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 ي آموزش كارآفريني دانشگاهي و نقش آن در ايجاد و توسعه

   دانش بنيان(SMEs)هاي كوچك و متوسط شركت
  

  2 ـ محمدرضا زارع يكتا∗1كامبيز طالبي
  استاديار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران. 1

  دانشگاه تهران-يريت كارآفرينيد ارشد مدانشجوي كارشناسي. 2

  )31/1/1387: ، تاريخ تصويب8/12/1386: تاريخ دريافت مقاله(
  

 چكيده
عنوان متوليان اصلي تربيت و پرورش منابع انساني متخصص در جامعه، نقش              ها به   از آنجا كه دانشگاه   

  .دكن اين امر كمك ميي بهتر  ي كارآفريني دانشگاهي به توسعه اساسي دارند، توجه به مقوله
شايد تغيير رويكرد دانشجويان و دانش آموختگان از كارجويي به كارآفريني به سبب درك اين مطلـب                 

ي  اي نسبت به سايرين داراي مزيت رقابتي است كـه پـا را از حـوزه    است كه در دنياي امروز دانش آموخته      
ي تخصـصي، مهـارت داشـته و          حـدوده دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملي آن م            

هـاي    است كه آمـوزش كـارآفريني در دو حالـت سـاخت يافتـه بـا برنامـه        به همين دليل .موفق عمل كند  
مـدت مـورد توجـه     ها و سمينارهاي آموزشـي كوتـاه        با صرف وقت زياد يا كارگاه      آموزشي گوناگون و گاهي   

  .گيرد بيشتري قرار مي
ود كه با تكيه بر رسالت اصلي خـود يعنـي آمـوزش و پـژوهش، مـسير                  ر  تواند و انتظار مي     دانشگاه مي 

 SMEهاي ايجاد شده در دانـش آموختگـان را از طريـق ايجـاد                 برداري از قابليت    كاربردي نمودن و بهره   
ي   هـاي جامعـه را در همـه         هاي دانش بنيان هموار و رشد مداوم دانشگاه، صـنعت، دولـت و سـاير بخـش                

  .ها عينيت بخشد زمينه
 ي تعامـل  رسد بايد تغييراتي در نوع و روش آمـوزش و نحـوه   يابي به اين منظور به نظر مي    اي دست بر

  .دانشگاه با صنعت انجام شود

كارآفريني دانشگاهي، دانشگاه كارآفرين، آموزش كارآفريني، كسب و        :  كليدي هاي  واژه
 كار دانش بنيان

  
 

                                                      
 Email: kambeiz@ent.ut.ac.ir           نويسنده مسؤول  ∗
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در كشور  . دارندچنداني ن  عمر   شيدانويژه كارآفريني    هباحث مربوط به كارآفريني ب    م
موضوع   به   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور       ي   سوم توسعه   ي  برنامه  با عنايتي كه   ما،

هـاي كـشور      كـارآفريني در دانـشگاه     ي  تصويب طرح توسـعه      ،داشته است كارآفريني  
 شـده    منجـر  هاي كشور  هايي در سطح برخي از دانشگاه       كه به فعاليت   انجام شده ) كاراد(

ي كارآفريني و ايجاد كسب و كار مؤثر  توسعهساز  زمينهاگرچه آموزش به تنهايي . است
  .جزئي از يك سيستم توسعه بسيار حائز اهميت استعنوان  نيست اما به
هاي انجام شده در اياالت متحده، اروپا و كشورهاي جنوب شرقي آسيا نـشان               بررسي

ساير اقدامات ترغيب كننده و تـسهيل       هاي كارآفريني در كنار      دهد كه اگر آموزش    مي
  )1384، بني سي،  پورشهركي. (كننده قرار گيرند، اثربخشي قابل توجهي خواهند داشت

هـاي    ي فناوري   هاي آمريكا به خاطر چيرگي بر توسعه         ميالدي دانشگاه  70 ي  در دهه 
يـن  تـا ا  . ها و بخش خصوصي مورد انتقاد قرار گرفتند          شركت بهجديد و عدم انتقال آن      

 . تصويب كرد"سازي حق امتياز يكسان" را جهت 1"باي دل"ي آمريكا قانون    كه كنگره 
هـايي كـه از       گيري از مالكيت حق امتيـاز را بـراي دانـشگاه            اين قانون محدوديت بهره   

 ,Feldman, Link, & Siegel (سـاخت  كردند مرتفـع مـي   هاي دولتي استفاده مي كمك

2002(. 

   را به نيروهـاي اجرايـي و كارآفرينـاني            دانشگاه  ،  قانون ها نشان داد كه اين      بررسي
   كنـد   تـر مـي      نزديـك   ، هاي دانـش بنيـان هـستند        سازي تكنولوژي   كه به دنبال تجاري   

(Jensen & Thursby, 2001, p.91, pp.240-259). 

