر به با تلفیق یافتهو  )1
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی گرگـان      هاي بازدارندهظور تبیین من

  تدوین شده است. 
  

  
  
  
  
  
  
  

  .کارآفرینی دانشگاهیهاي بازدارنده چارچوب مفهومی -1 شکل

 موانع فرهنگی کارآفرینی

  موانع حمایت از کارآفرینی
 

 وکار اندازي کسب ع حمایت از راهموان

 وکار موانع حمایت از توسعه کسب
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  روش تحقیق  
ي، از شناسی جزو تحقیقات کمی است و از نظر هدف، کـاربرد  این تحقیق به لحاظ پارادایم روش  

صورت پیمایشـی صـورت گرفتـه اسـت. جامعـه       لحاظ رویکرد، توصیفی و به لحاظ راهبرد تحقیق به
ت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعـی گرگـان تشـکیل    أآماري تحقیق حاضر را اعضاي هی

نفـر   92، 1). حجم نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسـی و مورگـان  =120Nداده است (
عنـوان طبقـات)    هـا بـه   شده (دانشکده بندي گیري طبقه ها از تکنیک نمونه شد. براي انتخاب نمونه تعیین

هاي  که با توجه به اهداف و پرسش اي بوده است نامه بهره گرفته شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسش
ن، تحقیق، تدوین شد. پرسشنامه تحقیق داراي چند بخش اصـلی، شـامل اطالعـات فـردي پاسـخگویا     

موانع کارآفرینی دانشگاهی (به تفکیک چهار مولفه) روایی ظاهري و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از 
نظرات تعدادي از استادان و صاحبنظران حوزه کارآفرینی و پس از دریافت نظرات، اقدامات اصـالحی  

فاده شـد. ضـریب آلفـاي    مین شد. براي پایایی ابزار تحقیق از روش آلفاي کرونباخ استأدر پرسشنامه ت
لفه موانع کارآفرینی دانشـگاه، شـامل حمایـت از کـارآفرینی، حمایـت از      ؤکرونباخ به تفکیک چهار م

هـاي   وکار و فرهنـگ کـارآفرینی پـس از حـذف گویـه      وکار، حمایت از توسعه کسب اندازي کسب راه
ی قابل قبول پرسشنامه مورد محاسبه گردید که مبین پایای 83/0و  80/0، 71/0، 76/0ترتیب  ناهمساز به

 هـاي کدگـذاري شـده بـا     صورت مصاحبه حضـوري، داده  ها به استفاده است. پس از تکمیل پرسشنامه
  تحلیل شد. SPSSافزار  نرم 16  نسخه استفاده از
 هاي بازدارنده: کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان هايبازدارنده

 4و  3، 2، 1هاي  لفه در جدولؤبه تفکیک چهار مچارچوب مفهومی شناسایی شده بر حسب کارآفرینی 
مزبور بر حسب ضریب تغییرات اقدام  هايبازدارندهبندي  براي اولویتالزم به ذکر است  ارایه شده است.

شگاهی در کارآفرینی دان هايبازدارندهآید،  ) بر می1هاي مندرج در جدول ( شده است. چنانچه از یافته
تدریس و پژوهش و عدم  بندي نمود: تمرکز غالب بر توان بدین شرح دسته دانشگاه مورد مطالعه را می

ت أهاي تشویقی مناسب از اقدامات کارآفرینانه اعضاي هیپرداختن به اقدامات کارآفرینانه؛ نبود حمایت
ن دانشگاه؛ ناکافی بودن سهم انداز کالها، راهبردها و چشمعلمی؛ عدم تلفیق کارآفرینی در سیاست

هاي کارآفرینانه در شرح سازي دانش؛ عدم درنظرگرفتن فعالیتاستادان از درآمدهاي حاصل از تجاري

                                         
1- Krejicie and Morgan, 1970 
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ت علمی؛ نبود قوانین و مقررات درسطح دانشگاه براي حفظ أوظایف و ارتقاي شغلی اعضاي هی
هاي  سازي یافته گاه با تجاريت علمی؛ عدم آشنایی پژوهشگران دانشأهاي فکري اعضاي هی دارایی

