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 چكيده

ها و در راسـتاي تحقـق   در دانشگاههاي موجود ها و تواناييبه منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت

هـاي دانشـگاهي بـا    اجتماعي و فرهنگي كشور، تشكيل شـركت   اقتصادي، هاي توسعه اهداف برنامه

هاي دانشـگاهيان، تجـاري سـازي يافتـه هـاي      هدف ايجاد زمينه به كارگيري هرچه بيشتر از توانايي

مـي در رفـع نيازهـاي جامعـه     سازي مشاركت بيشتر و مـؤثرتر اعضـاي هيـأت عل   پژوهشي و زمينه

% سهام آن متعلق بـه  100% تا 1ضروري مي باشد شركت دانشگاهي به شركتي گفته مي شود كه از 

يك دانشگاه يا واحد پژوهشي باشد. در مقاله حاضر با استفاده از يكـي از ابزارهـاي مهـم مـديريت     

اه سمنان از يكسو سعي مي شود، نقاط ضعف و قوت دروني دانشگ SWOTاستراتژيك يعني مدل 

و  فرصت ها و تهديدات محيطي پيش روي ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي از سوي ديگـر  

، SO  ،ST ، WOمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و استراتژي ها در چهار گروه اسـتراتژي هـاي   

WT  نقطـه   مـورد  8مورد نقطه ضـعف ،   12نقطه قوت ،  11ارائه گردد. در مجموع در اين تحقيق

ــد ،  ــت ،   10تهدي ــورد فرص ــتراتژي   11م ــورد اس ــتراتژي   SO  ،7م ــورد اس ــورد  ST ،11م م

                                                 
  اين مقاله حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد مي باشد.. 1

  Feiz1353@gmail.comاستاديار دانشگاه سمنان، متخصص مديريت استراتژيك . 2

  MBAMehdi_malekdar@yahoo.comكارشناس ارشد مديريت  .3
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مورد شناسايي قرار گرفت كه از جمله مهمترين آنها تأسيس  WTمورد استراتژي 6و WOاستراتژي

صندوق پژوهش و نوآوري ، تشكيل بانك اطالعاتي مشترك صنعت ودانشگاه و بيمه سرمايه گذاري 

  ده توسط اعضاي هيأت علمي مي باشد.هاي انجام ش

  

  واژگان كليدي:

  شركت هاي دانشگاهي، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدات، استراتژي ها ، SWOTمدل 
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 مقدمه

نظران كشور در باره مشكالت اساسي تحقيـق و پـژوهش در ايـران     ها است كه صاحب سال

اند كه درآنها بيشـترين   هاي ما به مدارسي بزرگ تبديل شدهدهند، امروزه دانشگاه هشدار مي

شود نه پژوهش. همچنين متصل نبودن فرايندهاي پژوهشي كشور  اهميت به آموزش داده مي

نظران بـر آن تأكيـد   اي است كه بارها از سوي صاحب به بازار توليد وفناوري ، حلقه مفقوده

هـا در حـل معضـالت جامعـه بسـياري از      هشده است. به منظور ايفاي نقش مؤثر تر دانشگا

انـد و  ها كردهكشورها ، دانشگاه ها را ملزم به افزايش تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاه

در دانشگاه ها واحد هاي ساختاري خاصي مانند اداره انتقال تكنولوژي، مراكز رشـد، مراكـز   

زي نتايج تحقيقات بـه كـار   كارآفريني و پارك علم و فناوري را در جهت افزايش تجاري سا

هـاي دانشـگاهي را بـه عنـوان     ها، شركتگرفته اند . همچنين بسياري از كشورها و دانشگاه

شركت ) 206ص ،  2010راسموسن ، يك ابزار مهم براي تحقق اين امر در نظر گرفته اند. (

 هاي دانشگاهي پديده پيچيده  و مهم درتحقيقـات كـارآفريني محسـوب مـي شـوند .  ايـن      

ها و انتقال فناوري هاي شركتها به منظور تجاري سازي دارايي هاي فكري حاصل ازدانشگاه

، ص 2002( بيرلـي ،  ها سرچشمه مي گيرند توسعه يافته در مؤسسات دانشگاهي ازدانشگاه

. شركت هاي  تازه تأسيس مبتني بر فناوري نقش مهمـي در توسـعه وتجـاري سـازي     )134