 ،ها براي مديريت و حفاظت از دارايي فكريشان به دنبال اين قانون بسياري از دانشگاه
نقش اين دفاتر كه گاهي دفـاتر حـق امتيـاز           . اندازي كردند    راه 2نتقال تكنولوژي دفاتر ا 

                                                      
1. Bayh-Dole  
2. Technology Transfer Offices 

  مقدمه
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 يني كارآفراهميت آموزش

از ) گـسترش تكنولوژيـك   (شوند، تسهيل انتقال دانش تجاري         نيز ناميده مي   1تكنولوژي
هـاي دارايـي فكـري منـتج از تحقيقـات       طريق دادن حق امتياز اختراعات و ساير شكل     

 به 1980در سال مورد   300ها از     امتياز دانشگاه طوري كه حق      به ،دانشگاهي به صنايع بود   
  .  رسيد1999 در سال مورد 3700

-Hi(تر از آن، محصوالت زيادي از صنايع كليدي استراتژيك يا فنـاوري بـاال                 مهم

Tech (  يند انتقال تكنولوژي   آاز طريق فر  ... ي و   ، داروسازي، بيوتكنولوژ  از جمله رايانه
  .اندا كرده توسعه پيد2از دانشگاه به صنعت

هيأت علمي دانشگاه، كاركنـان اداري و مـديران بخـش           (يند  آنفع اين فر    مراجع ذي 
 كننـد،   هاي متفاوتي كار مي     ها و رفتارهاي گوناگوني دارند و در محيط        هانگيز) خصوصي

  و چگونگي مـديريت آن       UITTيند  آاهم در مورد فر    مخالفت و سوءتف   بديهي است كه  
هـايي     كه تغييراتـي را در شـركت       "سازمان بدون مرز  "ي    سفهبا اين حال فل   . وجود دارد 

 مرزهاي بـين يـك شـركت،        كند كه   تأييد مي  مانند جنرال الكتريك ايجاد كرده است     
 ,Ashkenas, Ulrich (بايد كمرنگ شـود ) مانند دانشگاه(كنندگان آن مشتريان و تأمين

Jick, & Kerr, 1995(. 

هـاي    آموزشي اجرا شده در داخل كشور و مـدل        هاي  در اين مقاله سعي شده تا برنامه      
 هاي تكنولوژي محور يا دانش بنيـان   SMEآموزشي بعضي از كشورهايي كه در ايجاد 

  . و مدلي جديد براي اين امر در كشورمان پيشنهاد شوداند، بررسي شده موفق

نظران اعتقاد دارند علم كارآفريني مبني بر يك فعاليت و تفكـر نـو    رخي از صاحب  ب
 شصت و حتي ي اين نظريه كه در دهه. رثي است و قابل ياددهي و يادگيري نخواهد بودا

هاي كـارآفريني را بـراي         تأثير آموزش مهارت   ،شد توجه    به آن  هفتاد ميالدي به شدت   

                                                      
1 Technology Licensing Offices 
2. University to Industry Technology Transfer (UITT) 
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  اقتصاديينقش آموزش عالي در توسعه

ولي با تغييرات در فـضاي اقتـصادي دنيـا و           . دانستي اين دانش كامالً منتفي مي       توسعه
ي  گيري از دانش روز زمينـه  رينان نوانديش كه با بهرهگيري نسل جديدي از كارآف    شكل

ـ         شكوفايي و پذيرش     د كـه رشـد   در بازارهـاي گونـاگون را ايجـاد كردنـد، باعـث ش
ي اقتصاد و در پي   هاي كارآفريني، رشد كمي كارآفرينان در صحنه        ي فعاليت   انفجارگونه
رونـد  . وزشي بدهـد  ي توارثي بودن كارآفريني جاي خود را به كارآفريني آم           آن نظريه 

بـه  ي هـشتاد مـيالدي و         هاي كارآفريني در اواخر دهه      رشد كارآفريني و تأثير آموزش    
دهـد كـه   ي نود نـشان مـي       هاي تخصصي كارآفريني در دهه      ي آموزش    توسعه دنبال آن 
د بلكه موجب تحـول در      ها باعث رشد كمي كارآفرينان ش     هاي كارآفريني نه تن     آموزش

ويژه در طراحي راهبردهاي      بههاي كارآفريني      سطح مهارت  ءارتقاهاي كارآفريني و      نسل
  .شد ي اختياري مي داري با توجه به تغييرات سريع در حوزه وكار و مديريت بنگاه كسب

تر از تحول و گاهي پس از آن به سـوي اقتـصاد               نگاه دانشگاهي بعضي اوقات پيش    ب
عنوان يك منبع دانش بنيان    د بيشتر به  با توجه به اين كه اقتصا     . دانش بنيان در تغيير است    

 اي، اقتـصادي شـده اسـت        بنگـاه رسـانه   كند، توليد دانش علمـي ماننـد يـك          عمل مي 
)Machlup, 1962(.    دانش يك موتور جايگزين رشد اقتصادي براي سـه منبـع سـنتي :

هاي مرتبط    ها، رشد فناوري    در بيشتر بخش  . زمين، نيروي كار و سرمايه پديدار شده است       
 ,Freeman & Soete (هاي اقتصادي بـاقي مانـده اسـت     علم، خارج  از چارچوب مدلبا

1997, p.3(.ي نهادي علم و اقتصاد، دانـشگاه و صـنعت، كـه تـا      عنوان محدوده  حتي به
صورت منسجم به هم      كنون نسبتاً مجزا و متمايز بودند، اغلب از طريق ابتكارات دولتي به           

هايي باشند كه     رود كه بازيگران كليدي اقتصاد، شركت       ر مي اند و بيشتر انتظا   پيچيده شده 
  .حداقل همكار نزديك يك دانشگاه يا ساير مؤسسات توليد دانش باشد

. ها استوار شـد      صنايع جديد بر تحقيقات دانشگاه     ي   توسعه ، دوم قرن بيستم   ي  در نيمه 
 مشاوره، قرارداد دانشگاهيان و صاحبان صنايع، با يكديگر ارتباط برقرار كردند كه شامل 

  .شد تحقيقاتي، تأسيس مراكز تحقيقاتي و تشكيل شركت مي
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ـ      به موازات تحول در مأموريت دانشگاه      تحـول در   . د، عقالنيت دانشگاه نيز متحول ش