وکار در قلمرو  هاي کسبت علمی از فرصتأتحقیقاتی؛ و عدم شناخت و آگاهی بهنگام اعضاي هی
عدم دسترسی به آموزشگر و متخصص کارآفرینی در سطح دانشگاه؛ و عدم آگاهی  فعالیت خویش؛

  ت علمی از نیازهاي پژوهش و فناوري جامعه.أبهنگام اعضاي هی
  

  .لفه حمایت از کارآفرینیؤتوصیف موانع کارآفرینی دانشگاهی: م -1جدول  

  میانگین  موانع
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت

  1  219/0  906/0  14/4  تمرکز غالب برتدریس و پژوهش و عدم پرداختن به اقدامات کارآفرینانه
  3  257/0  999/0  89/3  اهانداز کالن دانشگها، راهبردها و چشمعدم تلفیق کارآفرینی در سیاست

  2  255/0  958/0  76/3  ت علمیأهاي تشویقی مناسب از اقدامات کارآفرینانه اعضاي هینبود حمایت
هاي فکري نبود قوانین و مقررات درسطح دانشگاه براي حفظ دارایی

  ت علمیأاعضاي هی
69/3  040/1  282/0  6  

ف و ارتقاي هاي کارآفرینانه در شرح وظاینظرگرفتن فعالیت عدم در
  ت علمیأشغلی اعضاي هی

62/3  004/1  277/0  5  

  4  270/0  /.968  58/3  سازي دانشناکافی بودن سهم استادان از درآمدهاي حاصل از تجاري
  7  318/0  092/1  43/3  هاي تحقیقاتیسازي یافتهعدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با تجاري

  9  335/0  108/1  31/3  سطح دانشگاه عدم دسترسی به آموزشگر و متخصص کارآفرینی در
هاي کسب ت علمی از فرصتأعدم شناخت و آگاهی بهنگام اعضاي هی

  وکار در قلمرو فعالیت خویش
22/3  041/1  323/0  8  

  10  374/0  155/1  09/3 ت علمی از نیازهاي پژوهش و فناوري جامعهأعدم آگاهی بهنگام اعضاي هی
  

لفه ؤکارآفرینی دانشگاهی مرتبط با مهاي بازدارنده)، 2(هاي مندرج در جدول  بر اساس یافته  
بندي نمود: عدم دسترسی اعضاي  ترتیب زیر اولویت توان به وکار را می اندازي کسب حمایت از راه

ت علمی دانشگاه به تشکیالتی همانند مرکز رشد، پارك علم و فناوري در سطح منطقه براي أهی
گذاري و همکاري پژوهشی و فناوري مشترك دانشگاه با سایر سرمایه هاي کارآفرینانه؛ عدمفعالیت
هاي کارآفرینی و توسعه کسب وکار؛ نبود ت علمی از مهارتأها؛ عدم برخورداري اعضاي هیدستگاه
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ت علمی از سوي دانشگاه؛ نبود أمین مالی مناسب براي اقدامات کارآفرینانه اعضاي هیأاعتبار یا ت
ت علمی؛ دشواري ثبت اختراع و أبازاریابی محصوالت علمی اعضاي هیسازوکاري منظم براي 

ت علمی؛ کیفیت پایین دانش و فناوري تولید شده در دانشگاه و أواگذاري امتیاز آن توسط اعضاي هی
هاي اجرایی از فعالیت غیرقابل عرضه بودن آن به بازار به شیوه تجاري؛ نبود حمایت مناسب دستگاه

مین منابع أت علمی براي تأهیات علمی با دادن امتیاز ویژه؛ و دشواري اعضاي هی کارآفرینانه اعضاي
  هاي کارآفرینانه.گذاري براي فعالیتسرمایه

  
  .وکار اندازي کسبلفه حمایت از راهؤتوصیف موانع کارآفرینی دانشگاهی: م -2جدول 

  میانگین  موانع
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت 

هاي اجرایی از فعالیت کارآفرینانه اعضاي سب دستگاهنبود حمایت منا
 ت علمی با دادن امتیاز ویژهأهی

27/4  085/3  722/0  8  

گذاري براي مین منابع سرمایهأت علمی براي تأدشواري اعضاي هی
  هاي کارآفرینانهفعالیت

20/4  312/3  788/0  9  

کز ت علمی دانشگاه به تشکیالتی همانند مرأعدم دسترسی اعضاي هی
  هاي کارآفرینانهسطح منطقه براي فعالیت رشد، پارك علم و فناوري در

