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اثر دانشگاه کارآفرین بر کسب و کارهای دانش بنیان
وجیه باقرصاد

1
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امروزه در عصر اطالعات ،کشورهایی موفق اند که دارای دانش و اطالعات بيشتر باشند .اهميت دانشش بشه عنشواح م شرد رششد
اقتصادی و عامل افزایش بهره وری مورد تاکيد اغلب دولت ها و بخش های دانشگاهی و صنعتی در سطح دنيا می باشد .در ایش
مياح دانشگاه کارآفری به عنواح نسل سوم دانشگاه ها نقش برجسته ای در توسعه کسب و کارهای دانش بنياح و رشد جوامع
دارد  .چرا که سهم قابل توجهی از ارزش افزوده فعاليت های اقتصادی از فعاليت های مبتنی بر دانش کسب می شود .هدف ایش
ت قيق بررسی دانشگاه کارآفری و تاثير آح بر توسعه کسب و کارهای دانش بنياح می باشد .روش ت قيق کشاربردی اسشت و از
منظر متدولوژی علمی_ مروری و مبتنی بر مرور گسترده ادبيات نظری در حيطه موضوع مورد مطالعه می باشد.
کلمات کليدی :کارآفرینی دانشگاهی ،دانشگاه کارافری  ،کسب و کار دانش بنياح

 .1مقدمه
اکنوح در عصر اطالعات سرمایه اصلی و منشا قدرت کشورها دانش استد .دانش به عنواح یك منبع دائمی همواره در اختياربنگشاه
های اقتصادی قرارگرفته و با مشارکت مکرّردر فرآیند های گوناگوح توليدی و خدماتی ،سبب افزایش مزیت رقابتی و ایجشاد ارزش
افزوده می شود که ای امر می تواند سبب گسترش رفاه اجتماعی و عامل کاهش فقر و بی عدالتی و موجب ارتقشای رونشد توسشعه
پایدار گردد .از ای رو می تواح چني استنباط کرد که نقش دانش در ت قق اهداف توسعه بسيار بارز بوده و ارتباط آح بشا توسشعه
پایدار اجتناب ناپذیر است (ناظمياح و اسالمی فر .)9831 ،دانشگاه ها یکی از بخش های مهمی است که عشالوه بشر تشرویا دانشش،
تربيت نيروی متخصص مورد نياز جامعه را نيز بر عهده دارد .اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازارهای کنونی کشه بشا ت شووت و ترييشرات
سریع و شتاباح م يط بي المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و همچني گشذر از اقتصشاد ملشی بشه اقتصشاد جهشانی
همراه می باشد ،ماموریت دانشگاه ها را ت ت تاثير قرار داده است(گيب .)5002 ،3دانشگاه کارآفری به عنواح نسل سشوم دانششگاه
ها ،نقش برجسته ای در توسعه و رشد جوامع داشته و به تعبير برخی بزرگاح ،موتور م رد توسعه جوامع بشمار می آید .در ایشراح
نيز با توجه به توسعه آموزش عالی و بر اساس سند چشم انداز توسعه ،باید اقتصاد کشور تا سال  1101مبتنی بر دانشش باششدل لشذا
توسعه دانشگاه کارآفری و اقتصاد دانش بنياح ضرورت دارد .لذا ای پژوهش در پشی بررسشی ایش موضشوع اسشت کشه آیشا دانششگاه
کارآفری بر توسعه کسب و کارهای دانش بنياح تاثير دارد؟
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 .2-9دانشگاه کارآفری
دانشگاه کارآفری یك سيستم اجتماعی است که در آح واحدهای سازمانی درونی ،ازجمله گشروه هشای آموزششی ،مراکشز پژوهششی،
اعضای هيات علمی و دانشکده هایش تالش می کنند تا با نياز های واقعی بازار و م شيط( اقتصشادی ،اجتمشاعی و فرهنگشی) پاسش
بدهند و نه تنها به نوآوری بپردازند بل که با ایجاد ترييرات اساسی در عملکرد خودشاح به طور مستمر اقدام کنند(بلنکر و همکشاراح،
.)5002
روپکه )1992( 4دانشگاه کارآفری را به عنواح سازماح کارآفری مد نظر قرار داده و نظرات خود را در سه آیشتم دسشته بنشدی مشی
کند :اول ،دانشگاه ،به عنواح یك سازماح ،یك شيوه مدیریتی کارآفرینانه را بکار بگيردل دوم اینکه اعضا آح کارآفرینانه عمل کننشد و
سوم  ،از یك الگوی کارآفرینانه به منظو ر تعامل با م يط خو د پيروی نماید.
