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 چکیده

نی در زایی و کارآفریهای نوینی از اشتغالعنوان نمود عینی ارتباط صنعت و دانشگاه، افقدانشگاه کارآفرین بهظهور 

ای هدهد. هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت شاخصها قرار میریزان و مدیران دانشگاهسطح گسترده را فراروی برنامه

 گاه تهران است. در دانش (2012)مدل گیب  مبنایدانشگاه کارآفرین بر

های فنی مهندسی، مدیریت و روش این پژوهش، پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشکده

نامه پرسش 271ند و تعداد اهعنوان نمونه انتخاب شدت علمی بهنفر از اعضای هیأ 299هران است که کارآفرینی دانشگاه ت

و تجزیه و تحلیل  ه( استفاده شد2012استاندارد گیب ) نامهها از پرسشآوری داده. برای جمعه استبرگردانده شد

 افزار آماری اس.پی.اس.اس انجام شده است.ها به وسیله نرمداده

دانشگاه؛ حاکمیت و اداره دانشگاه؛  راهکارانداز، مأموریت و های چشمکه مؤلفه دهدمیهای پژوهش نشان یافته

آموختگان؛ های جامعه؛ دانشنفعان و ارزشای؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت ذیای، فرارشتههساختار و طرح سازمانی؛ چندرشت

 و ی نسبتاً مطلوبهای مشتق از دانشگاه در وضعیتانتقال دانش؛ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکت

 قرار دارند. گذاری در وضعیت نامطلوبیسازی و آموزش کارآفرینانه و سرمایهالمللیهای بینمؤلفه

در دانشگاه  (2012)مدل گیب  های دانشگاه کارآفرین برمبنایاخصدهد که وضعیت کلی شنتایج پژوهش نشان می

شگاه های دانتوان نتیجه گرفت که شاخصبر نظرات اساتید دانشگاه تهران میبنااست.  یتهران در حد نسبتاً مطلوب

دانشگاه، حاکمیت و اداره دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی،  راهکارو  انداز، مأموریتهای چشمکارآفرین شامل: مؤلفه

ای، ای و فرارشتهرشتهآموختگان، چندهای جامعه، دانششنفعان و ارزقدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذی

های سبتاً مطلوب و مؤلفهن یهای مشتق از دانشگاه در وضعیتانتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت

گذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با توجه به نتایج به دست سازی، آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایهالمللیبین

های مشتق از دانشگاه مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت های دانشگاه کارآفرین، شاخصآمده از بین مؤلفه

 توسعه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین دارد. بیشترین تأثیر را در

 دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی، نوآوری، مدل گیب، آموزش عالی، دانشگاه تهرانها: کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه -1

 از مهمی جزء فزاینده ایگونهبه دانش آنجاکه از

 مقام در هادانشگاه شود،می محسوب 1نوآوری

 تریگسترده نقش آن، انتشار نهاد و دانش تولیدکننده

تغییر و تحول  .[1]کنندمی ایفا صنعتی نوآوری در را

در شرایط و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در 

رسالت اولیه  ،ها شده است. به این صورت کهانشگاهد

ها که آموزش بوده به سمت پژوهش رفته و با آن

های بعدی باز به سمت کارآفرینی تغییر جهت تحول

 .[2]داده است 

 ن،کارآفری دانشگاه یک به سنتی دانشگاه از تحول

 انشد بر مبتنی جهانی اقتصاد پیشرفت در مهمی نقش

 .[3] کرد خواهد ایفا

اد گیری اقتصها ابزار مهمی در تسهیل شکلدانشگاه

هستند. ازآنجاکه دانش زیادی در  2مبتنی بر دانش

ته یافهای پژوهشی تولید و توسعهها و مؤسسهدانشگاه

عنوان توانند بهها می، دانشگاهکردهو رسوب 

 ایکننده توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقهتسریع

ها در سراسر جهان در به این دلیل، دولت عمل کنند.

ها به حال تالش برای دگردیسی و تبدیل دانشگاه

دانشگاه کارآفرین هستند. دانشگاه کارآفرین توسعه 

عنوان یک فعالیت دانشگاهی اقتصادی و اجتماعی را به

های خود قرار )به همراه آموزش و پژوهش( جزء رسالت

 .[4]داده است

های نسل سوم کننده دانشگاهامروزه نقش تعیین

های کارآفرین( در رشد و توسعه )موسوم به دانشگاه

 ها با توسعه اقتصادیکشورها و ارتباط بسیار نزدیک آن

ها در خلق، جذب و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه

 فناوری، به یک باور عمومی تبدیل و اشاعه و استفاده از

ساله کشورمان نیز انداز بیستشده است. در سند چشم

 :قلمداد شده است مهمبرای توسعه فناوری، شش محور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Innovation 

2. Knowledge-Based Economy 

 و توسعه،  پژوهشانجام  (2( هدایت و رهبری، 1

( توسعه نیروی 4و توسعه،  پژوهشتأمین بودجه  (3

آفرینی کار ارتقای (6( انتشار فناوری و 5انسانی، 

 .[5فناورانه ]

ها و تسریع به جهت اهمیت مأموریت سوم دانشگاه

های آموزش عالی جهان سرعت رقابت در بین مؤسسه

لحاظ  و اهمیت به دست آوردن جایگاهی مناسب از

موجود کشور، همچون  اندازهایچشم بنابرعلمی 

های ، تقویت و بهبود مستمر زادگاه1404انداز چشم

ویژه دانش بومی، توجه به این ها بهیعنی دانشگاه ؛دانش

زامی کننده، العنوان ضرورتی تعیینها بهنسل از دانشگاه

 خواهد بود. 

تهران نماد آموزش عالی کشور  که دانشگاه آنجا از

 نخست را دارد،ایران رتبه های و در بین دانشگاه است

های باالتر جهانی و همچنین حفظ برای صعود به رتبه

رتبه برتر در کشور و دستیابی به دانشگاه کارآفرین 

های آموزشی و فعالیت بایدها( )نسل سوم دانشگاه

سوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی شی خود را بههپژو

ن ادانشگاه تهر»معطوف کند. حال پرسش این است که 

های های الزم برای فعالیتها و زمینهتا چه حد شاخص

ن که در ای« کارآفرینانه را در دانشگاه ایجاد کرده است؟

به بررسی این  3مقاله با الهام از مدل مفهومی آلن گیب

 .استشده ها در دانشگاه تهران پرداخته شاخص

 مروری بر ادبیات پژوهش -2

 کارآفرينی -2-1

( Entreprendreریشه فرانسوی ) واژه کارآفرینی از

طالحاً به معنی واسطه یا به معنی متعهد شدن و نیز اص

گرفته و مفهومی است که تاکنون از  تدالل نشأ

 گرفته های مختلف و متعددی موردبررسی قراردیدگاه

است. بسیاری بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه 

نیز یافته و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه

3. Allan Gibb,  2012 
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توسعه است. سه دلیل مهم توجه به موضوع درحال

د اوری و اشتغال مولکارآفرینی، تولید ثروت، توسعه فن

 .[6] است

 زمانکارآفرینی مفهومی است عینی و عملی که هم

با آغاز زندگی انسان روی زمین و تالش برای کسب 

آمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود در

کارآفرینی را  2و کوپر 1کول .[7] گذاشته است

 3کنند. میلرآفرینی از طریق نوآوری تعریف میارزش

های های خطرپذیری و نوآوریکارآفرینی را با عبارت

 4کند. پیترسون و برگربنیادی در تولید تعریف می

مک ها کهای کارآفرینی به شرکتمعتقدند که فعالیت

آوری کند تا تجارت جدیدی را برای افزایش سودمی

های معتقد است که فعالیت 5توسعه دهند و بورگلمن

ت نوآوری، موفقی فرآیندکارآفرینی با افزایش تولید و 

 .[8] دهدها را افزایش میشرکت

ی است که در آن فرآیندطور اجمال کارآفرینی به

 مهارت، ابتکار وبه خود و با توجه به دانش،  افراد با اتکا

خالقیت خود، به فعالیت و کارهای تولیدی یا خدماتی 

 .[9]دنپردازمی

اد ابتکار و نوآوری و ایج فرآیندبنابراین کارآفرینی،  

ها و کارهای جدید از طریق کشف فرصتوکسب

ظام ریزی در نگیری از منابع است که مستلزم برنامهبهره

التحصیالن با استفاده آموزشی و پرورشی است تا فارغ

های خود بتکار، امکانات و توانمندیاز تخصص، قدرت ا

کنندگان کار، اشتغال مولد و درآمدزا عنوان ایجادبه

 ایجاد کنند.

