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Abstract 

Objective: The dependence of research on the state budget on public universities has caused the 
government's economic problems in recent years to adversely affect the status of academic research. 
Therefore, managers of public universities should prioritize the use of other research funding methods, 
including attracting funds from the private and industrial sectors and taking a strategic approach in this 
regard. The purpose of this study was to design and explain a strategic decision-making model for 
financing research projects to Improve the research projects of the University of Tehran.  

Methods: The research method of this article is qualitative and qualitative data were collected through 
semi-structured interviews with experts and study of articles and texts. In order to extract the main 
metrics and structures of the model, the data were analyzed using the theme analysis method. Thirty-four 
interviewees were selected using the snowball method. 

Results: Based on the results of the research, 10 main structures consisting of 33 measures constitute the 
model components.  

Conclusion: Components of strategic decision-making model for financing research projects of Tehran 
University include: internal and external university communication, idea-to-product chain, Requirements 
before implementing, review and selection of strategies, structural reform strategy, financial strategy, 
Collaborative Strategy, Research Results Optimization Strategy, HR Strategy and Evaluation. 
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  چكيده
ها و مشكالت اقتصـادي دولـت    هاي دولتي موجب شده است تا محدوديت هاي دانشگاهي به بودجه دولت در دانشگاه وابستگي پژوهش :هدف
بايسـت در خصـوص    هـاي دولتـي مـي    مديران دانشگاهاز اين رو، . دانشگاهي نيز اثر نامطلوب بگذارد هاي هاي اخير بر وضعيت پژوهش در سال

خصوص استفاده از منابع مالي بخش خصوصي و صـنعت، رويكـرد اسـتراتژيكي اتخـاذ      به ها، هاي مختلف تأمين مالي پژوهش كارگيري روش به
راسـتاي تقويـت و ثمردهـي     هـاي تحقيقـاتي در   گيري استراتژيك تأمين مالي پروژه پژوهش حاضر، با هدف طراحي و تبيين مدل تصميم. كنند
  .هاي تحقيقاتي دانشگاه تهران انجام پذيرفته است پروژه
ساختاريافته با خبرگـان و مطالعـه مقـاالت و متـون      هاي كيفي از طريق انجام مصاحبه نيمه روش پژوهش اين مقاله از نوع كيفي و داده :روش
نفـر   34. ها با استفاده از روش تحليل تم تجزيـه و تحليـل شـدند    مدل، داده اصلي هاي ها و سازه منظور استخراج سنجه به. آوري شده است جمع

  .ها با استفاده از روش گلوله برفي انتخاب شدند خبرگان مصاحبه
  .دهند اند، اجزاي مدل راتشكيل مي سنجه تشكيل شده 33سازه اصلي كه از  10بر اساس نتايج پژوهش، : ها يافته
 خـارجي  و داخلـي  ارتباطـات : انـد از  عبارت هاي تحقيقاتي دانشگاه تهران گيري استراتژيك تأمين مالي پروژه يمتصماجزاي مدل : گيري نتيجه

سـاختار،   اصـالح  هـا، اسـتراتژي   ها، بررسـي و انتخـاب اسـتراتژي    ايده تا محصول، الزامات و تمهيدات قبل از اجراي استراتژي دانشگاه، زنجيره
  .انساني و ارزيابي و استراتژي منابع ها پژوهش نتايج سازي بهينه مشاركتي، استراتژياستراتژي مالي، استراتژي 

  سازي دانش گيري استراتژيك، دانشگاه كارآفرين، تجاري تصميم: ها كليدواژه
هـاي   مـالي پـروژه  گيري اسـتراتژيك تـأمين    مدل تصميم). 1399( اله؛ مرادي، محمد؛ گودرزي، مهدي؛ عباسي، محمود پور، رحمت قلي: استناد

  . 426 - 404، )3(12، مديريت دولتي .)دانشگاه تهران: مورد مطالعه(هاي دولتي  تحقيقاتي در دانشگاه
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  مقدمه
هـاي داخلـي و خـارجي مطـرح      عنوان موضوعي مهم در دانشـگاه  ها، به هاي مربوط به دانشگاه مسئله تأمين مالي پژوهش

 بـا . و نوآوري در كشورها، شاخص نوآوري جهاني است  هاي مهم براي نشان دادن وضعيت پژوهش يكي از شاخص. است
 در امـا . اسـت  برخـوردار  خوبي جايگاه از 23 رتبه كسب با دانشگاهي ايران در زيرشاخص آموزش ، كشور1آمارها به توجه

 ارتبـاط  زيرشـاخص  در .كرد و بررسي تأمل را بايد مسئله اين كه كرده كسب را 78 رتبه توسعه، و پژوهش هزينه شاخص
 78و  2012در سـال   104از  نوآوري ايران در شاخص رتبه در مجموع، .را دارد 97 رتبه ايران و دانشگاه، صنعت پژوهشي
 و علم هاي بر اساس سياست .دارد نياز بررسي و تأمل اين موضوع به است كه رسيده 2017 در سال 75 به 2016 در سال
 داخلي ناخالص توليد درصد 4 ميزان بايد تا پژوهش ، بودجه)1393 سال در رهبري معظم شده از سوي مقام ابالغ(فناوري 

 در اين. 2است رسيده داخلي درصد توليد ناخالص 1به كمتر از  97 سال پايان تا اين رقم. افزايش يابد 1404 سال پايان تا
  .است تر از ايرانباال بسيار و عربستان مانند تركيه، مالزي كشورها از پژوهشي در برخي بودجه كه است حالي

وجـود نداشـتن ارتبـاط اثـربخش بـين       هاي دولتي و ، رويكرد سنتي به موضوع تأمين مالي در دانشگاهاز سوي ديگر
 .نحو مطلوب انجـام نشـود   هاي ايران به در دانشگاه تحقيقاتي هاي پروژه مالي است تا تأمين شده دانشگاه و صنعت موجب

دولت باعث شده است تا مشكالت اقتصادي دولت در تـأمين بودجـه بـر عملكـرد      هاي دولتي به بودجه وابستگي دانشگاه
ها به مبحـث تـأمين مـالي     كند رويكرد دانشگاه ها در زمينه پژوهش نيز تأثيرگذار باشد كه اين موضوع ايجاب مي دانشگاه
 عوامـل  از صـنعت،  ها بـا  دانشگاه طارتبا ايجاد هاي معتبر دنيا، و دانشگاه يافته  توسعه كشورهاي در. ها اصالح شود پژوهش
بـا توجـه بـه     ).261: 2019، 3همكـاران  و جوريـا (شـود   مـي  محسـوب  هاي دانشگاهي پژوهش مالي تأمين در مهم بسيار
بايست جذب سـرمايه و منـابع    هاي دولتي مي شده و مشكالت دولت در تأمين بودجه، دانشگاه هاي اقتصادي اعمال تحريم

وابستگي به بودجـه دولـت، بـراي دانشـگاه تهـران      . تري دنبال كنند خصوصي را با رويكرد جديمالي از صنعت و بخش 
هاي آموزشي و پژوهشي، فرسوده بـودن تجهيـزات آزمايشـگاهي، توجـه      پيامدهاي نامطلوبي از جمله، روزآمد نشدن نظام

هـاي دانشـگاه    ي در استفاده بهينـه از دارايـي  نشدن به نيازهاي بازار، نبود ارتباط با صنعت و خودكفا نبودن دانشگاه، ناتوان
محجـوب، نـادري، خـرازي و    (دنبـال داشـته اسـت     گذاري به آموزش و پژوهش را به ويژه موقوفات و نبود نگاه سرمايه به

  ).70: 1397انتظاري، 
. ارت گام بردارنـد تسريع در روند نوآوري در تج در راستاي منابع داخلي و خارجي، سازي توانند با بهينه ها مي دانشگاه

 را صنعت و دانشگاه بين مستمر روابط توسعه بتواند بگيرند كه هايي را در نظر ها بايد استراتژي استراتژيك دانشگاه مديران
 كشـتي  چهارگانـه،  تمهيـدات  بـا  توانند مي عمومي هاي سازمان مديران). 307و  306: 2017، 4رازك و ماري(كند  تقويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سايت رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت .  1
 سايت رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري . 2

3. Giuria, Munarib, Scandurac & Toschi  
4. Razak & Murray 
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 تفكر، رفتـار  بايد نخست گام در .كنند هدايت مقصود ساحل به سالمت به محيطي متالطم امواج ميان در را خود سازمان

 بـه  را خود مديريتي بينش و افكار است دوم، الزم در گام. كنند خود قديمي هاي روش جايگزين را استراتژيك يادگيري و
 در. كنند فراهم را الزم بسترهاي خود، هاي استراتژي اجراي براي بايد بعد، مرحله در. كنند تبديل اثربخش هاي استراتژي

 و همـراه  خـود  هـاي  اسـتراتژي  موفق اجراي براي را اختيار در مختلف سازماني، منابع درون ائتالف ايجاد با آخر، بايد گام
  ).228: 1397 ابوالملوكي، و آقازاده( كنند هماهنگ

هـاي دانشـگاهي در    دهد كه اين دانشگاه نقـش پـژوهش   دانشگاه تهران نشان مي 1مطالعه سومين برنامه راهبردي
. ها توجه كرده اسـت  سازي دانش را مهم دانسته و به ضرورت حمايت مالي از پژوهش رويكرد دانشگاه كارآفرين و تجاري

راهبـرد  . سـازي اسـت   پردازي و تجاري سوي ايده هاي دانشگاه به در اين زمينه، يكي از راهبردهاي اصلي، هدايت پژوهش
گيري زنجيره انديشه تا محصول است كه از طريق توسعه و تقويـت   هاي الزم براي شكل ديگر دانشگاه، تقويت زيرساخت

اصالح نظـام  . عملي خواهد شد) هاي دانشگاه با هدف حمايت از پژوهش(مركز نوآوري و مراكز رشد پارك علم و فناوري 
توان آن  برده است كه مي ديگر از راهبردهاي دانشگاه در برنامه نامبخشي به منابع درآمدي دانشگاه، يكي  مديريتي و تنوع

منظـور نيـل بـه     همچنـين بـه  . را از طريق اصالح، نوسازي و تحول ساختار و فرايندهاي سازماني دانشگاه به دسـت آورد 
تدوين شده كه شامل نيز » برنامه اقدام سومين برنامه راهبردي«راهبردي دانشگاه، سندي با عنوان  برنامه اهداف سومين

در اين سند، برخي از ابزارها براي حمايـت مـالي از   . 2ها است راهبردهاي مشخص، اقدامات و شناسنامه مربوط به شاخص
توان به اعطاي پژوهانه دستيابي به نمونه محصول و خدمات، اعطـاي   اند كه از آن جمله مي ها در نظر گرفته شده پژوهش

  .ص پژوهانه براي ايجاد شركت نوپا اشاره كردپژوهانه تثبيت ايده و اختصا
 در راسـتاي  هاي تحقيقـاتي  پروژه مالي تأمين استراتژيك گيري مدل تصميم و تبيين پژوهش حاضر با هدف طراحي