تأثير اساسي در توسعه اقتصاد ملي دارنـد. توليـد كسـب و كـار      فناوري هاي جديد داشته و

هاي  توسـعه و رشـد اقتصـادي هـر كشـوري      هاي جديد و كار آفريني از مهم ترين محرك

ها بـه طـور   محسوب مي گردد . درواقع شركت هاي مبتني بر فناوري نسبت به ساير شركت

ستند. در حال حاضر محققان توليد غير قابل قياسي در توسعه اشتغال و توليد ثروت  موثر ه

هـاي توليـد شـده توسـط     ثروت ملي كشورها را با توانايي آنهـا در بهـره گيـري از فرصـت    

ــرفت ــتم و    پيش ــتي ، ميكروسيس ــوم زيس ــات  ، عل ــاوري اطالع ــر فن ــه ( نظي ــاي فناوران ه

).  شركت هاي دانشگاهي همانند 174، ص 2006(كيروان ، نانوتكنولوژي) مرتبط مي دانند 

هاي تازه تأسيس مبتني بر فناوري از ويژگي هاي كليـدي اقتصـاد جديـد  مبتنـي بـر      شركت

هاي  محلي مبتني بر فناوري پيشرفته و تبديل دانش محسوب مي شوند كه در توسعه خوشه

هـاي رقـابتي سـهيم هسـتند     سرمايه گذاري در علوم پايه به رشد اقتصادي، اشتغال و مزيت

هاي ). در ادامة مقاله ضمن توضيح بيشتر در مورد شركت188، ص  2008گومز و گرس ، (

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 24

http://ihej.ir/article-1-627-fa.html


 1391تابستان  ���� شماره سوم ����سال چهارم  ����/ فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران 96

، عوامل محيطـي (فرصـت هـا و تهديـدات) و عوامـل       SWOTدانشگاهي و تشريح مدل 

داخلي (ضعف ها و قوت ها) مؤثر بر تأسيس اين نـوع شـركت هـا در دانشـگاه سـمنان بـا       

ناسب در ايـن زمينـه   ، مورد بررسي قرار گرفته و استراتژي هاي م SWOTاستفاده از مدل 

  ارائه خواهد شد.
  

 مباني نظري تحقيق

  شركت هاي دانشگاهي-

در ادبيات شركت هاي دانشگاهي تعاريف مختلفي از اين نوع شـركت هـا  بـه عمـل آمـده      

1گوبلي"است . 
و ديگران شركت هاي دانشـگاهي را شـركت هـاي كوچـك و جديـد بـا        "

حقيقـاتي ناشـي مـي شـود، تعريـف مـي       تكنولوژي پيشرفته كه از دانشـگاه يـا مؤسسـات ت   

"شين"). 207، ص 2005گوبلي ، كنند(
نيـز  شـركت هـاي دانشـگاهي را  شـركت هـاي        2

جديدي مي داند  كه جهت بهره برداري از دارايي هاي فكري ايجاد شـده در يـك مؤسسـه    

"پيرني"). همچنين تعريف 4، ص  2004شين ، دانشگاهي تأسيس مي شود (
و ديگـران از   3

شركت هاي جديدي كـه جهـت بهـره بـرداري     "هاي دانشگاهي به اين شرح است : شركت

پيرني ("تجاري از دانش، فناوري يا نتايج  تحقيقات توسعه يافته در دانشگاه ايجاد مي شوند

  ).385 ص، 2003، 

دسته كلي تقسيم مـي   5در كتاب خود اهميت تأسيس شركت هاي دانشگاهي را به  "شين"

 نمايد. 

 دهند.كت ها توسعه اقتصاد محلي را افزايش مياين شر -1

  هاي دانشگاهي موثر و مفيد هستند. شركت هاي دانشگاهي براي تجاري سازي فناوري -2

ها را در انجام مأموريت هاي اصلي خود يعني آموزش و شركت هاي دانشگاهي، دانشگاه-3

  تحقيق كمك مي كنند.

