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 با مدرن اجتماعات ندهیآ و است عامل ترین مهم اطالعات و دانش ياقتصاد رشد و توسعه هامروز  
 دانشگاه طیشرا این در .است ينوآور و خالقیت به توجه رقابت، میزان شیافزا درگرو ایپو اقتصاد

 با هماهنگی منظور به دانشگاه علت نیهم به .شود یم شناخته هجامع در نهاد نیاثرگذارتر عنوان به
 جدید دانش تولید و ایده خلق براي و شود خارج خود سنتی نقش از ستیبا یم اقتصادي توسعه
 سنتی نقش از توانند می ییها دانشگاه لذا نماید. تبدیل عمل به را ها آن بتواند تنهای در و کند تالش
 و تلفیق را تخصصی و تییمدیر يها ارزش بتوانند و باشند کارآفرین و پویا که شوند خارج خود

 منابع به دسترسی و آموزش تحقیق، بین توازن ایجاد به ستیبا یم کارآفرین دانشگاه دهند. پرورش
 دیدگاه یک تا است الزم کشاورزي بخش در کارآفرین دانشگاه یک ایجاد براي لذا بپردازند. متنوع

 .شود داده قرار مدنظر کارآفرین دانشگاه در اصلی يها شاخص و آید وجود به گرا کلی جامع، سیستمی،
 ت،صنع با مستمر تعامل شامل کارآفرین دانشگاه هايشاخص ترینمهم که شد مشخص مطالعه این در

 ایجاد و هادانشگاه در فناوري و علم پارك مراکز ایجاد صنایع، صاحبان با تخصصی هاينشست
   است. کارآفرینی مختلف هايحوزه در مطالعاتی هايفرصت
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  مقدمه
 مالی يها بحران از بخشی شناسایی و اجتماعی تحول و اقتصادي رشد براي کلیدي عامل یک کارآفرینی  

 و آگاهی ارتقاي و گذاري سیاست اهداف بر فراوانی تأکید لذا .)Xavier et al., 2012( شود یم تلقی کنونی
 در ).Stamboulis and Barlas, 2014( اسـت  شـده  کـارآفرینی  يها تیفعال براي جوامع ظرفیت از دانش
 بـه  و مختلـف  ابعـاد  در ایران خصوص به جهان کشورهاي از بسیاري در یعال موزشآ ر،یاخ يها سال

 تفکـر  ایجـاد  بـراي  مشخصـی  تمهیدات و برنامه متأسفانه اما است، داشته زیادي پیشرفت کمی لحاظ
 و نـوآوري  حـداقل  داراي کـه  هسـتیم  دانشـجویانی  شاهد مسئله این پی در و است نداشته کارآفرینی
 (حسـینی  هسـتند  خصوصـی  و دولتـی  يهـا  سازمان در اشتغال و کار دنبال به یشترب و هستند خالقیت
  ).1387 همکاران، و لرگانی

 دهند نشان مندي عالقه کارآفرینی مقوله به نسبت ها دانشگاه تا است شده منجر که عواملی از ،اساساً  
 اجتماعی، نهاد یک عنوان به دانشگاه ضرورت ،يساز یخصوص و آزادسازي چون: عواملی به توان یم

 مفهوم تغییر دانش، توسعه فرایند در اصلی سرمایه عنوان به فناوري و اطالعات سریع پیشرفت
 و نوآوري ظرفیت داراي توانمند افراد به کرده تحصیل صرفاً افراد از دانشگاهی آموختگان دانش

 يا شبکه کارآفرینانه عاملت همچنین و خدمات صنعت، با دانشگاه يا شبکه ارتباطات برقراري کارآفرین،
 در ها دانشگاه رسالت عنوان به کارآفرینی توسعه ،طورکلی به ).1389 اسدي، و زاده فیشر( نمود اشاره
 در دگرگونی و درونی جنبه نخست، است: اهمیت داراي جهت دو از محور دانایی جامعه تحقق
 بیرونی جنبه دوم، و کارآفرینی توسعه فضاي ایجاد بر مبتنی دانشگاهی فرایندهاي و ساختار هاي مؤلفه

 در فعال پیرامونی يها نظام از و است مواجه آن با جامعه سطح در کارآفرینی توسعه براي دانشگاه که
 لذا ).1389 اسدي، و زاده فیشر( ردیپذ یم تأثیر کارآفرینی و دانش بر مبتنی توسعه و اقتصاد عرصه
 دانشگاه نقش کارکرد کارآفرینی، توسعه بسترهاي تا است نیاز کارآفرین دانشگاه ایجاد سهولت براي

 دنبال به حاضر پژوهش ،رو ازاین گردد. واقع موردبررسی آن الگوهاي و ها شاخص فرایند، این در
  .است کنونی شرایط در کارآفرین دانشگاه يها شاخص و ها ضرورت بررسی

 تر مهم و دانشگاهی کارآفرینی مروزه،ا: کارآفرین) (دانشگاه یدانشگاه کارآفرینی اهمیت و ضرورت
 کشورهاي يها دانشگاه که شکلی به است گسترش و توسعه  حال در سرعت به کارآفرین دانشگاه آن از

 براي مهم قابلیت یک تواند یم کارآفرینی .اند کرده حرکت شدن کارآفرین سمت به یافته توسعه
 فائق جهت اساسی سازوکار عنوان به و اقتصادي و اجتماعی شرایط با رویارویی در افراد و ها سازمان
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 دانشگاه ایده طرح در مسئله ترین مهم ).Etzkowitz, 2004( گردد محسوب شرایط این بر آمدن
 به فراوان فشارهاي مسئله با را خود دیدگاه کالرك است. شده مطرح کالرك طرف از کارآفرین
 تعداد افزایش شامل: فشارها این مختلف منبع چهار وي اعتقاد به .کند یم شروع تغییر براي ها دانشگاه

