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Today increasing the level of education of human resources and 
reducing job opportunities due to the economic crisis in the current 
world, has become one of the major challenges of societies around 
the world. Academic entrepreneurship is increasingly important in 
order to find new ways to compete, increase job opportunities, 
succeed in uncertain and unpredictable environments, and find 
solutions to many challenges at the local and global levels. The 
purpose of this study is to identify barriers to the development of 
academic entrepreneurship and commercialization of knowledge in 
Razi university using a structural interpretive approach. The 
research method is a quantitative method, in terms of applied 
purpose and descriptive-analytical in terms of methodology. the 
statistical population of the study was university professors and 
university entrepreneurs at Razi university that who were selected 
by purposive sampling method according to indicators such as 
experience, expertise, willingness and ability to participate and 
availability. in order to prepare the data, first by reviewing the 
theoretical foundations and using the opinions of 19 university 
professors and entrepreneurs at Razi university, the most 
important obstacles to entrepreneurship development and 
knowledge commercialization in Razi university were identified 
through delphi method and structural-interpretive modeling 
method was used for data analysis. the results show that among 
barriers to entrepreneurship development and commercialization 
of knowledge, different motivation of industry activists and 
university and lack of communication and networks between 
investors, industry activists and academics as the key factors in this 
study were recognized. 
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     مقاله پژوهشی      

  ي سازي تجار  و  یدانشگاه  ین یتوسعه کارآفر  یشناسب یآس  يالگو   یطراح
  ي ساختار ير یتفس کردیدانش با رو
   4بهور نی، شه 3یمیکر نی، حس2بخشم الدیم ، *1فرد یمحمدرسول الماس

  .ران یکرمانشاه، ا ، يدانشگاه راز ، يو حسابدار تی ریدانشکده مد ت، ی ریگروه مد ار،یاستاد  -1
  .رانیکرمانشاه، ا  ، يدانشگاه راز  ، یدانشکده علوم اجتماع ،ی نیو کارآفر تی ریارشد، گروه مد ی کارشناس - 3و2
    . رانیکرمانشاه، ا  ، يدانشگاه راز  ، یدانشکده علوم اجتماع ، ینیو کارآفر تی ریگروه مد ، يدکتر يدانشجو  -4
  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  1399/ 08/ 18 دریافت مقاله: 
  1399/ 11/ 07 بازنگري مقاله: 
  1399/ 11/ 28پذیرش مقاله: 

 لی به دل ی شغل يهاو کاهش فرصت  یانسان   يروها ین التیسطح تحص  شی امروزه، افزا  
از معضالت بزرگ جوامع در سراسر جهان   ی کیبه    ، یدر جهان کنون  يبحران اقتصاد

کارآفر  لیتبد است.  رقابت،   دیجد  يها روش   افتن یمنظور  به   یدانشگاه   ین یشده 
و   ین یبش یپ   رقابلیو غ  مئن نامط  يهاط یدر مح   تی موفق  ،یشغل   يهافرصت   شی افزا

 یروزافزون   تی از اهم  ،ی و جهان  یحل مقابله با معضالت متعدد در سطوح محل راه   افتن ی
و   یدانشگاه  ینیموانع توسعه کارآفر  ییبرخوردار است. هدف پژوهش حاضر، شناسا

است.   يساختار   يریتفس   کردیبا استفاده از رو  يراز   دانش در دانشگاه   يسازي تجار 
کم   رپژوهش حاض نوع،  لحاظ  کاربرد  ،یاز  هدف،  نظر  نظر روش   ياز  از   ،ی شناسو 

توصبه آمار  یل یتحل  -یفی صورت  جامعه  دانشگاه   ياست.  استادان  و   یپژوهش، 
راز   یدانشگاه  نان یکارآفر با روش نمونه   يدر دانشگاه  با   يریگبودند که  هدفمند و 

و در دسترس   ارکتمش  ییو توانا  لی همچون تجربه، تخصص، تما  ییهاتوجه به شاخص 
و استفاده از نظرات  ينظر یها ابتدا با مرور مبانداده  هی ته ي. برادیبودن انتخاب گرد

 ،ی روش دلف  قیاز طر  ،يدر دانشگاه راز   یدانشگاه   نانینفر از استادان و کارآفر  19
و   یی شناسا  يراز   دانش در دانشگاه  يسازي و تجار   ین یموانع توسعه کارآفر  ن یترمهم

استفاده شد.   ير یتفس   -يساختار   يسازاز روش مدل  زیاطالعات ن  لیوتحل ه یتجز  يبرا
م  جینتا نشان  ب  دهدی پژوهش  از  کارآفر  ن یکه  توسعه  و   یدانشگاه   ین یموانع 

انگ  يسازي تجار  و   زه یدانش،  ارتباطات  نبود  و  دانشگاه  و  صنعت  فعاالن  متفاوت 
دانشگاه   گذاران،ه یسرما  انیم  ییهاشبکه    نیتري د یعنوان کلبه   انیفعاالن صنعت و 
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 مقدمه 
ی تحقیقات خود  ساز ی تجار از طریق    مؤسسات و    ها دانشگاه تمایل دارند با همکاری سایر    ها دانشگاه امروزه، بسیاری از  

  دولتی،  کاهش بودجه  آموزش، محدودیت و  ی تجاری، در امر توسعه و رشد اقتصادی مشارکت کنند. توزیع ها ت ی فعال و 
  انجام   و   اقتصادی   توسعه   به   بیشتر ها  دانشگاه   است،   شده   محور موجب دانش   اقتصاد   متغیر   تقاضاهای   و   جهانی   رقابت 

منبعی باارزش در ایجاد رشد اقتصادی    عنوان به دانش    جایگاه   . 1( ۲۰۲۰  و، ی تون )   باشند   داشته   توجه   های کارآفرینانه فعالیت 
  عنوان به و تحقق اقتصادی مبتنی بر دانش، سبب ایجاد انتظارات جدیدی از دانشگاه در راستای ایفای نقش جدیدی  

.  ۲( ۲۰11  ، و همکاران   چ ی تودوروو   ام ی ل ی و )   ی قبلی یعنی آموزش و پژوهش شده است ها نقش در کنار    ها پژوهش ی  ساز ی تجار 
  ن ی کارآفر بیشتر به سمت    ها دانشگاه تعلق داشته و به این دلیل    ها دانشگاه ی به  توجه قابل ، سهم  ان ی بن دانش در اقتصاد  

راهبرد توسعه   . ( ۲۰1۶ ، و همکاران  رادمنش )  تا بتوانند در این اقتصاد به رقابت مفید بپردازند   شوند ی م شدن سوق داده 
که در دنیای رقابتی    باشد ی زا در توسعه اقتصادی جامعه م عنوان راهکاری اصولی، پایدار و درون کارآفرینی دانشگاهی به 

در   رگذار ی ها، تنها راه حضور تأث آن  ی ساز ی و توسعه تجار  ها ی فناور   ی ساز ی در قالب بوم   ان ی بن امروز توسعه اقتصاد دانش 
   . ( ۲۰1۶،  و همکاران   ی لرگان   ی ر ی م ا )   باشد ی م جهان    اقتصادی   ی ها جریانات و توازن رقابت 

عنوان پلی میان کارآفرینی و انتقال فناوری در یک محیط دانشگاهی  دانش به   ی ساز ی کارآفرینی دانشگاهی و تجار 
سزای خود  ه نی دانشگاهی با توجه به نقش ب ی کارآفر .  3( ۲۰1۵ ، ی نسک ی و برزز   بوسکا ی گرز - ل ی کزم )   شود ی گرفته م در نظر 

، ارتقا و توسعه اقتصاد محلی، افزایش سطح  در بخش تحقیقات دانشگاهی   ی گذار ه ی در توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، سرما 
ها جهت حرکت در مسیر مربوط به فلسفه وجودی خود و کمک به  تحقیقات دانشگاهی و کمک به دانشگاه   ی ساز ی تجار 

  موضوعات موردتوجه   ن ی تر به یکی از مهم   ، مالی   ی ها مستعد از طریق پاداش   ی علم ئت ی ها در جهت جذب و حفظ ه دانشگاه 
ها ابزار بسیار مهمی در تسهیل  است که دانشگاه  شده  رفته ی پذ  این مطلب  . ( ۲۰۰۴شان،  )  ت شده اس ها دانشگاه دولت و 

ها  ها هستیم، دانشگاه دانشگاه دانش هستند و ازآنجاکه شاهد توسعه روزافزون دانش در    اقتصاد مبتنی بر   ی ر ی گ شکل 
ها در سراسر  دولت   ، به همین دلیل   ؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه عمل کنند   کننده ع ی عنوان تسر به   توانند ی م 

دانشگاه   ، جهان  تبدیل  برای  تالش  حال  دانشگاه  در  به  هستن ها  پورکر   ی پژوهش جهرم ) د  کارآفرین  .  ( ۲۰1۴  ، ی م ی و 
کارآفرینی دانشگاهی را درگیری    ، ، اغلب ها در توسعه اقتصادی است به معنی مشارکت دانشگاه   ، کارآفرینی دانشگاهی 

یند انتقال  ا بازیگران فر   ن ی تر و کارآفرینان دانشگاهی را مهم   دانند ی تحقیقاتشان م   ی ساز ی مستقیم دانشگاهیان در تجار 
کارآفرینانه را   ی وکارها د و کسب ون ش می شده وارد بازار دانش تجاری   که با  کنند ی فناوری از دانشگاه به صنعت معرفی م 

   . ( ۲۰11،  و همکاران   ی فارس   ی دالله ی )   د کنن ی ایجاد م 
زایشی    ی ها منجر به ایجاد شرکت   ، ت ی نها   یندی است مرتبط با انتقال دانش و فناوری که در ا فر   ی، ساز ی یند تجار ا فر 

 از  بیش  ما  کشور  ، ها م ی تحر  دلیل  به  اخیر،  ی ها سال  طی .  ۴( ۲۰۰۵پاورز و مک دوگال،  )   د ش نوپا خواهد    ی ها یا شرکت 