 دانشگاه کارآفرين -2-2

در حدود دانشگاه، نهادی اجتماعی است که قدمتی 

صد سال دارد. این نهاد در مراحل اولیه خود برای هشت

. [10]داشتآموزشی  هایطوالنی تنها فعالیت مدت

دانشگاه در طول تاریخ با توجه به انتظار محیط و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cool, 1946 

2. Cooper, 1946 

3. Miller, 1983 

فرهیختگی و هوشمندی ذاتی خود دچار تحوالتی شده 

 است. 

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل  ؛اول دانشگاهیانقالب 

ان عنوپژوهش به صورت گرفت که طی آنقرن بیستم 

مورد پذیرش قرار ها قانونی برای دانشگاه ایوظیفه

 صورت مجزا درکه قبالً به آموزشی هایو فعالیت گرفت

در قالب نظام  شدو جوامع علمی انجام میها کالج

دانشگاهی جمع شد و درنتیجه دانشگاه مدرن با تأکید 

 پرورش هویت جدیدی یافت و تنیدگی آموزشبر درهم

[11 .] 

اول انقالب  تا دهه های ایران حدوداًنسل اول دانشگاه

های پس از آن ادامه داشته و به نام دورهاسالمی و 

های آموزشی محور یا دانشگاههای آموزشدانشگاه

تحصیلی  ارائه آموزش و صدور مدرک شود.شناخته می

جزو  دیدهتربیت نیروهای مجرب آموزشهمچنین و 

و است  هنسل اول بود هایدانشگاه هایمسئولیت

ز ها یا مراکتدریس در دانشگاه آمادهالتحصیالن آن فارغ

های مدیریتی در صنعت کشور کردن پست علمی و پر

آموزش نیروهای انسانی جامعه برای به و  اندبوده

بخشی و افزایش سطح آگاهی جامعه و تربیت آگاهی

نیروی انسانی برای انجام امور صنعتی و مدیریتی کشور 

 . [12]پرداخته شده است 

ید گرایش اغلب اسات دوم؛ دانشگاهیانقالب 

طرف و نیاز  یک های بنیادی ازدانشگاهی به پژوهش

ل ها و مسائفزاینده جامعه به ارائه پاسخ علمی به چالش

واقعی موجود در محیط اجتماعی از طرف دیگر موجب 

لی تکام فرآیندصنعت طی یک  -شد تعامالت دانشگاه

 دهنده پیامدهایتکاملی نشان فرآیندمتحول شود. این 

و  70های دوم است. طی دهه شگاهیدانوقوع انقالب 

روابط بین دانشگاه و صنعت در اثر شدت فزاینده  80

 طور سریع توسعه یافت. در این فضاالمللی بهرقابت بین

گوی تحول تدریجی محصوالت موجود پاسخ

4. Peterson & Berger, 1971 

5. Burgelman, 1999 
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های استمرار رشد اقتصادی نبود، درنتیجه ضرورت

موضوع هماهنگی دانشگاه با نیازهای صنعت برای 

های جدید در صنایع موجود و ایجاد ی فناوریمعرف

ها با سازی پژوهشصنایع جدید از طریق یکپارچه

 عنوان سیاست جدید توسعهکارگیری بهبه فرآیند

 .[11]گرفت توجه قرار اوری موردفن

های بنیانی و با توسعه مرزهای دانش و پژوهش

ور های کشتربیت نیروهای متخصص، نسل دوم دانشگاه

اند که این نسل از دانشگاه ضمن شده پدیدار

های آموزشی مختص دانشگاه نسل اول، توجه فعالیت

بیشتری به مباحث پژوهش و کاربردی داشته و خروجی 

آن افزایش تعداد مقاالت ایران در میان کشورهای 

 . ه استپیشرفته بود

های جدید ظهور مأموریت سوم؛ دانشگاهیانقالب 

نگاه به دانشگاه از انقالب برای دانشگاه سبب شد تا 

ی در آفریندوم نیز عبور کند و با قبول نقش دانشگاهی

رابطه با اقتصاد و تقویت رشد اقتصادی از طریق 

 سوم دانشگاهیهمکاری با دولت و صنعت وارد انقالب 

 عاملسنتی به  عاملشود. در دانشگاه نسل سوم، 

جدید، دانشگاهی خلق  عاملشود، در جدیدی بدل می

زمان هم بر تولید علم و گسترش شود که همیم

و هم از طریق ایجاد  [13]مرزهای دانش تأکید دارد

ویی گهای تفکر هوشمندانه ضمن پاسخخالقیت و شیوه

 سریع و دقیق به نیازهای افراد، توانایی تعریف، فرموله

ورت مستقل یا صمشکالت به سازیکردن و برطرف

زمینه توسعه پایدار برای کشورها را فراهم  ،گروهی

 .[14]سازدمی

، اصطالح دانشگاه کارآفرین از سوی 1983در سال 

شد  ههایی به کار گرفتاتسکویتس برای توصیف دانشگاه

شان برای مشارکت در که از سازوکارهای مختلف علمی

سعه منطقه و افزایش درآمدها استفاده تو

 .[15]کردندمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robertson 

له وسی، یک دانشگاه کارآفرین به1به اعتقاد رابرتسون

 شود:چند عامل کلیدی به شرح زیر تعریف می

های کارآفرینی را برای همه رهبری قوی که ظرفیت -1

دانشجویان و کارکنان در سرتاسر محیط دانشگاهی 

 بخشد. توسعه می

افزوده نفعان خارجی که ارزشقوی با ذیرابطه  -2

 ند. کایجاد می

ارائه دستاوردهای کارآفرینانه که ممکن است بر  -3

 ها اثر بگذارد. افراد و سازمان

ای که اقدام کارآفرینانه را القا فنون یادگیری نوآورانه -4

 کند. می

های اثربخش دانش میان مرزهای بازی که جریان -5

 د. نکنغیب میها را ترسازمان

ای به آموزش که تجربه رشته رویکردهای چند -6

ند و بر حل نکدنیای واقعی را تمسخر می

 . دنشودنیا متمرکز می پیچیدههای چالش

رهبری  تحریک برای ارتقای کاربرد تفکر و -7

 .[3] کارآفرینانه

نظران دانشگاه کارآفرین از سوی صاحب مورد در

شده است که به معرفی چند  تعاریف متعددی ارائه

 شود.تعریف مهم و کلیدی اشاره می

دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که باید دو وظیفه 

که باید کارآفرینان آینده را نخست آنرا انجام دهد: 

و  کنندکاری ایجاد وآموزش دهد، افرادی که کسب

همچنین روحیه کارآفرینانه را در دانشجویان در تمام 

د. دوم اینکه باید خودش کارآفرینانه توسعه دهها حوزه

دهی کند، کار را سازمانوعمل کند، مراکز رشد کسب

پارک فناوری و مواردی نظیر آن را ایجاد کند، 

این ها درگیر کند و از دانشجویان را در این سازمان

التحصیالن در ایجاد به دانشجویان و فارغ طریق

اظ لح نکه بتواند ازکار کمک کند و سرانجام ایوکسب

 .[16] مالی استقالل پیدا کند
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از دانشگاه کارآفرین دو نوع تعریف ارائه  1کالرک

معتقد است دانشگاه  نخستکرده است: در تعریف 

کند طور فعال تالش میکارآفرین دانشگاهی است که به

کارها به نوآوری بپردازد و تالش وخصوص کسب تا در

نده جامعه مثمرثمر باشد و دادن آی کند تا در شکلمی

در تعریف دوم خود معتقد است دانشگاه کارآفرین 

دهنده پذیر و پرورشریسک دانشگاهی است نوآور،

 .[17] رفتارهای کارآفرینانه

 دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در

مایت حشوند، این مرکز از افراد کارآفرین آن خلق می

حمایت آموزشی، مالی و مایت شامل حکند. این می

به  کان دسترسیمکارآفرینان ا نتیجه دراست.  بازاریابی

 . در چنینیابندمیرا غیره  ها وزمایشگاهآها و کتابخانه

گذاران امکاناتی فراهم برای سرمایه هاییدانشگاه

و از  شدهبینیپیشها شود تا مشکالت آنمی

 تجربهآمده استفاده کنند که خود دستهای بهفرصت

ارزشمندی در حیطه مالی و بازاریابی است. مشاغلی که 

شوند مسلماً در توسعه مند میها بهرهاز این دانشگاه

 وری در تولیداوری جدید پیشرو خواهند بود. این فنافن

ی سطح استاندارد زندگ رفتن باالو به  رفته کاربهکاالها 

 .[18] خواهد شدمنجر 

 های مختلف دانشگاه کارآفرينهای اصلی مدلمؤلفه -1جدول
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            (1998) کالرک

            (2001) اسپورن

            (2004) تسیاتسکو

            (2006) کربی

 و همکاران کانو گررو

(2006) 
           

            (2007) و همکاران راترمل

 

های در این پژوهش، پس از بررسی و مطالعه مدل

( 2012مختلف دانشگاه کارآفرین، از مدل گیب )