 با نتایج تقاضاي و دانش زیاد گسترش بازار، سوي از ها دانشگاه در يآموز مهارت تقاضاي دانشجویان،
 ،ها دانشگاه بر غلبه براي فعال شیوه که است این اصلی فرض پیش .باشند یم کمتر هزینه پرداخت

 دانشگاه براي کلی سازمانی منظم بازنگري یک بلکه نیست هدانشکد و علمی هیئت اعضاي متوجه
 براي یکپارچه يزیر برنامه توانایی و منسجم اداري بنیان یک پذیرش همچنین است. ضروري

  ).Brinckman, 2005( است الزم سازمان مختلف يها بخش
 و يا منطقه ،يداقتصا توسعه ندیفرا با شتریب همسویی منظور به عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه  
 بر افزون هک نیارآفرک يها دانشگاه سوي به است دانش دیتول هک خود یسنت نقش رییتغ به المللی بین
 توسعه دهیا اصل در د.هستن حرکت حال در ،کنند یم لیتبد عمل به را ها آن ،ها دهیا خلق و دانش دیتول

 است ردهک تحمیل ها دانشگاه به را ینیارآفرک مأموریت شورها،ک يا توسعه يها برنامه و محور دانش
)Etzkowitz, 2003.(  

 تأکید توسعه  حال در و یافته توسعه کشورهاي از بسیاري و آمریکا در گذشته سال 30 طول در  
 است شده تحقیقی و تجاري اهداف پیشبرد زمینه در صنعت و دانشگاه میان ارتباط به فراوانی

)Glenna et al., 2007.( علمی تحقیقات پیشبرد در تجاري اهداف کاربرد که است حالی در این 
 بین صحیح عملکرد براي پایه دانش آزاد جریان ایجاد امکان آیا که است انتقاد مورد يا گسترده طور به

 در )2012( همکاران و شیبایاما ).Blumenthal et al., 2006( دارد وجود دانشگاه و صنعت
 اشتراك براي چندانی تمایل دانشگاهی محققان حتی که کنند یم خاطرنشان بحث این خصوص
 اطالعات گذاري اشتراك که حالی در .ندارند را صنعتی و تجاري يها طیمح با تحقیق نتایج گذاشتن
 نماید. کمک دانشگاه و صنعت بخش دو بین همکاري و روابط بهبود به تواند یم تحقیقات از حاصل

 براي کارآفرینی از توان یم صنعت و دانشگاه بین ارتباط بودبه براي مختلف مطالعات به توجه با لذا
   ).Walsh and Huang, 2014( نمود استفاده منظور این
 و کاال به را دانشگاهی مطالعات يها افتهی که است ییها بخش از دانشگاهی کارآفرینی ،درواقع  

 و نفوذ ،ها تیمز افزایش براي تاس رویکردي دانشگاهی کارآفرینی .دینما یم تبدیل تجاري خدمات
 هاي مدل ایجاد و موجود بسترسازمانی در پژوهشی يها دهیا و توسعه با باید که نهادي و فردي اعتبار
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 همکاران و میارکالیی صمدي ).1392 اران،کهم و (زالی شود انجام محققان مطالعات براي جدید
 ،خطرپذیر سرمایه به دسترسی ازجمله د؛دار تأثیر دانشگاهی کارآفرینی بر عامل سه که معتقدند )1393(

 کارآفرینی فرایند توان یم ،درنهایت .دانشی يها رساختیز و قانون وضع و اختراعات قانون وضع
 يها يفناور و تحقیقات نتایج يساز يتجار در محققان مستقیم حضور و شرکت را دانشگاهی
  ).1393 ران،همکا و میارکالیی (صمدي نمود تلقی ها دانشگاه در تولیدشده

 يها تیفعال نیز و دهی سازمان توسط که است دانشگاهی کارآفرین، دانشگاه: کارآفرین دانشگاه اهداف
 بنابراین ).;Kirby, 2006 Jain and Yusof, 2007( گردد یم همسو کارآفرینی دیدگاه با کارآفرینانه

 جینتا يساز يتجار به لیمات دارد نقش شدن نیارآفرک سمت به ها دانشگاه حرکت در هک یممه عامل
   ).Etzkowitz, 1998; Brennan and McGowan, 2006( است یفن دانش
 يها طیمح و ها فرهنگ ،ها فرصت که است دانشگاهی معرف و جذاب مفهومی کارآفرین دانشگاه  

 .دینما یم ایجاد آموختگان دانش و دانشجویان کارآفرینی پذیرش و ترغیب منظور به را سودمندي
 ;Gibb, 2005( است آن نهادي اساس از بخشی کارآفرینی که است انیکم کارآفرین دانشگاه ،اقعدرو

Gibb, 2012.( توسعه از حمایت بنیان دانش اقتصاد از پویا محیطی در کارآفرین دانشگاه نقش 
 از جامعه به جدیدي دانش چنین سریع انتقال و تحقیقات کیفیت و میزان افزایش طریق از اقتصادي

 ینیکارآفر دانشگاه کی ).Bercovitz and Feldmann, 2006( است کارآفرینی و آموزش ریقط
 بهبود به منجر مسئله این ).Clark, 1998( کند یم منطبق یطیمح راتییتغ با را خود که است یسازمان

 موجود يها چالش به پاسخ و خطر، پذیرش ،یمیت کار هاي فرصت جادیا و شناخت ،ينوآور ییتوانا
 فعالیت دو در مشارکت دانشگاه سنتی نقش معموالً، ).Guerrero and Urbano, 2012( ستا