  باالتر محسوب مي شوند. هاي با كاراييشركت هاي دانشگاهي شركت -4

                                                 
1- Gubeli  
2- Shane 
3-. Pirnay 
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شركت هاي دانشگاهي در مقايسه با سازو كار  دادن امتياز فناوري هـاي دانشـگاهي بـه     -5

 ص ، 2004شـين ،  هاي موجود، درآمد بيشتري را براي دانشگاه حاصل مـي كننـد (  شركت

30-20(  

يك خصوصيت قابل توجه در مورد شركت هاي دانشگاهي اين است كـه احتمـال تأسـيس    

-آنها در برخي صنايع بيشتر از صنايع ديگر است. چندين تحقيق نشان مي دهد كـه شـركت  

تـرين صـنعت بـراي تشـكيل     هاي دانشگاهي در صنايع محدودي متمركز شده اند. متـداول 

شركت هاي دانشگاهي زيست فناوري است. و بعد از آن صنايع نرم افزار كـامپيوتري قـرار   

هـاي  بين سـال  MITي دانشگاهي تأسيس شده در دانشگاه هادارد.  بيش از نيمي از شركت

"لـو "مربوط به اين دو صنعت است. همچنين بررسي هـاي   1980تا  1996
نشـان داد كـه    1

%  شركت هاي دانشگاهي در دانشـگاه كاليفرنيـا مربـوط بـه صـنعت زيسـت فنـاوري و        66

"گلـوب "دارويي يا وسايل دارويـي هسـتند. مطالعـه    
شـركت هـاي    %50نشـان داد  كـه     2

دانشگاهي در دانشگاه كلمبيا مربوط به زيست فناوري بوده و بقيه در نرم افزار و الكترونيك 

  )148، ص  2004شين ، فعاليت دارند (
  

  SWOTمدل 

يكي از ابزارهاي مهم مـديريت اسـتراتژيك جهـت تطـابق نقـاط       SWOTتجزيه و تحليل 

 SWOTضعف و قوت دروني با فرصت ها و تهديدات بيرونـي اسـت. تجزيـه و تحليـل     

روش تحليلي نظام يافته اي را براي شناسايي اين عوامل و انتخـاب اسـتراتژيي كـه بهتـرين     

. از ديـدگاه ايـن   ) 160، ص  1989را ايجاد كند، ارائه مي نمايد. ( فيشـر ،  تطابق بين آن ها 

ها و تهديدها را بـه  مدل يك استراتژي مناسب، قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف

حداقل ممكن مي رساند. براي اين منظـور نقـاط قـوت و ضـعف درونـي و فرصـت هـا و        

به هـم پيونـد داده شـده و     SO ،WO ،ST ،WTتهديدهاي  بيروني در چهار حالت كلي 

). در 192، ص 1382،  3اي استراتژي خلق و انتخاب مي شوند.( هريسـون وكـروين  هگزينه

سعي مي شود با اتكاء بر نقاط قوت دروني از فرصت هاي محيطي بهره  SOاستراتژي هاي 

                                                 
1- lowe 
2- Golub 
3-Harisson and Kervin 
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هدف اين است تا با بهـره بـرداري از فرصـت     WOبرداري به عمل آيد. در استراتژي هاي 

كوشش مـي   STكاسته شود. در استراتژي هاي  هاي محيطي موجود، از نقاط ضعف دروني

شود تا با استفاده از نقاط قوت دروني، اثرات ناشـي از تهديـدات موجـود درمحـيط خـارج      

كه بدترين وضـعيت بـه شـمار مـي آيـد،       WTكاهش داده شود و نهايتاً در استراتژي هاي 

  اسـت. هدف كم كردن نقاط ضعف دروني و پرهيز از تهديـدات ناشـي از محـيط خـارجي     

 )364-360، ص   1379،  1(ديويد

هاي اين مدل مي توان به جامعيت، انعطاف پذيري، حل يك سـؤال بنيـادي   از جمله ويژگي

، 2در مورد استراتژي و توانايي نمايش ارتباط فيمـابين عوامـل مختلـف اشـاره كـرد. (فـيض      

  )169، ص 1389
  

  پيشينه تحقيق  

"راسموسن"،به عنوان مروري برمطالعات پيشين 
فرآيند "از نروژ در مقاله اي تحت عنوان  3

به فرآيند شكل گيري كسب و كارهـاي جديـد مبتنـي بـر علـوم و       "هاي دانشگاهيشركت