     عد هدف فعاليت، روش تأمين مالي فعاليت و ترفيع اعـضاي           عقالنيت دانشگاه را از سه ب
شد،   ين، دانش يك كاالي عمومي محسوب مي      قبل از ا  . توان تحليل كرد    هيأت علمي مي  

 هدف تحقيقات دانشگاهي افزايش و بسط دانش انساني بدون توجه بـه كـاربرد               بنابراين
آمـوزش،  ) 1: برداري از آن وجود داشت      از اين رو، تنها دو روش براي بهره       . علمي بود 

ت انتـشارا ) 2هاي الزم براي دانشجويان بـه منظـور كـسب دانـش               جهت ايجاد فرصت  
از ايـن نظـر     . كـرد   يند انباشت دانش كمك مـي     آكه به فر  ) كتاب، مقاله و كنفرانس   (

گرفتنـد،   ها براي ترفيع اعضاي هيأت علمي خود بـه كـار مـي            معياري كه اكثر دانشگاه   
ها و انتشارات علمي بود و اعضاي هيأت علمـي نيـز از               مبتني بر كميت و كيفيت نوشته     

ي    قبل از دهه     بر اين اساس،   .)1998 ،اتزكويتز( ندكرد   اعتبار كسب مي   ،نشر دانش خود  
، محققان اقتصادي براي تحليل رفتار تحقيقاتي دانشگاه از معيـار كـسب حـداكثر               1990

  .كردند مطلوبيت توسط دانشگاهيان استفاده مي
يي خود را براي تحليل رفتار تحقيقـاتي دانـشگاه و           ، اين روش كارا   هاي اخير   در سال 

 بعـضي از    تم دانـشگاهي از دسـت داده اسـت، از ايـن رو            ري در سيس  تبيين تغييرات جا  
تـوان آن را كـسب حـداكثر تـوان            اند كه مي    محققان عقالنيت جديدي را معرفي كرده     

  .)1999، گيونا(رقابتي براي جذب منابع مالي و نيروهاي دانش مدار ناميد 
، 1990وايـل دهـه     امـا از ا   . در گذشته،كارآفريني مبتني بر منابع مادي و تجربه بـود         

هاي نوآوري مبتني بر دانش، كارآفريني مبتني بر دانش و اقتصاد مبتني بر دانـش                 پديده
 علت اصلي ظهور اقتصاد مبتني       در واقع، . اند  در تعامل با يكديگر رشد و توسعه پيدا كرده        

هـاي آمـوزش      تجربه. بر دانش، پيدايش نوآوري و كارآفريني مبتني بر دانش بوده است          
فريني در بعضي از كشورها بدون درنظر گرفتن فرهنـگ و مـذهب خـاص نـشان                 كارآ
تـوان    توان كارآفرين تربيت كرد و بـا پـژوهش مـي            دهد با آموزش كارآفريني مي      مي

 انساني درقالب   ي  هاي پايه مانند سرمايه      دانشگاه به دليل داشتن ويژگي     .كارآفريني كرد 
از اين رو .  نوآوري مبتني بر دانش استدانشجو و اعضاي هيأت علمي محل مناسبي براي
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 تحقيقات كارآفريني دانشگاهي

تواند كـارآفريني كنـد      ي دانش جديد مي     ترين مرجع توليد و اشاعه      عنوان مهم   دانشگاه به 
  .)1385مقدم،  نجفي(

 و  ادهدرا كـاهش    سـازي     هـاي تجـاري      تـنش  ،شود  بنگاهي كه از دانشگاه مشتق مي     
اي  در سطوح ملي و منطقـه   مكانيسمي را براي حركت منافع اقتصادي دانش و تكنولوژي          

هـاي    در واقع، بنگاه مشتق از دانشگاه، بنگاهي است كه بـر مبنـاي ايـده              . كند  فراهم مي 
اعضاي هيأت علمـي، كاركنـان و   ( اعضاي دانشگاه    ي  تكنولوژيك توسعه يافته به وسيله    

  .)1999، راپرت و همكاران(شود  توسط دانشگاه تأسيس مي) دانشجويان 
گيـري،    اي است كه عوامل بسياري در شكل        بر علم، سيستم پيچيده   كارآفريني مبتني   

كميت و كيفيت اين عوامل در كشورهاي مختلف،        . ي آن مؤثر هستند     عملكرد و توسعه  
ي كارآفريني مبتني بر علم نيـز در          متفاوت بوده و بر اين اساس، عملكرد و سطح توسعه         

  .آنها گوناگون است

ايجـاد    هـا،   مسايل علمي جامعه، دولت و بنگـاه       دانشگاهي عبارت از حل   ارآفريني  ك
 نتايج تحقيقات دانشگاهي به بازار، ي  نوآوري در اعضاي دانشگاه، عرضهي  توسعهي  زمينه

 هاي جديد و نوآوري در گسترش مرزهاي دانش بـشري اسـت             فناوري ي  توليد و عرضه  
  .)1384يدالهي، (

  :شود مياز كارآفريني دانشگاهي سه معني استنباط 
  ؛عنوان يك سازمان، كارآفرين باشد دانشگاه به .1
  ؛ن رفتار كارآفرينانه داشته باشنداي دانشگاه مانند استادان، دانشجويان و كاركناضاع .2
 . از تعامل دانشگاه با محيط، جرياني از الگوهاي كارآفريني ايجاد شود .3

ي هـاي كـارآفرين دانـشگاه     سه محقق كه به طور جدي بر روي ارتباط زيرمجموعه         
  ). 2002 (2و بايرلي) 1988 (1، ديكسون)1987(1 ايوانز-جونز :اند عبارتند از تحقيق كرده

                                                      
1 jones-Evans 
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هـاي     كـه قابليـت    ند متوجه اين نكته شـد     فنيي كارآفرينان      ايوانز در مطالعه   -جونز

 فنياين تحقيق، كارآفريناني،     در. ها است   ي شركت    فاكتور مهمي در توسعه    ،كارآفريني
   دارنــد فناورانــهي علمــي و  زمينــه مــدار هــستند، پــيش نــشانــد كــه دا شــناخته شــده

ــي   ــار م ــشگاه ك ــاالتر از ســطح آزماي ــد  و در مراكــز آموزشــي و آكادميــك ب   كنن
)Cooper, 2000, p.237(.  