92/3  855./  218/0  1  

گذاري و همکاري پژوهشی و فناوري مشترك دانشگاه با عدم سرمایه
  هاسایر دستگاه

86/3  933./  242/0  2  

ت أنبود سازوکاري منظم براي بازاریابی محصوالت علمی اعضاي هی
  هاي اولیه، اختراع و....)علمی (کتاب، نمونه

78/3  078/1  285/0  5  

مین مالی مناسب براي اقدامات کارآفرینانه اعضاي أنبود اعتبار یا ت
  4  281/0  056/1  76/3  ت علمی از سوي دانشگاهأهی

هاي کارآفرینی و  ت علمی از مهارتأعدم برخورداري اعضاي هی
  وکار توسعه کسب

34/3  872/0  261/0  3  

دانش و فناوري تولید شده در دانشگاه و غیر قابل عرضه کیفیت پایین 
  بودن آن به بازار به شیوه تجاري

00/3  989/0  330/0  7  

  6  293/0  872/0  98/2 ت علمیأدشواري ثبت اختراع و واگذاري امتیاز آن توسط اعضاي هی
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لفـه  ؤتبط بـا م کـارآفرینی دانشـگاهی مـر    هاي بازدارنده)، 3هاي مندرج در جدول ( بر اساس یافته  
بندي نمود: دسترسـی نامناسـب اعضـاي     ترتیب زیر اولویت توان به وکار را می حمایت از توسعه کسب

هاي کارآفرینانه درسطح منطقـه؛ عـدم وجـود    ت علمی به خدمات فنی موردنیاز براي انجام فعالیتأهی
ت اعطـاي مجـوز یـا    هـاي تحقیقـاتی بـه صـور    سازي یافتهاي تعریف شده براي تجاريفرآیند و رویه

هـاي کارآفرینانـه   هاي انشعابی دانشگاهی؛ نبود تعریف و معیار مناسب براي فعالیـت اندازي شرکت راه
هاي کارآفرینی و کسب و ت علمی؛ محدود بودن ظرفیت بخش خصوصی به لحاظ فرصتأاعضاي هی

ـ    منـابع و  ت علمـی در سـطح منطقـه؛ عـدم دسترسـی مناسـب بـه        أکار مرتبط با فعالیـت اعضـاي هی
سـطح   نیاز در سطح دانشگاه؛ عدم استقرار یک واحد اداري منسـجم در  هاي تحقیقاتی مورد  زیرساخت

ت علمی؛ عـدم آشـنایی   أسازي تحقیقات و هدایت کارآفرینی اعضاي هیدانشگاه براي مدیریت تجاري
نانـه اعضـاي   هـاي کارآفری هاي کسب وکار؛ و عدم تقاضا براي فعالیـت پژوهشگران دانشگاه با مهارت

  ت علمی رشته در سطح منطقه.أهی
  

  .وکار لفه حمایت از توسعه کسبؤتوصیف موانع کارآفرینی دانشگاهی: م -3جدول 

  میانگین  موانع
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت

هاي سازي یافتهاي تعریف شده براي تجاريعدم وجود فرآیند و رویه 
هاي  اندازي شرکتدهی) یا راهنسصورت اعطاي مجوز (لیسا تحقیقاتی به

  انشعابی دانشگاهی 
89/3  948/0  244/0  2  

ت علمی به خدمات فنی موردنیاز براي انجام أدسترسی نامناسب اعضاي هی 
  هاي کارآفرینانه درسطح منطقهفعالیت

84/3  792/0  206/0  1  

  3  256/0  964/0  76/3  می ت علأهاي کارآفرینانه اعضاي هینبود تعریف و معیار مناسب براي فعالیت 
هاي کارآفرینی و کسب محدود بودن ظرفیت بخش خصوصی به لحاظ فرصت 

  ت علمی در سطح منطقهأو کار مرتبط با فعالیت اعضاي هی
70/3  994/0  269/0  4  

سازي سطح دانشگاه براي مدیریت تجاري واحد اداري منسجم در ضعف 
  ت علمی أعضاي هیهاي کارآفرینانه اتحقیقات و هدایت فعالیت