 بر  مبتنی  که  یا اقتصادی  مقاومتی  اقتصاد  بحث  است  سالی  چند  که  جایی  تا  است،  شده  اقتصادی  درگیر مشکالت  گذشته 

 مشکالت  بار  از  و  کند  حرکت  راستا  این  در  کشور   که ن ی ا  برای  بنابراین،  است؛  شده   مطرح  باشد،  داخل  تولید  و  دانش 

 استفاده  بر  عالوه  تا  شود  تبدیل  خدمات  و  کال  به  باید  دشده ی تول  دارد. دانش  دانش نیاز  ی ساز ی تجار  به  بکاهد  اقتصادی 

آموزش   نظام  دانش،  بر  مبتنی  اقتصاد  و  مقاومتی  اقتصاد  سمت  به  حرکت  راستای  باشد. در  درآمدزا  کشور  برای  داخلی بتواند 
.  دارند  بر عهده  سنگینی  فه ی وظ انسانی  نیروی  متولیان تربیت  ن ی چن هم  و  دانش  تولید  متولیان  عنوان به  ها دانشگاه  و  عالی 
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 به  کار  بازار  با  متناسب  و  کنند  شناسایی  را  ی الملل ن ی ب  ی بازارهای ازها ی ن  ن ی چن هم  و  داخل  بازار  ی ازها ی ن  باید  ها دانشگاه 

و   ی ار ی )  کنند  بازار  وارد  و  تبدیل  محصول  به  را  خود  ی ها ده ی ا  و  دانش  بتوانند  نیروها  این  بپردازند تا  ماهر  نیروهای  تربیت 
یی است که  ها شرکت همکاری دارند بیشتر از    ها دانشگاه یی که با  ها شرکت ی در  ور بهره ،  . از سوی دیگر ( ۲۰1۹  ، همکاران 

ی  نوار ی و  سودآور ی،  ور بهره موجب دستیابی به مزایای    توانند ی م   ها دانشگاه مشارکت و ارتباطی در پژوهش ندارند؛ زیرا 
 .  1( ۲۰۰۷  و، ی وانگ و ل )   شوند 

 عالی  آموزش  مراکز  و  ها در دانشگاه  نتوانستند  ان ی بن دانش های  شرکت  ی دانشگاهی، ن ی کارآفر  ضرورت  و  اهمیت  باوجود 

 تجاری  ایران،  کشور  مواجه هستند. در  موانعی  مسیر با  این  در  و  شوند  ایجاد  دانشگاهیان  تحقیقات  ی ساز ی تجار  هدف  با 

 محدود  توسعه،  فناوری،  تحقیق،  زنجیره  نبودن  خصوصی،  نامناسب بخش  عملکرد  و  بازار  ضعف  و  تحقیقات  نتایج  نبودن 

 ترین مهم  از  ملی،  سطح  در  فناوری  تغییرات  و  نوآوری  بودن  محدود  فناوری کشور،  در  داخلی  نقشه متخصصان  بودن 

 به  علمی  های پژوهش  نتایج  از  که  شود می  موجب  موجود  وضعیت  است. ادامه  فناوری  و توسعه  علم  تولید  بخش  معضالت 

  باشند  نداشته  زمینه  این  در  گذاری سرمایه  برای  ای انگیزه  غیردولتی،  و  دولتی  های بخش  و  نشود  مطلوب استفاده  نحو 
ش دولت، وزارتخانه  و بیان کرد که فشارهای روزافزونی که بر د   گونه ن ی ا   توان ی م   ی طورکل به .  ( ۲۰1۴  ، و همکاران   ان ی حافظ ) 

  ی کار ی آموختگان و ب و افزایش تعداد دانش  سو ک ی اخیر از   ی ها فناوری و کاهش بودجه دولتی در سال تحقیقات و  علوم، 
ه با این مسائل و  ه عنوان ابزاری برای مواج دانش را به  ی ساز ی کارآفرینی دانشگاهی و تجار نقش  فزاینده از سویی دیگر، 

 .  ( ۲۰1۰  ، و همکاران   زاده   ف ی شر )   ت بدیهی و روشن ساخته اس   مشکالت کاماًل
 است  گشته  تبدیل  ضرورت  یک  مزیت به  یک  از  ی دان،ش ساز ی تجار  ی و ن ی کارآفر ایران به   ی ها دانشگاه  ورود  امروزه 

 کنند  صنعت  وارد  را  خود  علمی  ی ها افته مؤثر ی  نحوی  به  اند نتوانسته  هنوز  ما  کنونی  ی ها دانشگاه که   است  ی در حال  این  و 

 رابطه  در  بنیادین  مطالعات  انجام  مسئله، مستلزم  این  واقعی  علت  سازند. تعیین  برقرار  دانشگاه  و  بین صنعت  مؤثر  تعاملی  و 

ی توسعه کارآفرینی دانشگاهی  شناس ب ی آس د. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی  باش ی م  موانع موجود  و  ت معضال  با 
که موانع   است  این  پژوهش  اصلی  پرسش  باشد؛ لذا می ی دانش با رویکرد تفسیری ساختاری در دانشگاه رازی  ساز ی تجار و  

 ؟ اند کدم رازی    دانشگاه در    دانش   ی ساز ی تجار   کارآفرینی و توسعه  

 مبانی نظری

 ی دانشگاهینیکارآفر
های  در دهه . کنند هایی هستند که نقش کلیدی در جامعه برای انجام آموزش و پژوهش ایفا می ها سازمان انشگاه د 

ی دانشگاهی به صنعت و  ها ی فناور عالوه بر آموزش و پژوهش، اقدامات خود را بر انتقال  ها  اخیر، بسیاری از دانشگاه 
به هر فعالیتی    کارآفرینی دانشگاهی .  ۲( ۲۰13،  و همکاران   پرکمن )   اند ساخته متمرکز  ی نتایج تحقیقات خود نیز  ساز ی تجار 

  سسه ؤ مالی برای فرد یا م  ی ها دارد که منجر به پاداش سنتی دانشگاه اعم از آموزش و پژوهش اشاره  ی ها فراتر از نقش 
افزایش ارزش اقتصادی دستاوردهای علمی،    راستای یندی در  ا فر   ، کارآفرینی دانشگاهی .  3( ۲۰1۹اوربان و چانتسون،  )   د شو 

مختلفی نظیر همکاری    ی ها ت ی فعال .  ۴( ۲۰۲۰،  و همکاران   نگر ی هوس )   وکار است کسب انتقال و کاربرد دانش بین دانشگاه و  
آموزش کارآفرینی به افراد خارج    و   ان ی بن زایشی دانش  ی ها تحقیقاتی با صنعت، اعطای حق امتیاز و مجوز، ایجاد شرکت 

  ها ت ی . این فعال کنند ی ها برای تحقق اهداف کارآفرینی خود از آن استفاده م همگی ابزاری هستند که دانشگاه   ، از دانشگاه 

 
1 Wang & Liu 
2 Perkmann 
3 Urban & Chantson 
4 Hossinger 
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 محدودیت و کاهش بودجه آموزش،   . توزیع 1( ۲۰1۹و سکوندو،    پا ی ر )   شود ی دانشگاهی شناخته م عنوان کارآفرینی  به 

 توسعه  به  بیشتر  عالی  آموزش  است مؤسسات  شده  محور موجب دانش  اقتصاد  متغیر  تقاضاهای  و  جهانی  رقابت  دولتی، 

 . ( ۲۰۲۰  و، ی تون ) باشند   داشته  توجه  های کارآفرینانه فعالیت  انجام  و  اقتصادی 
پاورز و مک دوگال،  ) بستگی دارد  رقابت پایدار در اقتصاد جهانی، به نقاط قوت مبتنی بر فناوری و علم روز دنیا  

یابی به  های دست ازمانی، به توانایی استفاده از فناوری جدید و زمینه . یعنی رمز موفقیت هر فعالیت تجاری و س ( ۲۰۰۵
سطوح مهارتی در    ها و توسعه بازارهای جدید، توسعه محصولت جدید، رسیدن به بهترین عملکرد در مدیریت شرکت 

ها داشته  شبرد آن توجهی در پی تواند سهم قابل ها همه مواردی هستند که دانشگاه می میان نیروی کار بستگی دارد. این 
مراکزی که نقش بسیار مهمی در کارآفرینی دانشگاهی و انتقال    ن ی تر . یکی از مهم ( ۲۰۰۵پاورز و مک دوگال،  ) باشد  

فناوری، دفاتری متشکل از  ، دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی است. دفاتر انتقال  کند ی دانش از دانشگاه به صنعت ایفا م 
   . ۲( ۲۰1۵  ت، ی و را   گل ی س )   نوظهور هستند   ی ساز ی تجار   ی ها ی استراتژ   متناسب برای حمایت از   ی ها مهارت   با   ی کارکنان 

بود. قانونی که حق    1۹8۰در سال    3یکی از نقاط عطف دوره زمانی کارآفرینی دانشگاهی، تصویب قانون بای دال 
نوآوری  بر  اعطا می مالکیت  را  بود  مالی شده  تأمین  توسط دولت  که  اساسی  هایی  رشد  بای دال موجب  قانون  کرد. 