کریسم  5و همکارانش ( )1992بر ای عقيده اند که دانشگاه کارآفری در برگيرنده "خلق شرکت های مخاطره آميز جدید توسط
اساتيد دانشگاهی ،تکنسي ها و دانشجویاح" می باشد .دیل )1992(6به انتقشال فنشاوری دانششگاهی اششاره نمشوده و آح را تالششی
رسمی برای تبدیل ت قيقات دانشگاهی به سرمایه می داند ،وی معتقد است که ای تالش های رسمی در قالب واحشدهایی سشازمانی
تعریف می گردند که مسئوليت صریح ارتقا انتقال فناوری را بر عهده دارند..
تراچنبرگ )5000( 7معتقد است که دانشگاه کارآفری نوی دانشگاهی است که اوو ،م لی برای کسب درآمد باشد و بشه اسشتقالل
مالی دست یابد ،ثانيا ،به دانشجویاح خود به چشم مشتریاح بنگرد ،ثالثا ،اساتيد و مجریاح با هم ارتباط برقرار کنند ،رابعا ،در تمشاس
با دنيایی باشد که ادعا می کند به دانشجویاح آموزش های وزم برای آح را می دهشد ،و خامسشا ،عليشرغم ششکایت هشا دربشاره تنشزل
وضعيت ظاهری ،واقعاً رو به رشد و بهبود باشد.
کالرد ،)1992( 8یکی از صاحب نظراح مهم و از اولي کسانی است که دانشگاه کارآفری را در اروپا مطرح کرده ،اعتقاد دارد که در
هزاره ی جدید دانشگاه های پویا ،دانشگاه هایی هستند که کارآفری باششند و بتواننشد ارزش هشای تخصصشی و مشدیریتی را تلفيشق
کنند(احمدی)1990 ،ل وی معتقد است که دانشگاه های پویا در قرح بيست و یکم دانشگاه هایی هستند که کارآفری بوده و بتوانند
ارزش های تخصصی و مدیریتی را ارئه کنند .وی همچني اظهار می دارد که هدفمند کردح فعاليت ها ،ایجاد توازح مياح پشژوهش
ها ،آموزش و خدمات اجتماعی و تنوع در تأمي بودجه از جمله ویژگی های بارز دانشگاه های پویا در قرح جدیشد اسشت  .همچنشي
وی از دانشگاه کارآفری دو نوع تعریف ارایه کرده است  .در تعریف  ،اول اعتقاد دارد دانشگاه کارآفری دانشگاهی است که بشه طشور
فعال تالش می کند تا درباره ی کسب وکارها به نوآوری بپردازد و تالش می کند تا در شکل دادح آینده ی جامعه مثمر ثمر باشدل و
در تعریف دوم خود اعتقاد دارد دانشگاه کارآفری  ،دانشگاهی است نشوآور ،خطرپشذیر و پشرور ش دهنشده ی رفتارهشای کارآفرینانشه.