  : ديكسون سه نوع كارآفرين را بر اساس نقش آنها در دانشگاه شناسايي كرد
 اما به ،شود ينانه درگير ميهاي كارآفر  كسي است كه با فعاليت،كارآفرين دانشگاهي .1

  . نگرد هاي دانشگاهي مي عنوان يك موضوع فرعي در كارها و فعاليت آن فقط به 
آميز بوده و الزم است كه به مـسائل         كارهاي مخاطره و  كسي كه تمام وقت در كسب      .2

  .مهم علمي نيز توجه نمايد
كسب و  هاي علمي     كارآفرين دانشگاهي كسي است كه داراي شايستگي و صالحيت         .3

كار در نظـر     و  عنوان كسب   عمل كرده و علم را به       آميز    كار بوده، در شرايط مخاطره    
  .)Dickson,1998,p.35(گيرد  مي

  : كند  را شناسايي مي3سه نوع مختلف اسپين آف) 2002( بايرلي
1. spin-off شود، يعني كـساني       توسط يك يا تعداد بيشتري دانشجو ايجاد مي        : رسمي

بايرلي اين افراد را به عنـوان       . شوند تا شركتي را شكل دهند       ج مي كه از دانشگاه خار   
  .گيردكارآفرين دانشگاهي در نظر مي

2. spin-off گذار بيروني      جايي كه مدير يا سرمايه     :تكنولوژيIP     يا مالكيت معنـوي 
خرد و يك شركت جديـد را ازآن طريـق شـكل              را از دانشگاه مي   ) سرمايه فكري (

  . دهد مي

                                                                                                                             
1 Dickson 
2Birley 
3 spin-off: 

 بوده ولي از لحـاظ       خاص )Brand(شود كه تحت يك نشان تجاري         وكارهايي اطالق مي     به كسب  spin-off  ي واژه
 تحت نشان تجاري    ، و فقط بايد براي شركت اصلي       هستنند    مستقل وكار كامالً   استراتژي توليد و اداره كردن كسب     

  .خاص فعاليت كنند
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3. spin-off شكل غالب    :تجانس نام spin-off            در دانـشگاه اسـت كـه  تركيبـي از 
  .گذاري دانشگاهيان است مخترع و سرمايه

  :اند هاي متفاوتي تحقيق نموده  اين سه محقق در زمينه
  . هايي كه بر اساس تكنولوژي بنا شده است ي شركت در زمينه) 1987( ايوانز -جونز

  . ش دانشگاهيي تجاري كردن دان در زمينه) 1988(ديكسون 
هـا در جامعـه و        ي كشف كارآفريني و تغيير نقش دانشگاه        در زمينه ) 2002( بايرلي

  .ادغام كارآفريني دانشگاهي
كند تا هفت ويژگي كارآفرين دانشگاهي را ي اشتراك اين مطالعات كمك مي  نقطه

  : شناسايي كنيم
استراتژي انتقـال   اي و با      كارآفرين دانشگاهي كسي است كه با مالحظات بين رشته         

دانشگاه، در  ) IP (1 فكري ي  ي ناشي از سرمايه     هاي ايجاده شده    تكنولوژي و فرصت  
 .كند  تعادل برقرار مي،هاي مبتني بر تكنولوژي سراسر شركت

 . كند هاي ويژه تعيين مي اي است كه مقبوليت دانشگاه را در دوره  رشته ييك زمينه 

ي دانش سـازماني را ماننـد         زاينده سرمايه  دانشگاهي است كه به طور ف       ي يك زمينه  
 .دهد خوبي تشخيص مي  انفرادي بهي سرمايه

 . هاي مبتني بر تكنولوژي با  صالحيت بر اساس دانش خاص مؤسسان شركت 

 . دخالت دانشگاه در تجاري كردن دانش سازماني 

هـاي    دخالت دانشگاه در خلـق، حمايـت علـم و مهندسـي كـردن آن در شـركت                  
 .ورتكنولوژي مح

هاي مبتني بـر      دانشگاهيان كارآفرين كساني هستند كه مستقل از دانشگاه با شركت          
 . شوند تكنولوژي درگير مي

                                                      
1. Intelectual Property 
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 بزرگ يـا از     R&Dدر يك سازمان     فناوري   حقيقات بسياري بر روي جريان انتقال     ت
اما تمركز ما بر . (Allen, 1984)به شركت بزرگتر انجام شده است  R&D يك زيربخش

  .ها است  يا انتقال تجاري دانش علمي از دانشگاه به شركتUITTيند آفر
دانشمندان و دانشجويان دانشگاه كـه      ) 1 عبارتند از    UITTنفع كليدي در      مراجع ذي 

 دانشگاه كـه رابـط      فناوريمديران و كاركنان    ) 2. كنند  هاي جديد را كشف مي      فناوري  
دانـشگاه را   ) معنـوي ( كـري هـاي ف    بين دانشمندان آكادميك و صنعت هستند و دارايي       