، چراکه ه استعنوان مدل نظری پژوهش استفاده شدبه

ر و تیکاربرد ،ترکامل ،ترجامعهای دیگر نسبت به مدل

 همچنین در تمام سطوح سازمانی قابلو جدیدتر 

  .استاستفاده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark 

  کشور دروندر  پژوهش پیشینه -2-3

ای در مقاله ،(1393) میارکالئی و همکارانصمدی

های دانشگاه کارآفرین در تبیین شاخص»عنوان  با

ای آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی: مطالعه

تبیین و ه ب ،«شهردر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم
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نشگاه های دابررسی وضعیت کارآفرینی و شاخص

پیمایشی و جامعه  ،پژوهش روش اند.پرداختهکارآفرین 

خبرگان و مسئولین  نفر از اساتید، 25آماری آن 

در امر کارآفرینی  شهردانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم

که کارآفرینی دانشگاهی و  هها نشان داد. یافتههستند

 مطالعههای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه موردویژگی

 .دارند یت نامطلوبی قراردر وضع

ی ادر مقاله ،(1393) میارکالئی و همکارانصمدی

های دانشگاه کارآفرین در ارزیابی شاخص» با عنوان

 که برای ارزیابی «روش فازی مبنایدانشگاه مازندران بر

 52های دانشگاه کارآفرین بر روی ها و شاخصویژگی

نفر از اساتید و خبرگان دانشگاه مازندران در امر 

ند که اهاست، به این نتیجه رسید شده کارآفرینی انجام

های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه و شاخص هاویژگی

 .مازندران در سطح نامناسبی قرار دارند

 ای با عنواندر مقاله ،(1392) بهزادی و همکاران

 رویکرد طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با»

استفاده از مطالعات  با ،«کارآفرینی سازمانی

ایی شناسرا های دانشگاه کارآفرین ای، ویژگیکتابخانه

را ها های کارآفرینی سازمانی در دانشگاهو نتایج فعالیت

با استفاده از روش پژوهش  سپس. اندکرده مشخص

نفر از خبرگان  15ساختاریافته با کیفی و مصاحبه نیمه

الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای  ،دانشگاهی

که  دهدمی . نتایج نشانه استها تدوین شدمصاحبه

الگوی دانشگاه کارآفرین از منظر کارآفرینی سازمانی 

 ن، انتشارآموختگاهای کیفیت دانششامل مؤلفه

های علمی، جذب منابع مالی، قراردادهای یافته

کارهای زایشی، وپژوهشی، ثبت اختراع، ایجاد کسب

سازمانی کارآفرینانه، فناوری، فرهنگ و علمایجاد پارک 

ساختار سازمانی منعطف، رویکرد کارآفرینانه استادان، 

های مدیریت کالن، محتوای دروس و ویژگی

 .شوددانشجویان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bureaucracy 

ای با عنوان در مطالعه ،(1391) کردنائیج و همکاران

های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه بررسی ویژگی»

های دانشگاه شناسایی ویژگی به« مدرس تربیت

 . جامعهمدرس پرداختند بیتکارآفرین در دانشگاه تر

 مدرس کارکنان دانشگاه تربیت همه ،آماری پژوهش

نفر کارکنان و  165علمی( به تعداد  هیأت)کارمندان و 

صورت علمی به هیأتنفر از اعضای  137

ها سیبرر عنوان نمونه انتخاب شدند.تصافی به–ایطبقه

های مدرس ویژگی نشان داد که در دانشگاه تربیت

امل تع، جمله فرهنگ کارآفرینانه گاه کارآفرین ازدانش

راهبردهای منابع ، انداز مشترکمستمر با محیط، چشم

انسانی و منابع انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما 

استقالل مالی وضعیت مناسبی ساختار کارآفرینانه و 

تالش برای ، همچنین توجه به نیروی انسانی ندارد،

ایجاد ، عمل تقویت اصل ابتکار، جذب منابع مالی

را ازجمله  1ساختار غیرمتمرکز و کاهش بوروکراسی

ق سوی کارآفرینی سوهایی دانستند که دانشگاه را بهراه

 .ددهمی

 عنوان نامه خود با( در پایان1389) قلندری

کارآفرین در دانشگاه  های دانشگاهوضعیت شاخص»

که با روش  «)مطالعه موردی( اهواز چمران شهید

گرفت، به این موضوع  کیفی( صورت -)کمی آمیخته

اعضای  همهعه آماری این پژوهش شامل جام پرداخت.

چمران در بخش کمی و  علمی دانشگاه شهید هیأت

همچنین مدیران و متخصصان در بخش مصاحبه و 

که اجرای  ههای پژوهش نشان داد. یافتهاستاسناد 

های طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه) طرح کاراد

 های پیشحمایت از طرحبا عنوان ( در دانشگاه، کشور

قانون چهارم توسعه برای حمایت  45رشد، تصویب ماده 

یله وساز مالکیت فکری، پرورش فرهنگ کارآفرینی به

های پژوهشی دفتر کارآفرینی دانشگاه، حمایت از طرح

وسیله واحد کارآفرینی و ارتباط با صنعت، کارآفرینی به

علمی به صنایع مادر، تأکید بر  هیأتدسترسی اعضای 
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برنامه چهارم  49امنا در ماده  هیأتی استقالل اعضا

فناوری برای بهبود شبکه  توسعه، تأسیس پارک

ارتباطی دانشگاه، افتتاح دفتر ارتباط با صنعت در 

قانون اساسی برای بهبود  44دانشگاه، اجرای اصل 

گذاری، حمایت فصل سوم قانون چهارم توسعه سرمایه

 و فرصت قوت عنوان نقاطپذیری اقتصادی بهاز رقابت

اما نبود نیازسنجی و  ه است،دانشگاه شناخته شد

نیاز صنعت و جامعه،  مبنایریزی در دانشگاه بربرنامه

 هیأتو امتیاز برای کارآفرینی اعضای  1نبود گرنت

علمی، عدم اجرای قوانین مالکیت فکری ازجمله قوانین 

ن بود در دانشگاه و کشور، پایین 2رایتالمللی و کپیبین

اختصاص کم  ریسک در بین دانشگاهیان، فرهنگ

بودجه به بخش پژوهش در دانشگاه، حجم باالی 

علمی و نبود انگیزه  هیأتهای آموزشی اعضای فعالیت

ها ها و تعویض مکرر آنثبات مدیریت در بین آنان، عدم

اعتمادی ها، وجود جو بیو همچنین عدم استقالل آن

و  3راعاتبین دانشگاه و صنعت، حجم پایین اخت

استقالل واحد  های پژوهشی دانشگاهیان، عدمطرح

ها و ارتباط با صنعت، رقابت نابرابر بین شرکت

گذاران خصوصی و دولتی، بافت فرسوده صنعت سرمایه

ها و تهدیدها در عنوان ضعفبودن آن به و وارداتی

 هاهواز شناخته شد چمران کارآفرینی دانشگاه شهید

 .است

ای با ، در مطالعه(1387) حسینیحاجیو  فکور

نتایج  سازیتجاریکارآفرینی دانشگاهی و » عنوان

 هفتایران )مطالعه موردی  هایدانشگاهتحقیقات در 

با بررسی عوامل تأثیرگذار در ، («دانشگاه مهم کشور

ها بر دانشگاه کارآفرین، مصادیق و نشگاهرویکرد دا

سازد. های کارآفرینی دانشگاهی را روشن میفعالیت

 های کارآفرینیهای مطالعه موردی فعالیتسپس یافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grant  