دانشگاه کارآفری اصووً به مفهوم داشت کنش کارآفرینانه در راهبردها ،ساختارها و عملکردهای دانشگاه می باشد (فکور)1921،که
انگيزه ی خالقيت در آح توسعه یافته و نوآوری ها و ایده های جدید در آح خلق می شوند (دبشا و رضشایی زاده .)1990،همچنشي
کالرد ( )1992مفهوم دانشگاه کارآفری مدرح را معرفی نموده و راه را برای نویسندگاح آتشی همشوار کشرد .وی عقایشد بنيشادی و
اثرگذارش را در اثر خود "خلق دانشگاه های کارآفری  :مسيرهای سازمانی تريير "9بياح نمشود (سشالم زاده و همکشاراح .)5011 ،از
دیدگاه کالرد چهار منبع مختلف فشار که موجب تريير دانشگاه ها به سمت دانشگاه کارآفری گردیده اسشت عبارتنشد از :افشزایش
تعداد دانشجویاحل تقاضای مهارت آموزی در دانشگا ه ها  ،ا ز جانب افرا د حرفه ای فوق العاده تخصصیل درخواسشت نتشایا بهتشر بشا
پرداخت پول کمترل و گسترش فوق العاده دانش .پيش فرض کالرد ای است که شيوه فعال ضشروری بشرای غلبشه دانششگاه هشا بشر
فشارهای یاد شده ،صرفاً متوجه اعضای هيئت علمی و دانشکده ها نيست ،بلکه یك تجدید سازمانی منظم کلی برای دانشگاه ضروری
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 .5-5کسب و کار دانش بنياح
کسب و کارهایی دانش بنياح هستند که نسبت باویی از دارایی های نا مشهود را دارا بوده و به شدت به عنشواح یشك منبشع رقشابتی
متکی هستند وجود دارد .اگر چه در تعریف کسب و کار مبتنی بر دانش توافق کمی وجود دارد اما بشر اسشاس نظشر گورمشاح و مشك
کارتی بيشار بانك ها و سازمانهای دولتی توافق نموده اند که کسب و کارهای دانش بنياح برخشی ویژگشی هشای زیشر را دارا هسشتند
(اکبر زاده و شفيع زاده :)1991 ،مهارت باو ،ت صيالت عالی نيروی کار ،سطح باوی ت قيق و توسشعه ،گشرایش زیشاد بشه صشادرات،
درصد باویی از دارایی های نا مشهود ،م صووت و خدمات با من نی عمر م صول.
کسب و کارهای دانش بنياح از فناوری های پيشرفته و یا فرایندهای نوآورانه در م صووت ،خدمات یا فرایندهای خود استفاده مشی
کنند (گورماح 12و همکاراح .)5002 ،کسب و کارهای دانش بنياح ،موسسات حقوقی اند که با ایجاد کسب وکارهای دانشش م شور
جهت تبدیل پایدار دانش به ثروت تشکيل شده و فعاليت های اقتصادی آنها همراه با فعاليت های ت قيق و توسشعه در زمينشه هشای
فناوری های نو و پيشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش م ور کمك می کننشد (مهشدوی ،ششي زی نالشدی و خدابنشده.)1990 ،
کسب و کار دانش بنياح یك هویت حقوقی خصوصی است که دارایی های فکری مهمتری دارایی آنها به ششمار مشی رود و در ایش
نوع کسب و کارها ت قيق و توسعه یك فرایند هميشگی است (مهدوی و همکاراح.)1990 ،
در کسب و کارهای دانش بنياح به تبيي و مدل سازی دانش ،غنی سازی دانش و انتقال دانش پرداخته مشی ششود .هشدف اصشلی از
تاسيس کسب و کارهای دانش بنياح ،کمك به هم افزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانش م ور ،گسترش اختراعات و نشوآوری هشا
و کاربرد آنها برای تجاری سازی نتایا ت قيق و توسعه اختراعات و کاربردی کردح آنها است (اکبرزاده و همکاراح.)1991 ،
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است .همچني پذیرش یك بنياح اداری منسجم و توانایی برنامه ریزی یکپارچه برای بخش های مختلشف سشازماح وزم بششمار مشی
آید.
10
پيتر شولت ( )5001اعتقاد دارد دانشگاه کارآفری دانشگاهی است که باید دو وظيفه را انجام دهشد  :اول آنکشه بایشد کارآفرینشاح
آینده را آ موزش بدهد تا کسب وکاری ایجاد کنند و هم چني روحيه ی کارآفرینانه را در دانشجویاح و در تمشام حشوزه هشا توسشعه
بدهند .دوم اینکه ،باید خودش کارآفرینانه عمل کند ،مراکز رشد کسب وکار را سازماندهی کند ،پارد فناوری و مواردی نظير آح را
ایجاد کند ،دانشجویاح را در ای سازماح ها درگير کند و به کمك آنها دانشجویاح و فار الت صيالح را در ایجاد کسب وکشار یشاری
کرده و باوخره اینکه بتواند از نظر مالی استقالل پيدا کند(حسنقلی پور ،قلی پور ،روشندل اربطانی.)1990 ،
تراچنبرگ معتقد است دانشگاه کارآفری جدید دانشگاهی است که:
 .9م لی برای کسب درآمد باشد و به استقالل مالی دست یابد
 .2به دانشجویاح خود به چشم مشتریاح بنگرد
 .8اساتيد و مجریاح با هم ارتباط برقرار کنند
 .4با م يط ها ،نهادها و موسسه های درگير در آموزش تجاری سازی در تماس باشد
 .5به رغم شکایت ها درباره ی کاهش وضعيت ظاهری ،واقعاً روبه رشد و بهبود باشد.