هـاي دانـش بنيـان را         فنـاوري   هـايي كـه       كارآفرينان و شـركت   )3. كنندمديريت مي 
عنـوان مثـال    بـه . شده ليست كاملي از آنان نيـست  البته موارد ياد. كنند  سازي مي   ريتجا

توانـد    اهي را بـر عهـده دارد مـي        هاي دانشگ   دولت نيز كه تأمين مالي بسياري از پروژه       
يك دانشمند اختراع خود را با ثبت در دفتـر انتقـال            . نفع در نظر گرفته شود     ن ذي عنوا به

دراين جا است كه مقامات دانشگاه بايد در مورد ثبت حـق امتيـاز              . كند   افشا مي  فناوري
ي  گيري كنند و اين امـر هزينـه    اين نوآوري براي حفاظت از دارايي فكري خود تصميم        

.  بررسي شودTTO1سازي آن توسط  ايد پتانسيل تجاريزيرا ب. زيادي دربر خواهد داشت
 يك شريك از صنعت توجيه الزم را براي ثبت حق امتياز آن             فناورياغلب، درخواست   

ي اندكي براي ثبت حق امتيازها دارند،         ها بودجه   از آنجا كه بيشتر دانشگاه    . كند  فراهم مي 
ه به دنبال يك حفاظت جهاني      بايد تصميم اساسي اتخاذ شود، به ويژه هنگامي كه دانشگا         

تواند حفاظـت ملـي امتيـاز را          دانشگاه مي . براي حق امتياز باشد، كامالً گران خواهد بود       
  .كند كمتري محافظت ميي  را با هزينهفناوريدرخواست كند زيرا 

ت علمـي   تواند به همراه هيأ      مي TTOهنگامي كه حق امتياز اعطا شد، برخي اوقات         
ينـد شناسـايي    آتواننـد در فر   ت علمـي مـي    اعضاي هيـأ  . اقدام كند ي   فناور بيبه بازاريا 
هـاي    ي بعد شامل كار با شـركت        مرحله. ي امتيازپذير مشاركت كنند     هاي بالقوه   شركت

                                                      
1. Technology Transfer Offices 

   (UTTT)يند انتقال تكنولوژي از دانشگاه به صنعتآفر
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 دانشگاه كارآفرين ي نمونه

 هاي كشورآموزش كارآفريني در دانشگاه

براي مـذاكره در مـورد يـك        ) هاي تازه تأسيس    شركت ( نوپا خصوصي يا كارآفرينان  
توانـد شـامل منـافعي ماننـد          مينامه   توافق. نامه حق امتياز براي دارايي فكري است       توافق
  . هاي تازه تأسيس براي دانشگاه باشد ي حق امتياز يا سهمي در شركت اجازه

دانـشگاه  . شـود  تجاري مـي   ، تبديل به محصول   فناوري ،در آخرين و پنجمين مرحله    
با ارائه منابع جديد بـه منظـور فعـال نگـاه             خود را با شركت،       كاري ممكن است ارتباط  

ـ   به عالوه، ممكن است اعضاي هيأ     . مه جاري ادامه دهد   نا  داشتن توافق  ه عنـوان   ت علمي ب
  .ت مديره و داراي سهم در شركت تازه تأسيس خدمت كنندمشاوران فني يا اعضاي هيأ

هـاي مـشتق از       اولين سـازمان  . ياالت متحده امريكا زادگاه دانشگاه كارآفرين است      ا
هـايي      د سرچـشمه گرفتنـد و مجموعـه        و استانفور  MITهاي مشهور     دانشگاه از دانشگاه  
گذشـته،  طي بيـست سـال      .  را تشكيل دادند   128 سيليكون و روتي      ي پرآوازه چون دره  

، هـشت   انـد   هايي كه در آموزش دانشجويان مقطع كارشناسي مشغول بوده          تعداد دانشگاه 
 و  ماووري( دانشگاه افزايش يافته و حجم حق امتياز چهار برابر شده است             200برابر و به    

شـد،     مشتق مـي   MIT شركت از دانشگاه     150 نود، ساالنه حدود     ي  در دهه ). 2002ين،  شِ
 شركت مشتق از اين دانشگاه وجـود داشـت كـه            4000 حدود   1997طوري كه در سال     

 ميليـارد دالر در سرتاسـر       232ها شاغل بودنـد و سـاالنه         بيش از يك ميليون نفر در آن      
 از نظر نرخ تـشكيل بنگـاه مبتنـي بـر            MITشگاه  البته وضعيت دان  . جهان فروش داشتند  

ها در اياالت متحـده نقـش         اما بعضي ديگر از دانشگاه    . ست ا  يك استثنا  ،دانش در جهان  
تـوان بـه دانـشگاه        هاي مبتني بر دانش دارند كه از جملـه مـي            اساسي در ايجاد شركت   

كمبـريج اشـاره    استانفورد در كاليفرنياي شمالي، دانشگاه تگزاس در آستين و دانـشگاه            
   .)2001استيفنسون، راجرز، و اسپيكمن، (كرد 

 نسبت بـه     و  اند  روي آورده   كارآفريني به آموزش با جديت   ها    گرچه اكثر دانشگاه  ا
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رونـد آمـوزش    و  مـي گمارنـد   دانش و مهـارت دانـشجويان همـت    ،تغيير در گرايش  

ها توانسته است به اهداف خـود دسـت           اما آيا اين آموزش    ،رو به رشد است   كارآفريني  
  يابد؟

، ي مـورد نظـر      هاي فنـي رشـته       علمي و گاهي مهارت    هاي  شآموزدانشگاه در كنار    
هـاي    شود دانـشجوياني كـه ويژگـي         سبب مي  اين امر  .كندآموزش كارآفريني ارائه مي   