67/3  007/1  274/0  6  

  5  273/0  984/0  60/3  هاي تحقیقاتی موردنیاز در سطح دانشگاهعدم دسترسی مناسب به منابع و زیرساخت 
  7  288/0  989/0  43/3  وکار هاي کسبعدم آشنایی پژوهشگران دانشگاه با مهارت 
  8  327/0  115/1  41/3  رشته در سطح منطقه ت علمیأهاي کارآفرینانه اعضاي هیعدم تقاضا براي فعالیت 
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لفـه  ؤکـارآفرینی دانشـگاهی مـرتبط بـا م    هـاي  بازدارنده)، 4هاي مندرج در جدول ( بر اساس یافته  
ـ       ترتیب زیر اولویت توان به فرهنگ کارآفرینی را می ت علمـی  أبنـدي نمـود: عـدم حضـور اعضـاي هی

سـطح   ان الگو؛ عدم طرح مباحث کارآفرینی درعنو هاي مختلف در سطح دانشگاه به کارآفرین در رشته
ـ    أبین اعضاي هی دانشگاه در ت علمـی و مـدیران   أت علمی و مدیران؛ عـدم درك مناسـب اعضـاي هی

گیـري مـدیران دانشـگاه از     دانشگاه از موضوع و اهمیت کارآفرینی دانشگاهی؛ عدم ارج نهادن و بهـره 
رکنان و دانشـجویان؛ حـاکم بـودن نگـرش     ت علمی، کاأهاي خالق مطرح شده توسط اعضاي هی ایده

ـ   ت أتناقض کارعلمی با فعالیت کارآفرینی و کسب وکار؛ عدم احساس نیاز و فقدان انگیزه اعضـاي هی
ت علمی؛ و نگرش منفـی  أهاي تحقیقاتی؛ عدم رقابت سالم بین اعضاي هیسازي یافتهعلمی به تجاري

  تی. هاي تحقیقاسازي یافتهپژوهشگران دانشگاه با تجاري
  

  .لفه فرهنگ کارآفرینیؤتوصیف موانع کارآفرینی دانشگاهی: م -4جدول 

انحراف   میانگین  موانع
  معیار

ضریب 
  اولویت  تغییرات

هاي مختلف  ت علمی کارآفرین در رشتهأعدم حضور اعضاي هی
  1  258/0  962/0  73/3  عنوان الگو در سطح دانشگاه به

بین اعضاي  در سطح دانشگاه عدم طرح مباحث کارآفرینی در
  2  259/0  958/0  70/3  ت علمی و مدیران أهی

ت علمی و مدیران دانشگاه از أعدم درك مناسب اعضاي هی
  3  305/0  039/1  41/3  موضوع و اهمیت کارآفرینی دانشگاهی 

حاکم بودن نگرش تناقض کارعلمی با فعالیت کارآفرینی و کسب  
  5  334/0  086/1  25/3  اي) یک کار حرفه عنوان وکار (عدم تلقی فعالیت کارآفرینانه به

ت علمی به أعدم احساس نیاز و فقدان انگیزه اعضاي هی 
  6  364/0  180/1  24/3  هاي تحقیقاتی  سازي یافته تجاري

هاي خالق گیري مدیران دانشگاه از ایده عدم ارج نهادن و بهره 
  4  313/0  002/1  20/3  ت علمی، کارکنان و دانشجویانأمطرح شده توسط اعضاي هی

  8  376/0  189/1  16/3  هاي تحقیقاتی سازي یافتهنگرش منفی پژوهشگران دانشگاه با تجاري 
  7  373/0  082/1  90/2  ت علمی أعدم رقابت سالم بین اعضاي هی 

 
هاي تبیین کنند موانع کارآفرینی دانشگاهی بر حسب میانگین کلی احراز شده  لفهؤ) م5در جدول (

  بندي شده است. ترتیب اولویت به
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  .هاي تبیین کننده موانع کارآفرینی دانشگاهیلفهؤبندي ماولویت -5جدول 
  رتبه  میانگین  هاي کارآفرینی دانشگاهیلفهؤم

  1  67/3  اندازي کسب و کار حمایت از راه
  2  66/3  حمایت از توسعه کسب وکار 

  3  57/3  حمایت از کارآفرینی 
  4  32/3  فرهنگ کارآفرینی 

  
منظـور دسـتیابی بـه سـاختار مناسـبی از       بـه : هاي کـارآفرینی دانشـگاهی  تار مفهومی بازدارندهساخ