 طریق از و شدند کار بازار وارد جدیداً که دانشجویانی طریق از دانش است. پژوهش و آموزش
 منتقل ،دهند یم اختصاص خود به را توجهی شایان زمانی دوره که علمی، مجالت در انتشارات

 دانش دکنندهیتول کی که را جامعه در دانشگاه کی سنتی يها نقش کارآفرین يها اهدانشگ .شود یم
 توسعه از حمایت و نوآوري دانش، انتقال عامل و فناوري کاربردي، و بنیادي مطالعات طریق از است

  ).Arnaut, 2010; Gibb, 2012( کنند یم تعریف مجدداً اقتصادي
 سازمانی ساختار بهسازي همچون عواملی به توان یم کارآفرین دانشگاه یک خصوصیات دیگر از  

 درآمدي منابع کسب و نهادسازي و سازي ساختار کارآفرینی، يها تیفعال با متناسب و همسو دانشگاه
 به کارآفرین دانشگاه که دارد اعتقاد )Trachtenberg, 2000( که حالی در ).Cano, 2006( نمود اشاره
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 دید به دانش متقاضی افراد و دانشجویان به و است مالی ستقاللا به رسیدن و درآمد کسب دنبال
  .کند یم نگاه مشتري

 دانش ،يوندیپ يساختار داشتن دانشگاه، با دولت و صنعت بین نزدیک روابط نیز )2004( اتزکویتز  
 حالی در این .دهد می قرار مدنظر نیارآفرک دانشگاه در یاصل عوامل و عناصر عنوان به را ينوساز و

 و شناختن تیرسم به ت،یحما و قیتشو ،دهی سازمان ارتباط، ،يساز ادهیپ )2004( کربی که است
 یک )2005( کربی نظر از .داند یم نیارآفرک دانشگاه یک در یاصل عناصر عنوان به را جیترو و پاداش

 دارد. ها تیفعال تمامی در شدن نیبهتر يبرا كمشتر انداز چشم یک با یرقابت یطیمح نیارآفرک دانشگاه
 از بعد باشند قادر که است دانشجویانی تربیت گفت، توان یم کارآفرین دانشگاه اهداف با ارتباط در

 توانایی باید کارآفرین دانشگاه نمایند. ایجاد خالقیت و نوآوري با همراه را يا تازه شغل تحصیل اتمام
 نظر در دانشجویان توسعه براي اي نقشه و طرح و باشد داشته را جامعه در موجود وضعیت تحلیل
 با بیشتر ارتباط ازجمله نوین يها ياستراتژ تدوین و يزیر برنامه ،رو این از ).1388 (ایمانی، باشد داشته
 اشتغال منظور به کار بازار نیاز با آموزشی يها برنامه نمودن متناسب و محتوا کردن همسو کار، بازار

 آن به باید ها دانشگاه که است ییها تیفعال ترین مهم از نشد کارآفرین راستاي در آموختگان دانش
 و پژوهش و تحقیق کنار در ها دانشگاه که رود یم انتظار این لذا ).1382 ،زاده استاد( باشند داشته توجه

 جهت به نیز ها دولت ،این رب افزون بگیرد. عهده بر نیز را اقتصادي رشد و ابتکار محرك باید آموزش
 يزیر برنامه داراي باید درآمد و اشتغال فرصت افزایش زندگی، استانداردهاي بهبود و اقتصادي رشد

   .باشند مدون
 يها تیفعال که است سنتی غیر نهاد یک کارآفرین دانشگاه ،طورکلی به :کارآفرین دانشگاه يها یژگیو

 کنش مفهوم لبقا در کارآفرین دانشگاه ).1393 (حبیبی، دینما یم اجرا مجزا صورت به را مختلفی
 خالصه اقتصادي يها جنبه در آن رسالت تمامی البته و است کارکردها و ساختار در کارآفرینانه

 و کارایی اقتصادي، يها یژگیو در کارآفرین دانشگاه اصلی خصوصیت که کرد اذعان باید .شود ینم
 کارآفرین دانشگاه ).Rinne, 2005( شود یم خالصه دانشگاهی الگوهاي سایر به نسبت يریپذ رقابت

 جنبه دوم و کارآفرینی فضاي ایجاد براي تکامل و دانشگاه درونی جنبه اول است. اثرگذار جنبه دو از
 یابد تحقق دانایی اساس بر نوآوري نظام تا گذارد یم خارجی محیط در که اثري و دانشگاه بیرونی
 سه داراي کارآفرین دانشگاه که کند یم بیان )2000( تراچیتنبرگ ).1386 ،نصرآبادي و (نیازي

  است: واصلی عمده خصوصیت
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  است. درآمد کسب از ناگزیر کارآفرین دانشگاه .1
  .شوند یم محسوب مشتري دانشجویان کارآفرین، دانشگاه در .2
   هستند. یکدیگر با ارتباط در بیشتر مسئولین و علمی هیئت اعضاي کارآفرین دانشگاه در .3
  است. شده تشکیل کلیدي ویژگی پنج از ینکارآفر دانشگاه طورکلی به
 بنگرد کلیدي منبع عنوان به انسانی نیروي به ستیبا یم دانشگاه مؤلفه این در انسانی: نیروي به توجه .1
 در را عمل ابتکار اساس باید دانشگاه شرایط این در دهد. انجام را خود تالش حداکثر آن حفظ براي و

  نماید. حمایت افراد خالقانه يها تیفعال از تا کند ایجاد فضایی و تقویت
 در را خود فعالیت و کار تا کند یم تحریک را افراد که است عظیمی منبع اصل این مشترك: انداز چشم .2

 خالص روزمرگی از سازمان تا شود یم سبب مشترك انداز چشم برسانند. انجام به باالتر و استاندارد اندازه
  ).Clark, 1998( گردد یم ها چالش و مشکالت با مواجه جهت فرادا شهامت به منجر همچنین شود.