2. Copyright 

3. Patents 

4. Ketikidis et al 

5. Sheffield University 

 هفتسازی نتایج تحقیقات در دانشگاهی و تجاری

دهد. نتایج حاصل از این دانشگاه مهم کشور را ارائه می

های مشترک و پژوهشدهد که انجام پژوهش نشان می

ردار ای برخوشدهعقد قرارداد با صنعت از وضعیت تثبیت

به ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج تازگی بهبوده و 

نظیر  ی دیگرهااما فعالیت ،ها توجه شده استپژوهش

ها و دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج پژوهشلیسانس

های انشعابی دانشگاهی هنوز رایج تشکیل شرکت

 ستند.نی

  کشور از در خارج پژوهش پیشینه -2-4

ا با ( پژوهشی ر2012)4کیدیس و همکارانشکتی

یک مدل کارآفرینی دانشگاهی برای » عنوان

ای در المللی آموزش عالی: مطالعههای بینمؤسسه

رساندند.  انجام به« 5الملل دانشگاه شفیلددانشکده بین

وم مدل نهایی حاصل از پژوهش شامل چهار مفه

های ساختار اثربخش مدیریت و عملیات، ارائه آموزش

 سازیالمللیشده، کارآفرینی و روح نوآورانه و بینتوزیع

ها همچنین آن است. 6راهبردیعنوان روح و هسته به

دریافتند که ساختار سازمانی دانشگاه و فرهنگ 

کننده تحوالت کارآفرینی در سراسر آن تسهیل

 .آموزش عالی هستندراهبردی کارآفرینی در 

توسعه دانشگاه »، پژوهشی با عنوان 7گررو و اوربانو

انجام دادند و به بررسی روابط متقابل عوامل  «کارآفرین

وامل ( و عمنابع انسانی، مالی و فیزیکی)از قبیل  درونی

ساختار  و )از قبیل عوامل رسمی مانند سازمان محیطی

( پرداختند. این پژوهشگران نشان حکمرانی کارآفرینانه

مطالعه بر انجام های مورددادند که همه دانشگاه

طور به، های کارآفرینانهآموزش، پژوهش و مأموریت

کنند. همچنین زمان تمرکز دارند و به آن توجه میهم

های مربوط به دانش، ارتقای بیشترین ارزش را فعالیت

6. Strategic  

7. Guerrero & Urbano, 2012 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=83250
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grant_%28money%29&oldid=190884447
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXovmchNTKAhVBcA8KHUbLCq8Q6F4ILjAC&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsheffielduni%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&usg=AFQjCNHEh14HDJzwKrIAIFLGjgk2rt28Bg&sig2=Mbk2wmg-KgcZr7BVw0UgVA
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 ای درکارآفرینی و مشارکت در توسعه منطقه فرهنگ

 .داشتند اختیار

ای بر مقدمه» ، پژوهشی با عنوان1بین یوسف

ن در سازمان در کارآفرینی دانشگاهی و نقش آ

انجام داد. هدف از  «هاهای عمومی دانشگاهپژوهش

انجام این پژوهش، بررسی عوامل سازمانی مرتبط با 

)مانند فرهنگ، مدیریت، ساختار،  کارآفرینی دانشگاهی

ر ها( در چهاها، منابع انسانی و مدیریت سیستمکنترل

دانشگاه بود. نتایج پژوهش نشان داد، توسعه فرهنگ 

 تواند برایمی هارینی دانشگاهی در این دانشگاهکارآف

دولت، اقتصاد و مردم سودمند واقع شود و فرهنگ 

یش پ از بیش در سیستم دانشگاهی بایدکارآفرینانه 

 .ایجاد شود

 ای با عنواندر مطالعه 2راترمل و همکارانش

 173 به بررسی «بندی ادبیاتدانشگاه کارآفرین: طبقه»

شده در مجالت دانشگاهی مقاله پژوهشی چاپ

های ها حاکی از نقش شاخصپرداختند. یافته

موقعیت و  ،شأن و منزلت دانشگاه ،های محرکسامانه

 ،سیاست دانشگاه ،عوامل میانجی ،فرهنگ ،مکان

نقش و شخصیت  ،هاآزمودگی و تجربه، شناسایی نقش

 سازی،ماهیت فناوری برای تجاری ،علمی هیأت

محیط صنعتی و وضعیت  ،های عمومیسیاست

 .است ای در توسعه دانشگاه کارآفرین بودهمنطقه

کارآفرینی » ای با عنواندر مطالعه 3نورمی و پاسیو

ا در هبررسی نقش دانشگاه به «های فنالنددر دانشگاه

 اط بین کارآفرینی وپرورش و ترویج کارآفرینی و ارتب

روی  2004در سال . این مطالعه پرداختندها دانشگاه

بودجه وزارت آموزش انجام شد.  بادانشگاه فنالند  21

های تجربی از طریق یک نظرسنجی اینترنتی و داده

آوری شد. دانشگاه فنالند جمع 21انجام مصاحبه در 

 هنوزهای فنالند داد که در همه دانشگاه ها نشانیافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bin Yusuf, 2008  

2. Nurmi & Passio, 2007  

3. Brennan & McGowan, 2007  

های کارآفرینی وجود دارد و باید مدلی منابع و فرصت

های فنالند در جهت توسعه کارآفرینی در دانشگاه

 .طراحی شود

هدف کشف،  پژوهشی بابه ارائه  4برنن و مک گوان

های دخیل در کاربرد فرآیندتوصیف و توضیح 

کارآفرینی، در میان دانشگاهیان در دانشگاه آلستر 

ها به این مطلب اشاره کردند که انگلستان پرداختند. آن

 ها در اقتصادهایتوجه به نقش در حال تغییر دانشگاهبا 

محور، بر اهمیت نقش کارآفرینی دانشگاهی نیز علم

آمده سبب ارائه مدلی دستشده است. نتایج به افزوده

برای شناسایی عناصر اصلی کارآفرینی دانشگاهی، 

های فرآیندهای مختلف تولید دانش و برحسب روش

 .خلق ارزش شد

تغییرات »، پژوهشی با عنوان 5جاکوب و همکاران

 )مطالعه کارآفرینانه در سیستم دانشگاهی سوئد

انجام دادند. این  «چالمرز( صنعتیموردی: دانشگاه

موردی میزان کارآفرینی دانشگاهی  پژوهش به مطالعه

 تاسآن  ر سوئد پرداخته است. نتایج حاکی ازدر کشو

 سویهای ملی خود را به که این کشور سیاست پژوهش

است. همچنین پژوهش  نوآوری و خالقیت تغییر داده

نشان داد که ایجاد یک دانشگاه کارآفرین چند سال 

زیرا هر دو تغییرات ساختاری و فرهنگی  ،کشدطول می

 زم هستند. همچنینبرای دستیابی به این موفقیت، ال

یکی از عناصر موردنیاز برای سیاست نوآوری این کشور، 

 تحمل خالقیت در سطوح خرد و کالن است.

 شناسی پژوهشروش -3

پژوهش حاضر ها از منظر چگونگی گردآوری داده

رود و از نظر پیمایشی به شمار میهای در زمره پژوهش

جامعه  های کاربردی قرار دارد.هدف در زمره پژوهش

ی فنی مهندسی، هااساتید دانشکدهرا  پژوهشآماری 

د. از دهنمیشکیل دانشگاه تهران ت مدیریت و کارآفرین

4. Brennan & McGowan, 2006  

5. Jacob and et al, 2003  
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 عنوان نمونهبه علمی هیأتنفر  299 حدوددر این تعداد 

. جامعه و نمونه آماری به تفکیک انتخاب شدند یآمار

 ( آمده است. 2)در جدول 

 جامعه و نمونه آماری -2جدول

 رديف نام دانشگاه نام دانشکده علمی هیأتتعداد اعضای  تعداد نمونه نامه برگردانده شدهتعداد پرسش

 مهندسی -فنی  421 201 181

 مدیریت 83 70 65 1 تهران

 کارآفرینی 30 28 25

 جمع کل  534 299 271

 

 مراحل انجام پژوهش و روش مورداستفاده -3جدول

 خروجی تحلیل و روش تجزيه هامنبع داده یروش گردآور مرحله

 توسعه مدل
بررسی اسنادی و 

 ایکتابخانه

 هایمنابع اطالعاتی اعم از پایگاه

 هانامهاطالعاتی و پایان
 تحلیل متن و محتوا

دل، روابط اجزا و م یاجزا

 متغیرهای مدل پژوهش

 تأیید متغیرهای مدل تحلیل آماریهای روش جامعه آماری نامهپرسش تأیید مدل

 

ها ابزار اصلی گردآوری داده پژوهشدر این 

نامه پرسش. با اجزای استاندارد استای نامهپرسش

 دانشگاههای شاخص پرسش 108حاضر از  پژوهش

در مقیاس  2012یب در سال گ توسطکه  کارآفرین

شده (، ارائه1 بسیار کم - 5 بسیار زیادلیکرت با بازه )

 است:  زیر مؤلفه و یا بُعد به شرح 11است، دارای 

  ؛دانشگاه راهکارانداز، مأموریت و مؤلفه چشم. 1

 ؛ مؤلفه حاکمیت و اداره دانشگاه. 2

 ؛ مؤلفه ساختار و طرح سازمانی .3

 ؛ ایرشتهفرا ،ایرشتهمؤلفه چند .4

  و استفاده از منابع متنوع؛ قدرت نفوذمؤلفه  .5

 ؛ های جامعهنفعان و ارزشمؤلفه مدیریت ذی. 6

  ؛آموختگانمؤلفه دانش .7

 ؛ مؤلفه انتقال دانش. 8

مؤلفه مرکز رُشد، تأمین مالی مخاطرات در  .9

 ؛ مشتق از دانشگاهبنیان دانشهای شرکت

 ؛زیساالمللیبینمؤلفه  .10

 .گذاریآموزش سرمایهو مؤلفه آموزش کارآفرینانه . 11
با استناد به  زیها نداده آوریابزار گرد ییروا