 انـد و  وزش كارآفريني ديده  اند و در كنار آن آم     كارآفرينانه را از خانواده با خود آورده      
اندازي كسب   تمايل به راه   ،اند با قهرمانان كارآفريني در كشور و دنيا آشنا گشته         احتماالً
ي خـود را بـا    كار مورد عالقـه و لتحصيالن كسبااي از فارغ بالطبع عده . يدا كنند پو كار   
 رشـد   ده بـراي  جاد ش د اما كسب و كار اي     نكن  اندازي مي    راه ،هاي خانواده يا بانك     كمك

 در حـالي كـه      . نيز نياز دارد تا مديريت شـود       SB1نياز به هدايت دارد و از طرفي مدير         
  .داندل نميوي كار مسئو دانشگاه ديگر خود را در ادامه

 با توجه به ارتباطـات درون بـازار كـه در دانـشگاه آمـوزش داده                 ،در اين وضعيت  
 كارو كسب باعث دلسردي در آن ،پاكارهاي نو و شود و رويارويي با مشكالت كسب نمي

كارهـايي كـه توسـط افـراد        و  تفـاوت چنـداني بـا كـسب       نه تنهـا    ي آن     و نتيجه شده  
كار و  كسببه   ندارد بلكه اين افراد دچار يأس شده و نسبت           ،شودغيردانشگاهي ايجاد مي  

ـ  دانـشجويان   وكاري و اتالف منابع دانشگاه     دوباره ،شوند و سرانجام آن     بين مي بد د خواه
   .بود

هي اها تحصيالت دانـشگ     نفر آن  26كار كه   و   نفر از مالكان كسب    45با  در اين رابطه    
  :داي از اين قبيل مطرح ش ت سادهسؤاال و انجام شدههايي اند مصاحبهداشته
  ؟داشتيد نسبت به ايجاد كسب و كار اي چه عقيده ،قبل از شروع 
 ؟ايد  كه داشتيد دست يافتهاهدافي آيا اكنون به  

 اي از رشد هستيد؟ در چه مرحله 

                                                      
1. Small Business 
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 هاي دانش بنيانSMEجادمدل اي

 ي كسب و كار خود را داريد؟  آيا قصد توسعه 

ادامه  شويد يا كسب و كار را با همه مشكالتش           مند كار اين،دهيد پس از    ترجيح مي  
  ؟دهيدمي

 نظراتي داشـتند    ،دانستند مي يفراشخصيندي  آفركار را   و  ها كسب   از آنجا كه اكثر آن    
 تأييـد   كـار و  ند آموزش و ايجاد كسب    يآاي را در فر     فقودههاي م   وجود حلقه يا حلقه   كه  
  . كردمي

گيري صـحيح و اجـراي آن در        مصاحبه به دليل عدم نمونه    هر چند ممكن است اين      
دهـد تـا     اما اين فرصت را به ما مي       ،اد باشد نغيرقابل است ي يك شهرك صنعتي،       محدوده

   .  باشيمتري نسبت به كارآفريني دانشگاهي داشتهبازبيني دقيق

 دانشگاه به عنوان ركن اصلي در ايجاد كسب و كار دانش بنيان مطـرح               ،در اين مدل  
  .است

هـاي    دانشجو، استاد، آموزش  : ها عبارتند از   ورودي ،در سيستم كارآفريني دانشگاهي   
التحصيل يـا     هايي از قبيل فارغ     كه خروجي ... هاي كارآفريني و    علمي و مهارتي، آموزش   

 و دانـش    ايجاد شـده  ي  كارهاو   از آن كسب    مورد نظر و مهمتر    ي  رشتهآموخته در     دانش
  .ها با يكديگر را در بر خواهد داشت ي حاصل از تعامل آن پيشرفته

 و  ادهدعت كار خود را بـه خـوبي انجـام           سيستم دانشگاه مانند صن   در وضعيت فعلي،    
هاي يكديگر را به    كه نياز   بدون آن  ،دهند راه خود را ادامه مي     ديگران نيز به همين شكل    

گيرند نيز اگر چـه ممكـن اسـت بـه بهبـود             بازخوردهايي كه مي  . درستي پوشش دهند  
  .كندها را پر نمي  اما شكاف بين آن،وضعيت هريك كمك كند
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 هاي دانش بنيـان     SMEهاي صنعت، دانشگاه و       هر يك از سيستم   در سيستم جديد،     

هاي سيـستم     كديگر و خروجي  هايشان بر ي     كه فعاليت  1به شكل يك زيرسيستم   بايد  
 . عمل كنند،تاثيرگذار است

اما . كندميدانشگاه علم و مهارت را توسط استادان برجسته به دانشجو ارائه            در اينجا    
ـ              دانش و تجربيات آن    وزش صـحيح و    ها در اين حـوزه بـه عنـوان فيلتـري در آم

- مـي  ، بيگانه ش و دان  تجربيات كه   شود  تداعي مي گونه   د و اين  كن   عمل مي  ،طرفانه  بي

هـاي    سـازي مـدل     به عبارتي بومي  حل كند و    طور مطلق    بهد مشكالت صنعت را     نتوا
 .هاي ايجاد كسب و كار ساير كشورها، بيشتر مورد توجه است آموزشي و مدل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1. Sub System 