 دانشـگاه  است. محیط با مستمر تعامل کارآفرین دانشگاه ویژگی ترین مهم از محیط: با مستمر تعامل .3
 زمینه این در موجود موانع ستیبا یم دانشگاه دیگر سوي از باشد. داشته ارتباط جامعه و صنعت با باید

  نماید. کسب را الزم بازخورد و بپردازد محیط با انرژي تبادل به و دساز برطرف را
 البته کند. عمل ریپذ انعطاف محیطی تغییرات برابر در تا دارد نیاز کارآفرین دانشگاه منعطف: ساختار .4

 منعطف، ساختار در شود. عوض دانشگاه ساختاري ابعاد که دهد یم رخ شرایطی در تنها يریپذ انعطاف
 در کنترل که این نهایت در .ابدی یم کاهش سازمان پیچیدگی و شود یم کاسته مقررات و قوانین انمیز از

  گردد. ایجاد ضعیف و قوي کنترل بین تعادل و شده تبدیل کلی کنترل به شدید کنترل از سازمان
 ادینهنه خود در را کارآفرینی فرهنگ تا دارد الزم شدن کارآفرین براي دانشگاه منسجم: فرهنگ .5

 دانشگاهیان، فرهنگ توسعه خالق، استعدادهاي رشد و شناسایی حمایت، طریق از فرایند این سازد.
  ).Clark, 1998( ردیگ یم صورت افراد مشارکت سطح ارتقاي و ها ارزش در تحول ایجاد
 ملشا کارآفرین دانشگاه ویژگی که کند یم بیان شومپیتر از نقل به )1386( رودگرنژاد و کیاکجوري  

 کارآفرین سمت به دانشگاه اجزاي و اعضا باشد، داشته کارآفرینانه رفتار که سازمانی قبیل: از مواردي
 رفتار به منجر ساختاري و بنیادي پیوند شکل به محیط و دانشگاه بین تعامل و نمایند حرکت شدن

 توسعه جهت به مناسبی بستر کارآفرین دانشگاه که دارد اذعان نیز )2001( اتزکویتز شود. کارآفرینانه
 دانشجویان کارآفرینی هاي قابلیت ارتقادهنده همچنین و عالی آموزش در کارآفرینی يها مهارت

 این در کارآفرین عنوان به که افرادي است. صنعت بخش و جامعه با مؤثر و پویا روابط ایجاد منظور به
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 فنّاوري کارگیري به با و دانشگاهی کاربردي تحقیقات بر تمرکز با شوند می تربیت ها دانشگاه نوع
 همچون عواملی نیز، )2001( اسپورن بپردازند. جدید يها دهیا سازي تجاري و توسعه به پیشرفته
 دانشگاه خصوصیات عنوان به را همکاري راهبردهاي و ها شبکه رهبري، و مدیریت اهداف، ساختار،

 و هستند مواجه رقابتی محیط با اروپایی يها دانشگاه که دارد اعتقاد و است گرفته نظر در کارآفرین
 خود حیات به توانند یم شرایط این در کارآفرین يها دانشگاه تنها و است کاهش روبه ها آن مالی منابع
  دهند. ادامه

 دارد وجود متعددي اثرگذار يها چالش کارآفرین، دانشگاه موانع بحث در: کارآفرین دانشگاه موانع
  است. شده  اشاره ها آن به قسمت این در که

 فکري يها ییدارا دربرگیرنده رسمی مدیریت که مسئله این به توجه با :اثربخش غیر مدیریت
 همراه زیادي رشد با ها قسمت سایر به دانشگاه فنّاوري انتقال روند و است جدید پدیده یک ها دانشگاه

 است شده حوزه این در کارایی عدم و تنش به منجر که کرده ایجاد را متعددي مشکالت است،
)Siegel et al., 2003.( فکري يها ییدارا مدیریت مسئولیت که فناوري انتقال مراکز دیگر، سوي از 

 هستند. روبرو موجود يها هیرو کارایی مهارت عدم تجربه، فقدان با غالباً هستند، دار عهده را دانشگاه
  ).Lockett and Wright, 2005( شود می گاهدانش فکري يها ییدارا از يبردار بهره مانع وضعیت این

 ها دانشگاه که شود یم باعث و است نابودي یا انتشار تفکر تأثیر تحت عامل این دانشگاهی: فرهنگ
 از برخی حتی ).Spilling, 2004( باشند نداشته درآمد کسب و اطالعات سازي تجاري به تمایلی
 کنند می نگاه دانشگاه سنتی ساختار شدن متالشی جهت دیديته عنوان به کارآفرینی پارادایم به ها دانشگاه

 بین از سبب مالی منافع توسعه چراکه نمود مقابله دانشگاه در کارآفرینی گرایش با باید که دارند اعتقاد و
 از ).Etzkowitz and Leydesdorf, 2000( شود یم مستقل جامعه یک قالب در دانشگاه نقش رفتن
 در مشارکت و اختراعات ارائه جهت محققان انگیزه فقدان کارآفرین، دانشگاه ثبح در مهم موانع دیگر

 نگرانی این که چرا ).Debackere and Veugelers, 2005( است امتیاز واگذاري طریق از آن توسعه
 برود بین از معنوي مالکیت حقوق رعایت بدون تحقیقاتی طرح از ییها بخش که دارد وجود

)Siegel and Wright, 2007.( وجود کارآفرین دانشگاه ایجاد جهت در مختلفی موانع نیز ایران در 
  :ازجمله دارد.
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 مؤثر يها برنامه اجراي و ها مشی خط تدوین سطح این در تحقیقاتی: مراکز و دانشگاه مدیریت سطح
 دانشگاه و يساز يتجار جهت تحقیقی مراکز و دانشگاه ظرفیت و توانایی افزایش و ایجاد جهت