شده صورت استفاده قبالًکه  ینامه استانداردپرسش

 یراتییاهداف پژوهش حاضر تغ با گرفته است و مطابق

 دیچند تن از اسات یعلت برا نیو به هم شدهاعمال

 دینامه قها در پرسشآن یت اصالحرشته ارسال و نظرا

 شدهاستفادهدر برخی از موارد که واژگان  .ه استشد

اصالحی های ، ویرایشهنبود موردنظرگویای مقصود 

اصالحات و ایجاد  بار نیچندو پس از  هصورت گرفت

 . ه استنامه نهایی تهیه شدجرح و تعدیالت، پرسش

ی نامه از آزمون آلفابرای سنجش پایایی پرسش

طور که . مقدار حاصل همانه استکرونباخ استفاده شد

تر است، بنابراین بزرگ 7/0از عدد  ،آمده (4)در جدول 

 ینامه از پایایی مطلوبشود که پرسشمشخص می

 برخوردار است.
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 هانامه به تفکیک مؤلفهآزمون پايايی پرسش -4جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گويه مؤلفهمتغیر و 

621/0 12 دانشگاه راهکارمأموریت و  انداز،چشم  

733/0 10 حاکمیت و اداره دانشگاه  

662/0 5 ساختار و طرح سازمانی  

660/0 6 ایرشتهای، فراچندرشته  

687/0 4 قدرت نفوذ  

705/0 17 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی  

762/0 3 آموختگاندانش  

644/0 3 انتقال دانش  

782/0 16 های مشتق از دانشگاهی مخاطرات در تمام شرکتمرکز رشد، تأمین مال  

749/0 15 سازیالمللیبین  

862/0 17 گذاریآموزش کارآفرینانه سرمایه  

 

دانشگاه های نامه شاخصپايايی پرسش -5جدول 

 کارآفرين

 آلفای کرونباخ پرسشتعداد  متغیر

 742/0 108 دانشگاه کارآفرینهای شاخص

 

نکه مقدار آلفای کرونباخ برای متغیر با توجه به ای

است در  7/0بیشتر از  دانشگاه کارآفرینهای صشاخ

 .حد قابل قبولی قرار دارند

نامه و گذاری پرسشوتحلیل و نمرهجهت تجزیه

کیفی به مقادیر کمی های آن و تبدیل پاسخهای مؤلفه

که با  شود. بدین معنامی دهی استفادهاز روش وزن

، امتیاز هر یک پرسشگین مربوط به هر محاسبه میان

طور که در فرمول شود و همانمی مشخص هاپرسشاز 

به  مربوطهای شده، با تعیین فراوانی پاسخ زیر مشخص

و تعیین امتیاز مربوط به هر گزینه ها از گزینه هریک

 ، 3 =، متوسط 2 =، کم 1 =بسیار کم )

 هاپرسش از ( امتیاز هریک5 =، بسیار زیاد 4 =زیاد 

 شود.مشخص می

 

 
 

قضاوت در مورد مطلوبیت سطوح هر یک از  برای

اعضای  دانشگاه کارآفرینهای صشاخهای فعالیت

از طیف استاندارد ارزیابی  ،علمی دانشگاه تهران هیأت

 . [31]ه استبازرگان و همکاران استفاده شد

 

 
 اس لیکرت پنج ارزشیطیف سطح مطلوبیت بازرگان و همکاران در مقی -1نمودار
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( SPSS) استفاده اس.پی.اس.اس افزار موردنرم

های استنباطی و است. در راستای تحلیل 22نسخه 

ی تحقیق نیز از طیف های کلی و جزیپرسشآزمون 

بازرگان، آزمون فریدمن، آزمون تی مستقل و تحلیل 

 .ه استده شد)آنوا( استفا طرفهواریانس یک

 ی پژوهشهايافته -4

در  ،های آمار استنباطیاز آزمونگیری ای بهرهبر

نرمال ها از حیث نرمال یا غیرعیت دادهوض بایدابتدا 

 -از آزمون کلومگروف بودن مشخص شود. برای این کار

شود. اگر فرض صفر مبنی بر می اسمیرنف استفاده

توان برای ادامه ها تأیید شود، مینرمال بودن داده

پارامتریک استفاده کرد، در غیر های ها از آزمونتحلیل

های ناپارامتریک رفت. در صورت باید سراغ آزمون این

 -این پژوهش با توجه به نتایج آزمون کلومگروف

فرض نرمال بودن داده از طریق آزمون مذکور  ،اسمیرنف

های به همین دلیل از آزمون ه،به تأیید نرسید

ن در شده است. نتایج آزمو استفاده، غیرپارامتریک

 آورده شده است. (6)جدول 

 هااسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده -آزمون کلموگروف -6جدول

 وضعیت نرمال بودن sigمقدار  نمره آزمون U-K تعداد نمونه شاخص موردبررسی

 غیر نرمال 0 62/2 271 دانشگاه راهکارانداز، مأموریت و چشم

 مالغیر نر 0 72/1 271 حاکمیت و اداره دانشگاه

 غیر نرمال 0 57/2 271 ساختار و طرح سازمانی

 غیر نرمال 0 25/3 271 ایرشتهای فراچندرشته

 غیر نرمال 0 36/2 271 قدرت نفوذ

 غیر نرمال 0 36/2 271 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی

 غیر نرمال 0 02/3 271 آموختگاندانش

 غیر نرمال 0 63/2 271 انتقال دانش

 غیر نرمال 0 75/1 271 های مشتق از دانشگاهد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتمرکز رش

 غیر نرمال 0 16/2 271 سازیالمللیبین

 غیر نرمال 0 48/2 271 گذاریآموزش کارآفرینانه سرمایه

 نرمال 495/0 831/0 271 دانشگاه کارآفرین

 

 هایپرسشجهت تعیین طیف مطلوبیت برای 

 ( استفاده1386) یف بازرگان و همکارانپژوهش از ط

استفاده  نامه موردکه پرسششده است. ازآنجایی

ای است، فاصله بین گزینهپنجپژوهش دارای طیف 

 شود که درمی به سه قسمت مساوی تقسیم 5تا 1اعداد

 به دست آمد.  33/1این پژوهش فاصله طیف مطلوبیت 

 
 نامطلوب               نسبتاً مطلوب                  مطلوب

 

5         66/3         33/2         1  
بنابراین در پژوهش حاضر چنانچه میانگین هر 

وضعیت نامطلوب، میانگین  ،باشد 33/2تا  1مؤلفه بین 

وضعیت نسبتًا  باشد، 66/3تا  34/2مؤلفه موردنظر بین 

به دست آید  5تا  67/3مطلوب و چنانچه میانگین بین 

شود. در ادامه به مطلوب ارزیابی می وضعیت

شده توضیحات بیان مبنایپژوهش بر  هایپرسش

فرعی پژوهش و  هایپرسششود. در ابتدا می پرداخته

 شود.اصلی پژوهش پاسخ داده می پرسشدرنهایت به 
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 های دانشگاه کارآفرين وضعیت و میانگین مؤلفه -7 جدول

 وضعیت انحراف استاندارد میانگین 2012مدل گیب  برمبنایهای دانشگاه کارآفرين مؤلفه

 نسبتاً مطلوب 331/0 54/2 انداز و مأموریت دانشگاهوضعیت چشم

 نسبتاً مطلوب 433/0 88/2 وضعیت حاکمیت و اداره دانشگاه

 نسبتاً مطلوب 520/0 67/2 دانشگاه ساختار و طرح سازمانیوضعیت 

 نسبتاً مطلوب 318/0 93/2 بودن ایفرارشته ای وچندرشته وضعیت

 نسبتاً مطلوب 12/1 70/2 نفوذ و استفاده از منابع متنوع قدرتوضعیت 

 نسبتاً مطلوب 263/0 67/2 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذیوضعیت 

 نسبتاً مطلوب 746/0 35/3 دانشگاهآموختگان دانشوضعیت 

 مطلوب نسبتاً 660/0 85/2 دانشگاهانتقال دانش وضعیت 

 نسبتاً مطلوب 394/0 00/3 مشتق از دانشگاههای شرکت شد، تأمین مالی مخاطراترمرکز ضعیت و

 نامطلوب 343/0 31/2 دانشگاه سازیالمللیبین وضعیت

 نامطلوب 392/0 13/2 گذاریسرمایه آموزش و کارآفرینانه آموزش وضعیت
 

 ایمبنهای دانشگاه کارآفرين بر وضعیت کلی شاخص

 در دانشگاه  2012مدل گیب 

وضعیت و میانگین متغیر دانشگاه کارآفرين  -8 جدول

 2012مدل گیب  برمبنای

میانگین متغیر دانشگاه 

 کارآفرين
 مطلوب

نسبتاً 

 مطلوب
 نامطلوب

62/2  ***  

 

دهد که میانگین متغیر نشان میآمده دستنتایج به

پیوستار  است که در 62/2دانشگاه کارآفرین برابر با 

بی )نامطلوب، نسبتًا مطلوب و مطلوب(، در سطح ارزیا

ه کند کمی گرفته است و مشخص نسبتاً مطلوب قرار

های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه وضعیت کلی شاخص

 تهران در حد نسبتًا مطلوب است.