ها بر حسـب مضـمون    بندي آنهاي کارآفرینی دانشگاهی به گروههاي مفهومی زیربنایی بازدارنده لفهؤم
لفـه اقـدام شـده    ؤمشترك اقدام شده است. سپس براي هر گروه نام متناسب با مضمون مشترك هـر م 

لفه، بـه بسـط مفهـومی الگـوي نظـري      ؤسازي عوامل مستخرج از هر م ) با یکپارچه2( شکلدر است. 
  تحقیق اقدام شده است.

  

 
  .در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان کارآفرینی دانشگاهی هايبازدارندهالگوي مفهومی نمایاي  -2 شکل
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  گیري و نتیجه بحث
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان هاي بازدارندهنتایج ارزیابی   

، مطالعـه بـر اسـاس نتـایج    در دانشگاه مورد مطالعه اسـت.  ها بازدارندهحاکی از باال بودن میانگین این 
) 1بنـدي نمـود: (   توان به شرح زیر اولویـت  کارآفرینی دانشگاهی را میهاي بازدارندههاي نمایاي  لفهؤم

) 4) حمایت از کارآفرینی و (3وکار، ( ) حمایت از توسعه کسب2ایت از راه اندازي کسب و کار، (حم
  فرهنگ کارآفرینی. 

همرفته به استخراج  روي کارآفرینی دانشگاهیهاي بازدارندههاي چهارگانه  لفهؤم بندي مفهومیدسته  
وکـار در دانشـگاه بـا     ازي کسـب انـد  منجر شده است. بر این اساس، حمایـت از راه  لفه مفهومیؤم 12

هـاي کارآفرینانـه،    مین اعتبار براي فعالیـت أگذاري و ت هاي اساسی، شامل محدودیت سرمایه محدودیت
 ت علمی روبـرو اسـت.  أسازي و پشتیبانی نامناسب از کارآفرینی اعضاي هیمحدودیت ظرفیت تجاري

ها بـه خـط    مشابهت دارد آن )2007( انهمکارروثرمل و و  )2004( شین هاي تحقیق این نتایج با یافته
هاي اعمال شده و آزادي عمل دانشگاهیان براي ورود بـه   ها، قوانین و مقررات، قوانین و سیاست مشی

عنوان عوامل اثرگذار  هاي فکري و ... به وکار و چگونگی واگذاري امتیاز استفاده از دارایی عرصه کسب
 ;Blumenthal et al., 1996چه پیشـتر برخـی محققـان (   چنان در حمایت از کارآفرینی دست یافتند.

Bains, 2005; Coupe, 2003; Debackere and Veugelers, 2005براي ایجـاد  اند،  ) اشاره نموده
انداز مطلوب و آرمانی است و  تحول در دانشگاه و حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاهی نیازمند چشم

رسـد ایـن مشـارکت بـا وضـع قـوانین و        می به نتیجه میاین تحول با مشارکت همه اعضاي هیات عل
دهی به اقـدامات کارآفرینانـه و کـافی     هاي فکري، ایجاد سیستم پاداش مقررات در جهت حفظ دارایی

  هاي کارآفرینی دانشگاهی تقویت خواهد شد. بودن سهم استادان از درآمد فعالیت
هـا و   شامل ضعف رویهدر دانشگاه،  وکار اصلی در خصوص حمایت از توسعه کسبهاي بازدارنده  

در همین باشد.  ها می وکار در سطح منطقه و کمبود منابع و زیر ساخت فرآیندها، ظرفیت محدود کسب
هـاي   فرهنگـی و شـبکه   -اي (اجتمـاعی  عوامـل زمینـه  بـه  ) 1388زاده و همکـاران (  شریفخصوص، 

هـاي ارتبـاطی میـان     شـبکه  ) بـه ضـعف ارتباطـات و فقـدان    1389نوآوري)، پـورعزت و همکـاران (  
گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهیان، تفاوت فرهنگـی صـنعت و دانشـگاه، و قـوانین ضـعیف       سرمایه