  .ردیگ یم صورت رآفرینکا
 براي متخصص کارکنان و اجرایی نهاد فقدان به توان یم سطح این در تحقیقی: مراکز و دانشگاه سطح

  نمود. اشاره سازي تجاري سازوکارهاي راهبري
 جهت موردنیاز قانونی يها رساختیز نمودن فراهم سطح ،يساز يتجار اجراي نهاد تجهیز سطح  

 و ایجاد و سازي تجاري يها تیفعال موردنیاز مالی منابع تأمین سطح ت،تحقیقا نتایج سازي تجاري
  ).1387 حسینی، حاجی و (فکور سازي تجاري و کارآفرینی يها تیفعال فرهنگ گسترش

 با را خود باید ها دانشگاه کند یم خاطرنشان )2005( برینکمن کارآفرین دانشگاه یک ایجاد منظور به  
 در را بنیادي تحقیقات و بوده محور بازار که دهند انجام را ییها تیفعال و دکنن سازگار بیرونی تغییرات

 تقاضاي دانشجویان، تعداد ازجمله عواملی وي، عقیده به دهند. قرار خود کار اصلی حیطه
 از دانش گسترش و پول با مناسب نتایج درخواست متخصصان، و کارفرمایان سوي از يآموز مهارت

  است. کارآفرین دانشگاه ایجاد براي فشار عمده منابع
 کارآفرین دانشگاه يها شاخص که است معتقد نیز )2003( اتکویتز ک:کارآفرین دانشگاه هايشاخص

 سازمان قابلیت سازمانی، مکانیسم توسعه اداري، پتانسیل ایجاد گروهی، پژوهشی دهی سازمان شامل
 پژوهشی مراکز در وکار کسب نیز و یدانشگاه عناصر یکپارچگی و دانشگاه درون در ها شرکت دادن
 یک ایجاد هاي مؤلفه از تواند یم زیر عناصر که کردند بیان )2007( فیلیپس و آدریتش همچنین .است

  باشد. کارآفرین دانشگاه
 در کـارآفرینی  يهـا  مهـارت  و فرهنـگ  گسـترش  جهت در کارآفرینی و نوآوري از حمایت راهبرد .1

  دانشگاهی. سطوح تمامی
  .وکار کسب يها بنگاه ییززداتمرک .2
  دانشگاه در فناوري انتقال دفاتر جادیا .3
 بـر  تأکیـد  بـا  علمـی  هیئـت  اعضـاي  و دانشـگاه  بین فکري يها ییدارا حقوق توزیع مقررات جادیا .4

  دانشگاه. در تولیدشده دانش سازي تجاري
  آن. با تبطمر يها تیفعال از حمایت و ها دانشگاه در کارآفرینی يها آموزش گسترش .5
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 شرح به کلیدي يها شاخص از تعدادي با کارآفرین دانشگاه کی )2008( روبرتسون اعتقاد به همچنین
  :شود یم توصیف زیر

  بپردازد. کارکنان و دانشجویان براي کارآفرینی يها تیظرف توسعه به که قوي يرهبر .1
  خارجی. نفعان يذ با قوي رابطه .2
  .انهکارآفرین دستاوردهاي ارائه .3
  .نوآورانه فنون آموزش و القا .4
  .اطالعات و دانش جریان نمودن اثربخش .5
  .آموزش به اي رشته چند کردیرو .6
  کارآفرینانه. رهبري و تفکر يارتقا .7

 بایستمی دارد، دانشجویان شدن کارآفرین بر اثرگذاري نقش کارآفرین دانشگاه که این به توجه با  
 که کندمی بیان خصوص این در )2006( تیجسن شود. آن هايخصشا و هامدل به خاصی توجه

 مراکز با دانشگاه میان مستمر ارتباط ایجاد در عطفی نقطه تواندمی کارآفرین دانشگاه هايشاخص
 که است کارآفرین دانشگاه هايشاخص ترینمهم گویاي 1 شماره جدول باشد. تجاري و صنعتی
  است. داشته اشاره نآ به خود مطالعه در )2006( تیجسن

  
  کارآفرین دانشگاه هايشاخص -1 جدول

  تجاري و صنعتی مراکز با مستمر روابط
  صنعت و علوم متخصصان با علمی هاينشست برگزاري
  صنایع در توسعه و تحقیق مراکز از استفاده و مشترك و منسجم تحقیقات

  اختراع ثبت هايگواهینامه و مجوز صدور
  تخصصی و ايمشاوره خدمات ارائه بالق در هزینه دریافت

  مختلف کاربران براي آموزشی هايکارگاه کارآفرینی، تخصصی هايدوره برگزاري
  صنعت و دانشگاه بخش در مطالعاتی هايفرصت ایجاد
  فناوري و علم هايپارك ایجاد
  دانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر ایجاد
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 که دارد وجود مختلفی يها مدل کارآفرین دانشگاه ادبیات رد: کارآفرین دانشگاه هاي مدل انواع
 مفهومی مدل ،طورکلی به .است کارآفرینانه يها تیفعال و پژوهش آموزش، نوع ،ها تیمأمور بر مبتنی

 عوامل است. کارآفرین دانشگاه توسعه و ادایج در درونی و محیطی عوامل به وابسته کارآفرین دانشگاه
 مدل این .شود یم گفته منابع و امکانات به درونی عوامل و رسمی و میغیررس عوامل به محیطی
  .شود یم شامل را زیر اجزاي و عناصر
  افراد. آموزش و کارآفرین از حمایت دولت، ساختار و کارآفرین سازمان رسمی: عوامل
  .پاداش نظام و کارآفرینی يها روش کارآفرینی، خصوص در دانشگاهیان دیدگاه غیررسمی: عوامل
  تجاري. و انسانی نیروي دي،بکال مالی، سرمایه منابع:

  ).Guerrero and Urbano, 2012( اعتبار و ارزش ارتباطات، و ها شبکه امکانات:
 و محیطی عوامل به توجه است کرده  اشاره آن به )1998( کالرك که نظري يها مدل دیگر از  

 است. غیررسمی و رسمی بخش دو املش که محیطی عوامل .است زیر اجزاي داراي که است درونی
 نیز غیررسمی بخش در متنوع. مالی منابع و یافته گسترش محیط قدرتمند، رهبري شامل رسمی بخش

 زیر جدول در نمود. اشاره یکپارچه کارآفرینی و فرهنگ حیاتی، عامل ،باانگیزه محقق چون عواملی به
 شده  اشاره درونی و محیطی بعد دو در فرینیکارآ دانشگاه نظري يها مدل از برخی به خالصه طور به

  .)Guerrero and Urbano, 2012( است
  

  .کارآفرین دانشگاه نظري يها مدل -2 جدول
  محیطی عامل  

  رسمی  غیررسمی  پردازان هینظر
  ارتباطات رهبري، مدیریت، ساختار، ،مأموریت و اهداف  يساز فرهنگ  )2001( اسپورن

  دانش سرمایه صنعت، و دولت به ستگیواب  نوسازي  )2004( تزیاتزکو
  پشتیبانی و ها مشوق ساختار، پیوستگی، کاربرد،  سازي فرهنگ  )2007( همکاران و روثرمل

  پردازان هینظر
  درونی عامل

  امکانات  منابع
  جایگاه و کردن محلی ،ها شبکه  مأموریت  )2007( همکاران و روثرمل
  کردن محلی ،ها شبکه جایگاه، اعتبار،  انسانی و يتجار کالبدي، مالی،  )2008( همکاران و اشی
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 جهت به کارکنان و دانشجویان براي را مناسبی محیط ستیبا یم کارآفرین دانشگاه ،طورکلی به  
 از کارآفرین دانشگاه ).Audretsch, 2012( سازد فراهم ینیکارآفر يها فرصت از يبردار بهره و کشف

 ینیکارآفر و پژوهش آموزش، است: شده تشکیل هستند گریکدی با تقابل در که بخشی سه مدل یک
 غیرمستقیم و مستقیم شکلی به دارد، دانشگاه که رسالتی و مأموریت طریق از مدل این در ).1 (شکل

 نرخ حفظ نظري مدل این در اصلی فرض نیتر مشخص .شود یم کمک کشور اقتصادي توسعه به
 و کرده بسزایی کمک فنی دانش پیشرفت به تواند یم که است مدت طوالنی در مالی سرانه خروجی

 که است عاملی دانش ،نوکالسیک اقتصاددانان يبرا .شود جدید بازارهاي و محصوالت تولید به منجر
 از ،گردد یم فنی تغییرات به منجر تولید تابع در و شود یم تلقی اقتصاد رد خارجی سیستم عنوان به

 نیا در .شود می محسوب ورودي سرمایه عنوان به کارآفرین دانشگاه مدل در متغیر این دیگر سوي
 مهم منبع یک عنوان به و داشته نوآورانه جنبه که است يورافن دانش دهنده ارائه دانشگاه نقش و،یسنار
 .رود یم شمار به اقتصادي رشد

 شـود  یمـ  فرض وکار کسب چرخه یک همانند کارآفرینی دانشگاه مدل که دهد یم نشان مسئله این  
)Guerrero and Urbano, 2012.( يبنـد  رتبـه  نیـز  و بودجـه  توزیـع  بـه  بایـد  مدل این در همچنین 

 )Aghion et al., 2010; Hazelkorn, 2007; McCormack et al., 2014( شود توجه نیز دانشگاه
 نـش دا تولید از مسئله این و هستند روبرو متعددي يها چالش با مختلف يها طیمح در ها دانشگاه زیرا

  .شود یم دیده همواره فنّاوري انتقال مرحله تا
 شد. خواهد پیچیده بسیار کارآفرین دانشگاه به شده تبدیل اثرات گیري اندازه دگاه،ید نیا اساس بر  

 و فلدمن و )2003( لندیل )،2010( کین و ووگل چون محققانی ،مشکالت از برخی باوجود اما
 جمله از متعددي نتایج داراي نیکارآفر دانشگاه شک، بدون که داشتند اذعان )2010( دیسروچرز

 و اقتصادي پیامدهاي به منتهی نتایج این از هریک که است ینیکارآفر يها تیفعال و تدریس ق،یتحق
 به منجر تواند یم اثرات این نهایت در .)Audretsch and Keilbach, 2004( شود یم زا درون رشد
 کارآفرین دانشگاه در آموزشی يها تیفعال مدل این در ود.ش هدف جامعه اقتصادي شرایط بهبود
 دارند شغل ایجاد توانایی که شوند بدل افرادي به التحصیلی فارغ از پس دانشجویان تا شود یم سبب

)Kirby et al., 2011.( ياقتصاد میمفاه بر زیادي تأثیر تواند یم ینیکارآفر دانشگاه ،رو این از، 
 کرده، ایجاد افراد در آموزش طریق از را الزم يها مهارت و باشد داشته نسانیا نیروي و يگذار هیسرما
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 ,Bramwell and Wolf( بپردازد موردنیاز سرمایه جذب به و دهد قرار شناسایی مورد را استعدادها