 مؤلفهکه هر یازده  دست آمده نشان دادبهنتایج 

در  2012های کارآفرین طبق مدل گیب شاخص

 بتًا مطلوبی قرار دارند. وضعیت نس

، از نظر اساتید (9)مطابق اطالعات مندرج در جدول 

های دانشگاه و خبرگان موردپژوهش از بین مؤلفه

ی هاکارآفرین؛ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات شرکت

ست و پس از آن نخست را دارامشتق از دانشگاه، رتبه 

های جامعه و آموزش نفعان و ارزشمدیریت ذی

های دوم و سوم قرار گذاری در رتبهآفرینانه و سرمایهکار

آورده  ها نیز در جدولهای سایر مؤلفهگیرند. رتبهمی

 شده است.

 دانشگاه کارآفرين هایبندی مؤلفهرتبه -9 جدول

 های دانشگاه کارآفرينمؤلفه رتبه
سطح معناداری 

 آزمون

1 
مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در 

 مشتق از دانشگاههای تمام شرکت
48/10 

 19/10 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی 2

 33/8 گذاریآموزش کارآفرینانه و سرمایه 3

 02/8 سازیالمللیبین 4

 15/7 دانشگاه راهکارانداز، مأموریت و چشم 5

 82/6 حاکمیت و اداره دانشگاه 6

 79/4 ایای فرارشتهرشتهچند 7

 69/3 یساختار و طرح سازمان 8

 66/2 قدرت نفوذ 9

 33/2 آموختگاندانش 10

 55/1 انتقال دانش 11
 

 گیریو نتیجه بندیجمع -5

یجه توان نتمی مبنای نظرات اساتید دانشگاهی بر

های دانشگاه کارآفرین شامل: شاخصکه گرفت 

دانشگاه،  راهکار انداز، مأموریت وهای چشممؤلفه
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ار و طرح سازمانی، حاکمیت و اداره دانشگاه، ساخت

استفاده از منابع متنوع، مدیریت  قدرت نفوذ و

آموختگان، های جامعه، دانشارزش نفعان وذی

ای، انتقال دانش، مرکز رشد، ای و فرارشتهچندرشته

های مشتق از شرکت تأمین مالی مخاطرات در

های دانشگاه در وضعیت نسبتًا مطلوب و مؤلفه

 ت، آموزش کارآفرینانه ودرنهای و سازیالمللیبین

گذاری در وضعیت نامطلوبی قرار آموزش سرمایه

های توجه به نتایج که نشان داد از بین مؤلفه دارد. با

مرکز رشد، تأمین مالی  دانشگاه کارآفرین، شاخص

های مشتق از دانشگاه بیشترین مخاطرات شرکت

تأثیر را در توسعه دانشگاه کارآفرین دارد، باید اشاره 

ای طور فزایندهریزان بهگذاران و برنامهرد سیاستک

وان موتور رشد اقتصادی عنتهران را به دانشگاه

فکری از طریق انتقال  سازی داراییتجاری وسیلهبه

 دهند.می وری موردنظر قرارافن

مراکز رشد )انکوباتورها(،  ،نیابندانشهای شرکت

مشتق از های وری، شرکتاعلم و فنهای پارک

دانشگاه و در حال تکوینی که توسط مسئولین و 

صنعت ایجاد  با همکاریها کنندگان دانشگاهاداره

و  کارکنانعلمی، تأشده و توسط اعضای هی

شوند و در انتقال دانش و می دانشجویان اداره

کارهای وو کسبها وری، مشاوره، کمک به شرکتافن

روت به نوآوری و ایجاد ثنوپا، تبدیل علم و دانش 

، از ضروریات توسعه دانشگاه کنندمی ی نقشایفا

عنوان یک دانشگاه کارآفرین است. تهران به

های یکی از راه عنوانبهتوان می سازی علم راتجاری

یران دبه مها دانشگاه اساتیدانتقال علم از  جانبهیک

. قراردادر صنایع مورد مالحظه حاضر د پژوهشگرانو 

یکی از بازیگران اصلی  نعنوابهصنعت از طرفی 

مراکز رشد )انکوباتورها(  ى علمى و فناورى وهاپارک

کننده اصلی تحقیقات و مصرف عنوانبه و

مالی که های علمی و با توجه به بودجههای پژوهش

تحقیقات و  سازیدر اختیار دارند، نقش تجاری

 درآورند.  ای و کاربردی را به اجراتوسعههای پژوهش

نین نشان داد که دانشگاه تهران از نظر نتایج همچ

 آموزش کارآفرینانه و و سازیالمللیهای بینمؤلفه

گذاری در وضعیت نامطلوبی قرار آموزش سرمایه

دارد. باید گفت که بخش اصلی در ایجاد یک دانشگاه 

 سازی آن دانشگاه است و باید باالمللیکارآفرین، بین

جاد ابتکارات و ای هازمینه نوآوری سازیفراهم

 لی جدید در محوطه و فضای دانشگاه،الملبین

 المللی،های بینهمکاری در فعالیتمشارکت و 

 المللیبینهای راه دور برای مخاطبان ارتقای آموزش

های ها و شرکتو ایجاد پیوندهای شرکتی با دانشگاه

اشتغال، کارآفرینی و  هایالمللی و ایجاد برنامهبین

 یهای بیرونی برامندی از مشارکتهرهب خوداشتغالی،

ارتقای ظرفیت  وکار،گذاری و ایجاد کسبسرمایه

 آموزش کارآفرینی و ... این وضعیت را بهبود بخشید.

ها نشان داده شد، گونه که در قسمت یافتههمان

دست آمده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نتایج به

 اه کارآفرین؛های دانشگاز بین مؤلفهدهد که نشان می

تق از های مشمرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات شرکت

است و پس از آن مدیریت دانشگاه، رتبه اول را دار

های جامعه؛ آموزش کارآفرینانه و نفعان و ارزشذی

 .گیرندهای دوم و سوم قرار میگذاری در رتبهسرمایه

سایر  مورد مقایسه نتایج این پژوهش با در

اشاره کرد که نتایج حاصل از این ها، باید پژوهش

ها ها، با برخی از یافتهحیث مطلوبیت شاخص پژوهش از

؛ کردنائیج و 1393)صمدی میارکالئی و دیگران، 

بیشتر این  زیرا در ،( مطابقت دارد1391 دیگران،

ها، پژوهشگران دریافتند که وضعیت پژوهش

های کارآفرینی دانشگاهی در وضعیت مطلوبی شاخص

های این پژوهش با دیگر شباهت ندارد. همچنین ازقرار 

ای هبیشتر مؤلفه گفته، استفاده ازهای پیشپژوهش

های پژوهش مورد سنجش در این پژوهش است. یافته

( نیز نشان داد که وضعیت 2010گررو و اوربانو )
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کارآفرینی دانشگاهی در سطح مطلوبی قرار ندارد و از 

های پژوهش همخوانی دارد. این لحاظ این نتایج با یافته

های این پژوهش با نتایج پژوهش کردنائیج و البته یافته

های دانشگاه که دریافتند ویژگی ؛(1391دیگران )

انداز، نیروی انسانی و فرهنگ کارآفرین از جمله چشم

کارآفرینانه در وضعیت مطلوبی قرار دارد، مطابقت 

 ندارد. 

اترمل استفاده ( از مدل ر1389) در پژوهش قلندری

دهد دانشگاه چمران اهواز از شده است که نشان می

د گذاری هماننسازی و سرمایهالمللیهای بیننظر مؤلفه

اما  ،دانشگاه تهران در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

های مدیریت، حاکمیت و اداره دانشگاه، مرکز مؤلفه

رشد و تأمین مالی در دانشگاه چمران اهواز در وضعیت 

 ها در دانشگاهدرحالی که این مؤلفه ،امطلوبی قرار داردن

 تهران در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند.