توان نتیجه گرفت  ها می با توجه به این یافته اند. اشاره نموده هاي فکري در سطح ملی حفاظت از دارایی
نظیـر تلفیـق کـارآفرینی در    پیوسـته   م کارآفرینی دانشگاهی یک فرآیند و رفتار است که عناصـري بهـ  
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گذاري و تدوین راهبرد مناسب در سطح دانشگاه، تعهد و حمایـت   انداز و رسالت دانشگاه، هدف چشم
دهی یک فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، وجود  مدیریت دانشگاه از کارآفرینی اعضاي هیات علمی، شکل

هـاي فـردي و    ورداري کارآفرینـان از ویژگـی  ت علمی، برخأالگوهاي نقش براي کارآفرینی اعضاي هی
عناصر برشمرده شده نه به صورتی مجزا، بلکه به صـورتی یکپارچـه و   شود.  اي الزم را شامل می حرفه

ت علمی نیازمند وجود تشکیالت و سـاختار  أیابد. کارآفرینی اعضاي هی در چارچوبی نهادمند تبلور می
ی، پژوهشی، اداري، مالی، و نیز وجود تشکیالت خاص امور علمی، آموزشمناسب براي اجراي مناسب 

ت علمـی بـه محـیط    أو مراکز تحت پوشش دانشگاه براي کانالیزه کردن تعامل کارآفرینانه اعضاي هیـ 
      .)1387فکور و حاجی حسینی، (هاي نوآوري است  پیرامون در قالب شبکه

اساسـی نظیـر ضـعف    هـاي  زدارنـده با، روند حمایت از کارآفرینی در سطح دانشگاه بـا  طبق نتایج  
اي غیرکارآفرینانه و عدم تلفیق  رسانی در خصوص کارآفرینی دانشگاهی، رویکرد حرفه آموزش و اطالع

 " )2004( در همین ارتباط، رایـت و همکـاران  باشد.  کارآفرینی در راهبرد مدیریتی دانشگاه روبرو می
) عوامـل سـاختاري (ارگانیـک بـودن     1388زاده و همکاران ( شریف، "شکاف دانش"و  "شکاف مالی

ساختار، ساختار علمی، گستردگی قلمرو، امور آموزشی، پژوهشی، مالی و اداري)، پورعزت و همکاران 
وابستگی دانشگاه به بودجه دولتی، ضعف ، بورکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریت دانشگاه )1389(

تصـمیمات   )1382مدهوشی و بخشـی ( ،وکار  سبهاي ک اطالعات دانشگاهیان درباره نیازها و اولویت
نامناسب مدیریت عالی درانتصاب و انتخاب مدیران، عدم تفویض اختیار کافی به مدیران زیر دست، و 

 اند.  ثر قلمداد نمودهؤرا م اي بودجهعوامل ) 1387سعیدي (، و دوگانگی و تعدد اهداف

شگاه مورد مطالعه نیز به فرهنگ کـارآفرینی بـر   کارآفرینی دانشگاهی در دانهاي بازدارندهبخشی از   
انگیزشـی، درك نامناسـب از کـارآفرینی    هـاي  بازدارنـده از  عبارتنـد هـا  بازدارنـده گردد. عمده این  می

در همـین راسـتا، در برخـی     سازي براي کـارآفرینی دانشـگاهی.   دانشگاهی و ضعف ترویج و فرهنگ
)، عـدم  1389زمانی کارآفرینانه (قناتی و همکـاران،  تحقیقات پیشین، عواملی همانند ضعف فرهنگ سا

عوامل  )، 1389 پورعزت و همکاران،(سازي دانش  احساس نیاز و فقدان انگیزه در دانشگاه براي تجاري
فرهنگـی  هـاي  بازدارنـده عنـوان   بـه ) 1382 فقدان رقابت (مدهوشـی و بخشـی،   اجتماعی و -فرهنگی

انــد  دریافتــه )،1989، 2001( ن، لــوییس و همکـاران همچنـی  کـارآفرینی دانشــگاهی برشـمرده اســت.  
هاي دانشگاهی، از جمله نگرش و رفتارهاي مدیران مافوق یا نظر استادان یا  هنجارهاي حاکم در محیط