 اصـلي  هـدف  آن، ايـن پـژوهش و اهميـت    موضـوع  به با توجه. انجام شد تهران راهبردي دانشگاه برنامه سومين اهداف
دولتـي   هاي ساير دانشگاه تهران و همچنين ها در دانشگاه پژوهش مالي و بهبود تأمين ي براي توسعهپژوهش، ارائه الگوي

 اسـتراتژيك  گيري تصميم بنابراين، با هدف ارائه چنين الگويي، پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه مدل .كشور است
  است؟ چگونه تهران دانشگاه تحقيقاتي هاي  پروژه مالي تأمين

  پژوهش  پيشينه
هـاي دانشـگاهي    تأمين مالي پژوهش. ها، در توسعه علم و فناوري كشور نقش بسزايي دارند هاي تحقيقاتي دانشگاه پروژه

هاي كارآفرينانه  سازي ايده به خلق محصوالت فناورانه و نوآورانه منجر شده كه نتيجه آن تجاري) اي هاي توسعه پژوهش(
 پيونـدهاي  ايجـاد  بـر  هاي كـارآفرين  از آموزش و پژوهش فراتر رفته و دانشگاه ها امروزه وظيفه دانشگاه. دانشگاهي است

 دانـش  بايد براي تبـديل  ها به همين منظور، دانشگاه .و اجتماعي تمركز دارند اقتصادي نوآوري، توسعه و علم بين محكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهران دانشگاه رسمي سايت .1

   سايت رسمي دانشگاه تهران. 2
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در ايـن  ). 261: 2019كـاران،  جوريـا و هم (ارزش اقتصادي و اجتماعي، رويكردي اسـتراتژيك اتخـاذ كننـد     به توليدشده

در . هاي معتبر دنيا اجرا شده اسـت  دانش در بسياري از دانشگاه سازي  هاي دانشگاه كارآفرين و تجاري خصوص، استراتژي
 دانشگاهي، ثبت اختراعات هاي ايجاد شركت از طريق دانشگاهي هاي پژوهش تجاري كارآفرين، كاربرد دانشگاه استراتژي
دارد  اي اشـاره  شده انجام هاي تالش به 2كارآفريني دانشگاهي ).249: 2019، 1رانگ و ليا مينگ،(شود  مي انجام و مجوزها

 دانشـگاه  اطـراف  هـاي مسـتقر در منـاطق    با سازمان دانشگاه هاي تبادل تجاري نتايج پژوهش ارتقاي ها براي كه دانشگاه
 نفعـان  ذي كـه  اسـت  تغييـر ايـن   اين اصلي پيامد دو. استهاي اخير تغييرات زيادي نيز داشته  دهند كه در سال انجام مي
» تـر  اسـتراتژيك «هـا   ها در استفاده تجاري از نتـايج پـژوهش   اند و دانشگاه شركت كرده دانشگاهي در كارآفريني بيشتري

 بـا بـين دانشـگاه    قوي خارجي همكاري دانش ايجاد يك سازي  در استراتژي تجاري). 3: 2015، 3سيگال و رايت(اند  شده
 هاي براي ايجاد فرصت. الزامي است هاي دولتي، بخش خصوصي و صنعت مانند كارآفرينان، سازمان اكوسيستم نفعان ذي

و رشـد   را با مراكز كـارآفريني  هاي دانشگاه نتايج پژوهش انتقال هاي از مدل ها تعدادي ها، دانشگاه پژوهش  سازي  تجاري
  ). 601: 2019، 4بليتسكي و همكاران(كنند  سازي مي تكنولوژي پيادهو دفاتر انتقال  ها دانشگاه، پارك

استراتژي دانشـگاه اسـتنفورد   . هاي معتبر دنيا نيز از اهميت برخوردار است در دانشگاه ها موضوع تأمين مالي پژوهش
سـاس سـند راهنمـاي    بـر ا . است 5اي مداوم و پيوسته سازي، چرخه و نوآوري طراحي و پياده  در زمينه تأمين مالي پژوهش

 آن در كـه  اي طراحـي شـده اسـت    چرخه در قالب فناوري و تأمين مالي ها، انتقال انجام پژوهش دانشگاه استنفورد فرايند
آمده از اين فرايند  دست و منابع مالي به شوند مي تبديل بازار در قابليت فروش داراي محصوالت به آزمايشگاه در اكتشافات

مرحله ). 4: 2016سند راهنماي دانشگاه استنفورد، (روند  كار مي به نوآوري ها و پژوهش بعدي نسل گذاري سرمايه منظور به
بدين منظور، اختراعات و فناوري حاصـل  . هاي اوليه دانشگاهي است نخست چرخه نوآوري در دانشگاه استنفورد، پژوهش

آمـده   دسـت  شوند كه منابع مالي به ه منجر ميسازي به كسب درآمد براي دانشگا هاي دانشگاهي پس از تجاري از پژوهش
  .6كنند مي را حمايت و نوآوري در دانشگاه  پژوهش بعدي نسل

 9و مركـز نـوآوري   8، با طراحي و اجراي استراتژي ساختار، به ايجاد دفتر انتقال تكنولوژي7دانشگاه آلبورگ دانمارك
. كنـد  هاي دانشگاهي اعمال مـي  اقدام كرده و با استفاده از اين دو نهاد، انواع اقدامات مشاركتي را براي حمايت از پژوهش

ها،  قراردادهاي پژوهشي با سازمان ، انعقاد)10پژوهانه( ها هزينه پژوهش كمك هاي صندوق نوآوري دانشگاه شامل حمايت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Menga, Lia & Rongb 
2. Academic entrepreneurship 
3. Siegel & Wright 
4. Belitski, Aginskaja & Marozau  
5. Continuous cycle 
6. ico.stanford.edu. (2016). start-up guide, The Board of Trusteesof the Leland Stanford Junior University. 

 است و از ايـن نظـر بـا دانشـگاه تهـران     ) 251(هاي متوسط  آن است كه در رنكينگ جهاني در رده دانشگاه Aalborgدانشگاه دليل انتخاب  .7
 .شود مقايسه مي

8. Technology Transfer Office 
9. AAU Innovation 
10. Grant 
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در كشـور  . و انعقـاد قـرارداد بـراي پژوهشـگران اسـت      مـالي  هـاي  اد فرصتپروژه و ايج مديريت مالي، كمك آوري جمع

ايجـاد شـده    هاي دانشگاهي در مراحل اوليه پژوهش با هدف حمايت از پژوهش 1دانمارك، نهادي به نام صندوق نوآوري
انـد را از   نشگاه ارائه دادهافزارهايي كه پژوهشگران دا ها يا نرم ها، فناوري دفتر انتقال تكنولوژي دانشگاه آلبورگ ايده. است

هـا بـراي    آفريني طـرح  مالي و ارزش بازار، امور در بازار، نفوذ كند و ميزان پتانسيل آوري مي طريق برگزاري رويدادها جمع
دانشـگاه  (كنـد   جامعه را ارزيابي كرده و سپس براي دريافت حمايـت مـالي، بـه صـندوق نـوآوري دانمـارك معرفـي مـي        

  ).2،2020آلبورگ
هـا در   دانشـگاهي، حمايـت از پـژوهش    هـاي  براي تأمين مالي پژوهش 4آفريقاي جنوبي 3استراتژي دانشگاه كيپ تاون

در دانشـگاه كيـپ تـاون از منـابع مـالي      . تا توليد نمونه اوليه و رسيدن به مرحله ورود به بازار اسـت  5مراحل ابتدايي پژوهش
در روش تـأمين  . شـود  ها استفاده مـي  آوري براي حمايت مالي پژوهشهاي دولتي حامي نو داخلي و همچنين حمايت سازمان

 كميته اصـلي  استفاده شده كه اين فرايند از طريق دانشگاه عملياتي عمومي بودجه ها از حمايت از پژوهش مالي داخلي، براي
بودجـه   :كمـك هسـتند  ها در اين دانشگاه شامل دو نـوع   هاي مالي پژوهش حمايت. شود مي مديريت 6دانشگاه هاي پژوهش
، )ثانويـه  هـاي بـازار   پـژوهش ( بازار هاي گزارش به دسترسي كه براي ساخت نمونه اوليه، پژوهش اوليه بازار، 7وجوگري جست
ها،  نوع ديگر حمايت از پژوهش. شود هاي اوليه براي معرفي به بازار مي نمونه و توليد معنوي مالكيت ارزيابي هاي انجام هزينه

مـدت،   كوتـاه  ميداني مطالعات اوليه، انجام هاي نمونه تكرار و ساخت ها، طرح اجراي: اند از هستند كه عبارت 8كليتأمين مالي 
كـه   كننـد  اسـتفاده مـي   هاي مالي ستادهاي دولتي و ملي نيـز  همچنين دانشگاه از كمك .فناوري و توسعه 9توسعه محصول

، ستاد ، انجمن سرطان آفريقاي جنوبي، كنسرسيوم آموزش عالي10وريآژانس نوآوري فنا: ند ازا برخي از اين ستادها عبارت
  ).2020، 12دانشگاه كيپ تاون ( 11ملي پژوهشيبنياد  صنعت و برنامه براي انساني منابع و فناوري

گيـري يـك اقـدام و     تصـميم . شود ها و سپس حل آنها تعريف مي گيري، فرايند تشخيص مشكالت و فرصت تصميم
قلي پـور،  (گوي مشكل سازماني باشد  تواند پاسخ شود كه مي فرايند در نهايت به انتخابي منجر ميعمل است كه طي يك 

گيري استراتژيك نيـاز دارنـد كـه شـش      ها، مسائلي به تصميم ، در سازمان)1393(به عقيده پيرس و رابينسون ). 7: 1395
مسـتلزم تخصـيص مقـادير زيـادي از منـابع      . 2د، هاي مديريت عالي نياز دارن به تصميم. 1: مشخصه ذيل را داشته باشند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. InnoExplorer  
2. https://www.en.aau.dk/research/ Aalborg University. 
3.Cape Town  

  .عنوان برترين دانشگاه در قاره آفريقا برگزيده شد به 2019بندي سال  اين دانشگاه در رتبه. 4
5. Seed 
6. University Research Committee 
7. Explorer Funding 
8. Concept Funding 
9. Scale-up 
10. Technology Innovation Agency 
11. National Research Foundation 
12. https://www.en.aau.dk/research/, University of Cape Town. 
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معمـوالً پيامـدهاي عمـده    . 5نگـر هسـتند،    آينـده . 4اي بر رونق بلندمدت مؤسسه دارند،  اثرهاي عمده. 3سازمان هستند، 

در نظر گـرفتن عوامـل محـيط خـارجي     . 6وكاري دارند و بر ساختار سازمان تأثيرگذار هستند و  اي يا چندكسب چندوظيفه
  .كنند را ضروري مي مؤسسه