دانشگاه کارآفری توسعه ی اقتصادی را به عنواح یك عملکرد جدید دانشگاهی به آمشوزش و پشژوهش پيونشد مشی زنشد .ایش امشر
"سرمایه ای کردح دانش " است که قلب ماموریت جدید دانشگاه را تشکيل داده ،پيوند دانشگاه را با کاربراح دانش م کم تر کرده و
دانشگاه را به عملگری اقتصادی تبدیل می کند(اتزوویتز.)5009 ،11
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 .9نتيجه گيری
مطالعات نشاح داده است که اقتصاد کسب و کار دانش بنياح شامل چند م ور است از جمله آموزش منابع انسانی ،زیرساخت های
اطالعات و ارتباطات .ای م ورها توسط دانشگاه کارافری ت قق پيدا خواهد کرد چرا که در دانشگاه کارافری دانش جدید کشه بشر
طرف کننده نياز جامعه است آموزش داده می شود و مهمتری وظایف دانششگاه کشارآفری بعنشواح دانششگاه نسشل سشوم ،آمشوزش،
پژوهش و مشارکت در بخش اقتصادی جامعه است .در دانشگاه کارافری به زیرساخت های اطالعاتی توجه خشا مشی ششود و ایش
زیرساخت ها بر رشد توليدات اثر دارد چرا که ای زیرساخت ها منجر به اثربخشی توزیع دانش و اطالعات می شود و باعش بهبشود
فرایند توليد ،تعميق سرمایه ،پيشرفت فناوری و کيفيت نيروی کار می شود(ميرانی ،شي اسمعيلی و ميرانی.)1999 ،
از توجهات دانشگاه کارآفری بر تجاری سازی( 15مانند خدمات ،مشاوره ،فعاليت های توسعه ای و… و هم کاوسازی( 16مانند حشق
اختراع ،حق امتياز ،شرکت های تازه تأسيس متعلق به اعضای هيأت علمی یا دانششجویاح) اسشت)ژاکشوب .)5009 ،17ایش تجشاری
سازی دانش دانشگاهی منجر به گسترش کسب و کارهای دانش بنياح می شود.
سابوتزکی )1999( 18بر ای باور است که دانشگاه کارآفری با خصيصه های مشارکت نزدیك تر دانشگاه-صنعت ،مسشئوليت بيششتر
هيات علمی در قبال دسترسی به منابع خارجی تامي مالی ،و ویژگی مدیریتی در زمينه حاکميت نهشادی ،رهبشری و برنامشه ریشزی
شناخته می شود .لذا دانشگاه کارآفری منجر به گسترش کسب و کارهای دانش بنياح شده که خود منجر به توسعه اقتصشاد دانشش
بنياح در جامعه می گردد.