  انداز چشم در    ۴یونسکو   سازمان جهانی .  ( ۲۰۰۴شان،  ) ها شد  دانشگاه سازی فناوری در  های انتقال و تجاری زیرساخت 
ی نوین  ها دانشگاه که    کند ی م ، بیان  ۲1ی نوین برای قرن  ها دانشگاه خصوص  از خود درباره آموزش عالی و به   شده ف ی توص 

، آموزش  باتجربه به کارآفرینانی ماهر و    آموختگان دانش دانشجویان و    شدن ل ی تبد   منظور به ی هستند که در آن،  نوع به 
تعاریف مختلفی که از کارآفرینی دانشگاهی   1  . در جدول ( ۲۰۲۰  و، ی تون ) د  اب ی ی م توسعه  روز روزبه ی کارآفرینی  ها مهارت 

 است.    شده داده خالصه شرح    طور به است    شده ان ی ب 

 ی دانشگاهینیکارآفر. تعاریف 1جدول 
 محقق )محققان(  تعریف 

فعالیت  معنـای  بـه  عمدتًا  دانشـگاهی  مانند  کـارآفرینی  الگو محور،  اوت های  مجوزها  اسپین  و  ها 
درصورتی تعریف  است،  کـه  شده  غیررسـمی  غیرتجاری  و  تجاری  اقدامات  سـایر  شـامل  بایـد  که 

عالوه، کارآفرینی دانشگاهی، هر نوع فعالیت نوآور همراه با  ماهیـت کارآفرینانـه دارنـد نیـز باشـد. به 
س یا تحقیق هستند و به نتایج مالی  های سـنتی دانشگاهی، مانند تدری ریسـک کـه فراتـر از نقش 
می  دانشـگاه  یا  فرد  دربرمی برای  نیـز  را  فعالیت انجامند  این  مالی  دستاوردهای  می گیرد.  تواند  ها 

 مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم حاصـل افـزایش شهرت، پرستیژ، تأثیرات یا منافع اجتماعی باشد.

 ( ۲۰1۹  ، و همکاران   ی گودرز ) 

؛ جایی  باشد ی م   وکار کسب کارآفرینی دانشگاهی، محصول ارتباط و همکاری نزدیک دانشگاه و دنیای  

.  رد ی پذ ی م منابع دانشگاهی(    راز ی غ به که دانشگاه مسئولیت بیشتری را برای به دست آوردن منابع مالی ) 

 ی، عوامل اصلی موفقیت خواهند بود.ز ی ر برنامه در این دانشگاه، اخالق مدیریتی، رهبری و  

 ۵( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ال ی بزان   ) 

کارآفرینی دانشگاهی، فرایندی است که با توجه به ماهیت خود، مزایایی برای دانشگاه و شرکت به  
ی دانشگاه بهره ببرد و از طرفی دانشگاه نیز از  ها تجربه از نتایج تحقیق و    تواند ی م همراه دارد. شرکت  

ی از قبیل افزایش مهارت در تحقیقات با سطح پیشرفته، افزایش دانش در مورد نیازهای  موارد طریق  
، افزایش کیفیت تدریس و ارتقای کارکنان از طریق همکاری با صنعت، از  وکار کسب واقعی دنیای  

 .خواهد شد   مند بهره کارآفرینی دانشگاهی  

  ۶( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ولو ی ون ت ) 

 
1 Rippa & Secundo 
2 Siegel & Wright 
3 Bayh dole 
4 Unesco 
5 Bezanilla 
6 Toniolo 
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 محقق )محققان(  تعریف 

دوم   انقالب  نتیجه  دانشگاهی،  به    است   ی دانشگاه کارآفرینی  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  که 
 افزود.  باشد ی م ی اصلی دانشگاه که متشکل از تدریس و تحقیق  ها ت ی مأمور 

 1( ۲۰۲۰تترووا و ولکووا،  ) 

در آزمایشگاه    قبالً شرکت یا مؤسسه تجاری توسط دانشگاهیانی که    س ی تأس کارآفرینی دانشگاهی به  
 اشاره دارد.  اند بوده ی مربوط به دانشگاه مرجع، مشغول  ها بخش یا  

  ۲( ۲۰1۹  ، و همکاران   گوا ) 

از مالکیت   و حمایت  نوآوری  افشای  با  فرایند  این  دانشگاهی، فرایندی مداوم است که  کارآفرینی 
صدور    نامه توافق ی که از طریق  ساز ی تجار شرکا صنعتی، انتخاب مکانیسم    ن ی تأم معنوی، آگاهی و  
 .رد ی گ ی م انجام    ر ی پذ امکان جدید به شکل شرکت زایشی    وکار کسب ی یک  انداز راه مجوز فناوری یا  

وود،    ; ۲۰1۹و سکوندو،    پا ی ر ) 
۲۰11 )3 

 سازی دانش  تجاری 
ها  ها، مشارکت دانشگاه ترین آن شود که یکی از مهم ها و ابعاد گوناگونی بررسی می کارآفرینی در دانشگاه از جنبه 

سازی دانش است. از طرف دیگر، با توجه  وکار و به عبارتی، تجاری کسب   اقتصادی جوامع بـا ورود به حوزه   در توسعه 
این مقوله برای حفظ بقای آن، ضروری است. کارآفرینی مبتنی بر    شده در جهان، توجه دانشگاه بهبـه تحولت انجام 

ای و ... و هـم کالسازی)ماننـد حق  های توسعه سازی مانند خدمات مشاوره، فعالیت تجاری   دانشگاه، هم دربرگیرنده 
و ساکون،    شووا ی گر ) است  علمی یا دانشجویان(  تأسیس متعلق به اعضای هیئت های تازه اختراع، حق امتیاز، شرکت 

ها و سـایر نهادهـای  درآمدزایی را برای دانشگاه   سازی دانش، یـک منبع بالقوه . تجاری ۴(۲۰۲۰،  و همکاران   ی رو   ; ۲۰۲۰
ممکن است که  دهد، مسلمًا این امر زمانی  کاهش عمومی را می   ها به بودجه کند و وابستگی آن پژوهشی فراهم می 

سازی فناوری، فرایندی ساده و  مند تبدیل شود. فرایند تجاری ها به یک فعالیت نظام سازی دانش در دانشگاه تجاری 
د  کننی م های گوناگون در آن ایفای نقش خطی نیست بلکه فرایندی پیچیده است کـه بازیگران متعدد بـا توانمندی 

 .( ۲۰1۰  ، و همکاران   پور   ی حسنقل ) 
ی فناورانه یک کشور وجود دارد. تولید علم، تنها شرط توسعه  ها شرفت ی پ همواره، فاصله محسوسی میان تولید علم و  

بتواند خود را در قالب    دشده ی تول یک کشور نخواهد بود بلکه این توسعه زمانی محقق خواهد شد که این علم و فناوری 
  ها دانشگاه با توجه به ماهیت    . ۵( ۲۰1۹ارکس و هسو،  م ) شان دهد  محصول یا خدمتی در جامعه برای استفاده عموم مردم ن 

راه برای رسیدن به این امر )علم و    ن ی تر ی د ی کل ی،  ساز ی تجار مراکز تولید دانش و فناوری،    ن ی تر ی اصل یکی از    عنوان به 
ی از قبیل کسب درآمد و کاهش وابستگی  موارد از طریق    ز ی ن فناوری در قالب محصول یا خدمت( است. از طرفی دانشگاه  

،  وکار کسب به بودجه عمومی، افزایش مهارت در تحقیقات با سطح پیشرفته، افزایش دانش در مورد نیازهای واقعی دنیای  
از  افزایش کیفیت   ارتقای کارکنان  و  منتفع خواهد  ساز ی تجار تدریس  و    ولو ی تون   ; ۲۰۰۹بوئنستروف،  ) شد  ی دانش، 

تبدیل    مند نظام به یک فعالیت    ها دانشگاه ی دانش در  ساز ی تجار . مسلمًا این امر زمانی ممکن است که  ۶( ۲۰۲۰همکاران،  
از طریق    تواند ی م یی است که دانشگاه  ها راه   ن ی تر ی اصل ی دانش، یکی از  ساز ی تجار .  ( ۲۰1۰پور و همکاران،    ی حسنقل ) شود  

 .  ( ۲۰1۷  ، و همکاران   ش ی راند ی خ ) آن، رابطه خود را با صنعت و بخش خصوصی بهبود بخشد  
ی  ها ت ی فعال و مراکز آموزشی به کاربردها و    ها دانشگاه شده در  فرایند تبدیل منابع دانشی کسب   توان ی م ی را  ساز ی تجار 

  ( برخی از موانع 13۹۰)   امیری و همکاران در سال .  ( ۲۰1۰پور و همکاران،    ی حسنقل ) تجاری و صنعتی تعریف کرد  
  اثربخش ر ی غ از: مدیریت    عبارتند بر اثربخشی انتقال تجاری دانش از دانشگاه به صنعت را بیان کردند که    مؤثر گوناگون  

 
1 Tetrevova & Vlckova 
2 Guo 
3 Wood 
4 Gryshova & Sakun; Roy 
5 Marx & Hsu 
6 Buenstorf 
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ی  ساز ی تجار ی فکری دانشگاه، مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانش، انگیزه نداشتن پژوهشگران در  ها یی دارا 
همچنین اذعان دارند که    ها آن هنگی بین دانشگاه و صنعت.  ی فر ها تفاوت و اختراعات خود، فرهنگ دانشگاه و    ها افته ی 

ی فکری  ها یی دارا ی دانش، ایجاد ساختارهای مناسب برای مدیریت  ساز ی تجار با ایجاد فرهنگ مساعد و مشوق    ها دانشگاه 
ی دانش،  ساز ی تجار زمینه حرکت خود را به سمت    توانند ی م و مشوق    کننده ل ی تسه ی  ها ی مش خط و اتخاذ قوانین و  

، فرایند از تولید تا  گر ی د عبارت به ی و مشارکت در توسعه اقتصادی فراهم سازند. سیر رسیدن از علم به ثروت یا ن ی کارآفر 
 . ( ۲۰1۰زاده و همکاران،    ف ی شر ) آمده است    1ی زیر در شکل  ها حلقه مصرف علم در قالب  

 
 
 
 
 

 ( ۲010زاده و همکاران،  فیشر)ی دانش سازیتجار. 1شکل 

 و مطالعات پیشین  هاه ینظر
.  شود ی گرفته م   ر ظ عنوان یک نقطه عطف در متون موجود در مورد دانشگاه کارآفرین در ن به   1( 1۹۹8کالرک،  ) مطالعه  