ها در حيطـه   گذاري در خصوص تأمين مالي پژوهش هاي دولتي، از جمله دانشگاه تهران، هرگونه سياست در دانشگاه
طور مستقيم با منـابع مـالي دانشـگاه مـرتبط بـوده و بـه        ها به تأمين مالي پژوهش. 1اختيارات مديران ارشد دانشگاه است
شوند،  منجر مي سازي  هاي دانشگاهي كه به تجاري از سوي ديگر، نتايج پژوهش. اردتخصيص بودجه شايان توجهي نياز د

هـا و   همچنين تأمين مـالي پـژوهش  ). 1: 2019، 2بازان(شوند  هاي آتي مي موجب جذب منابع مالي براي دانشگاه در سال
جمله ايجاد دفاتر انتقال تكنولـوژي و  هاي دانشگاهي با اصالح ساختار دانشگاه همراه است، از  نتايج پژوهش  سازي تجاري

هاي دانشگاهي بـه   افزون بر آن، جذب منابع مالي بيروني براي پژوهش). 261: 2019همكاران،  و جوريا(يا مراكزنوآوري 
عوامل خارجي از جمله بودجه دولت، وضعيت صنعت كشور، رونق اقتصادي و شرايط بخـش خصـوص نيـز بسـتگي دارد     

هـاي   توان نتيجه گرفت كه مسئله تأمين مالي پژوهش بر اساس مطالب بيان شده، مي). 168: 2019، 3راپيني و همكاران(
اي استراتژيك براي  شوند و مسئله اند را شامل مي كه پيرس و رابينسون عنوان كرده  اي  گانه هاي شش دانشگاهي مشخصه

  .خواهند بودگيري استراتژيك براي آن مناسب  هاي تصميم دانشگاه محسوب شده و مدل
ها شـامل تعريـف و تعيـين نـوع      اين تصميم. هاي استراتژيك، وسايلي براي رسيدن به اهداف نهايي هستند تصميم 

منظور  ها به هاي مورد نياز سازمان براي پياده كردن و اجراي اين تصميم فعاليت سازمان، توليدات، بازارها، وظايف، سياست
 عبارت اسـت از  گيري استراتژيك در تعريفي ديگر، تصميم). 14: 1390لوك و جاچ، گ(دستيابي به اهداف سازماني هستند 

ناونيـت و  (ممكـن   هاي گزينه ميان در گزينه بهترين انتخاب خارجي از طريق محيط داخلي سازمان با هاي قابليت انطباق
دنبال دستيابي بـه نتـايجي    بهگيري  مدل عقاليي تصميم. هاي مختلفي است گيري داراي مدل تصميم). 5: 2004، 4كانوال

گيري تغييرات تـدريجي را   ، مدل تصميم5چالز ليندبلوم. گيران را به باالترين حد ممكن برساند هاي تصميم است كه ارزش
كننـد و   گيرندگان هر تغيير تدريجي را پايش كرده و نتايج هر تغيير كوچك را ارزيابي مـي  در اين روش، تصميم. ارائه كرد
شدت كاهش  شده و پيامدها به هاي انتخاب در اين روش، گزينه. ها اجتناب كنند تا از پيامدهاي منفي تصميم كنند سعي مي

هـا   ، سـازمان 6در روش سطل زبالـه ). 227: 1395مقيمي، (شوند  هاي مشابه با وضع كنوني مشاهده مي يافته و فقط گزينه
حل پيشنهادي بـراي   گذاشته و اگر راه) ظرف زباله(اي  كيسهاصطالح آن را در  براي هر مسئله پاسخ مشخصي دارند كه به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فناوري هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوبه وزات علوم، تحقيقات و  ها و مؤسسه نامه جامع مديريت دانشگاه آيين« 2بر اساس ماده  1.
رئيسـه و شـوراي    رياست دانشگاه، هيئتامنا،  هيئت: اند از ترتيب اختيارات عبارت گيري در دانشگاه تهران به چهار ركن اصلي تصميم«فناوري 
  .داخلي

2. Carlos Bazan. 
3. Rapini, Chiarini, Bittencourt & Caliari 
4. Navneet & Kanwal 
5.  Charles Lindblom  
6. Garbage-Can Model 
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گيري، يك فرد يـا يـك    در مدل سياسي تصميم. شود بخش و مناسب باشد، براي آن به كار گرفته مي يك مسئله رضايت

گيري پيدا كـرده و انـرژي سـازمان را جـذب      كند و فقط يك هدف قدرت تصميم گروه، قدرت درون سازمان را قبضه مي
اين الگو، بر اساس نتـايج  . 1اي است گيري مرحله گيري، مدل تصميم هاي مهم و كاربردي ديگر در تصميم از مدل. كند مي

هـاي بـزرگ    هاي مهمي كه در سـازمان  بر اين اساس، تصميم. ارائه شده است 2هاي هنري مينتزبرگ و همكاران پژوهش
آينـد   صورت يك تصميم عمده در مـي  كه در مجموع به گيرند  هاي كوچك شكل مي شوند از يك سري تصميم گرفته مي

 نياز تشخيص. موجود است 3هاي براي رفع آسيب تصميم سازمان به اخذ مرحله نخست، شامل نياز). 49: 1395قلي پور، (
 .اسـت  4جـايگزين  هـاي  حل راه ارائه بعدي، مرحله. آيد مي پديد مطلوب و وضع فعلي وضعيت در تفاوت گيري از تصميم به
 .خبرگان انجام شود از نظرهاي يا با استفاده هاي كاركنان استفاده از دانسته ارزيابي سازماني، تواند از طريق ين فرايند ميا

 نهايـت،  در و كننـد  ارزيابي مي آنها را افراد و شده بيان آخر مرحله در شده آوري جمع هاي گزينه. است انتخاب آخر، مرحله
تعـداد مراحـل   ). 9: 2014، 5جـاركو واريـنن  (شـود   سازمان اجرايي مي مديران ارشد از مجوز دريافت با آمده دست به گزينه
هـاي   مـدل . گيـران متفـاوت اسـت    اي با توجه به شرايط تغييـر يافتـه و مطـابق بـا رويكـرد تصـميم       گيري مرحله تصميم
ـ    تصميم گيـري اسـتراتژيك    تصـميم . دگيري استراتژيك در هفت مرحله، پنج مرحله و سه مرحله بيشـترين كـاربرد را دارن
در اكثـر   9و ارزيابي 8، اجرا7گيري هاي تصميم شود و بررسي گزينه مشكل و مسئله شروع مي 6اي با فرايند شناسايي مرحله

با توجه بـه اينكـه مسـئله اصـلي     . )113:  2014، 10نگولسكي(شوند  كار برده مي اي به گيري مرحله هاي تصميم اكثر مدل
ها است، وضعيت فعلي دانشگاه تهران در ايـن زمينـه    هاي دولتي در تأمين مالي پژوهش دانشگاهپژوهش حاضر مشكالت 

هـاي   شود و ضمن تجزيه و تحليل نظرهاي خبرگان، الزامات و تمهيدات مورد نياز بررسـي شـده و اسـتراتژي    بررسي مي
. شـود  اي ارزيابي مـدل ارائـه مـي   ه همراه شاخص اجرايي مناسب براي رفع مشكالت موجود و رسيدن به وضع مطلوب به

اي  مرحلـه  هـا از مـدل پـنج    گيري استراتژيك تأمين مالي پژوهش بدين منظور، در اين پژوهش، براي طراحي مدل تصميم
  . شود گيري استفاده مي تصميم
 در كـارآفرين  هـاي  هـا و دانشـگاه   پـژوهش  سـازي   هاي دانشگاهي، تجاري مالي پژوهش موضوع تأمين خصوص در

، در پژوهشـي بـا   )2019( 11سـانچز و بنـووارس  . اسـت  شده انجام متعددي مطالعات ايران، همچنين و صنعتي كشورهاي
 و هاي كارآفرين را تجزيه دانشگاه در رويكرد دانشگاه ساختار تأثير ،»دارد؟ فعاليت منطقه در كارآفرين دانشگاه آيا«عنوان 
هسـته اصـلي مـديريت    . 1: انـد از  راي ايجـاد دانشـگاه كـارآفرين عبـارت    از نظر آنها، چهار عامل اساسي ب. كردند تحليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Strategic decision making models based on the number of steps 
2. Mintzberg 
3. diagnosis 
4. Alternatives 
5. Jarkko Vuorinen   
6. Identification 
7. Development of alternatives 
8. Implementation 
9. Evaluation 
10. Negulescu 
11. Sanchez & Benneworthb 
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آنهـا  . ميزان ارتباطات مؤثر داخلي. 4تالش و تعهد افراد كليدي در دانشگاه و . 3هاي اداري دانشگاه،  دستگاه. 2، 1دانشگاه

مهـم در موفقيـت دانشـگاه در    افزايي و موفقيت ارتباطات، ساختارها و فرايندهاي داخلـي از عوامـل     معتقد هستند كه هم
  . هاي كارآفرين هستند رويكرد دانشگاه

تـأمين مـالي    ،»گذار خطرپـذير  سرمايه عنوان به دانشگاه«، درمقاله خود با عنوان )2018( 2موناري، سبريرو و توسكي
گذاران بخـش   سرمايهشده،  هاي انجام بر اساس پژوهش. را بررسي كردند) جنيني(هاي دانشگاهي در مراحل اوليه  پژوهش

كننده نياز مالي پژوهشـگر   خصوصي در مراحل اوليه پژوهش مشاركت ندارند و در بسياري از موارد بودجه دولتي نيز تأمين
هاي پژوهشي در مراحل اوليه اقدام  هاي خاص و ويژه به تأمين مالي پروژه ها از طريق پرداخت گرنت دانشگاه. نخواهد بود

ايجاد مراكز كـارآفريني، مراكـز   : اند از ها عبارت ي مرسوم براي تأمين مالي در مراحل اوليه پژوهشها ساير روش. كنند مي
  .UFS(3(دانشگاه  توسط شده مديريت هاي و صندوق )TTO(فناوري  انتقال ها، دفاتر دهنده رشد، شتاب

، »هاي جامع دولتـي  انشگاهگيري استراتژيك مالي در د تصميم«، در پژوهشي با عنوان )1397(محجوب و همكاران  
نتـايج پـژوهش نشـان    . هاي استراتژيك مالي در دانشگاه تهران را بررسي كردند گيري سازي و تصميم فرايندهاي تصميم

هاي پژوهشـي   بنيان، شهرك هاي دانش هاي فناوري، شركت بايست از طريق تأسيس پارك دهد كه دانشگاه تهران مي مي
همچنين بـر  . وكار و كارآفريني دانشگاهي، منابع مالي خود را كسب كند دانشگاهي، بنگاه كسبو انكوباتورها، مراكز رشد 

  .هاي استراتژيك مالي در دانشگاه تهران از باال به پايين است گيري اساس نتايج پژوهش، تصميم
 ،»دانـش  انتقال ايه در فعاليت ها دانشگاه استراتژيك گيري جهت« عنوان با ، در پژوهشي)2019(و همكاران  جوريا