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تورناتزکی 13و همکارانش ( )5005در تعریف دانشگاه کارآفری  ،مشارکت در ت قيقات دانشگاهی ،کارآموزی دانشجویی ،برنامه های
انتقال فناوری و حل مسائل صنعتی را مد نظر قرار داده و جنبه صنعتی روابط دانشگاهی را تبيي کردند .از دیشدگاه دیگشر دانششگاه
کارآفری عبارت است از ایجاد م يطی برای حمایت فعال از کاربست دانش و برانگيخت رفتارهای کارآفرینانه در مياح تمام اعضا و
ساختارهای مجموعه دانشگاهی .در ای رابطه تام کيوی 14معتقد است که مفهوم دانشگاه کارآفری در بر گيرنده ابعاد ذیل می باشد
(تام کيوی :)5009 ،برنامه ریزی استراتژیك بر طبق نيازهای جامعه و کسب و کشارل اسشتفاده کارآمشد از منشابع و سشنجش عملکشرد
براساس معيارهای اقتصادل توسعه و تقویت همکاری با صنایعل ارائه ی خدمات مبتنی بشر دانششل حمایشت از سشرمایه گشذاری هشای
مخاطره آميز نوپا ،حمایت از ت قيق و توسعه و ایجاد حمایت از بنگاه های انشعابی و ارتقاء نوآوری .به طور کلی دانشگاه کار آفشری
مکانی است که مشاغل جدید در آح خلق می شوند و ای مراکز از افراد کارآفری حمایت می کنند  .ای حمایت شامل حمایت های
آموزشی مالی و بازاریابی است .سازماح یا دانشگاه کارآفرینانه را می تواح به عنواح نظام توانمندسازی افراد تلقی کرد که خالقيشت و
نوآفرینی آنها را به طور برنامه ریزی شده و سنجيده به کار می گيرد (ميرزایی اهرنجانی و مقيمی.)1925،
لذا دانشگاه های کارآفری منجر به ایجاد و گسترش کسب و کارهای دانش بنياح می شود .ای کسشب و کارهشای دانشش بنيشاح از
چند بعد بر رشد اقتصادی تاثير گذارند از جمله ای که آموزش مستمر افشراد ،ابشداعات جدیشد کسشب و کارهشا  ،زیشر سشاخت هشای
اطالعاتی با تسهيل زیر ساخت های ارتبا طی و همچني با گسترش نهاد های قانونی جهت حفظ مالکيت مادی و معنوی منجشر بشه
افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می شود (بهبودی و اميری.)1929 ،
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 مجموعه مقشاوت،""بررسی موانع کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی در دانشگاه های ایراح،)1990(  فریدوح،احمدی
. دانشگاه کردستاح، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، آینده نگری،اولي همایش بينالمللی مدیریت
) بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجشاد و توسشعه کسشب و کارهشای دانشش1991( ، احساح، شفيع زاده،نجمه،اکبرزاده
99  شماره، سال نهم، فصلنامه تخصصی پارد ها و مراکز رشد،بنياح
 فصشلنامه علمشی،" "رابطه بلند مدت اقتصاد دانش بنياح و رشد اقتصادی در ایراح،)1929( ، بهزاد، اميری، داود،بهبودی
.29  بهار و تابستاح،1  شماره، سال دوم،پژوهشی سياست علم و فناوری
 "بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفری در ایراح و کشورهای منتخب و،)1990( ، رحيم و م مد صادق رضایی زاده، دبا
، آینشده نگشری، مجموعه مقاوت اولي همایش بي المللی مدیریت، "ارایه توصيه های کاربردی برای توسعه آح در کشور
. دانشگاه کردستاح،کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
 موانشع تجشاری سشازی دانشش درکشارآفرینی،)1990( ، طشاهر، روششندل اربطشانی،  آریش، قلی پور، حکيمه،حسنقلی پور
122-129  صص، شماره چهاردهم، دوره چهارم، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی،"دانشگاهی
فصلنامه تخصصی رشد فناوری،" زمينه های پيدایش و ن وه دستيابی، "دانشگاه کارآفرینیل مفهوم،)1921( ،  بهم،فکور
 اقتصاد دانش بنياح و توسعه پایدار (طراحی و آزموح یك مدل ت ليلشی بشا،)1929( ، عليرضا، اسالمی فر، حميد،ناظمياح
99  شماره، سال هجدهم، مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه،)داده های جهانی
 " ت ليل اثربخشی پار کهای علم و فنشاوری بشه کمشك،)1990( ، ليال، خدابنده، م مود،  شي زی نالدی، حميد،مهدوی
 شماره، سال هفتم، فصلنامه رشد فناوری.نتایا فرایند ارزیابی شرد تهای داح شبنياح مستقر در پار کهای علم و فناوری
. 53 - 60  صص،27
 "بررسی ثریرثا ثصادیدا اثبیی ب بیدر بیر رییا دربیاثا ار،)1999( ، واو، ميرانی، شاماح، شي اسمعيلی، نينا،ميرانی
 دیی و بدهی،  سید بمی،،یا سی ا، دث،  فدین ده هیایریص عی ا اثبهیعاو نیدا ثبدیدب اثبهیددو المثا ثسیده،"ثیرث
99  دبدادر،هایریص اثبی
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