اساسی    ه ف به یک دانشگاه کارآفرین، از پنج مؤل   شدن ل ی تحول و تبد   ر ی که دانشگاه در مس   د ی رس   جه ی این نت   به   کالرک 
  - ۴متنوع ساختن درآمدهای دانشگاه    - 3سازمانی    ط ی توسعه مح   - ۲دانشگاه    ی توان رهبر فزایش  ا   - 1  : کند ی م   ی رو ی پ 

خود را از    ق ی خود را گسترش داد و نمونه تحق   ق ی تحق   ۲( ۲۰۰8کالرک،  ) .  نانه ی کارآفر پذیرش فرهنگ    - ۵هسته فنی قوی  
قبلی اضافه کرد:    ریه ظ و دو مؤلفه کلی به ن   فزایش داد ا   ا ی ده دانشگاه موفق در سراسر دن ز به پان   اروپایی،   شرو ی پنج دانشگاه پ 

دانشگاه کارآفرین    ی ارزشی را برا   ه ف اصلی و دو مؤل   ش خ ب چهار    3( ۲۰11پترکا،  ) .  ر یی تغ   ی ها یی ا ی پو   تحولی و   ی ها مؤلفه 
  - ۴  ی قو   ی رهبر   - 3  جانبی دانشگاه   ی ها ت ی فعال   - ۲کارآفرینی دانشگاه    ز مرک   - 1عبارتند از:    اصلی   زای . اج کند ی معرفی م 

  فرهنگ یکپارچه   - ۲و استقالل دانشگاه    ی ر ی پذ ت ی مسئول   - 1ارزشی عبارتند از:    ی ها مؤلفه ؛  یافتن منابع مالی مختلف 
گانه  سه  چ ی توسعه یافت بر ایده مارپ   ۴( ۲۰1۲  ، و همکاران  تز ی کوو ی اتز ) که توسط   کارآفرین  چارچوب دانشگاه  کارآفرینانه. 

  و همکاران،   روترمل )   . کند ی م   د ی دانشگاه دولت صنعت تأی   ن ی محرک روابط ب   ی بردارها   عنوان یکی از را به   ی قرار دارد و نوآور 
بافت پ   ، ی انتقال فناور   ز مرک   د ی تول   ت ی قابل   دانشگاهی،   ق ی تحق   نه ی زم   چهار   ۵( ۲۰۰۷ که    رامونی ی ایجاد تجارت جدید و 
استراتژیک را    ه ف هشت مؤل   ۶( ۲۰۰۶  ، ی کرب )   . کند ی دانشگاه مطرح م   توسعه ی  را برا   شود ی نوآور را شامل م   ی ها شبکه 

تشویق و    - ۵ارتباط  - ۴اجرا  - 3مشارکت   - ۲  د أیی ت   - 1: کند ی م  عنوان عناصر اصلی در یک دانشگاه کارآفرین معرفی به 
 ارتقا.   - 8ی و  ده سازمان   - ۷به رسمیت شناختن و پاداش    - ۶حمایت  
فناوری محصولت دفاعی با    ی ساز ی تجار   ی طراحی مدل موانع پیش رو یاری و مالزاده پژوهشی تحت عنوان  علی 

ابتدا موانع    ، در این پژوهش   انجام دادند.  ی()مطالعه موردی سازمان تحقیقاتی صنعتی دفاع   رویکرد معادلت تفسیری 
شناسایی و با استفاده از رویکرد معادلت تفسیری مدل آن طراحی    ، سازمان دفاعی موردنظر   ی ساز ی تجار ی  پیش رو 

 
1 Clark  
2 Clark 
3 Peterka 
4 Etzkowitz 
5 Rothaermel 
6 Kirby 
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داشتن    ، موانع   ن ی تر حاکی از آن است که مهم   ، گردید. نتایج   ی بند سطح   شده یی موانع شناسا ،  شد و در طی این طراحی 
و   ی ار ی  یعل ) باشد  می   وکار و رفتارهای متضاد سیاسی محیطی کسب   معضالت  به  ی توجه بی انی ضعیف،  ساختار سازم 

 . ( ۲۰1۹مالزاده،  
،  که هدف اصلی آن   اند داده انجام  پژوهشی کاربردی با رویکرد کیفی و به شیوه تحلیل محتوا  گودرزی و همکاران،  

هفت بعد    ، نتایج حاصل از این تحقیق   تعیین چارچوبی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته علوم انسانی است. 
، ارتباطات بیرونی  ی ساز ی ها، شیوه آموزشی دانشگاه، تحقیق و تجار ساختار دانشگاه   شامل نقش دولت،   ؛ فرهنگ کارآفرینی 

 . ( ۲۰1۹و همکاران،    ی گودرز ) ت  و زیرساخت مالی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم انسانی را نشان داده اس 

 این  در  شده انجام  ی ها پژوهش  تحلیل  با  را  ها دانشگاه  در  ی دانش ساز ی تجار  ی ها ت ی محدود  و  وثوق و بیرانوند، موانع 

 ن ی تر مهم که   یافتند  دست  نتایج  این  به  شده انجام  ی ها پژوهش  تحلیل  و  مطالعه  از  پس  کردند. پژوهشگران  مشخص  حوزه 
  - سیاسی  موانع  و  ساختاری  موانع  موانع فرهنگی،  اصلی  حوزه  سه  در  را  ها دانشگاه  در  دانش  ی ساز ی تجار  ی ها ت ی محدود 
 . ( ۲۰1۶  رالوند، ی وثوق و ب ) کرد   ی بند دسته  توان ی م  قانونی 

قرار گرفت. این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به   ی آفرینی دانشگاهی موردبررس کار   ی ها موانع و محرک   ، در پژوهشی 
ها را از کارآفرین شدن  یا چه عواملی آن   کند ی از قبیل اینکه چه عواملی دانشگاهیان را به کارآفرین تبدیل م   ی سؤالت 

یند تبدیل از دانشگاهی بودن به کارآفرین  ا قدرت بیشتری در فر   ، مشخص شد که عوامل فردی   ت ی نها   . در بود   دارد ی بازم 
فردی بود که به عواملی در    ی ها ی ژگ ی ازجمله و   ، همچون جسارت و میل به موفقیت   یی ها ی ژگ ی شدن خواهد داشت. اما و 

 . ( ۲۰۲۰و همکاران،    نگر ی هوس ) ت  بستگی داش   ی ا والد و شرایط منطقه   ی ها سطح متوسط مانند ارتباط با سازمان 
  ، . هدف این مطالعه ی قرار گرفت موردبررس   « ها ت ی کارآفرینی دانشگاهی؛ ملزومات و محدود » تحت عنوان   ی ا مطالعه 

رو  ه کارآفرینانه با آن روب   ی ها ت ی بود که دانشگاهیان برای ورود به فعال   یی ها ت ی ارائه بینشی مناسب در مورد نیازها و محدود 
مربوط به دانشگاهیان به عواملی همچون    ی ها ت ی مطالعه حاکی از آن بود که اکثریت ملزومات و محدود   ی ها افته ی بودند.  

- مولر ) شد  با ی مرتبط م   ، متنوع مبادله، فقدان زمان، فقدان منابع انسانی و فقدان انگیزه   ی ها فقدان دانش، نیاز به شکل 
 . 1( ۲۰1۹،  و همکاران   الند ی و 

  ی دانش جدید در صنعت موردبررس  یسازی یند تجاراهمکاری دولت با دانشگاه بر فر  ریتأث  ،دیگر  یادر مطالعه 
. نتایج مطالعه نشان داد  شد یدانشگاه و صنعت بررس چرخه همکاری دولت،  ،واقع برای این منظور  قرار گرفت. در

. درواقع همکاری میان دولت و  کندیآن ایفا م  یساز ی یند ایجاد دانش جدید و تجارانقش اساسی در فر  ،که دولت
  اکردن یها و مهدر دانشگاه   یگذار هیاز قبیل سرما  ییهامنبع تولید دانش جدید است و دولت با پذیرش نقش   ،دانشگاه

د  بخش ی تسهیل مرا    یساز ی ز طریق تجاریند بروز دانش جدید و ورود آن به صنعت اایک محیط تحقیقاتی، فر
   .۲( ۲۰1۹  ،و همکاران  عباس)

 ی  شناسروش
با    موردمطالعه تحلیلی است. جامعه   - توصیفی  صورت به ی  شناس روش   ازنظر هدف، کاربردی و    نظر   از پژوهش حاضر  

توجه به هدف پژوهش؛ متشکل از مدرسان کارآفرین دانشگاهی و کارآفرینان دانشگاهی در دانشگاه رازی بود که از این  
تخصص، تمایل و توانایی مشارکت    یی همچون تجربه، ها شاخص ی هدفمند با توجه به  ر ی گ نمونه شخص با روش  1۹افراد،  

، با مرور  ها داده که حاضر به همکاری در پژوهش شدند. در ابتدای روند تهیه و تولید   و در دسترس بودن انتخاب گردید 
ی دانش شناسایی  ساز ی تجار خبرگان، موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و    نظر   از مبانی نظری مرتبط با تحقیق، استفاده  

 
1 Muller-Wieland 
2 Abbas 
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موانع بر سر راه توسعه کارآفرینی دانشگاهی    ن ی تر مهم ناسایی این موانع از طریق روش دلفی )در دو مرحله(  شد. بعد از ش 
استفاده گردید.    1ساختاری   - ی تفسیری ساز مدل اطالعات نیز از    ل ی وتحل ه ی تجز ی دانش مشخص و برای  ساز ی تجار و  
  1۹( استفاده گردید که بر این اساس از  CVRروایی محتوایی ) ، از روش  شده ساخته ی  ها پرسشنامه روایی    د أیی ت   منظور به 