انتقـال   فراينـدهاي  و تحليـل  تجزيه براي نظر ايشان، از .پرداختند ها دانشگاه استراتژيك رويكرد و دانش انتقال مبحث به
 دفـاتر  خاصـي كـه   هاي انتقال دانـش، اهـداف   فعاليت سمت به ها دانشگاه استراتژيك تصميم بايد به چهار موضوع دانش،
در راسـتاي   تكنولـوژي  انتقـال  دفاتر بهينه ساختار كند، شناسايي مي دنبال دانشگاه استراتژي در راستاي تكنولوژي انتقال
 هـا  ، دانشـگاه )2019(همكـاران   و بـه اعتقـاد جوريـا   . تكنولوژي، توجه كرد انتقال عملكرد دفاتر دانشگاه و ارزيابي اهداف

محلـي را   توسـعه  و اسـتراتژي  درآمـد  توليد ه استراتژيهاي متفاوتي، از جمل توانند در رابطه با انتقال دانش، استراتژي مي
 رسـاندن  حـداكثر  بـه  در هـا  دفاتر انتقال فناوري در دانشگاه و دانشگاه اصلي تأكيد ،4درآمد توليد در استراتژي. اتخاذ كنند

 حاصـل  شـوند،  مـي منتقـل   صنعت به ها پژوهش از كه اختراعاتي و ها ايده سازي  تجاري از تواند مي است كه درآمد جريان
هـا، اكوسيسـتم اقتصـاد     كنند تا از طريق توسعه دانش و پـژوهش  ها تالش مي ، دانشگاه5محلي توسعه در استراتژي. شود

و  تسـهيل  كننـد،  مـي  دنبـال  را مـدل  اين كه هايي دانشگاه نقش. محلي كه دانشگاه در آن واقع شده است را توسعه دهند
جديـد و   هـاي  گـذاري  سـرمايه  اسـاس  و و دانشجويان آن را ايجاد كرده و پايـه  است كه پژوهشگران هايي فناوري توسعه
  .است محلي هاي بنگاه هاي و مهارت عاليق با ها بوده و مطابق فناوري توسعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Central steering core 

2. Munari, Sobrero & Toschi 
3. University seed funds 

4. Income-generation strategy 

5. Local development strategy 
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هـاي پژوهشـي    يافتـه  سـازي   طراحـي مـدل تجـاري   «اي با عنوان  ، در مقاله)1395(نوروزي، دل انگيزان و رضايي 

مهـم   بـر اسـاس ايـن پـژوهش، مزايـاي     . هاي پژوهشي دانشگاه را تشـريح كردنـد   يافته سازي  ، مزاياي تجاري»دانشگاه
هاي دانشگاهي و ايجاد منبع درآمدي پايدار و مسـتمر   يافتن منابع حمايت مالي از پژوهش: عبارت هستند از  سازي تجاري

ارزيـابي فنـي ـ    : ه شـرح ذيـل ارائـه شـد    هاي پژوهشي ب يافته سازي  در اين پژوهش راهبردهاي تجاري. ها براي دانشگاه
سـازي و واگـذاري    ايده بر حسب فناوري مورد نياز، تـيم   سازي ها، شروع تجاري محور بودن پژوهش اقتصادي طرح، مسئله

سوسـازي منـافع    هم: اند اي مدل بيان شده عنوان شرايط زمينه همچنين موارد زير نيز به. طرح بر اساس ضوابط به استادان
  . گذاري مديران دانشگاه روي ايده گذاران و سرمايه صنعتگران، طراحي مجدد فرايندها، جلب اعتماد سرمايه اساتيد و

بندي معيارهـاي دانشـگاه    ارزيابي و رتبه«، در پژوهش خود با عنوان )1395(بهرام چوبين، مشرف جوادي و صفري 
: انـد از  انشگاهي، چهار معيار را عنوان كردند كه عبارتها در زمينه كارآفريني د ، براي سنجش عملكرد دانشگاه»كارآفرين

فرشـتگان  (، منابع مالي غيردولتي در دسـترس بـراي دانشـگاه    )علمي، دانشجويان و كاركنان اعضاي هيئت(منابع انساني 
انشجويان مرتبط اندازي كارآفرينانه و تعداد د ، راه)گذاري جمعي گذاران خطرپذير، بازار سرمايه و سرمايه وكار، سرمايه كسب

علمي، دانشجويان و كاركنان سه ركن مهم  بر اساس نتايج پژوهش، معيار منابع انساني شامل اعضاي هيئت. با كارآفريني
  .ها هستند در كارآفرين شدن دانشگاه

بررسي و تبيين ظرفيت كارآفرينانـه  «، در پژوهشي با عنوان )1394(صمدي ميركالئي، اقاجاني و صمدي ميركالئي 
: ، براي بهبود وضعيت كارآفريني دانشگاهي عوامل زير را بيـان كردنـد  »)هاي منتخب استان مازندران دانشگاه(ها  انشگاهد

هاي ارتباطي دانشگاه، اهميت جذب درآمدهاي خصوصـي   انداز، مأموريت و راهبرد دانشگاه، تقويت زيرساخت اصالح چشم
المللـي دانشـگاه و اصـالح سـاختار      هاي بـين  ي دانشگاه، تقويت زيرساختهاي فكر براي دانشگاه، استفاده بهينه از دارايي
   .هاي نوآورانه دانشگاه در راستاي حمايت از پژوهش

هاي دانشگاهي كه در مقاالت متعدد بيان شده، با وضـعيت   هاي تأمين مالي پژوهش ها و روش كارگيري استراتژي به
هـا در   هاي مختلف تأمين مالي پژوهش از اين رو، اجراي مدل. مرتبط استها، شرايط صنعت و اقتصادي كشورها  دانشگاه
هاي الزم  ها، شناسايي عوامل بازدارنده و ايجاد زيرساخت هاي دولتي ايران، مستلزم بررسي وضعيت فعلي دانشگاه دانشگاه

طور جامع  هاي تحقيقاتي به روژهبنابراين، در پژوهش حاضر ابتدا وضعيت فعلي دانشگاه تهران در زمينه تأمين مالي پ. است
همـراه   هـاي مناسـب بـه    آوري شـده و الزامـات و اسـتراتژي    بررسي شد و بر اساس نظرهاي خبرگان اطالعات الزم جمع

شايان ذكر اسـت، در سـومين برنامـه راهبـردي     . هاي ارزيابي تعيين شدند و در نهايت، مدل پژوهش طراحي شد شاخص
گـذاران   رنامه اقدام سومين برنامه راهبردي، استراتژي مشخصي با هـدف جـذب سـرمايه   دانشگاه تهران و همچنين سند ب

هاي دانشگاهي ارائه نشده است، در حـالي كـه در    گذاري در پژوهش منظور حمايت و سرمايه بيروني و بخش خصوصي، به
هاي دانشگاهي  ژوهشگذاران بخش خصوصي براي حمايت از پ پژوهش حاضر، به ايجاد بستر مناسب براي جذب سرمايه

همچنين، در سومين برنامه راهبـردي دانشـگاه، بـه نقـش برخـي از      . عنوان يكي از اجزاي اصلي مدل توجه شده است به
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گذاري نيكوكاري دانشگاه و صـندوق جسـورانه يكـم كـه در حمايـت مـالي از        نهادهاي دانشگاه، از جمله صندوق سرمايه

شود، به نقـش و تـأثير كليـه     اما، در طراحي مدل پژوهش حاضر تالش مي. استها تأثيرگذار هستند، توجه نشده  پژوهش
  .ها توجه شود نهادهاي زيرمجموعه دانشگاه در راستاي حمايت از پژوهش

  شناسي پژوهش روش
بـراي حـل   ها شناسايي شده و  در پژوهش حاضر، ابتدا مشكالت و مسائل دانشگاه تهران در رتبطه با تأمين مالي پژوهش

سپس اقدامات و راهكارهـاي اجرايـي تبيـين شـدند و در     . شد آوري جمعالزم از طريق مصاحبه با خبرگان  اطالعات آنها،
تـوان روش پـژوهش    مدل ارائه شدند كه با توجه به فرايند انجام پـژوهش مـي   ارزيابيهاي مربوطه براي  نهايت، شاخصه

دهـد و   اي را تشخيص مي گرا مسئله هشي، پژوهشگر عملاما، در روش اقدام پژو. حاضر را اقدامي پژوهشي محسوب كرد
دهـد،   اگر پاسخ مثبت بود، كار را ادامه مي. كند تا وضع نامطلوب را تغيير دهد و اين تغيير را ارزيابي عملي كنند تالش مي

با توجه بـه  در اين خصوص، ). 129: 1390زندوانيان، عيسوي و جعفري،(انديشد  هاي ديگري مي در غير اين صورت به راه
پژوهـي بـراي ايـن پـژوهش      صورت عملي نـدارد، روش اقـدام   اينكه پژوهشگر در پژوهش حاضر امكان اجراي مدل را به

  . كاربردي نيست و پژوهشگر به طراحي مدل اقدام كرده است
آوري  بـراي جمـع  . پژوهش كيفي حاضر از نظر هدف كاربردي بوده و در آن، از روش تحليل تم استفاده شده اسـت 

جامعه آماري پژوهش، متشـكل از اسـاتيد و خبرگـان دانشـگاه تهـران در حـوزه        .هاي كيفي، با خبرگان مصاحبه شد داده
گذاران خطرپذير، مديران  ها، سرمايه هاي دولتي حامي پژوهش پژوهش، معاونان پژوهشي دانشگاه تهران، مديران صندوق

هـاي حمايـت از فنـاوري، فرشـتگان      گـذاري، صـندوق   وسعه و سرمايهو كارشناسان معاونت پژوهشي دانشگاه و سازمان ت
شـوندگان، از روش   در فرايند انتخاب مصـاحبه . ها هستند گذاري و مديران و كارشناسان پارك علم فناوري دانشگاه سرمايه

 Maxqda 2018افـزار   هاي كيفي نـرم  منظور تحليل داده شده در اين پژوهش به  افزار استفاده نرم. استفاده شد 1گلوله برفي
در نتيجه، به چهار معيار قابليت اعتبارپذيري، قابليت . براي كسب اعتبار پژوهش از ديدگاه كوبا و لينكلن استفاده شد. است
هـا، از   آمـده از مصـاحبه   دسـت  هاي به براي سنجش پايايي داده. پذيري، قابليت تأييدپذيري و قابليت ثبات توجه شد انتقال
كـه  ) دكتـري (بدين منظور، سه مصاحبه در اختيار دو نفر از دانشجويان  .استفاده شد 2وسط همكار و مشاوربازبيني تروش 

محاسبه پايايي بر اساس روش . ها اقدام كنند ها و سازه درباره موضوع دانش كافي داشتند، قرار گرفت تا به استخراج سنجه
   :هولستي انجام شد كه فرمول آن عبارت است از

  
درصد	توافق	درون	موضوعي =	 2 × ها توافق تعداد	

تعداد	كل	كدها × 100 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Snowball Sampling  
2  . Peer debriefing 
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آمده بيشـتر از   دست درصد است كه با توجه اينكه عدد به 81طور كه در جدول نشان داده شده، ميانگين توافق  همان