2008; Ghatak et al., 2007(.  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )Guerrero et al., 2015( منبع .کارآفرین دانشگاه پیشنهادي مدل -1 شکل
  

 در را نهادي نیروهاي از نوینی ترتیب تا دارد تالش مدل این: کارآفرین دانشگاه جانبه سه مدل
 تبدیل نوآوري از مهمی بخش به اطالعات و دانش که گونه همان دهد. ارائه نوآوري يها ستمیس
 يتر گسترده وظیفه و قشن دانش، انتشاردهنده و تولیدکننده نهاد عنوان به نیز کارآفرین دانشگاه ،شود یم

 لیدسدروف و اتزکویتز ).Etzkowitz and Leydesdorf, 2000( دینما یم ایفا صنعتی نوآوري در
 را نهادي عملگر سه بین روابط موجود مارپیچی مدل با که کردند ارائه را يا جانبه سه مدل )2000(

 را دولت و ها دانشگاه ،ها شرکت بین ارتباطات زیرساخت که يکشور .است متمایز ،دهد یم نشان
 حاضر، حال در .آورد یم دست به تولید درزمینه اطالعات توزیع توسط را رقابتی حاشیه کند یم تقویت
 وابسته دانش انتشار و تولید فرایند در درگیر اصلی عاملین بین تعامل و کارایی به نوآوري سیستم
 و رشد کننده تعیین عامل عنوان به نوآوري اثر پذیرش به منجر نیز اقتصادي شرایط دیگر، سوي از است.
 در را صنعت و دانش بین سالم روابط حیاتی نقش مسئله این .شود یم نوآوري فرایندهاي تکامل
  ).Marques et al., 2006( دهد یم نشان انسانی منابع جذب و جدید صنایع توسعه

 و تغییر دچار عالی آموزش در دولت نقش صنعت، و جامعه با دانشگاه بین ارتباط گسترش با  
 سیاست کشورها اکثر ،رقابتی شرایط و منابع در محدودیت علت به دیگر سوي از است. شده تحول

 و (نعمتی است گرفته پیش در را دانشگاه مسئولیت افزایش همراه به عالی آموزش در تمرکززدایی

 پیامدها نتایج ورودي

: سرمایه انسانینتایج حاصل از تدریس ها تیو ظرفمنابع   

تحقیق: سرمایه دانشینتایج حاصل از   

 کارآفرینی: سرمایه کارآفرینینتایج حاصل از 

  پیامد اقتصادي
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 اثربخش همکاري سیاست جرايا و دانشگاه و صنعت بین رابطه وجود اساس، این بر ).1384 ،داوودي
 مالی منابع جذب و انسانی منابع ارتقاي فنی، توانایی افزایش سبب همکاري این است. اهمیت حائز

 نوآوري جریان در محوري نقش دانشگاه ،محور دانش اقتصاد در کلی يطور به ).1383 (آراسته، شود یم
 تلقی اقتصادي جدید تشکالت براي فیزیکی فضاي ایجاد و انسانی سرمایه کننده عرضه عنوان به و دارد

 محیط در گذشته در دانشگاهی و خصوصی دولتی، حوزه سه ).Guerrero et al., 2015( گردد یم
 مختلف مراحل در که شدند درگیر جانبه سه الگوي در حاضر حال در اما ،کردند یم عمل آزاد اقتصادي

 طریق از که است نوآور و خالق محیط توسعه الگو این عمده هدف .شوند یم ظاهر نوآوري فرایند
 تأسیس کرد: توجه باید عامل چند به الگو این در .یافت  دست آن به توان یم کارآفرینی تقویت
 پارك جمله از محور دانش اقتصادي توسعه منظور به جانبه سه ابتکارات دانشگاه، از منشعب هاي شرکت

 به و واسط عنوان به ترکیبی نهادهاي تأسیس ،ها شرکت ینب استراتژیکی هماهنگی ایجاد فناوري، و علم
 تحقیقاتی يها گروه و دولتی يها شگاهیآزما با توسعه و تحقیق قرارداد عقد و غیرانتفاعی شکل

 جریان یک دانشگاه که رود یم انتظار مدل این به توجه با .)(Marques et al., 2006 دانشگاهی
 منظور این به رسیدن براي لذا نماید. فراهم را جامعه موردنیاز رینیکارآف قابلیت و کرده ایجاد نوآوري

 مؤثري نقش کارآفرین دانشگاه زیرا باشد. تعاملی صورت به صنعت -جامعه -دانشگاه رابطه ستیبا یم
  ).1392 همکاران، و وند نوبخت( دارد را علم تولید براي ها نهاده نمودن کاربردي در
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانشگاه)، و دولت صنعت، بین (ارتباط کارآفرین دانشگاه جانبه سه مدل -2 شکل
  .)Etzkowiz and Leydesdorff, 2000( منبع

  

 دانشگاه

 دولت صنعت

 سازمان سه جانبه
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 اهمیت کشاورزي، هايفعالیت بودن منظوره چند به توجه با: کشاورزي در کارآفرین دانشگاه نقش
 هايگذاريتسیاس تعریف طریق از تا است نیاز آن روي پیش هايچالش و کشورها اقتصاد در آن

 هايفعالیت بهبود سمت به را جدیدي افق کارآفرینی بحث راستا این در یابد. بهبود بخش این جدید
 که کارآفرین دانشگاه خصوص این در ).Hassink et al., 2016( است کرده ایجاد کشاورزي بخش
 ارائه جهت آلایده مخزن یک عنوان به تواندمی است دانشگاه کارآفرینی و کارآفرینی بین دهنده ارتباط

 وود مطالعات به توجه با ).Wood, 2011( شود تلقی کشاورزي بخش در جدید هايفناوري و هاایده
 بخش در تواندمی مختلف تسهیالت و امکانات از گیريبهره و استفاده با کارآفرین دانشگاه )2011(