نفر از اعضای خبرگان خواسته شد، امتیازهای مدنظر خود را به هریک از عوامل اعمال کنند. پس از اتمام این کار با توجه  
ی  ها مؤلفه (.  3)جدول  گردید    د أیی ت ی تحقیق،  ها مؤلفه /. است اعتبار محتوایی  ۴۹ی از  تر بزرگ مقیاس    CVRبه اینکه مقدار  

مطرح شد، روشی برای ایجاد فهم روابط میان عناصر یک سیستم   2وارفیلد  له ی وس به ساختاری که  - ی تفسیری ساز مدل 
یک عنصر بر دیگر عناصر است. تمرکز این روش بر ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر در    ر ی تأث پیچیده و تحلیل  

که    شود ی م قضاوت خبرگان تصمیم گرفته    بر اساس ری است؛ بدین معنا که  . این روش تفسی باشد ی م یک سیستم  
و ساختاری است، به این معنا که ساختاری کلی از یک مجموعه پیچیده از    شود چگونگی ارتباط بین متغیرها بیان  

ی است؛ بدین معنا که روابط ویژه متغیرها  ساز مدل و همچنین یک روش    کند ی م ارتباطات استخراج    بر اساس متغیرها را  
  - ی تفسیری ساز مدل . روش  ( ۲۰1۷  ، ی و فضل   ی زکار ی پره ) د  ده ی م و همچنین ساختار کلی را در یک مدل )دایگراف( نشان  

پژوهش، تشکیل    مسئله شناسایی متغیرهای مرتبط با   از:   عبارتند ی که این مراحل  ا مرحله ساختاری، فرایندی است هفت  
، تعیین روابط و  ۵، تشکیل ماتریس دسترسی نهایی ۴، تشکیل ماتریس دسترسی اولیه 3ماتریس خودتعاملی ساختاری 

قدرت نفوذ )تأثیرگذاری( و میزان وابستگی )تأثیرپذیری(   ل ی وتحل ه ی تجز ، ترسیم شبکه تعامالت و ها شاخص ی  بند سطح 
ی تفسیری ساختاری  ساز مدل ی مراحل  ها س ی ماتر ایان ذکر است که فرایند تشکیل  ش   . ۶( ۲۰1۰،  و همکاران   مودگال ) 

 . اند شده ی پژوهش بیان  ها افته است. این مراحل به ترتیب در بخش ی   شده   انجام دستی    صورت به 

 هاافته ی
عامل در این تحقیق شناسایی شدند.    3۲از مبانی نظری و نظر خبرگان تعداد    شده ه ی ته   ست ی ل چک به    با توجه 

میانگین و ضریب    برحسب ی( در اختیار خبرگان قرار گرفت و  ا نه ی گز   ۷امتیازی بر مبنای مقیاس لیکرت )   ست ی ل چک 
است.    شده داده نشان    ۲. نتایج دور اول دلفی، در جدول  گردند ی م یا حذف    د أبی ت توافق معیارها برای حضور در مدل نهایی،  

شایان ذکر است که در دور اول دلفی، از هریک از افراد خواسته شد در صورت وجود، موانع دیگری از توسعه کارآفرینی  
فی نیز در  ی دانش در دانشگاه رازی که در میان عوامل مذکور ذکر نشده است را قید کنند. نتایج دور دوم دل ساز ی تجار و  

 است.   شده   داده نشان    3جدول  

 . نتایج دور اول دلفی۲جدول  
 حذف   / تأیید   ضریب توافق  میانگین  عامل  منبع 

 ۷( ۲۰۰۶برنان و مکگوان،  ) 
ی  ها ت ی اولو نداشتن شناخت دانشگاه از نیازها و  

 وکار کسب بخش  
 د أیی ت  ۰/ ۵۴ ۵/ ۰3

  ، و همکاران   گل ی س ) 
۲۰۰3 )8 

 حذف  ۰/ ۴۴ ۴/ ۶ دهی نظام ضعیف پاداش 

 
1 Interpretive Structural Modelling (ISM)   
2 Warfeild 
3 Structural Self Interaction Matrix 
4 Initial Reachability Matrix 
5 Final Reachability Matrix 
6 Mudgal 
7 Brennan & McGowan 
8 Seigel 
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 حذف   / تأیید   ضریب توافق  میانگین  عامل  منبع 
 د ی تائ  ۰/ ۵۹ ۵/ ۰1 منافع متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان  1( ۲۰۰۴کالرک،  ) 

و همکاران،    گل ی س ) 
۲۰۰3 ) 

 حذف  ۰/ ۴1 ۴/ 8۷ مدیریت غیراثربخش دفاتر انتقال فناوری 

  و همکاران،   تز ی اتزکوو ) 
۲۰۰۰ )۲ 

نکردن از فروش ثبت اختراع، واگذاری    ت ی حما 
 ی زایشی ها شرکت پروانه و ایجاد  

 حذف  ۰/ ۴۴ ۴/ ۲1

 ( ۲۰۰۶  ان، ی م ) 
احساس نیاز نکردن )نداشتن انگیزه( دانشگاه  

 ی دانش ساز ی تجار به  
 د ی تائ  ۰/ ۶۰ ۵/ 3۶

  گلرز، ی دباکره و و ) 
۲۰۰۵ )3 

 حذف  ۰/ ۴۴ ۴/ 83 نبود سند راهبردی پژوهش 

 ( ۲۰۰۶  ان، ی م ) 
ی سیستم  ر ی پذ انعطاف بروکراسی و عدم 

 مدیریتی دانشگاه 
 د ی تائ  ۰/ ۷۷ ۵/ ۷۶

و همکاران،    گل ی س ) 
۲۰۰3 ) 

 حذف  ۰/ ۴۷ ۴/ ۹1 ی دانشگاهی ها پژوهش نبود حمایت مالی از  

 ( ۲۰۰۶رنان و مکگوان،  ب ) 
ی  ها ی فناور ی فعالن صنعت از  آگاه فقدان  

 در دانشگاه   دشده ی تول 
 د ی تائ  ۰/ ۷۷ ۵/ 8۲

 حذف  ۰/ ۴۵ ۴/ 33 نبود تفکر فرایندی  ( ۲۰۰۵  گلرز، ی دباکره و و ) 
 حذف  ۰/ ۴۹ ۴/ ۹8 ها دانشگاه بر حفظ آزادی علمی در    د ی تأک  ۴( ۲۰۰۵  ، ی نالهت ی گوت ) 

 ( ۲۰۰۶  ان، ی م ) 
متصدی    منزله به نبود بخشی ویژه در دانشگاه  

ی دانش )دفتر انتقال فناوری( با کارکنانی  ساز ی تجار 
 ماهر و متخصص 

 د ی تائ  ۰/ ۶3 ۵/ ۴۷

 حذف  ۰/ ۴3 ۴/ ۷3 فاصله دانشی میان دانشگاه و صنعت  ۵( ۲۰۰3و تنگ،    نگز ی کام ) 
  پس، ی ل ی آدرتچ و ف ) 

۲۰۰۷ )۶ 
کمبود اطمینان متقابل بین بخش دانشگاهی،  

 گذاران ه ی سرما صنعت و  
 حذف  ۰/ ۴۷ ۴/ ۰8

 ۷( ۲۰۰۰راشد،  ) 
ی متفاوت فعالن صنعت و  ها زه ی انگ 

 دانشگاهیان 
 د ی تائ  ۰/ ۹۲ ۵/ ۰3

 8( ۲۰۰۴اندرسک،  ) 
آموزش نگرفتن کارآفرینی و استراتژی  

 غیرهمگام با کارآفرینی در دانشگاه 
 حذف  ۰/ ۴۹ ۴/ ۹1

 ۹( ۲۰۰۶و هانون،    ب ی گ ) 
ی کارآفرینی و سطح  ها گروه توسعه نیافتن  

 پایین درگیری اجتماعی دانشجویان 
 حذف  ۰/ ۴۴ ۴/ 83

 د ی تائ  ۰/ ۷1 ۵/ 8۲ فرهنگ متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان  ( ۲۰۰۰راشد،  ) 
،  و همکاران   ومز گ ) 

۲۰۰۷ )1۰ 
ی، استراتژی و انتظارات درونی و  مش خط 

 بیرونی دانشگاهی 
 حذف  ۰/ 3۹ ۴/ 8۴
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2 Etzkowitz 
3 Debackere & Veugelers 
4 Kutinlahti 
5 Cummings & Teng 
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8 Anderseck 
9 Gibb & Hannon 
10 Gomez 
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 حذف   / تأیید   ضریب توافق  میانگین  عامل  منبع 

 1( ۲۰۰1رک،  کال ) 
توسعه نیافتن محیطی مناسب برای توسعه  

 کارآفرینی 
 حذف  ۰/ 3۷ ۴/ ۷1

 ( ۲۰۰۶برنان و مکگوان،  ) 
از حقوق    ها دانشگاه ی پژوهشگران  آگاه نا 

 مالکیت فکری 
 د أیی ت  ۰/ ۶۲ ۵/ 1

و همکاران،    ی اوش ) 
۲۰۰۷ )۲ 

 حذف  ۰/ ۴۲ ۴/ ۷3 با یکدیگر   ها دانشگاه نبود مشارکت مالی  

 حذف  ۰/ ۴۹ ۴/ ۹1 دانشگاه   گر ت ی هدا ر ی غ هسته   ( ۲۰۰1کالرک،  ) 
 حذف  ۰/ 3۹ ۴/ 8۴ ها دانشگاه ی تحقیقاتی در  ها گروه توسعه ندادن   ( ۲۰۰۴اندرسک،  ) 

 3( ۲۰۰۷  ت، ی را ) 
ی مالی دانشگاه از پژوهشگران  ها ت ی حما نبود  

 ها آن توسط    دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره برای  
 د أیی ت  ۰/ 81 ۵/ ۹