  . شود ها تأييد مي درصد است، قابليت اعتماد كدگذاري 60

ط همكارها توس بازبيني و كدگذاري مصاحبه. 1جدول   
  توافق بين دو كدگذار  ها تعداد عدم توافق  ها تعداد توافق  ها تعداد سنجه  كد مصاحبه  رديف

1  I1 30  12  6  80 درصد  
2  I15 32  14  4  88 درصد  
3  I17 37  14  9  75درصد  
  درصد81  19  40  99  3  كل

  هاي پژوهش  يافته
نفر از خبرگان ايـن حـوزه    34ها در دانشگاه تهران، با  گيري استراتژيك تأمين مالي پژوهش منظور طراحي مدل تصميم به

تجربـه مـديريت در يكـي از سـه حـوزه      : هاي زير را داشته باشند بايست يكي از ويژگي خبرگان انتخابي مي. مصاحبه شد
ن گـذارا   هـا، سـرمايه   گذاري، معاونان پژوهشـي دانشـكده   معاونت پژوهشي، پارك علم و فناوري، سازمان توسعه و سرمايه

 دانشـگاه  مجموعـه  هـا در  پـژوهش  مالي تأمين تجربه گذاري خصوصي و پژوهشگران داراي خطرپذير و فرشتگان سرمايه
هـاي معاونـت    منظور بررسي وضعيت فعلي تأمين مالي در دانشگاه تهران با مديران و كارشناسان اداره همچنين به. تهران

. ها مطالعـه شـد   هاي دانشگاه تهران در زمينه پژوهش دستورالعملپژوهشي و پارك علم و فناوري نيز مصاحبه شد و كليه 
 پژوهش طراحي كرده اصلي هاي پرسش و اهداف اساس بر را تشريحي نامه پژوهشگر پرسش ها، ابتدا براي انجام مصاحبه

روش تحليل تم آمده با استفاده از  دست هاي به سپس داده .شدند انجام ها مصاحبه خبرگان توسط ها پرسش تأييد از پس و
هـا را تايـپ و در    در كدگذاري باز ابتدا پژوهشگر متن مصـاحبه . و از طريق كدگذاري باز و محوري تجزيه و تحليل شدند

هاي معنايي كه از نظر مفهوم به يكـديگر   ها انجام شد و داده سازي داده پس از انجام اين مرحله، مفهوم. افزار ثبت كرد نرم
  . دشبيه بودند، كدگذاري شدن

هـايي   طور عميق بازخواني كرد و سـنجه  هاي استخراجي را به دفعات، كليه سنجه در كدگذاري محوري، پژوهشگر به
شـوند،   ناميـده مـي  » سازه«مند با عنوان يك مقوله اصلي كه در پژوهش صورت نظام شدند، به كه به يك پديده منتهي مي

سنجه استخراج شدند، پـس از پـااليش    330ر مرحله نخست تعداد ها، د در اين پژوهش و در جريان مصاحبه. قرار گرفتند
سنجه و در نهايت،  70و پس از پااليش مجدد به  210ها به  هايي كه مفهوم مشترك داشتند، سنجه اوليه و بررسي سنجه

 كگيـري اسـتراتژي   تصـميم  سازه اجزاي مـدل  10سنجه استخراجي در قالب  33در مجموع، . سنجه كاهش يافتند 33به 
  ).2جدول (دهند  تحقيقاتي دانشگاه را تشكيل مي هاي پروژه مالي تأمين

هاي تحقيقـاتي   گيري استراتژيك تأمين مالي پروژه آمده از مصاحبه با خبرگان، مدل تصميم دست با توجه به نتايج به
گيـري اسـتراتژيك    شده از نوع مدل تصميم مدل طراحي. است سنجه 33 و سازه 10 دانشگاه تهران طراحي شد كه شامل
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 اجـراي  از قبـل  تمهيـدات  و فعلـي، الزامـات   وضعيت شناسايي و بررسي: اي است كه مراحل آن عبارت است از مرحله پنج

   .ارزيابي و ها استراتژي اجراي ها، استراتژي و انتخاب ها، بررسي استراتژي

اجزاي مدل بر اساس نظر خبرگان. 2جدول   

  ها سازه هاي استخراجيسنجه  فراواني
  )بخش دولتي و خصوصي(تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت   23

  گذاران بيروني و بخش خصوصي تقويت ارتباط دانشگاه با سرمايه  20  ارتباطات داخلي و خارجي

گـذاري   سازمان توسعه و سـرمايه  ايجاد ارتباط مؤثر بين معاونت پژوهشي، پارك علم و فناوري و  18
  دانشگاه

  اي در دانشگاه هاي توسعه فرايندهاي اداري تأمين مالي پژوهشبهبود   21

  زنجيره ايده تا محصول
  )جنيني(اي در مرحله اوليه  تأمين مالي پژوهشي توسعه  18
  ها دهنده در دانشكده ايجاد مراكز كارآفريني، رشد و شتاب  16
  هاي پژوهشي تقاضامحور ضرورت انجام پروژه  16
  هاي بنيادي استفاده تجاري از نتايج پژوهشتقويت رويكرد   14
  خواست مديران ارشد دانشگاه  18

تمهيدات قبل از اجراي 
  )الزامات تأمين مالي( استراتژي

  تقويت تفكر بازارگرايي در كليه سطوح مديريتي دانشگاه  18

  سـازي  اي و تجـاري  هـاي تحقيقـاتي توسـعه    حمايت از پـروژه  در پژوهشي معاونت نقش افزايش  14
  دانش

  ايجاد ساختار واحد استراتژيك  14

تعيين استراتژي جهت تأمين   هاي تحقيقاتي هاي مناسب براي تأمين مالي پروژه بررسي و انتخاب استراتژي  14
  مالي تحقيقات دانشگاه

18  
   اي هاي توسعه ايجاد ساختارهاي الزم براي حمايت از پژوهش

  ها دهنده در دانشكده ها، ايجاد مراكز شتاب ايجاد مراكز كارآفريني در دانشكده
  ها ايجاد مراكز رشد در دانشكده

  اي در ساختار معاونت پژوهشي هاي تحقيقاتي توسعه ايجاد اداره حمايت از پروژه  17  استراتژي اصالح ساختار

انتقـال  ـ دفتر ارتباط بـا صـنعت ـ دفتـر      ايجاد مركز حمايت از نوآوري در دانشگاه با ساختارهاي  17
  تكنولوژي ـ دفتر حمايت از مالكيت فكري

  ها كننده از پژوهش هاي دولتي حمايت استفاده از بودجه سازمان  22

  استراتژي مالي

  اي در مراحل اوليه از محل موقوفات هاي بنيادي و توسعه تأمين مالي پژوهش  20
  خطرپذير و فرشتگانگذاران  اي از طريق سرمايه هاي توسعه تأمين مالي پژوهش  19

گـذاري   صـندوق سـرمايه  از طـرق   جمعيگذاري  با استفاده از مدل سرمايه ها تأمين مالي پژوهش  16
  نيكوكاري دانشگاه

صـندوق جسـورانه يكـم    ( دانشـگاهي  vcاي از طريـق تشـكيل    هاي توسعه تأمين مالي پژوهش  14
  )دانشگاه

 گذاران خصوصي سرمايهتشكيل نهادهاي واسط بين دانشگاه، صنايع و   14
  استراتژي مشاركتي

  هاي دولتي و خصوصي با سازمان Pitch Reverseسازي مدل  پياده  14
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اجزاي مدل بر اساس نظر خبرگان. 2ادامه جدول   

  ها سازه هاي استخراجيسنجه  فراواني

منظور  بهگذاري  اي توسط سازمان توسعه و سرمايه هاي توسعه هاي پژوهش تضمين موفقيت طرح  14
  گذاران خصوصي مشاركت با سرمايه

  
هاي مديريتي متشكل از مديران معاونت پژوهشـي، مـديران پـارك علـم و فنـاوري       تشكيل تيم  16

  گذاري دانشگاه و مديران سازمان توسعه و سرمايه
  اي و كاربردي هاي توسعه انتفاع اساتيد و دانشجويان از انجام پژوهش  22

  نامه ارتقاي اساتيد اصالح آيين  17  انسانياستراتژي منابع 
  گيري هاي مديريت و تصميم انتصاب مديران داراي تجربه در صنعت در حوزه  19
  گذار قبل از شروع پژوهش اي از نظر قابليت جذب سرمايه هاي توسعه ارزيابي پژوهش  18

استراتژي بهينه سازي نتايج 
  اي از نظر نوآوري و تقاضامحوري قبل از شروع پژوهش هاي توسعه ارزيابي پژوهش  16  ها پژوهش

  هاي بنيادي براي تبديل شدن به محصول نوآورانه ارزيابي نتايج پژوهش  13
  )داد برون(هاي نوآوري با معيارهاي كليدي عملكرد  مطابقت شاخص  14

  نظارت و ارزيابي
  )پيامد(ها  بررسي وضعيت دانشگاه پس از اجراي استراتژي  13

  
  .شوند  دهنده به شرح ذيل تشريح مي همراه اجزاي تشكيل در ادامه، مراحل مدل به

  بررسي و شناسايي وضعيت فعلي : مرحله نخست
 يبررسـ  رادانشـگاه تهـران    درهـا   پـژوهش  يتأمين مال ينهزم عوامل بازدارنده در ييدانشگاه و شناسا يتوضع ،مرحله اين
. احصا شدند »تا محصول يدها يرهزنج يلتشك« و» دانشگاه يو خارج يارتباطات داخل« سازه، دو خصوص يندر ا .كند مي
مشاركت بخش  برايالزم  يطشرا، دانشگاه و صنعت يناثربخش ب اطارتب يجاد نشدنا يلدل بهكه د نده يها نشان م يبررس

و نظرهـاي   بـر اسـاس نتـايج پـژوهش     .نشده اسـت  يسردانشگاه م هاي پژوهش يجو استفاده از نتا يصنعت در تأمين مال
دهد كه صـنعت   بررسي وضعيت صنعت نشان مي. خبرگان، ايجاد نشدن ارتباط بين صنعت و دانشگاه داليل متعددي دارد
دانشـگاهي توسـط صـنايع، مسـتلزم صـرف       هاي  در ايران داراي ساختار و رويكرد سنتي است و استفاده از نتايج پژوهش

دانشـگاهي تمايـل زيـادي     هاي ربنايي است كه موجب شده صنايع به استفاده از نتايج پژوهشهاي زيرساختي و زي هزينه
دانشـگاهي بـر ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت اثـر        هاي از طرفي، به عقيده خبرگان، تقاضامحور نبودن پژوهش. نشان ندهند

  . نامطلوبي گذاشته است
مواجه بـوده و   مشكلدر دانشگاه با  يقاتيتحق يها وژهاز پر يتحما براي يرونيو ب يگذاران خصوص يهمشاركت سرما