ت علمی أکنند، مانع فعالیت اعضاي هی روساي واحدهاي مختلف دانشگاه که کارآفرینی را تشویق نمی
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وند. در فرایند تحول دانشگاه فرهنگ سازمانی می تواند هـم بـه   ش وکارهاي انشقاقی می در قالب کسب
عنوان مانع و هم تسهیل کننده مطرح باشد براي جلب مشارکت اعضاي دانشگاه و ایجاد اثر بخشی در 

بایست فرهنگ کارآفرینی در اعضاي دانشگاه ترویج شود براساس هاي کارآفرینی دانشگاهی می فعالیت
طـور   فرینی دانشگاهی در دانشگاه مورد مطالعه ضعیف اسـت و دانشـگاه بـه   نتایج تحقیق فرهنگ کارآ

ـ    کید نـدارد. بهـره  أجدي به موضوع کارآفرینی ت هـاي   ت علمـی از نتـایج کوشـش   أمنـدي اعضـاي هی
ـ    کارآفرینانه، امتیازدهی به فعالیت کارآفرینی در آیین ت علمـی و مشـارکت در   أنامه ارتقـاء اعضـاي هی

باشـد.   ثر مـی ؤت علمی مأزدایی اعضاي هیز جمله عواملی است که در انگیزهگیري دانشگاهی ا تصمیم
وکار و کسب درآمد از طریـق   در دانشگاهی که نگرش مثبتی نسبت به کارآفرینی و ایجاد کسب مسلماً
  سازي نتایج پژوهش وجود داشته باشد امکان گسترش کارآفرینی دانشگاهی بیشتر خواهد شد. تجاري

هـاي  بازدارندهمنظور رفع  توان به شناسایی شده، پیشنهادهاي زیر را میهاي بازدارندهت با توجه به ماهی
   ت علمی ارایه نمود:أکارآفرینی اعضاي هی هموارسازيشناسایی شده و 

هاي کارآفرینانه براي فعالیتمین اعتبار کافی أت از طریق: وکار اندازي کسب حمایت از راهلفه ؤم -
براي ها به مراکز رشد، طراحی سازوکاري  سوي دانشگاه، تسهیل دسترسی آناز ت علمی أاعضاي هی

گذاري و  سرمایه ،هاي اولیه، اختراع و...) ت علمی (کتاب، نمونهأبازاریابی محصوالت علمی اعضاي هی
ت علمی از أسهم دریافتی اعضاي هی، تعریف و تضمین همکاري مشترك دانشگاه با بخش خصوصی

سترسی به منابع مالی براي مین منابع مالی و تسهیل دأو اقدامات کارآفرینانه، ت سازي تحقیقات تجاري
وکار  هاي کسب ارتقاي مهارت ،روند اداريشناسی و تسهیل  سازي، آسیب با رویکرد تجاري انجام پژوه
هاي موفق همکاري  نمونههاي آموزشی، شناسایی و معرفی  از طریق برگزاري دورهت علمی أاعضاي هی

کیفیت  ، ارتقايوکار و کارآفرینی  ت علمی در خصوص کسبأك و تیمی دانشجویان و اعضاي هیمشتر
پرسنل مجرب و متخصص براي ارایه مین أدانشگاهیان و تدانش فنی و فناوري قابل عرضه به بازار 

 .در دانشگاهت علمی متقاضی کارآفرینی أخدمات الزم به اعضاي هی

یک واحد اداري منسجم در سطح دانشگاه  استقرار از طریق: روکا حمایت از توسعه کسب لفهؤم -
هاي  سازي یافته فرآیند تجاريو امور کارآفرینی، تعریف سازي تحقیقات  براي مدیریت تجاري
برداري از  دهی) بهره اي براي انتقال یا اعطاي مجوز (لیسانس رویه، تعریف تحقیقاتی در دانشگاه

، هاي انشقاقی دانشگاهی اندازي شرکت ساز وکار راه ، پیگیريانشگاهددر هاي تحقیقاتی و علمی  یافته
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هاي کارآفرینانه در سطح  ت علمی به خدمات فنی موردنیاز براي فعالیتأدسترسی اعضاي هیتسهیل 
بندي  جدیدالتاسیس استان، شناسایی و اولویتدانشگاه در پارك علم و فناوري ثر ؤ، مشارکت ممنطقه