 ( ۲۰۰۷  پس، ی ل ی آدرتچ و ف ) 
تمرکزگرایی در حاکمیت و تشویق نکردن  

 عناصر دانشگاهی 
 حذف  ۰/ ۴۴ ۴/ ۶

،    و همکاران   ندونزواو، ) 
۲۰۰۲ )۴ 

در    دشده ی تول کیفیت پایین دانش و فناوری  
 ها دانشگاه 

 د أیی ت  ۰/ 83 ۵/ ۶

 ( ۲۰۰۷  ت، ی را ) 
ی  ها مهارت ناآشنایی پژوهشگران دانشگاه با  

 وکار کسب 
 د أیی ت  ۰/ 8۹ ۵/ 83

،  ندونزواو و همکاران ) 
۲۰۰۲ ) 

 د أیی ت  ۰/ 8۹ ۶/ 1 ی دولتی ها بودجه وابسته بودن دانشگاه به  

 ( ۲۰۰۷  ت، ی را ) 
ی فیزیکی مناسب )تجهیزات و  ها ت ی حما نبود  

ی از  بردار بهره فضا( دانشگاه از پژوهشگران برای  
 ها آن توسط    دشده ی تول دانش  

 د أیی ت  ۰/ ۹۲ ۵/ ۲3

و همکاران،    گل ی س ) 
۲۰۰3 ) 

یی میان  ها شبکه نبود ارتباطات و  
 دانشگاهیان ، فعالن صنعت و  گذاران ه ی سرما 

 د أیی ت  ۰/ ۵8 ۵/ ۷

 

 . نتایج دور دوم دلفی 3جدول 

 میانگین  عامل 
ضریب  
 توافق 

 حذف   / تأیید  

 نهایی تأیید   ۰/ ۹ ۵/ ۲3 وکار کسب ی بخش  ها ت ی اولو نداشتن شناخت دانشگاه از نیازها و  
 نهایی تأیید   ۰/ 8۹ ۵/ ۹۷ ، فعالن صنعت و دانشگاهیان گذاران ه ی سرما یی میان  ها شبکه نبود ارتباطات و  

  دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره ی مالی دانشگاه از پژوهشگران برای  ها ت ی حما نبود 
 ها آن توسط  

 نهایی تأیید   ۰/ ۶۵ ۶/ ۰3

 نهایی تأیید   ۰/ 8۰ ۵/ ۴ ی دانش ساز ی تجار نبود احساس نیاز )نداشتن انگیزه( دانشگاه به  

 نهایی تأیید   ۰/ ۶۹ ۵/ ۶۴ وکار کسب ی  ها مهارت ناآشنایی پژوهشگران دانشگاه با  

 نهایی تأیید   ۰/ ۶۹ ۵/ ۹ در دانشگاه   دشده ی تول ی  ها ی فناور ی فعالن صنعت از  آگاه فقدان  

 نهایی تأیید   ۰/ ۹1 ۶/ ۰3 فرهنگ متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان 

 نهایی تأیید   ۰/ 88 ۵/ ۷۹ دانشگاهیان منافع متفاوت فعالن صنعت و  

 
1 Clark 
2 O'Shea  
3 Wright 
4 Ndonzuau 
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 میانگین  عامل 
ضریب  
 توافق 

 حذف   / تأیید  

ی دانش)دفتر انتقال  ساز ی تجار منزله متصدی  نبود بخشی ویژه در دانشگاه به 
 فناوری( با کارکنانی ماهر و متخصص 

 نهایی تأیید   ۰/ ۶۹ ۵/ ۰3

 نهایی تأیید   ۰/ ۷1 ۵/ 8۹ ی سیستم مدیریتی دانشگاه ر ی پذ نا انعطاف بروکراسی و  

ی فیزیکی مناسب )تجهیزات و فضا( دانشگاه از پژوهشگران برای  ها ت ی حما نبود  
 ها آن توسط    دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره 

 نهایی تأیید   ۰/ ۷۵ ۵/ ۴3

 نهایی تأیید   ۰/ ۷ ۵/ 8۶ ی دولتی ها بودجه وابسته بودن دانشگاه به  

 نهایی تأیید   ۰/ 8۹ ۵/ ۹۷ ها دانشگاه در    دشده ی تول کیفیت پایین دانش و فناوری  

 نهایی تأیید   ۰/ ۹ ۵/ ۲3 ی متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان ها زه ی انگ 

 نهایی تأیید   ۰/ ۷۹ ۶ از حقوق مالکیت فکری   ها دانشگاه ی پژوهشگران  آگاه نا 

 نهایی تأیید   ۰/ 8۰ ۵/ ۶۹ وکار کسب ی بخش  ها ت ی اولو نداشتن شناخت دانشگاه از نیازها و  

 نهایی تأیید   ۰/ ۶8 ۵/ 1۲ ، فعالن صنعت و دانشگاهیان گذاران ه ی سرما یی میان  ها شبکه نبود ارتباطات و  

  دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره ی مالی دانشگاه از پژوهشگران برای  ها ت ی حما نبود  
 ها آن توسط  

 نهایی تأیید   ۰/ 83 ۵/ 18

 نهایی تأیید   ۰/ ۷۹ ۵/ ۴8 ی دانش ساز ی تجار نبود احساس نیاز )نداشتن انگیزه( دانشگاه به  

 نهایی تأیید   ۰/ ۷۷ ۵/ ۶۹ وکار کسب ی  ها مهارت ناآشنایی پژوهشگران دانشگاه با  

 نهایی تأیید   ۰/ ۷۵ ۵/ ۴3 در دانشگاه   دشده ی تول ی  ها ی فناور ی فعالن صنعت از  آگاه فقدان  

 
ترتیب  ی که این مراحل به ا مرحله ساختاری، فرایندی است هفت    - ی تفسیری ساز مدل که گفته شد روش    طور همان 
 . اند شده   ان ی ب در ادامه  

 ی دانش  ساز ی تجار. شناسایی موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و 1مرحله  
عامل    1۵خبرگان پژوهش،    نظر   از ی  ر ی گ بهره ( و  3)جدول    آمده دست به دلفی و نتایج    گرفته انجام با توجه به مراحل  

ی تفسیری ساختاری مشخص گردید.  ساز مدل   روش   در   ل ی وتحل ه ی تجز   منظور به   با بیشترین مقدار میانگین و ضریب توافق 
 است.    شده   داده نشان    ۴عامل در جدول    1۵این  

 ی دانش و فناوریسازیتجاری دانشگاهی و نیکارآفر. موانع توسعه 4جدول 
 ی دانش ساز ی تجار موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و   ردیف 
 وکار کسب ی بخش  ها ت ی اولو شناخت نداشتن دانشگاه از نیازها و   1

 منافع متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان  ۲

 ها آن توسط    دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره ی مالی دانشگاه از پژوهشگران برای  ها ت ی حما نبود   3
 ی دانش ساز ی تجار احساس نیاز نداشتن )نداشتن انگیزه( دانشگاه به   ۴

 وکار کسب ی  ها مهارت ناآشنایی پژوهشگران دانشگاه با   ۵

 در دانشگاه   دشده ی تول ی  ها ی فناور ی فعالن صنعت از  آگاه فقدان   ۶

 فرهنگ متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان  ۷

 مدیریتی دانشگاه ی سیستم  ر ی پذ نا انعطاف بروکراسی و   8

 ی دانش)دفتر انتقال فناوری( با کارکنانی ماهر و متخصص ساز ی تجار متصدی    منزله به فقدان بخشی ویژه در دانشگاه   ۹

 ، فعالن صنعت و دانشگاهیان گذاران ه ی سرما یی میان  ها شبکه نبود ارتباطات و   1۰

 ها آن توسط    دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره پژوهشگران برای    ی فیزیکی مناسب )تجهیزات و فضا( دانشگاه از ها ت ی حما نبود   11

 ی دولتی ها بودجه وابسته بودن دانشگاه به   1۲

 ها دانشگاه در    دشده ی تول کیفیت پایین دانش و فناوری   13
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 ی دانش ساز ی تجار موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و   ردیف 
 ی متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان ها زه ی انگ  1۴

 از حقوق مالکیت فکری   ها دانشگاه ی پژوهشگران  آگاه نا  1۵

 . تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری ۲مرحله  
ی دانش، تحلیل این موانع در این مرحله انجام  ساز ی تجار پس از مشخص شدن موانع کارآفرینی دانشگاهی و    

( و جهت این  p,qعامل ) ی برای هر عامل، امکان ارتباط بین دو  ا نه ی زم تحلیل این عوامل با حفظ رابطه    منظور به .  رد ی گ ی م 
بیان نوع رابطه    منظور به متخصص تکمیل و    ۷  نظر   از با استفاده    مدنظر متخصصان استفاده شد. ماتریس    نظر   از رابطه  

 انجام پذیرفت:    صورت ن ی بد نماد استفاده گردید. این کار    ۴موجود بین عوامل، از  
 q  :Vبه    pاز    طرفه ک ـ ارتباط ی 

 p :   Aبه    qاز    طرفه ک ـ ارتباط ی 

 q  :Xو    pمیان    دوطرفه   ارتباط ـ  

 q    :Oو    pـ نبود ارتباط میان  

 . ماتریس خودتعاملی ساختار5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   تشکیل ماتریس دسترسی اولیه. 3مرحله  
در مرحله قبل، ماتریس دسترسی اولیه ایجاد    جادشده ی ا در مرحله سوم، با توجه به ماتریس خودتعاملی ساختاری  

(، نماد  p,q( دو عامل ) ۵انجام خواهد گرفت که اگر در ماتریس دسترسی اولیه )جدول    صورت ن ی بد خواهد شد. این کار  
V  ( را پذیرفته باشد در ماتریس دسترسی اولیه، ورودیp,q ( مقدار یک و ورودی )q,p  ،مقدار صفر را خواهد پذیرفت )

را    X( مقدار یک را خواهند پذیرفت، اگر نماد  q,p( مقدار صفر و ورودی ) p,qرا پذیرفته باشد، ورودی )   Aد  اگر نما 
را پذیرفته باشند هر دو ورودی    Oنماد    که ی درصورت   ت ی درنها ( هر دو مقدار یک و  q,p( و ) p,qپذیرفته باشد ورودی ) 