 هـاي  توان به جـذابيت نداشـتن نتـايج پـژوهش     در اين خصوص نيز مي. نشده است يجادا هالزم در دانشگا يها ساختيرز
  . گذاران اشاره كرد ارتباطي بين دانشگاه و سرمايه يها ساختيرزگذاران و همچنين نبود  دانشگاه براي سرمايه
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اركـان دانشـگاه    1دانشگاه تهران يگذار يهسرما و سازمان توسعه و يپارك علم و فناور ،يمعاونت پژوهش يها حوزه

 يراسـتا  حـوزه در  سه ينارتباط ا يستبا يدانش هستند كه م  سازي تجاري ينو همچن ها پژوهش يو تأمين مال يتحما براي
گـذاري   سـرمايه  سازمان توسـعه و «چيدمان و ساختاربخشي و مستقل از نظر خبرگان، با توجه به . يابداهداف دانشگاه بهبود 

  .همگاني بسيار دشوار است3، امكان اجراي استراتژي ها بر اساس يك بسيج »2پارك علم و فناوري«و » دانشگاه
 ينـه زم يـن نشده اسـت و در ا  يلتشك ينحو مطلوب و اثربخش تا محصول در مجموعه دانشگاه تهران به يدها نجيرهز

ـ  يهـا  نامـه   يينو مطالعه آ يدانيم يها يبررسبا توجه به  .وجود دارد يمشكالت متعدد  يگيـري و پ يـت حما بـراي  ي،داخل
پـارك علـم و    از طرفـي، . نشدمشاهده  يگونه ساختار ادار يچه ي،معاونت پژوهشساختار  در يا توسعهپژوهشي  يها پروژه
نوآورانـه   يهـا  يـده ا و يا توسـعه  يقـات تمام تحق يرشو پذ يتالزم، امكان حما يمنابع و فضا يتمحدود يلدل به يفناور
كـه  (يـادي  بنهاي  پژوهش يا يا توسعههاي  پژوهشاز  يتوجه شايانبخش  يلدل ينبه هم. دانشگاه تهران را ندارد يداسات
 يقـاتي تحق يهـا  انجـام پـروژه  در خصوص . شوند نمي يتحما پژوهش) ينيجن(يه در مراحل اول )دارند سازي تجاري يتقابل

از  يتـوجه  شـايان تعـداد   .در دانشـگاه وجـود دارد   يسـاخت يرز هـاي  مشكالت و ضعف يزصنعت ن يازمورد ن تقاضامحور و
امكـان جـذب    ،تقاضـامحور نبـودن   يـل دل بـه  دهنـد،  ينجـام مـ  ادر دانشگاه  يانو دانشجو تيدكه اسايقاتي تحق يها پروژه
  سازي تجاري يتكه قابل ياديبنهاي  پژوهشاز  يبرخ يجاز نتا ياستفاده تجار ينهمچن. ارندرا ند 4توسعه يگذار برا يهسرما
  .شود ينحو مطلوب و اثربخش انجام نم به ،دارند

  ها  استراتژي اجراي از قبل تمهيدات و الزامات: مرحله دوم
. ها و در نظر گرفتن الزاماتي است زيرساختها در دانشگاه تهران، مستلزم ايجاد  هاي تأمين مالي پژوهش اجراي استراتژي

 سـطوح  در كليـه  بـازارگرايي  تفكر دانشگاه، تقويت ارشد مديران خواست: اند از اين الزامات عبارت بر اساس نتايج پژوهش
دانـش و   سـازي   تجـاري  و اي توسـعه  تحقيقاتي هاي پروژه از حمايت در پژوهشي معاونت نقش دانشگاه، افزايش مديريتي

  .استراتژيك واحد ساختار ايجاد

  ها  استراتژي و انتخاب بررسي: مرحله سوم
بر اسـاس نظـر   . شوند تحقيقاتي دانشگاه بررسي و انتخاب مي هاي هاي اجرايي تأمين مالي پروژه در اين مرحله، استراتژي

سـازي   تجـاري  ها، پژوهش بايست بر اساس اهداف دانشگاه در زمينه حمايت از ها و اقدامات اجرايي مي خبرگان، استراتژي
زيـر   (طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم     از اين رو، تمامي عواملي كه به. دانش و همچنين وضعيت فعلي دانشگاه انتخاب شوند 

 و داخلـي  همچنـين ارتباطـات  . شـوند  تأثير دارند، در نظر گرفتـه مـي   دانشگاه تحقيقاتي هاي پروژه مالي تأمين بر) ساختي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/12/1389گذاري دانشگاه تهران مورخ  اساسنامه سازمان توسعه و سرمايه 3با اشاره به ماده . 1
 .اند واحدهاي وابسته در نظر گرفته شدهگذاري  در سايت رسمي دانشگاه تهران پارك علم و فناوري و سازمان توسعه و سرمايه. 2
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در  هسـتند،  موجـود  هـاي  ضـعف  و دانشـگاه  فعلـي  وضعيت بررسي از منتج كه محصول تا ايده زنجيره و دانشگاه خارجي

انـداز افـق    اهداف و راهبردهاي سومين برنامه راهبردي دانشگاه و سـند چشـم  . ها مؤثر هستند بررسي و انتخاب استراتژي
خبرگان، پـنج اسـتراتژي    نظر اساس بر. گيرند ها مد نظر قرار بايست در بررسي و انتخاب استراتژي دانشگاه نيز مي 1404

هـا و اسـتراتژي منـابع انسـاني      پـژوهش  نتايج سازي بهينه اصالح ساختار، استراتژي مالي، استراتژي مشاركتي، استراتژي
  .هاي تحقيقاتي دانشگاه انتخاب شدند هاي تأمين مالي پروژه عنوان استراتژي هاي مربوطه به همراه اقدام به

  هاي  اجراي استراتژي: چهارممرحله 
يني و ها شامل مراكز كارآفر تا محصول در دانشكده يدها يرهمربوط به زنج يساختارها ايجاد: ساختار اصالح استراتژي
هـا و   ابزارهاي حمايت دانشگاه از ايده رشد مراكز و كارآفريني مراكز. يكي از اقدامات مهم اين استراتژي استمراكز رشد 

آمده از موقوفات، منابع صـندوق نيكوكـاري و    دست دانشگاه تخصيص منابع مالي به. نوپاي دانشگاهي هستندهاي  شركت
هـا در اختيـار    هـا و پـرديس   مستقر در دانشـكده  مراكز رشديني و كارآفر مراكزتواند از طريق ساختارهاي  ساير منابع را مي

مركـز   يلتشـك ز اقدامات استراتژي ديگـر اصـالح سـاختار،    ا. هاي دانشگاهي نوپا قرار دهد هاي پژوهشي و شركت هسته
صورت متمركز در ساختار معاونـت   مركز حمايت از نوآوري، نهادي اجرايي است كه به. استدانشگاه  دري از نوآور يتحما

ايـن مركـز داراي سـه بخـش     . كند هاي دانشگاه در حوزه پژوهش فعاليت مي شود و بر اساس سياست پژوهشي ايجاد مي
هاي مختلف صنعتي به داخل دانشگاه را بـر   دفتر ارتباط با صنعت وظيفه پايش صنعت و انتقال نيازهاي بخش: اهد بودخو

دفتـر انتقـال فنـاوري    . هاي تحقيقاتي دانشگاه در راستاي بر طرف كردن نيازهاي صنعت هدايت شوند عهده دارد تا پروژه
هـاي توليدشـده توسـط     هـاي دانشـگاهي و فنـاوري    صـل از پـژوهش  دانش نتايج حا سازي  وظيفه دارد در راستاي تجاري

هاي خصوصي و دولتي منتقل كرده و منافع مادي و معنوي دانشـگاه و اسـاتيد    پژوهشگران دانشگاه را به صنايع و شركت
سـتقر در  بر اين اساس، كليه دفاتر ارتباط با صنعت، دفاتر انتقـال تكنولـوژي م  . علمي و پژوهشگران را پيگيري كند هيئت

وظيفه دفتر حمايت از مالكيـت فكـري   . كنند مي ها با نظارت مركز حمايت از نوآوري دانشگاه فعاليت ها و پرديس دانشكده
هـاي پژوهشـي    علمـي و تـيم   شده توسط اساتيد هيئـت  هاي ارائه هاي نوآورانه و پتنت نيز حفظ حقوق مادي و معنوي ايده

اي در معاونت پژوهشي از ساير اقدامات استراتژي اصـالح   هاي پژوهشي توسعه وژهايجاد اداره حمايت از پر. دانشگاه است
اي دانشـگاه و   هـاي توسـعه   اي، وضعيت، مشكالت و مشكالت پـژوهش  هاي توسعه حمايت از پژوهشاداره . ساختار است
نامه و فرايندهاي  ها، آيين عملبر اين اساس، كليه دستورال. كند هاي مربوطه را بررسي مي ها و دستورالعمل نامه تدوين آيين

  .اي دانشگاه از سوي اين اداره پيگيري خواهد شد هاي توسعه پژوهش

 هـا  پـژوهش  حامي ستادهاي استفاده از منابع مالي. شود اين استراتژي، از پنج اقدام عملياتي تشكيل مي: مالي استراتژي
 هـاي  سـازمان  بودجـه  فنـاوران،  و از پژوهشـگران  حمايت جمهوري، صندوق رياست فناوري و علمي معاونت مجموعه در

 عطـف  شـوراي  اي بودجـه  هـاي  رديـف  فنـاوري،  و علوم، تحقيقات وزات اي بودجه هاي رديف ،1»ط« بند اساس بر دولتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كل كشور 1397ماده واحده قانون بودجه سال ) 9(تبصره از  بند ط.  1
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 در موقوفات از اقدام ديگر استراتژي مالي استفاده. جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت اي بودجه هاي رديف همراه به

ايـن  . تهران است دانشگاه نيكوكاري گذاري سرمايه يكي ديگر از اقدامات، استفاده از صندوق. است ها پژوهش مالي تأمين
 در 1جمعي گذاري مشاركت در سرمايه به را نيكوكاران و خيران رساني مناسب، فراخوان و اطالع طريق از تواند صندوق مي

 گـذاري  سرمايه فرشتگان و پذير ريسك گذاران استفاده از سرمايه. كند دعوت دانشگاهي هاي پژوهش از مالي حمايت راستاي
 صـندوق . دانشگاه است هاي از اقدامات مهم در تأمين مالي پژوهش نوآورانه اي و هاي توسعه پژوهشنتايج  براي تأمين مالي

 دانشگاه تحقيقاتي هاي پروژه مالي تواند در تأمين و مي شده محسوب دانشگاهي vc عنوان به تهران دانشگاه يكم جسورانه
  .نقش مهمي ايفا كند

 نماينـدگان  و گـذاران  سـرمايه  آن در كه است مشاركتي اقدامات از يكي) وارونه( 2رويداد معكوس: مشاركتي استراتژي
 مشاركت طريق از انشعابي بنيان دانش هاي شركت و تشكيل و نوآورانه هاي خالقانه ايده توسعه دنبال به بزرگ هاي شركت