 برخاسته از پژوهش یشنهادهایپ-6

درآمدهای دولتی  براستفاده ازدانشگاه عالوه -

باید به درآمدهای  (سوی دولت مین مالی ازأ)ت

آن را طول زمان  و در توجه خصوصی خود

 د.گسترش ده

ترین مواردی که در دانشگاه از مهمیکی  -

دهی آموزش، کارآفرین باید وجود داشته باشد

اضافه شدن  های دانشگاهی ومحیط افراد در

ها گذشته این ویژگی در های آنان است.مهارت

ذاتی تلقی  فردی و هایویژگی )کارآفرینی( از

ریزان اما امروزه نقش آموزش که برنامه ،شدمی

موسسات آموزش  ها ودانشگاهجوامع مختلف  در

 باشد.می ناپذیرعالی است کتمان

نقش سنتی  برمراکز آموزشی عالوه ها ودانشگاه -

به خود را نیز  دیگر شرکاهای نقشباید خود 

 تدریس، آموزش، تعلیم و بر یعنی عالوه بگیرند؛

نیروی انسانی، انجام  تربیت دانشجویان و

 در دانش؛ تولید علم و تحقیقات علمی و

بنیان )مراکز های دانشاداره شرکت اندازی وراه

های فناوری، شرکت های علم ورشد، پارک

 نیز شرکت نمایند. (دانشگاه مشتق از

شرایطی را  دانشگاه، ساختار و مدیران باید در -

ند تا ساختار سازمانی مانع ایجاد سازفراهم 

می، رسغیر گیر وکنترل سهل .های نو نباشدایده

های کارمندان توانمند، از ویژگیداشتن 

 تواندمی ساختاری دانشگاه کارآفرین است که

 توسعه دهند. آفرینی را ترغیب نموده وکار

 ودنب دسترس در و کارآفرینان تربیت و تعلیم -

دانشجویان؛  ها برای همه کارکنان وبرنامه این

 های اشتغال، کارآفرینی وایجاد برنامه

های بیرونی مشارکت از مندیاشتغالی؛ بهرهخود

ایجاد کسب وکار، ازجمله  گذاران وبرای سرمایه

ها در مسیر کارآفرینی دانشگاه هایفعالیت

 تواند باشد.می

طرح سازمانی باید  قوانین و شرایط، دانشگاه در -

 حامی رفتارهای نوآورانه و کننده وتسهیل

 پاداش بدهد و هاکارآفرینانه باشد و به آن

 در آن نامتمرکز باشد. هاگیریتصمیم

 میان فعاالنه همکاری سطح دانشگاه در باید -

های آموزشی مختلف علمی وگروههیأت اعضای

زیرا توسعه  ،آموزش و پژوهش ارتقا بخشد را در

پیشرفت کارآفرینی دانشگاهی در گرو انجام  و

 ها و روابطی است.چنین پژوهش

ا بآموختگان باید دانشگاه برای حمایت از دانش -

آموختگی؛ های منظم دانشبرگزاری گردهمایی

آموختگان جلسات با دانش ها وبرگزاری همایش

های مسیر ارائه خدمات حمایتی؛ ارائه آموزش و

العمر از حمایت مادام پیشرفت شغلی و

های ایجاد انجمن ؛آموختگاندانش

 همت کند. آفرین تمرکز وآموختگان کاردانش

ایجاد شده های شرکت دانشگاه باید موسسات و -

اعضای هیات علمی را به  وسیله دانشجویان وبه
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ویژه مناسبی های وام، مین نمودهألحاظ مالی ت

 حل چالش ملی و در نیز و ها اعطاءکندرا به آن

 ی حیاتی همت گمارد.هافعالیت سایر

 ویژه دربه پذیر باشد،دانشگاه باید انعطاف -

این  .یر محیطه تقاضا و نیاز درحال تغیواکنش ب

ه اینک مگر ،شودنمی پذیرپذیری امکانانعطاف

 یک ساختار منعطف ابعاد دانشگاه تغییر کند و

 میزان قوانین و آن رسمیت و طلبد که درمی

 کاسته شود. دمقررات استاندار

ایجاد یک دانشگاه کارآفرین،  بخش اصلی در -

ازجمله  .سازی آن دانشگاه استللیالمبین

ین مسیر عبارتند از: ایجاد جریان ا اقدامات در

 المللی به داخل؛ نوآوری وجذب دانشجویان بین

فضای  محوطه و در ایجاد ابتکارات جدید

 علمی وهیأتتبادل اعضای  دانشگاه؛ تحرک و

کشورهای سراسر  ها ودانشگاه دانشجویان با

شناختی های زباندنیا؛ ایجاد و توسعه برنامه

ان خارجی؛ منظور پذیرش دانشجویبه

ایجاد  ای وتوسعه های پژوهشی وهمکاری

 هایسایر دانشگاه های مشترک باگذاریسرمایه

های و همکاری در فعالیت دنیا؛ مشارکت

 ی.المللبین

 ندهيآ یهاپژوهش یبرا يیشنهادهایپ -7

استفاده  توجه به جامع بودن مدل پژوهش حاضر، با. 1

ها انشگاهبررسی مدل مفهومی پژوهش حاضر در د و

های آموزش عالی دیگر، برای شناخت و سازمان

های کارآفرینی در بهتر از وضعیت شاخص

 ها.دانشگاه

ظرفیت کارآفرینانه موجود  بررسی وضعیت فرهنگ و. 2

 ها با توجه به معیارهای کارآفرینی ودانشگاه در

 .هاظرفیت های علمی برای افزایش اینیافتن راه

تر برای سنجش تر و بهفهومی کاملاستفاده از مدل م. 3

 .کارآفرینی دانشگاهی

 بررسی ارتباط بین متغیرهای ارزشمندی سنجش و. 4

ارتباطات،  اوری اطالعات وفن، سازمانی جو :چون

ساختار ، سازمانیفرهنگ، فرهنگ کارآفرینانه

 های دانشگاهی ومحیط سازمان کارآفرینانه در

 .موزش عالیآ

 افزاری وفرین در دو بعد سختایجاد دانشگاه کارآ. 5

افزاری نیازمند ارائه چهارچوب و مدل مفهومی نرم

 تری است.نیز عملیاتی دقیق و

 تشکر و قدردانی

 ارشدنامه کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان

افراد  تمامیباشد. از سنجی در دانشگاه تهران میعلم

 یکننده در این پژوهش نهایت تشکر و قدردانشرکت

 آید.عمل میبه

 منابع

[1] Etzkowitz, Henry, Webster, Andrew, 

Gebhardt, Christiane, & Terra, Branca 

Regina Cantisano,2000, "The future of 

the university and the university of the 

future: evolution of ivory tower to 

entrepreneurial paradigm"", Research 

policy, 29(2), pp. 313-330.  
 ی،زاهدیدمصطفی؛ س ی،رضو؛ فتاح ،زادهشریف [2]

و  یطراح(. »1388) .رضا ی،نجارو  الساداتشمس

 یاهدانشگ کارآفرینی بر مؤثرعوامل  یالگو یینتب

ه توسع یهنشر «.نور(یام: دانشگاه پی)مطالعه مورد
 . 11-38 صص ،(6)2 ،ینیکارآفر

[3] Arnaut, Dino.,2010, "Towards an 

Entrepreneurial University", IJMS, 3(1), 

pp. 136-152.  

 (.1393) .جواد یمی،پورکر و ینام جهرمی،پژوهش [4]

و  ینعامل بر دانشگاه کارآفر نیروهای تحلیل»

 .«یارشتهیانم یکردرو ی؛دانشگاه یانتقال فناور

 . 14-20 ص، ص(41)11 ،یفصلنامه رشد فناور

 .یاسر ی،منصوریاهس و مهران ضائی،ریبیحب [5]

نسل سوم از رهگذر  یهاتحقق دانشگاه(. »1391)
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 ،نشاء علم یهنشر «.یتوسعه مراکز رشد دانشگاه

 .  44ص، (1)3

 ،آزاد یه وراض ،زادهشعبان ؛داود کیاکجوری،[ 6]

ها در نقش دانشگاه یبررس(. »1391. )یمصطف

س کنفران رشده دمقاله منتشر «.ینیتوسعه کارآفر

 یکارهاوکسب یریتو مد ینیکارآفر یمل

گانه بر مراکز سه یاندازبا چشم یانبندانش

ارتباط  ی،علم و فناور یهارشد و پارک ینی،کارآفر

 عنوانبه)جامعه(  ها و صنعتدانشگاه ینب

(: یننسل سوم )کارآفر هایدانشگاهبسترسازان 

 بابلسر. آفرین، ثروتو  ینآفرارزش

 .محمدمهدی مهتدی، و محمد مهرآباد،سعیدی [7]

 کارآفرینی بر توسعه تأثیر آموزش(. »1387)

های دی: آموزشمطالعه مور) رفتارهای کارآفرینانه

توسعه  «.کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی
 .57-73 ص، ص1(2، )کارآفرینی

[8] Zahra, Shaker A, Rawhouser, Hans N, 

Bhawe, Nachiket, Neubaum, Donald O, 

& Hayton, James C. ,2008, 

"Globalization of social 

entrepreneurship opportunities", 

Strategic entrepreneurship journal, 2(2), 

pp. 117-131. 
کیسمی، مهران؛ منفرد، نوذر؛ محمدپور، آوخ[ 9] 

بررسی (. »1387. )خورشید، مسعودمعصومه و آل

آموختگان رشته کاردانی وضعیت کارآفرینی دانش

 مقاله «.بر آن مؤثرتکثیر و پرورش میگو و عوامل 

همایش ملی توسعه کارآفرینی در شده در منتشر

، دانشگاه علمی کاربردی کشاورزیهای آموزش

 .فردوسی مشهد

 ی وحسنعل ی،آقاجانین؛ حس میارکالئی،مدیص [10]

بررسی و تبیین (. 1394) .حمزه یارکالئی،میصمد

های منتخب استان هشگاظرفیت کارآفرینانه دان

 ص(، ص1)7، نشریه مدیریت دولتی «.مازندران

132-111 . 