 (p,q ( و )q,p  مقدار صفر را خواهند پذیرفت. جدول مربوط )  است.   شده   داده نشان    ۶به ماتریس دسترسی اولیه در جدول 



 87-110(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                         ..ی.نیتوسعه کارآفر یشناسب یآس یالگو یطراح

100 

 

 . ماتریس دسترسی اولیه 6جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . تشکیل ماتریس دسترسی نهایی 4مرحله 
  واقع   در . ماتریس دسترسی نهایی،  شود ی م در این مرحله، سازگاری درونی ماتریس دسترسی اولیه، بررسی و برقرار  

انجام خواهد گرفت که    صورت ن ی بد است. این کار    شده   برقرار همان ماتریس دسترسی اولیه است که سازگاری درونی آن  
( نیز مقدار  p,r( نیز مقدار یک را بپذیرند، در این صورت ) q,r( در ماتریس دسترسی اولیه دارای ورودی یک و ) p,qاگر ) 

شود،    rمنجر    qو    qمنجر به    pیک را باید در خود جای دهد. در این مرحله باید ترایایی بین عوامل نیز بررسی شود؛ اگر  
که   صورت ن ی بد کردند؛  شود. هوانگ و همکاران، از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری استفاده  rباید منجر به   pگاه آن 

است. البته، عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولّین    r ≥ 1و    رساند ی م (  r+1ماتریس دستیابی را به توان ) 
، قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر عامل )مانع(  . در این ماتریس ( ۲۰1۴  ا، ی ن   ی ار ی الفت و شهر ) باشد  (  1=1*1 ,1=1+1) 

تعداد »یک«های سطر و ستون هر عامل را نشان    درواقع است. قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر عامل    شده   داده نیز نشان  
اند در ماتریس دسترسی اولیه، مقدار صفر و اکنون بعد از  ی شده گذار عالمت یی نیز که با نشان )*(  ها خانه .  دهد ی م 

نشان    ۷برقراری سازگاری درونی، در ماتریس دسترسی نهایی مقدار یک را پذیرفته ماتریس دسترسی نهایی در جدول  
 است.   شده   داده 
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 . ماتریس دسترسی نهایی 7جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بندی متغیرها اولویت . تعیین سطح و 5مرحله 

( به تعیین سطح مربوط  ۴در مرحله چهارم )جدول    جادشده ی ا با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی    در مرحله پنجم 
ی خروجی و ورودی برای هریک از عوامل  ها مجموعه . در این مرحله، اشتراک  شود ی م به هر یک از عوامل )موانع( پرداخته  

. پس از مشخص شدن  د ی آ ی م دست  به   باشد ی م ی موجود در سطر و ستون هر عامل  »یک«ها  دهنده نشان که به ترتیب 
و با استفاده از سایر عوامل، عملیات    نظر نگرفته سطح مختص به هر متغیر، آن را در عملیات ریاضی در قسمت بعدی در  

. در این مطالعه، پس از هشت مرتبه تکرار  ابد ی ی م تعیین سطح عوامل تا تعیین شدن سطح مربوط به همه عوامل ادامه  
به   8. جدول نهایی مربوط به تعیین سطح متغیرهای پژوهش در جدول اند شده رویه همه عوامل پژوهش تعیین سطح  

   تصویر درآمده است. 
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 ی عوامل پژوهشبندتیاولو. 8جدول 

 . ترسیم مدل شبکه تعامالت 6مرحله 
با توجه به مشخص شدن سطوح مربوط به هریک از عوامل پژوهش، در این مرحله، مدل نهایی موسوم به دایگراف؛  

. این مدل نهایی )دایگراف( پس از حذف روابط گذار، در اختیار  شود ی م ی سازگار شده، ترسیم  اب ی دست ماتریس    بر اساس 
، به روش تفسیری ساختاری  کننده شرکت خبره    گروه   موردنظر بعد از انجام اصالحات جزئی  و    رد ی گ ی م خبرگان قرار  

ی  ها زه ی انگ که    دهد ی م و دایگراف نهایی پژوهش نشان    ی حاصل ها افته . ی ( ۲۰1۶،  و همکاران   آتش سوز ) د  گرد ی م ترسیم  
  ، فعالن صنعت و دانشگاهیان گذاران ه ی سرما یی میان  ها شبکه نبود ارتباطات و  متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان و  

)موانع(    ن ی تر ی ا ه ی پا و    ن ی تر ی د ی کل   عنوان به  نشان    شده   ن یی تع عوامل  موضوع  این  که  عوامل    دهد ی م است  سایر  که 
انگیزه  شده ی بررس  یعنی  عوامل  این  از  دانشگاهیان ،  و  صنعت  فعالن  و    متفاوت  ارتباطات  نبود  میان  ها شبکه و  یی 
 است.    شده   داده نشان    1. دایگراف پژوهش در شکل  رند ی پذ ی م   ر ی تأث   ، فعالن صنعت و دانشگاهیان گذاران ه ی سرما 

 قدرت نفوذ )تأثیرگذاری( و میزان وابستگی )تأثیرپذیری(  لیوتحله یتجز. 7مرحله  

 . این چهار گروه عبارتند از: شوند ی م ی  بند طبقه در این مرحله، عوامل در چهار گروه مشخص  
 در این گروه، میزان وابستگی و قدرت نفوذ پایینی دارند.   قرارگرفته خودمختار: عوامل   •

 در این گروه، میزان وابستگی بال و قدرت نفوذ پایینی دارند.    قرارگرفته وابسته: عوامل   •

 در این گروه، میزان وابستگی و قد نفوذ بالیی دارند.   قرارگرفته پیوندی: عوامل   •

 سطح مجموعه مشترک  مجموعه ورودی  مجموعه خروجی مؤلفه  تکرار مرتبه

 1۵ 1۵ اول
1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴،1۵ 
1۵ 1 

 دوم 

۲ 
1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،11

،1۲،13،1۴ 
۲ 

۶ 
1،۲،3،۴،۵،۶،۹،11،1۲،1

3 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 
1،۲،3،۴،۵،۶،۹،11،1۲،13 

۹ 
1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،11،

1۲،13 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،11،1۲

،13 
 

13 
1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،

11،1۲،13،1۴ 

1،۲،3،۴،۵،۶،۷،8،۹،1۰،11

،1۲،13،1۴ 

 سوم 

1 1،3،۴،۵،۷،1۰،11،1۲ 1،3،۴،۷،1۰،11،1۲ 1،3،۴،۷،1۰،11،1۲،1۴ 

3 
3 1،3،۵،۷،8،11 1،3،۴،۷،8،1۰،11،1۲ 1،3،۷،8،11 

۵ ۵،1۲ 1،3،۴،۵،۷،8،11،1۲ ۵،1۲ 

11 1،3،۵،11،1۲ 1،3،۴،۷،8،1۰،11،1۲ 1،3،11،1۲ 

 ۴ ۴،۷،8،1۲ ۴،۷،8،1۲ ۴،۷،8،1۰،1۲ 1۲ چهارم

 پنجم
۴ ۴،۷،8 ۴،۷،8 ۴،۷،8 

۵ 
۷ ۴،۷،8،1۰،1۴ ۴،۷،8،1۴ ۴،۷،8،1۴ 

 ۶ 8،1۴ 8،1۴ 8،1۰،1۴ 8 ششم

 ۷ 1۰ 1۰،1۴ 1۰ 1۰ هفتم

 8 1۴ 1۴ 1۴ 1۴ هشتم 
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 ذ بال و میزان وابستگی پایینی دارند. در این گروه، قدرت نفو   قرارگرفته مستقل: عوامل   •
  شده   مشخص عوامل پژوهش با توجه به قدرت نفوذ و میزان وابستگی مختص خود که در ماتریس دسترسی نهایی  

 است.   شده   داده نشان    ۹وابستگی پژوهش در جدول    - . ماتریس قدرت نفوذ شوند ی م ی  بند طبقه است در این چهار گروه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . مدل پژوهش ۲شکل 

 وابستگی پژوهش -. ماتریس قدرت نفوذ9جدول  
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ی متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان( در دسته عوامل  ها زه ی انگ )   1۴حاکی از آن است که عامل    ۹نتایج جدول  
  ۵ی عامل  ر ی قرارگ . باشد ی م مستقل گرفته است که این موضوع، بیانگر اهمیت بسیار بالی این عامل برای سایر عوامل 

درت  که این عامل، ق  دهد ی م ( نیز در دسته عوامل وابسته نشان  وکار کسب ی ها مهارت )ناآشنایی پژوهشگران دانشگاه با  
)شناخت نداشتن دانشگاه    1. در ناحیه پیوندی نیز عوامل  د نفوذ پایین و وابستگی بالیی نسبت به سایر عوامل پژوهش دار 

ی مالی  ها ت ی حما )نبود    3)منافع متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان(،    ۲(،  وکار کسب ی بخش  ها ت ی اولو از نیازها و  
)احساس نیاز نداشتن )نبود انگیزه( دانشگاه    ۴(،  ها آن توسط    دشده ی تول از دانش  ی  بردار بهره دانشگاه از پژوهشگران برای  

)فرهنگ متفاوت فعالن    ۷در دانشگاه(،    دشده ی تول ی  ها ی فناور ی فعالن صنعت از  آگاه )فقدان    ۶ی دانش(،  ساز ی تجار به  
  منزله به نبود بخشی ویژه در دانشگاه  )   ۹ی سیستم مدیریتی دانشگاه(،  ر ی پذ نا انعطاف )بروکراسی و    8صنعت و دانشگاهیان(،  