 يكي ديگر از اقدامات استراتژي مشاركتي است كه موجب صنعت، و دانشگاه بين واسط نهادهاي ايجاد .هستند دانشگاه با
هـاي   پـژوهش  خصوصي براي تأمين مالي گذاران منظور افزايش مشاركت سرمايه به. شود تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت مي

 هـاي  طـرح  موفقيـت  مشـاركت و تضـمين   طريـق  از توانـد  ه تهران ميگذاري دانشگا سرمايه و توسعه دانشگاهي، سازمان
 مشـاركتي  اسـتراتژي  ديگر اقدامات از .كند ترغيب مشاركت براي را خصوصي گذاران سرمايه دانشگاه، اي پژوهشي توسعه

 گذاري اسـت  سرمايه و توسعه سازمان مديران و پارك پژوهشي، مديران معاونت مديران از متشكل مديريتي هاي تيم تشكيل
  .شود هاي دانشگاه مي پژوهش مالي تأمين ارتباطي در موانع رفع و افزايي هم كه موجب

خصوصـي و بيرونـي در    گـذاران  بر اسـاس نظـر خبرگـان، صـنايع، سـرمايه     : ها پژوهش نتايج سازي بهينه استراتژي
از اين . در بازگشت سرمايه داشته باشدكنند كه قابليت سودآوري و ريسك حداقلي  گذاري مي هاي تحقيقاتي سرمايه پروژه

پژوهش  شروع از قبل گذار سرمايه جذب قابليت نظر اي از هاي توسعه پژوهش رو، دو اقدام ارزيابي بايد انجام شود؛ ارزيابي
 نتـايج  همچنـين ارزيـابي  . پـژوهش  شـروع  از قبـل  تقاضـامحوري  و نـوآوري  نظـر  اي از هـاي توسـعه   پژوهش و ارزيابي
  .نوآورانه نيز از اهميت بااليي برخودار است محصول به شدن تبديل براي بنياديهاي   پژوهش

داخلـي و   هاي نامه آيين كاربردي، اصالح اي و توسعه تحقيقات انجام از دانشجويان و اساتيد انتفاع: انساني منابع استراتژي
  .اقدامات استراتژي منابع انساني استگيري از  تصميم و مديريت هاي حوزه در صنعت در تجربه داراي مديران انتصاب

  ارزيابي : مرحله پنجم 
داد مـدل   منظـور ارزيـابي بـرون    بـه . شـوند  ها بررسي و ارزيـابي مـي   اجراي استراتژي 4و پيامدها 3داد در اين مرحله، برون 

هـا بررسـي و    هاي دانشگاه تعيين شده و پس از اجـراي اسـتراتژي   عملكرد در زمينه پژوهش كليدي بايست معيارهاي مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بايسـت وضـعيت دانشـگاه در زمينـه تـأمين مـالي        ها، مـي  منظور ارزيابي پيامد اجراي استراتژي به همچنين. ارزيابي شوند

و همچنـين مـاتريس عوامـل    ) هـا  ها و ضعف قوت(وسيله ماتريس عوامل داخلي  ها، به ها پس از اجراي استراتژي پژوهش
  .ها انجام شوند و در صورت نياز، اقدامات اصالحي در استراتژيبررسي شده ) ها و تهديدها فرصت(خارجي 

  

  
  دانشگاه تهران تحقيقاتي هاي پروژه مالي تأمين گيري استراتژيك تصميم مدل. 1 شكل

  پيشنهادها  و گيري نتيجه بحث،
 مـالي  تـأمين  گيـري اسـتراتژيك   تصـميم  اي مرحلـه  پـنج  مـدل  سـنجه،  33 همـراه  بـه  سازه 10 پژوهش، نتايج اساس بر

 تـأمين  در تهران دانشگاه فعلي وضعيت شناسايي اساس بر شده ارائه مدل. دهند مي تشكيل تهران را دانشگاه هاي پژوهش
 مـالي  تـأمين  خصـوص  در هـا  دانشـگاه  عملكـرد  و وضـعيت  تفاوت دليل به از اين رو، .است شده طراحي ها پژوهش مالي

  .است مناسب تهران دانشگاه و براي نبوده كابردي ها دانشگاه ساير براي شده ارائه ها، مدل پژوهش
اي تقسـيم   ها در دانشگاه تهـران بـه سـه نـوع بنيـادي، كـاربردي و توسـعه        هاي داخلي، پژوهش نامه بر اساس آيين
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. شـوند  هاي كابردي به تأمين مالي از سوي دانشگاه نيازي ندارنـد و توسـط كارفرمـا تـأمين مـالي مـي       پژوهش. شوند مي

هاي بنيادي قابليت  گفتني است، نتايج برخي از پژوهش. شوند بنيادي نيز توسط بودجه دولتي تأمين مالي ميهاي  پژوهش
اي از دو مرحله  هاي توسعه پژوهش. دارند كه بدين منظور به تأمين مالي از سوي بخش خصوصي نياز است سازي  تجاري
از نظـر   .شـوند  تشـكيل مـي   و مرحله رشد و توسعه محصول) 2وليهيا توليد نمونه ا 1ايده تا ارائه گواهي تثبيت ايده(جنيني 

بر عهده دانشگاه است كه ايـن موضـوع در دانشـگاه    ) جنيني(اي در مراحل اوليه  هاي توسعه خبرگان تأمين مالي پژوهش
اختيـار  پارك علم و فناوري با توجه به بودجه و فضـاي محـدودي كـه در    . تهران به پارك علم فناوري محول شده است

سـاير  . دهـد  اي را از طريـق فراخـوان و انجـام داوري مـي     هاي توسـعه  هاي مربوط به پژوهش دارد، تعداد معيني از پروژه
بايست از محل گرنت اساتيد يا بودجه شخصي و جـذب   شوند، مي اي كه در پارك پذيرش نمي هاي تحقيقاتي توسعه پروژه

هـاي بنيـادي    پـژوهش  اي  يا هاي توسعه پژوهش از توجهي شايان ن رو، بخشاز اي. گذار بيروني تأمين مالي شوند سرمايه
 ها ايده 3مرگ دره به ورود خطر با )جنيني(  پژوهش اوليه نشدن در مراحل حمايت دليل به ،)دارند سازي  تجاري قابليت كه(

دراستراتژي  ها دهنده در دانشكده شتابرشد و  كارآفريني، مراكز مراكز بنابراين، بر اساس نظر خبرگان ايجاد. هستند مواجه
) 1397(و محجـوب و همكـاران    )2018(هاي موناري و همكـاران   پژوهش اصالح ساختار ارائه شد كه اين اقدام با نتايج

  .دارد مطابقت
مسـتقل  4هاي بنيادي و كاربردي در معاونت پژوهشي دانشگاه تهـران توسـط دو اداره    فرايندهاي مربوط به پژوهش

از اين رو، بر اساس نظر خبرگـان ايجـاد   . اي ايجاد نشده است توسعه هاي پروژه براي اداري ساختار گونه شده و هيچانجام 
 ارشـد  از نظر خبرگان خواست مـديريت . اي در ساختار معاونت پژوهشي ضروري است هاي توسعه دفتر حمايت از پژوهش

هاي سانچز و همكـاران   توان با نتايج پژوهش اين موضوع را مي .دانشگاه در اجراي استراتژي تأمين مالي بسيار مهم است
از عوامل مهم در شـكل نگـرفتن ارتبـاط اثـربخش بـين دانشـگاه و       . مقايسه كرد) 1394(همكاران  و و صمدي) 2019(

هـا،   پـژوهش  نتايج سازي بهينه استراتژي از اين رو، بر اساس. هاي دانشگاه است صنعت، تقاضامحور نبودن نتايج پژوهش
 هـا، ارزيـابي   پـژوهش  شروع در ابتداي گذار سرمايه و قابليت جذب تقاضامحوري اي از نظر هاي توسعه پژوهش بايست مي

  .كرد مقايسه) 1395(همكاران  و هاي نوروزي پژوهش نتايج با توان اقدامات را مي اين شوند كه
و بـر اسـاس چيـدمان     بوده ارشد دانشگاه مديريت نظارت گذاري در فناوري و سازمان توسعه و سرمايه و علم پارك

خوبي مـديريت   بخشي را به هاي درون تواند وابستگي ساختاربخشي نمي .هستند مستقل و مالي ساختار اداري بخشي داراي
برتـون، دسـانكتيس و ابـل،    (سازي دشوار است  كند و در خصوص موضوعاتي كه به تشريك مساعي نياز است، هماهنگ

صـورت واحـد    هاي مشابه هستند، بـه  هاي ساختاربخشي، چند واحد را كه داراي فعاليت براي كاهش نارسايي). 80: 1390
بـراي حمايـت از    5بر اين اساس، تشكيل ساختار واحد اسـتراتژيك ). 70: 1389ميرسپاسي، (گيرند  استراتژيك در نظر مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Proof of concept 
2. Minimum Viable Product (MPV) 
3. Death Vally 

  هاي كاربردي ريزي و اداره پژوهش اداره كل نظارت و برنامه. 4
5. Strategic Business Unit (SBU) 
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گـذاري مـؤثر    پارك و سازمان توسـعه و سـرمايه   دانش متشكل از معاونت پژوهشي، سازي  هاي دانشگاه و تجاري پژوهش

افزايي و موفقيت ارتباطات، ساختارها و  كه هم) 2019(سانچز و بنووارس   توان با نتايج پژوهش اين اقدام را مي. خواهد بود
  . دانستند، مقايسه كرد هاي كارآفرين مي فرايندهاي داخلي را از عوامل مهم در موفقيت در رويكرد دانشگاه

در برخـي از رويـدادها ايـن    . شـود  هـاي مختلـف بـه اشـكال متفـاوتي برگـذار مـي        در دانشـگاه » يداد معكوسرو«
گـذاري معرفـي    هـا بـراي سـرمايه    آپ گذاران و صاحبان منابع مالي هستند كه خود را براي صاحبان ايده و استارت سرمايه

هاي نوآوري بـه معرفـي خـود     دف اجراي استراتژيهاي بزرگ با ه ، سازمان»رويداد معكوس«در نوع ديگري از . كنند مي
هاي بزرگ به ايجاد واحد جديدي در سـازمان بـا    در اين فرايند، سازمان. كنند ها و صاحبان ايده اقدام مي آپ براي استارت

توانـد ضـمن    در اين خصـوص، دانشـگاه تهـران مـي    . كنند هدف توليد و توسعه يك محصول فناورانه و نوآورانه اقدام مي
هـاي خـود بـراي     هـاي بـزرگ را بـراي معرفـي و تبـين خواسـته       ، صاحبان سرمايه و سازمان»رويداد معكوس«رگزاري ب

. هاي نوپاي مستقر در مراكـز كـارآفريني و مراكـز رشـد دعـوت كنـد       هاي پژوهشي و شركت پژوهشگران دانشگاه، هسته
هـاي بـزرگ و    و دعوت صاحبان سـرمايه، سـازمان  ، از طريق برگزاري رويدادها و همايش »رويداد معكوس«اجراي اقدام 