ي مختلف و ابالغ ها هاي اجرایی و غیره) در رشته معه (بخش خصوصی، دستگاهنیازهاي تحقیقاتی جا
 و اعطاي آزادي عمل متوازن بههاي تحقیقاتی دانشگاه  زیرساختتوسعه ها به پژوهشگران دانشگاه،  آن

 با نظارت دانشگاه. هاي تحقیقاتی و علمی خویش از یافته  برداري تجاري ت علمی در بهرهأاعضاي هی

دانشگاه در انداز  تعریف و تدوین چشم در سطح دانشگاه از طریق: حمایت از کارآفرینیه لفؤم  -
خدمات آموزشی در ، ارایه مدیریت دانشگاه از کارآفرینی دانشگاهی ، رویکرد حمایتیکارآفرینی حوزه

هاي  ت علمی در سطح دانشگاه در خصوص فعالیتأبه اعضاي هی قالب سمینار، کارگاه آموزشی و ...
اقدامات لحاظ نمودن  ،هاي کارآفرینانه از محل فعالیت دانشگاهبودجه مین بخشی از أ، تکارآفرینانه

هاي مناسب، تسهیل انعقاد قراردادهاي  ت علمی توام با تشویقأاعضاي هیکارآفرینانه در ارتقاء شغلی 
رین موفق در افراد کارآفت علمی با بیرون دانشگاه، دعوت از أخدمات دانشگاهی توسط اعضاي هی

ارایه تجربیات در دانشگاه در قالب سخنرانی، تدریس، کارگاه آموزشی و غیره، هاي مختلف براي  رشته
  .هاي مختلف عنوان یک فرصت آموزشی در رشته وکارهاي موفق به کسب و بازدید از

اد (اعم از نهی به خالقیت و نوآوري افر ارج: از طریقدر دانشگاه  تقویت فرهنگ کارآفرینیلفه ؤم -
ت علمی) در سطح دانشگاه، طرح مباحث کارآفرینی در سطح دانشگاه أدانشجو، کارمند، مدیر، عضو هی

ت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان، آموزش کارآفرینی از طریق افزودن أدر بین اعضاي هی
کار و کارآفرینی  و اندازي رشته کسب هاي مختلف، راه هاي درسی رشته واحدهاي درسی جدید به برنامه

ترویج رقابت مدت در سطح دانشگاه،  هاي آموزشی کوتاه در کشاورزي و منابع طبیعی، و ارایه دوره
مداري،  اي، ترویج نیازمحوري، عرضه سازنده در سطح دانشگاه با طرح جوایز و امتیازهاي حرفه

اعضاي  آگاهی بهنگام شناخت وت علمی، ترویج أسازي در تحقیقات اعضاي هی بازارگرایی و تجاري
دیدگاه متعارف به تحقیق (از ، تغییر وکار در قلمرو فعالیت خویش هاي کسب ت علمی از فرصتأهی

هاي  ت علمی کارآفرین در رشتهأحضور اعضاي هیو تسهیل ایده به گزارش به از ایده به بازار) 
 .مختلف در سطح دانشگاه
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Abstract 

This research was done with aim of identifying and analyzing barriers of 
academic entrepreneurship at the University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources of Gorgan. A researcher-made questionnaire, as a research tool, was 
used for collecting data. Using Krejcie and Morgan Table, 92 faculty members of 
the University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan were 
selected and studied through random sampling through appropriate assignment. 
Conceptual categorizing of the four dimension of academic entrepreneurship 
barriers has been led to the extraction of the following 12 principal conceptual 
components: non-entrepreneurship professional approach, lack of entrepreneurship 
integration for university’s management strategy and poor training and information 
about entrepreneurship (entrepreneurship support component), investment and 
funding restrictions for entrepreneurship activities, improper support of faculty 
members’ entrepreneurship and limited capacity (business launch support 
component), poor procedures and processes, limited capacity of business in the 
region and lack of resources and infrastructures (business development support 
component), insufficient understanding of academic entrepreneurship, 
insufficiency of propagation and developing culture for academic entrepreneurship 
and motivational obstacles of academic entrepreneurship (entrepreneurship culture 
component). Based on the identified obstacles, some strategies have been 
suggested for improving academic entrepreneurship at the University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan. 
   
Keywords: Academic entrepreneurship, Faculty members, Empirical Review, 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan 
 

 