  آموزش كارآفريني
توسط قهرمانان كسب و كار( 

  )دانشگاه

گذاري  سرمايه
آميز دانشگاهي  مخاطره

)VC( 

آموزش دروس به  شكل
  كاربردي

 )توسط استادان برجسته(

 دمت به صنعتي خارائه  افزايش دانش دروني
  )شود نياز صنعت برطرف مي(

 دانشSMEsتشكيل
  بنيان

  ) ايجاد اشتغال مولد(

  وكار ي كسب مشاوره
كمك در ايجاد و (

  )اداره

  دانشگاه
  )قدرتمند رهبري(

 علم جديد و پيشرفته
ي صنعت، دانش جديد، دانش تجربه(

 )مدير

محيط فرهنگي محيط اقتصادي  محيط اجتماعي

محيط سياسي فناوريمحيط 
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كار و كارآفريني است كـه بايـد توسـط          و  آموزش كسب از ديگر وظايف دانشگاه      

اما در اينجا نيـز      . ارائه شود  ،خود قهرمان كسب و كار هستند     اي كه   استادان برجسته 
 از استادان برجسته امـا فاقـد        ستفادها همچنين   انگيزه،  براي افراد بي  آموزش اجباري   

ها عمل    آميز بودن اين نوع آموزش      كار موفق به عنوان فيلتري براي موفقيت      و  كسب
ي كسب و كار به بهبود  مشاورهتواند با در نظر گرفتن واحد ميمسئله   اين   ( .كند  مي

  )عملكرد سيستم كمك كند
وجود  كار،و  هاي كسب   ط با رشته و آموزش مهارت     هاي علمي مرتب    در كنار آموزش   

برسـند   ظهور   صههاي علمي و كاربردي شده به من      يك حامي كه از جهت مالي ايده      
كـه  پـذير   گـذاري مخـاطره    يا واحد سـرمايه VC1 ايجاد يك  از اين رو .الزم است 
توانـد از     اين واحد مـي   . رسدهاي الزم را بر عهده بگيرد ضروري به نظر مي           حمايت
 اما محدوديت بودجه و تمايل دانـشگاه بـه سـمت          . هاي دانشگاه تأسيس شود   بودجه

ي   كـه در ادامـه    چنان. شود در دانشگاه مي   VC پژوهش و آموزش، آفتي براي ايجاد     
تـوان ايجـاد كـسب و كـار را          ل مي  با كاربردي كردن اين مد     ،بحث خواهيم گفت  

  .عاملي براي ارتقاء آموزش و پژوهش دانست
ايـن  . گيـرد دانش بنيـان شـكل مـي      كار  و   كسب ياد شده  سه عامل    اجراي موفق با   

ي دانـشگاهي ضـمن ايجـاد         ي ارتباط دائم با دانشگاه و مشاوره        وكار به وسيله   كسب
ـ  ،آموختگان در فرايندي پيوسته     اشتغال براي دانش   ش خـود را بـه روز كـرده و           دان

ي   از طرفي با شناخت نياز صنعت و ارائه       . همواره افزايش دانش دروني خواهد داشت     
 دانـش واحـد   ،از اين رو . كشد   تجربيات صنعت را به درون خود مي       ،خدمت به آنان  
 زماني كه دانش تجربي را بـا        ويژه   به -با دانش جديد   مشتق از دانشگاه     كسب و كار  

                                                      
1. Venture Capital 
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آيد كه نـوآوري را در درون          علم جديد و پيشرفته به وجود مي       -ندك  خود همراه مي  

  .كند  ميافزايي ايجاد همخود دارد و 
ي ارزش بـه وجـود آمـده          ده و از ناحيـه    يل صنعت مرتفع گرد   كمش در اين فرايند،   

 دانش خود را در اختيار       ياد شده  SME كه  ضمن اين  .پردازد  هاي مربوط را مي   هزينه
ي توانمندي حاصل شده به صـنايع مـرتبط مـشاوره             د و از ناحيه   دهدانشگاه قرار مي  

گذار را در كاميابي مالي خود شريك          سرمايه ،VCدهد و از طرفي با درآمد خود         مي
 . كندمي

  :انجام شودها بايد براي سه گروه  فريني در دانشگاهرسد آموزش كارآبه نظر مي
  .استادان ن و دانشجويا يآموزش عمومي و اجباري براي كليه. 1
هاي مختلف كارآفريني قـرار       هاي عمومي آزمون و تست      دانشجوياني كه در دوره   . 2

 . كار هستندو اندازي كسب ه و داراي قابليت راههاي مربوط را دارا بودگرفته و ويژگي

برداري براي جذب مطالب آموزشي و بهره     و دانشجويان    ي دانشگاهي ها گروهبرخي  (
  ).آمادگي بيشتري دارندو دانش بنيان  فناورانه يها اندازي شركتهر راي در مس،از آنها
ي  هاي ايجاد شده براي كمك به تثبيت و ادامه  آموزش مديران و كاركنان شركت.3

 .هاي آنان فعاليت

 تعريف روشـن از اهـداف       ي  هاي آموزشي، ارائه   در طراحي دوره   يكي از مسائل مهم   
ها بايـد    آموزش كارآفريني در دانشگاه    ي   دوره هر. هاي هدف است   دوره و تعيين گروه   

  : از اهداف زير را تعقيب كندبرخي
 ؛آشناسازي دانشجويان با مفاهيم كارآفريني وكسب و كار 

 ؛ كارآفرينيي ايجاد فرهنگ و روحيه 

  ؛معرفي الگوهاي موفق كارآفريني 
  ؛هاي خاص كارآفريني انتقال دانش و مهارت 
  ؛ و آشنايي با تحقيقات صورت گرفتههاي كارآفريني پژوهش در مقوله 