[11] Etzkowitz, Henry., 2004, "The 

evolution of the entrepreneurial 

university", International Journal of 

Technology and Globalisation, 1(1), pp. 
64-77. 

محسن؛ پورشافعی، هادی و جعفری،  ماندگار، [12]

 دانشگاه یا کارآفرین دانشگاه» (.1390. )مهدی

 نخستین شده درمقاله منتشر «.آفرین؟ دانش

ه ، دانشکدکنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

 .دانشگاه تهران کارآفرینی،
[13] Bicknell, Ann, Francis Smythe, Jan, & 

Arthur, Jane. ,2010, "Knowledge 

transfer: de‐constructing the 

entrepreneurial academic", International 

Journal of Entrepreneurial Behavior & 

Research, 16(6), pp. 485-501.  
[14] Dickson, Pat H., Solomon, George T., 

& Weaver, K. Mark. ,2008, 

"Entrepreneurial selection and success: 

does education matter?", Journal of 

Small Business and Enterprise 

Development, 15(2), pp. 239-258.  

 ،ینیحس یدمصطفی وس ی،رضو ین؛نازن دی،بهزا [15]

 یمفهوم یالگو یطراح(. 1392. )یدرسولس

 «.یسازمان ینیکارآفر یکردبا رو یندانشگاه کارآفر

 . 697-713 ص، ص(4)7 ،ینیتوسعه کارآفر یهنشر

رآفرین و دانشگاه کا(. »1386. )اهللاسد کردنائیج، [16]

ر شده دمقاله منتشر «.نقش آن در ایجاد اشتغال

عالی،  آموزش نظام و اشتغال همایش دومین

سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت 

 مدرس، تهران.

پور، آرین و حکیمه؛ قلی پور،حسنقلی [17]

موانع (. »1390. )اربطانی، طاهرروشندل

 «.دانشگاهی کارآفرینی درسازی دانش تجاری

 .165-183 ص(، ص14)4،نشریه توسعه کارآفرینی

توسعه (. »1387. )اکبرلیبیدختی، عامین [18]

  صص ،104، کار و جامعه «.کارآفرینی دانشگاه

72-66. 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/148983/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/253046/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/956446/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87---%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/956446/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87---%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/956446/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87---%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c--%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1
http://www.civilica.com/Papers-ITVHE01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ITVHE01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ITVHE01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ENTSTU01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ENTSTU01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-ENTSTU01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html


 96، بهار 65شماره  هیافتر

 

147 

 و یحسنعل ی،آقاجان ین؛حس میارکالئی،یصمد [19]

 یهاشاخص یینتب(. »1393. )یموس ینی،مشازم

 تمیسس یقاز طر عالی آموزشدر  یندانشگاه کارآفر

 یر دانشگاه آزاد اسالمد یاهمطالع :یاستنتاج فاز

 ،یآموزش یریتمد یهاینوآور «.شهرقائمواحد 
 .96-114 ص، ص(3)9

 وی حسنعلی، آقاجان ین؛حس میارکالئی،مدیص [20]

 ارزیابی(. »1393. )حمزه یارکالئی،میصمد

در دانشگاه مازندران  یندانشگاه کارآفر هایشاخص

 ،(2)7 ،ینیتوسعه کارآفر «.یبر اساس روش فاز

 .369-388 صص

و  ازهر ی،قربان یز؛پرو ی،احمد اهلل؛اسد کردنائیج، [21]

 هاییژگیو یبررس(. 1391. )یالناز یجی،الهیاکانن

 «.مدرس یتدر دانشگاه ترب یندانشگاه کارآفر

 . 47-64 ص، ص(3)5 ،ینیتوسعه کارآفر یهنشر

 یتوضع(. »1389ی. )محمدعل قلندری، [22]

 یددر دانشگاه شه یندانشگاه کارآفر یهاشاخص

 نامهپایان) «.(ی)مطالعه مورد چمران اهواز

و  یتیدانشکده علوم ترب ،(ارشد کارشناسی

  . چمران اهواز ناسیشروان

 (.1387اله. )حجت ،حسینیحاجیو  بهمن ،فکور [23]

سازی نتایج اهی و تجاریکارآفرینی دانشگ»

های ایران )مطالعه موردی تحقیقات در دانشگاه

 ،سیاست علم و فناوری ،(«دانشگاه مهم کشور هفت

 .59-70 صص(، 2)1
[24] Ketikidis, Panayiotis H, Ververidis, 

Yannis, & Kefalas, Petros. ,2012," An 

Entrepreneurial Model for 

Internationalisation of Higher 

Education: The Case of City College", an 

International Faculty of the University of 

Sheffield, Paper presented at the 

Proceedings of the Conference on 

Entrepreneurial Universities. 
[25] Guerrero, Maribel, & Urbano, David. 

,2012,"The development of an 

entrepreneurial university", The journal 

of technology transfer, 37(1), pp. 43-74.  

[26] Bin Yusuf, M. ,2008, "Organizational 

Antecedents of Academic 

Entrepreneurship Public 

ResearchUniversities", a conceptual 

framework Tun Abdul Razak University, 

Malaysia.  

[27] Rothaermel, Frank T, Agung, Shanti D, 

& Jiang, Lin. ,2007,"University 

entrepreneurship: a taxonomy of the 

literature", Industrial and corporate 

change, 16(4), pp. 691-791.  

[28] Nurmi, Piia, & Paasio, Kaisu.,2007," 

Entrepreneurship in Finnish 

universities", Education+ Training, 

49(1), pp. 56-65. 

 [29] Brennan, Michael C, & McGowan, 

Pauric. ,2006," Academic 

entrepreneurship: an exploratory case 

study", International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & Research, 

12(3), pp. 144-164.  

 [30] Jacob, Merle, Lundqvist, Mats, & 

Hellsmark, Hans. ,2003," 

Entrepreneurial transformations in the 

Swedish University system: the case of 

Chalmers University of Technology", 

Research Policy, 32(9), pp. 1555-1568. 

هرندی، عباس و حجازی، سرمد، زهره؛ بازرگان [31]

 .«های تحقیق در علوم رفتاریروش» (.1386) .الهه

 تهران، آگاه.

 

 

 

 

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=83250


Rahyaft   Abstract 

 

9 

The Investigation of entrepreneurial university indicators status Based on 

the model of Gibb 2012 in The University of Tehran 

T. Torkaman1, A. Noruzi 

 

 

Abstract 

The emergence of the entrepreneurial university as an objective relationship between industry and 

academia, offers new horizons of employment and entrepreneurship on a large scale to decision makers, 

planners and university administrators. The aim of this study was to assess the entrepreneurial capacity 

of the University of Tehran based on the Gibb model 2012. 

The present descriptive research was conducted via a survey. The population of this research was 299 

faculty members of the faculties of Engineering, Management and Entrepreneurship of the University 

of Tehran, and 271 respondents completed the questionnaires. The University Entrepreneurial Scorecard 

of Gibb (2012) was used for data collection, and data analysis was conducted using the SPSS software. 

The results indicate that the components of the entrepreneurial university including: concept  vision, 

mission strategy, governance, organisation design, multidiscipline transdiscipline, leverage, public 

value and stakeholder engagement, alumni, knowledge transfer, incubation, across all departmenta spin 

offs venture funding were relatively good. However, internationalisation and enterprise 

entrepreneurship education were in unfavourable condition. 

The results show that the overall situation of indicators of entrepreneurial university based on the Gibb 

model at the University of  Tehran was at a relatively good level. According to comments of faculty 

members of the University of Tehran, it can be concluded that the components of concept vision, mission 

strategy, governance, organisation design, multidiscipline transdiscipline, leverage, public value and 

stakeholder engagement, alumni, knowledge transfer, incubation, across all departmenta spin offs 

venture funding were relatively good. Nevertheless, internationalisation and enterprise entrepreneurship 

education were in unfavourable condition. According to the results obtained from the indicators of 

entrepreneurial university, indicator of across all departmenta spin offs venture funding has the greatest 

impact on the development of the University of Tehran as a entrepreneurial university. 

Keywords: Entrepreneurial university, Academic entrepreneurship, Innovation, Gibb Model, Higher 

education, University of Tehran 
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