یی میان  ها شبکه )نبود ارتباطات و    1۰ی دانش )دفتر انتقال فناوری( با کارکنانی ماهر و متخصص(،  ساز ی تجار متصدی  
دانشگاهیان(،  گذاران ه ی سرما  و  صنعت  فعالن  از  ها ت ی حما عدم )   11،  دانشگاه  فضا(  و  )تجهیزات  مناسب  فیزیکی  ی 

  13ی دولتی(،  ها بودجه )وابسته بودن دانشگاه به    1۲(،  ها آن توسط    دشده ی تول ی از دانش  بردار بهره پژوهشگران برای  
از حقوق مالکیت فکری(    ها دانشگاه ی پژوهشگران  آگاه )نا   1۵( و  ها دانشگاه در    دشده ی تول کیفیت پایین دانش و فناوری ) 

 اند که بیانگر قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالی این عوامل است. ی گرفته جا 

 یریگجه ینتبحث و 
سازی دانش از یک مزیت به یک ضرورت  های ایران به کارآفرینی و تجاری طور که بیان شد امروزه ورود دانشگاه همان 

های علمی خود  اند به نحوی مؤثر یافته های کنونی ما هنوز نتوانسته تبدیل گشته است و این در حالی است که دانشگاه 
نشگاه برقرار سازند. هدف این پژوهش، طراحی مدل تحلیل تفسیری  را وارد صنعت کنند و تعاملی مؤثر بین صنعت و دا 

باشد. پس از شناسایی موانع توسعه  سازی دانش در دانشگاه رازی می ساختاری موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری 
مؤثر بر    ترین سطوح سازی دانش از طریق تشکیل ماتریس دستیابی تالش گردید مهم کارآفرینی دانشگاهی و تجاری 
ترین  در این پژوهش سعی گردیده که مهم   درواقع ی قرار بگیرد.  موردبررس سازی دانش  کارآفرینی دانشگاهی و تجاری 

ی  موردبررس یک مجموعه که ارتباط ترایایی این موانع در مسیر پژوهش    صورت به موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی  
موانع توسعه    عنوان به ها  ، در این پژوهش، موانعی که در سایر پژوهش گر ی د ی عبارت به وتحلیل شود.  است، تجزیه   قرارگرفته 

ترین موانع، تأثیرگذاری و  که عالوه بر تعیین کلیدی   اند ه ی شد بررس ، به نحوی  اند شده   شناخته کارآفرینی دانشگاهی  
وهش مشخص کرد که از میان  ها از یکدیگر نیز در قالب مدل نهایی پژوهش ارائه گردد. بنابراین این پژ تأثیرپذیری آن 

ترین  نقش کلیدی   ک ی کدام ها،  در سایر پژوهش   شده یی شناسا سازی دانش  موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری 
ترین موانع کارآفرینی  توان بیان کرد که اساسی کند. با توجه به مدل نهایی پژوهش می اثرترین مانع را ایفا می مانع و بی 

های متفاوت فعالن صنعت و  ، سطح هشت و هفت موضوع انگیزه شده کسب سازی دانش برای نتایج  دانشگاهی و تجاری 
 گذاران، فعالن صنعت و دانشگاهیان است.  هایی میان سرمایه دانشگاهیان و نبود ارتباطات و شبکه 

های  متفاوت فعالن صنعت و دانشگاهیان در سطح کلیدی مدل پژوهش با نتایج پژوهش های  قرارگیری مانع انگیزه 
که یک  یی دارد. هنگامی راستا هم   ( ۲۰۰3همکاران،   گل ی س  ; ۲۰۰۰راشد،   ; ۲۰۰۲ندونزواو و همکاران،    ; ۲۰۰۴کالرک، ) 

ها را از درآمدهای خارج  آن   های دولتی های دولتی وابسته باشند و این بودجه بودجه دانشگاه و به دنبال آن، دانشگاهیان به  
نیاز کند )عدم احساس نیاز دانشگاه  سازی دانش بی های کارآفرینی و تجاری از عایده دانشگاهی یعنی شرکت در فعالیت 

ناسب و پایین خواهد بود؛ بنابراین فعالن  ها نام گونه فعالیت سازی دانش(؛ مطمئنًا انگیزه این افراد برای این به تجاری 
علمی )همانند انگیزه  های غیراقتصادی اعضای هیئت های اقتصادی که تا حدودی با انگیزه صنعت به دلیل دارا بودن انگیزه 

هم  محققان  و  دانشجویان  علمی(،  درجه  ارتقای  نظام برای  کاهش  نیست،  و  راستا  دانشگاه  وابستگی  برنامه  با  و  مند 
بودجه دانش  به  فعالیت گاهیان  افزایش سهم دانشگاهیان در  سازی دانش، معرفی  های کارآفرینی و تجاری های دولتی، 
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های آموزشی جهت ایجاد آگاهی در  سازی دانش، برگزاری دوره الگوهای نقش در حوزه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری 
دانشگاهی ازجمله اقداماتی است که دانشگاه و دولت  های کارآفرینی  دانشگاهیان از پیامدهای مثبت شرکت در فعالیت 

 های فعالن صنعت و دانشگاهیان انجام دهد.  راستاسازی انگیزه تواند در جهت هم می 
گذاران، فعالن صنعت و دانشگاهیان در سطح کلیدی مدل پژوهش با نتایج  هایی میان سرمایه نبود ارتباطات و شبکه 

که  دارد. هنگامی  یی راستا هم  ( ۲۰۰3و همکاران،    گل ی س   ; ۲۰۰3و تنگ،   نگز ی کام  ; ۲۰۰۶و مکگوان، برنان  ) های  پژوهش 
تواند  های مناسب برای برقراری ارتباط مطلوب و مؤثر میان صنعت و دانشگاه وجود نداشته باشد، دانشگاه نمی زیرساخت 

نیازها و کمبودهای موجود در صنعت را شناسایی کند، این در حالی است که اگر شناسایی نیازها و کمبودهای صنعت از  
های خود را در راستای این کمبودها  ها و برنامه تواند آموزش ورت بگیرد، دانشگاه می طرف دانشگاه به شکلی مطلوب ص 

ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت می هدفمندسازی و جهت  تا دانشجویان و  دهی کند.  تواند شرایطی را مهیا کند 
نایی بیشتری پیدا کنند که این  التحصیالن با حضور مستمر در محیط بیرون از دانشگاه )صنعت(، با این محیط آش فارغ 

سازی دانش ضمنی خود  های کارآفرینی و تجاری تواند عالقه و تمایل این افراد برای شرکت در فعالیت آشنایی بیشتر می 
گذاران به  تواند افزایش سطح اعتماد صنعت و سرمایه افزایش دهد. یکی دیگر از فواید ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت می 

معیار  تواند بی بالقوه دانشگاهیان برای حضور مؤثر در صنعت باشد. نبود ارتباط مطلوب دانشگاه با صنعت می های  پتانسیل 
سازی و کارآفرینی دانشگاهی  دیگر، سطح تجاری عبارتی بودن کیفیت منابع آموزشی دانشگاهی را به دنبال داشته باشد. به 

تواند  یسی در دانشگاه باشد، این در حالی است این نبود ارتباط نیز می تواند عامل بسیار مناسبی برای ارزیابی علوم تدر می 
های  انگیزگی دانشگاه را برای افزایش سطح کیفی منابع آموزشی در دانشگاه به دنبال داشته باشد. ممکن است ایده بی 

ها  ایت مالی دانشگاه، این ایده سازی بال در دانشگاه وجود داشته باشد که به دلیل نبود حم بسیار مناسبی با قابلیت تجاری 
مرور زمان، قربانی آستانه محیطی و منسوخ شوند یا توسط شخصی دیگر، در جایی    در همان مرحله ایده، باقی بمانند و به 

چنین  تواند مشکل مالی و تأمین سرمایه  گذاران می دیگر مورداستفاده و کاربرد قرار گیرد. ارتباط مؤثر دانشگاه با سرمایه 
منظور ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر با صنعت و  ها به هایی را برطرف کند. اختصاص واحدهایی مستقل در دانشگاه ه اید 

های  منظور آگاهی از نیازها، مشکالت و موارد مرتبط با واحدهای صنعتی که دانشگاه، برگزاری نشست واحدهای صنعتی به 
های دانشگاه و آگاهی دانشگاه از  منظور آگاهی از پتانسیل ان به گذاران و دانشگاهی مشترک بین واحدهای صنعتی، سرمایه 

افزار میان صنعت و دانشگاه، از جمله اقداماتی  نیازها و مشکالت صنعت و ایجاد یک شبکه ارتباطی مبتنی بر وب یا نرم 
 توان در راستای بهبود ارتباط میان دانشگاه، صنعت و فعالن آن انجام داد. است که می 

سزایی در  توانند نقش بسیار به ها با توجه به ماهیت خود می ر است که دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه شایان ذک 
توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه ایفا کنند. دفاتر انتقال فناوری هدف تسهیل ارتباط دانشگاه و صنایع مختلف را  

های  کارگیری فناوری ی و علمی در راستای توسعه و به های صنعت کند. این دفاتر از طریق تجهیز زیرساخت دنبال می 
کند. بنابراین توجه به دفاتر انتقال فناوری  جدید و نیز راهبردهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، نقش کلیدی ایفا می 

تواند  وی می های مدیریت و اعطای مجوز با داشتن یک شبکه ارتباط اجتماعی ق کارگیری نیروهای متخصص در حوزه و به 
سازی  طورکلی توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سزایی در توسعه ارتباط میان صنعت و دانشگاه ایفا کند. به نقش به 

باشد که در این پژوهش با توجه به نظر متخصصان و کارآفرینان دانشگاهی،  رو می دانش، با موانع متعدد و مختلفی روبه 
گذاران، فعالن صنعت و دانشگاهیان  هایی میان سرمایه الن صنعت و نبود ارتباطات و شبکه انگیزه متفاوت دانشگاهیان و فع 

 شده است. ترین موانع موجود در این مسیر، شناسایی  عنوان اساسی به 
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