 هاآموزش كارآفريني در دانشگاه
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  ؛اندازي كسب و كار هاي راه روش 
  ؛دانشهاي جديد مبتني بر  شركتاندازي  هاي راه روش 
 ؛...ي خالقيت، مذاكره، اخالق كسب و كار و هاي آموزشي در زمينه كارگاه 

ري از اطالعـات و     ي نگهـدا    هاي مربوط به ايجاد دانش و فن آوري و نحوه           آموزش 
  .يت فكريثبت مالك

هاي   شركتايجاد در كارآفريني نه تنها مستلزم كمك به دانشگاه كارآفرينموفقيت 
كـاري   ايجـاد شـركت،       ي اً در زمينه  صرفهاي كارآفريني     آموزشكارآفرين است كه    

توجـه بـه     عالوه بـر  هاي آموزشي     هنگام طراحي دوره   بلكه دانشگاه بايد   ،اساسي نيست 
كند،  هاي جديد را ترويج و تسهيل مي       كه خلق شركت    اين  ضمن ،نيازهاي هر سه گروه   

هايي براي تضمين رشـد و        كمك  و  نيز بپردازد  ايجاد شده هاي    تحكيم شركت  ي  به مقوله 
اي تكميلـي بـراي        وظيفـه  ايـن  . در نظر داشته باشد    ها تحكيم وضعيت مالي اين شركت    

  .شود دانشگاه محسوب مي
ي دانش و چه       حوزه چه در  SMEاد هر    كه ما براي ايج    شواهد مؤيد اين مطلب است    

 سـپس بـر مبنـاي       ،نـداز آن را تعريـف كـرده       ا  چشمبايد   ابتدا   ،كارو  ي كسب   در حوزه 
يـابي بـه       دسـت  بـراي  هاي الزم را    اهداف را تعيين و استراتژي    مأموريت ،   و   انداز  چشم

 هنگـامي كـه در زمـان مـورد نظـر           .كنـيم   ريزي مي    برنامه ، سرانجام اهداف بيان كرده  
 بـدون   ،دهـيم    قرار مي  دورتراي    هل اهداف خود را در فاص     رسد،  ي ما به نتيجه نمي    ها  رنامهب

پس براي گرفتار نـشدن در ايـن وضـعيت    . آن كه دليل نرسيدن به نتايج را تحليل كنيم     
با در نظر گرفتن محـيط       همچنين   و دانشگاه   هاي  قابليتها و و      اساس توانايي  بر بهتر است 

يـابي بـه      دسـت  انـداز  اهداف را معين و سپس چشم     آن،  ... عي و فرهنگي، سياسي، اجتما  
در اين صورت شاهد نتايج بهتـري        بنويسيم، هاي دانش بنيان مشتق از دانشگاه را        شركت

  .خواهيم بود
  : در اين راستا درنظر داشتن نكات زير مناسب خواهد بود

 گيريبحث و نتيجه
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ر، بـه   كـا و  سـازي الگوهـاي كـسب       گوپذيري و بـومي   تغيير رويكرد دانشگاه از ال     

  ؛هاي كشور ها و توانايي الگوسازي متناسب با قابليت
هـاي مـرتبط بـا كـارآفريني بـه صـورت              تشويق دانشجويان به شـركت در دوره       

  وكار؛ ي الگوهاي موفق كسب قيم با ارائهغيرمست
ـ      و  هاي مرتبط با كسب     آموزش  ه كـه خـود در ايجـاد و         كار توسط استادان بـا تجرب

كار، و  اني كه با تكيه بر اصول علمي كسب       اند، مدير  كار نقش داشته  و   كسب مديريت
 .يندآالتحصيالن اين فر د، يا فارغان ده كرمديريتاندازي و  اهشركتي را ر

توانـد    هاي دانش بنيـان مـي       دانشگاه نيز با هدف ايجاد تسهيالت در تأسيس شركت        
  :هاي زير را رهبري كند فعاليت

  ه؛هاي ايجاد شد  نشر اطالعات شركتآوري و جمع 
ي   هاي درسـي كـه طـي آن اطالعـات الزم دربـاره              ها و برنامه    نظارت بر كنفرانس   

  شود؛ يشرفته و دانش جديد منتقل مي پفناوري
هاي تازه تأسـيس      پذير جهت كمك به شركت      گذاري مخاطره   ايجاد صندوق سرمايه   

  ؛براي تأمين سرمايه
 ؛ينيلين آن در مورد الزامات كارآفرآموزش به افراد جامعه و مسؤو 

 ؛هاي دانشگاه خواستهو نه الزاماً) صنعت( برآوردن نيازهاي مشتري 

 ؛مديران كارآفريندر ايجاد فرهنگ مناسب  

تواند مجوز ساخت كاال يا بهره برداري از فرآيندهاي جديد را به يكي از          دانشگاه مي  
  برداري تجاري كند؛ ق اختراع، بهرههاي خصوصي واگذار كرده يا  از ح شركت

  ؛ها به منظور حمايت صنعت براي دانشگاه  و ساير برنامههاي ياد شده ي برنامه ارائه 
  وقت يا كارآموزي؛ مديريت اشتغال دانشجويان براي مشاغل نيمه 
 و بازار از صـنعت، توسـط اعـضاي          كارو  هاي كسب   دگيري فنون جديد و مهارت    يا 

 شود؛ ها مي تر شدن تحقيقات آن ديت علمي كه باعث پيشرفت و كاربرهيأ

توانند شركتي تأسيس كنند و از اطالعات جديد و موادي كه           ت علمي مي  اعضاي هيأ  
 برداري تجاري نمايند؛  بهره،اند دهتوليد كر
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  .ت علمي دانشگاهجاد موقعيت مشاوره براي اعضاي هيأاي 
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