، فراينـدهاي  »رويداد معكـوس «موضوع مهم در خصوص . ها و صاحبان ايده است آپ هاي دانشگاهي نوپا، استارت شركت
هاي دانشگاهي و پژوهشـگران اسـت كـه     ها با شركت پس از برگزاري رويدادها و نحوه تعامل صاحبان سرمايه و سازمان

  .ريزي و اجرا شود دانشگاه برنامهبايست توسط  مي
در تقويت ارتباطـات بيرونـي دانشـگاه و     و صنعت دانشگاه بين واسط نهادهاي ايجاد مشاركتي، با توجه به استراتژي

) 2019( همكاران و جوريا محلي توسعه استراتژي با اقدام ها مؤثر است كه اين گذار براي حمايت از پژوهش جذب سرمايه
 تكنولـوژي  هستند؛ نوع دو گذاران سرمايه و دانشگاه همچنين و صنعت و دانشگاه بين واسط نهادهاي. است شدني مقايسه

علمي،  پژوهشگران، اساتيد هيئت بين اطالعات براي تبادل فضايي ها فرم پلت تكنولوژي. 2و كارگزاران فناوري 1ها  فرم پلت
و  دانشگاه بين سرمايه است كه ارتباط تكنولوژي، صنعتگران، صاحبان انتقال دفاتر با صنعت، مديران ارتباط دفاتر مديران
 تعـامالت  از جديـدي  هـا نـوع   فـرم  پلـت  تكنولوژي .كند مي تقويت را خصوصي داران و سرمايه دانشگاه و همچنين صنعت

 بـراي  راالزم  متمركـز  را ايجـاد كـرده و ابزارهـاي    عمـومي  پژوهشـي  هـاي  سازمان ها و در دانشگاه و صنعت دانشگاهي
ميرز و (كنند  مي ها فراهم هاي دانشگاه و پژوهش مشاوره، كمك، آموزش تجهيزات، به صنعت و مديران كاربران دسترسي
شـوند و مأموريـت آنهـا در تبـادل بـا       كارگزاران فناوري با انگيزه كسب سود و درآمـد ايجـاد مـي   ). 106: 2010، 3بايانك
بـدين منظـور، سـازمان    . هاي دانشگاهي به صنعت و فن بازارها اسـت  از پژوهشهاي حاصل  ها، انتقال تكنولوژي دانشگاه

فـرم و   تواننـد بـراي تشـكيل تكنولـوژي پلـت      گذاري دانشگاه تهران و همچنين پارك علم و فناوري مي توسعه و سرمايه
  .همچنين كارگزاران فناوري در اكوسيستم دانشگاه، شرايط الزم را ايجاد كنند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Technology platforms 
2. Tech Broker 

3. Merz & Biniok 
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 بـا  ارتباط دفتر از نوآوري از حمايت مركز. است برخوردار بااليي اهميت از در دانشگاه نوآوري از ايجاد مركز حمايت

در دانشگاه  نوآوري از مركز حمايت ايجاد .شود مي تشكيل فكري مالكيت از حمايت دفتر و تكنولوژي انتقال دفتر صنعت،
 مقايسـه  كردنـد،  توصـيه  را تكنولـوژي  انتقال دفاتر بهينه ساختار شناسايي كه )2019(همكاران  و پژوهش جوريا با نتايج

 اي دانشـگاه، سـازمان   هـاي توسـعه   گذاران خصوصي براي مشاركت در پـژوهش  منظور ترغيب و جذب سرمايه به .شود مي
گذارن خصوصي را بـراي   پژوهشي، سرمايه طرح موفقيت تواند از طريق تضمين گذاري دانشگاه تهران مي و سرمايه توسعه

 روي گـذاران  سـرمايه  اعتمـاد  كـه جلـب  ) 1395(و همكـاران   اين اقدام با نتيجـه پـژوهش نـوروزي   . اركت جذب كندمش
از طريـق   1جمعـي گـذاري   بر اساس نظـر خبرگـان، سـرمايه   . كرده، مطابقت دارد هاي تحقيقاتي دانشگاه را پيشنهاد پروژه
تواند با توجه به ارزش باالي وقـف   استفاده از مدل اهدا ميهاي مبتني بر پاداش و سهم در ايران بسيار دشوار بوده و  مدل

توانـد خيـران را بـه     تهـران مـي   2گـذاري نيكوكـاري دانشـگاه    بر اين اساس، صندوق سرمايه. آميز باشد در جامعه موفقيت
و ايجاد انگيزش بـراي مشـاركت اسـاتيد    . هاي دانشگاهي دعوت كند مشاركت جمعي در راستاي حمايت مالي از پژوهش

هـاي بهـرام    اي از اهميت بااليي برخوردار است كه اين نتايج با پـژوهش  هاي تحقيقاتي توسعه  دانشجويان در انجام پروژه
 علمي هيئت اعضاي ساليانه ترفيع نظام تطبيق«نامه  بدين منظور، اصالح آيين. شود مقايسه مي) 1395(چوبين و همكاران 

با هدف ترغيب اساتيد » تهران دانشگاه علمي هيئت اعضاي به )گرنت(ويژه  باراعت نامه تخصيص آيين«و  »تهران دانشگاه
دانـش از اهميـت    سـازي   اي و در نتيجه، تقويت كارآفريني دانشگاهي و تجـاري  هاي توسعه علمي به انجام پژوهش هيئت

  . بااليي برخودار است
 منـابع  اينكـه  به توجه با .است ها به دانشگاهامالك و ساختمان  اهداي طور عمده بر به در حال حاضر، تمركز خيران

 گذاري دانشـگاه  سرمايه و توسعه باشد، سازمان مؤثر هاي دانشگاهي پژوهش مالي تأمين در تواند مي وقف از حاصل نقدي
 معتقـد  خبرگـان  همچنـين  .كنـد  ترغيب هاي دانشگاهي پژوهش از حمايت براي نقدي وجوه اهداي بر را خيران تواند مي

 مراكـز  در اختيـار  را از وقـف  حاصل هاي ساختمان و امالك از بخشي تواند گذاري مي سرمايه و توسعه سازمان كه هستند
 درآمد تخصيص و وقفي هاي و ساختمان امالك دادن اجاره .دهد ها قرار پرديس و دانشكده دهنده و شتاب رشد كارآفريني،

ها مؤثر خواهد  درتأمين مالي پژوهش) اوليه مراحل در(اي  توسعه پژوهشي هاي پروژه مالي تأمين به امالك اجاره از حاصل
 كـارآفريني، مراكـز   مراكـز  طريـق  از را موقوفـات  از شـده  آوري جمـع  وجوهات نقـدي  تواند  مي بدين منظور، دانشگاه. بود

  .دهد پژوهشي تخصيص هاي پروژه به ها پرديس /دانشكده در مستقر رشد مراكز و دهنده شتاب
منظور اجراي سومين برنامه راهبردي دانشگاه تدوين شده است، اقداماتي در نظـر   اقدام دانشگاه كه به امهدر سند برن

 متـولي  و نشـده  تـدوين  شـاخص بـراي آنهـا    ها، شناسنامه رغم اهميت فراوان در تأمين مالي پژوهش گرفته شده كه علي
حاضـر و    به اينكه اين اقدامات، با برخي از نتـايج پـژوهش  با توجه . است نشده تعيين شده در دانشگاه اجراي اقدامات بيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crowdfunding 

  .است شده بيان صندوق اهداف از يكي عنوان به وكار كسب توسعه و كارآفريني از صندوق، حمايت اميدنامه 2-1-3 بند در. 2
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سازي، مديران دانشگاه بـه   شود براي پياده اند، پيشنهاد مي سويي دارد و خبرگان به اهميت آنها تأكيد كرده اجزاي مدل هم
  :اند از اين اقدامات عبارت. آنها توجه كنند

ايجاد شعب مراكـز رشـد و   . 3 ؛هاي كارگزار فناوري جاد شركتبسترسازي براي اي. 2 ؛هاي بازاريابي توسعه كانال. 1
  .ها ها و دانشكده نوآوري در پرديس

  منابع
مديريت  .)رويكرد تركيبي(شناسي نظام مديريت استراتژيك در يك سازمان عمومي  آسيب). 1397( آقازاده، هاشم؛ ابوالملوكي، حسن

  .250 -227، )2(10 دولتي،

 رضا آرمان پـور، و سيد محمد اعرابي ( .گام به طراحي سازمان رويكرد گام ).1390(دسانكتين، جراردين؛ ابل، بورك برتون، ريچارد ام؛ 
  .شركت چاپ و نشر بازرگاني تهران، نشر ).چاپ اول( )مترجمان

فصـلنامه   .كـارآفرين بندي معيارهاي دانشگاه  ارزيابي و رتبه). 1395(بهرام چوبين؛ مينا، مشرف جوادي؛ محمد حسين، صفري؛ علي 
  . 710 – 691، )4(9، توسعه كارآفريني

 :، تهـران )چاپ دهـم (، )مترجمسهراب خليلي شوريني، ( .ريزي و مديريت استراتژيك برنامه). 1393(پيرس، جان؛ رابينسون، ريچارد 
  .نشر يادواره

 ،فصـلنامه پـژوهش   .پژوهشـي  مطالعه بنيادي فلسفي روش تحقيق اقدام ).1390(حسن  ،جعفري ؛محسن ،عيسوي ؛احمد ،زندوانيان
3)1(، 123-144.  

هـاي   بررسي و تببين ظرفيت كارآفرينانه دانشـگاه  .)1394(حمزه  ،كالئي ميار صمدي ؛حسنعلي ،آقاجاني؛ حسين ،صمدي مياركالئي
  .132-111، )1(7، مديريت دولتي .منتخب استان مازندران

، )چـاپ نهـم  ( )مترجم سهراب خليلي شوريني،( .سياست بازرگاني و مديريت استراتژيك). 1390( جاچ، الرنس آرگلوك، ويليام اف؛ 
  .نشر يادواره كتاب :تهران

  .نشر سمت :، تهران)چاپ هفتم( .گذاري عمومي مشي گيري سازماني و خط تصميم). 1395(قلي پور، رحمت اله 

نشـر   :، تهران)چاپ هشتم( .منابع انساني و روابط كار با نگرشي به روند جهاني شدنمديريت استراتژيك ). 1391(ميرسپاسي، ناصر 
  .مير

هـاي   هاي اسـتراتژيك مـالي در دانشـگاه    گيري تصميم). 1397(محجوب، حسن؛ نادري، ابوالقاسم؛ خرازي، كمال؛ انتظاري، يعقوب 
  . 83 – 53 ،)2(24 ،ريزي در آموزش عالي فصلنامه پژوهش و برنامه .جامع  دولتي

  .نشر راه دان :، تهران)چاپ چهارم( مباني سازمان و مديريت). 1395(مقيمي، سيدمحمد 

فصـلنامه   .هـاي پژوهشـي دانشـگاهي    يافته سازي  طراحي مدل تجاري). 1395(نوروزي، توران؛ دل انگيزان، سهراب؛ رضايي، بيژن 
  . 572 -553 ،)3(9، توسعه كارآفريني
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