 برونرجیلم همچنین دهد. پرورش را کارآفرین و خالق افرادي آن به مربوط هايزیربخش و کشاورزي
 کشاورزي، بخش در پایدار توسعه مسئله و روستایی جامعه ظرفیت به توجه با کندمی بیان )2011(

 در پایداري به رسیدن تواندمی کارآفرین دانشگاه کشاورزي، در تکنولوژیکی تغییرات و برداري بهره
 پایدار توسعه به رسیدن که است ذکر به الزم اید.نم ایجاد را متعددي مشاغل و کند فراهم را کشاورزي

 فناوري به دسترسی مستلزم کارآفرین دانشگاه طریق از آن به مربوط هايفعالیت و کشاورزي بخش در
 کشاورزي حوزه گذارانسیاست و کشاورزان سوي از آن پذیرش و بخش این در روز هايتکنولوژي و
   ).Lin, 2003( است کارآفرینی دانشگاه شده یبوم هايمدل و هاشاخص گرفتن نظر در و
 
  پیشنهادها و يریگ جهینت

 نوآور و جدید دانش از استفاده عالی آموزش نظام در گسترده تحوالت و تغیر به توجه با  
 و اقتصادي توسعه الزامی شروط از یکی آن از مناسب برداريبهره و نو دانش تولید است. ناپذیر اجتناب

 هايدانشگاه تبدیل پیشرفت و توسعه با ارتباط در بیشتر چه هر همسویی براي ابراینبن است. اجتماعی
 مطالعه این در شده بیان مطالب به توجه با رسد.می نظر به ضروري امري کارآفرین دانشگاه به سنتی

 صنعت، بین تعامل ایجاد به قادر خود جدید نقش در بتواند که است دانشگاهی کارآفرین دانشگاه
 نکته است. جامعه در نوآوري شرایط بهبود اصلی کلید عامل سه این چراکه باشد دانشگاه و لتدو

 افراد وجود است، محصول به آن تبدیل و ایده تولید بر مبتنی که کارآفرین دانشگاه ایجاد در اصلی
 تربیت به رقاد تا است نوینی سازوکارهاي ایجاد مستلزم دانشگاه نوع این .است محور دانش و کارآفرین

 دانشگاه هايشاخص و هاویژگی به توجه با همچنین باشد. مختلف هايزمینه در کارآفرین افراد
 و شود گنجانده دانشگاهی دروس در یدبا که است مواردي از مشارکتی يها تیفعال به توجه کارآفرین
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 درگیري نیز و نوآوري رشپذی فرهنگ ،این بر افزون شود. برقرار دانشگاه و صنایع میان مطلوبی ارتباط
 کارآفرین دانشگاه ایجاد در بسیاري تأثیر که هستند عواملی از کارآفرینی يها تیفعال در دانشجویان

 شناسایی را خود استعدادهاي توانند یم شوند درگیر فرایند یک در دانشجویان که هنگامی زیرا دارند
 مهارت میزان به توجه با دیگر سوي از بپردازند. خود يها مهارت تقویت به آن اساس بر و کرده

 به مالی منابع از توان یم ها آن کارآفرینانه يها تیفعال از حمایت منظور به و کار بازار نیاز دانشجویان،
 را زیر موارد توان یم مطالعه این در شده  مطرح مسائل به توجه با بنابراین نمود. استفاده بهینه شکلی

 داد: پیشنهاد

 سوم نسل عنوان به کارآفرین دانشگاه بر تأکید و دانشگاه راهبردهاي و هاسیاست در يبازنگر  
 گردد. ارائه کارآفرینی شیوه با پژوهشی و آموزشی هايفعالیت دانشگاه این در که اي گونه به دانشگاه

 را بسیاري نشده کشف کارآفرینانه هاي قابلیت و ها فرصت که کشاورزي عالی آموزش مراکز در ویژه به
  کرد. ارائه و شناسایی ها آن در توان می

 دانشگاه جهت در کشاورزي عالی آموزش مراکز و هادانشگاه درسی هاي برنامه اصالح و تغییر  
 آموزشی يها روش از  بوده، کار بازار نیاز با مطابق دانشگاهی دروس يمحتوا که اي گونه به کارآفرین
 تشویق براي کارآفرینی يها کارگاه شود، استفاده دانشجویان در ابتکار و خالقیت ایجاد جهت مشارکتی

 در کارآفرینی عملی هاي پروژه انواع از نهایت رد شود. برگزار کشاورزي دانشجویان ترغیب و
  شود. استفاده کشاورزي مختلف دروس در کشاورزي وکارهاي کسب

  
  منابع
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Abstract1 

Today, growth and development of knowledge and information is the most 
important factor, so that modern communities with a dynamic economy depend on 
people's ability to competition, creativity and innovation. In this status, university 
is a necessity recognized as the most effective institute in the society. In this basis, 
university needs to release its traditional role in order to be compatible to economic 
development and struggle to create new idea and knowledge then applies it to 
actual environments. Therefore, those universities can play this new role that is 
dynamic and entrepreneur and be able to develop and incorporate managerial 
values with expertise. An entrepreneurial university should be able to balance 
between research, education, outreach and the various resources. consequently, a 
systematic, comprehensive and holistic approach needs to be considered, to create 
an entrepreneurial university in agriculture sector, and principal components should 
be identified as well as the environment for entrepreneurship development, 
structure and function of the university be specifically recognized. In this study, it 
was found that the most important indicators of the entrepreneurial university 
include Informal contacts with industry, sabbatical leaves in field of 
entrepreneurship and Presence of business incubator facilities or science parks.  
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