تحقيقات دانشگاه مي پردازد.  او مي نويسد در همه اين فرآيند ها، فعاليت هـاي كـارآفريني   

 .ر به توسعه يك كسب و كار شودقرار دارد و خروجي اين فعاليت كارآفريني مي تواند منج

اين فعاليت هاي كارآفريني به صورت انفرادي و جمعي انجام شده و مبتنـي بـر سـه عنصـر     

ليت هاي كـارآفريني  هاي دانشگاه براي تسهيل سازي فعامفهوم تجاري، كارآفريني و قابليت

"رري") 2، ص  2004بنا شده است (راسموسن ، 
 و همكاران يـك چهـارچوب مفهـومي    4

براي مطالعه كارآفريني دانشگاهي كه جنبه هاي مختلف رفتار شركت هاي دانشـگاهي را در  

هاي يك مسير منسجم شرح مي دهد را ارائه كرده اند. آنها عوامل مختلف در ادبيات شركت

ــد. (.  )  654، ص  2007رري ، دانشــگاهي را در يــك مــدل مفهــومي جمــع آوري كــرده ان

"گوبلي"
يك مطالعه كاربردي براي توسعه «س در مقاله اي تحت عنوان و همكاران از سوي 5

به شركت هاي دانشگاهي و فرآينديكه اين شركت هـاي جديـد از   » شركت هاي دانشگاهي

                                                 
1-David 
2-Feiz  
3-Rasmussen  
4- Rory  
5- Gubeli 
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يك دانشگاه شكل مي گيرند و خلق مي شوند مـي پردازنـد. هـدف ايـن پـژوهش بررسـي       

چنين آنها شـدت  خصوصيات شركت هايي است كه از طريق خلق ايده ايجاد مي شوند. هم

طـول ايـن فرآينـد    فعاليت شبكه اي اين شركت ها را با سـازمان والـد و محـيط محلـي در     

  ). 270، ص  2005بررسي كرده اند ( گوبلي ، 

"الكت"
هـاي  انتقال تكنولوژي و استراتژي«و ديگران از انگلستان در مقاله اي تحت عنوان  1

هاي آنها براي را به منظور بررسي استراتژيدانشگاه در انگلستان  57» هاي دانشگاهيشركت

ايجاد شركت هاي دانشگاهي و همچنين نحوه توسعه اين شركت هـا بررسـي كردنـد. آنهـا     

هاي تشـخيص داده شـده و مالكيـت    گرايي و شبكه سازي، فرصتنقش كارآفريني،تخصص

). 185، ص  2003هـاي دانشـگاهي مهـم دانسـتند (الكـت ،      معنوي را براي تشكيل شركت

"اسكات"و  "لينك"
از آمريكا به بيان نتايج يك تجزيه و تحليـل در عوامـل تعيـين كننـده      2

گيري شركت هاي دانشگاهي در پارك تحقيقاتي دانشگاه  پرداختند. آنها به اين نتيجـه  شكل

هـايي كـه از نظـر    رسيدند كه شركت هاي دانشگاهي در پارك هاي قديمي و همچنين پارك

گاه هايي كه از نظر جغرافيـايي نزديـك دانشـ   تر هستند و نيز در پارك محيط تحقيقاتي غني

).در تحقيقـي ديگـر   1106، ص  2005بودند، بيشـتر ديـده مـي شـوند (لينـك و اسـكات ،       

و همكاران به تفاوت عملكرد افـرادي كـه صـرفا روي انتقـال دانـش از تحقيقـات        3ونبرگ

اي دانشـگاهي بـدون تجربـه عملـي و     اند و اقدام به تأسيس شركت هآكادميك متمركز شده

هـاي  صنعتي مي كنند با افرادي كه با داشتن آموزش دانشگاهي بعد از به دست آوردن جنبـه 

هاي تجاري خارج شده از شركت هـاي  صنعتي درگير خلق يك كار جديد از طريق شركت

صـنعتي  خصوصي مي شوند ، مي پردازند.آنها مي گويند دانش بدست آمده از طريق تجربه 

براي فعاليت هاي كارآفريني ارزشمندتر از علم دانشگاهي بدست آمده توسـط تجربـه هـاي    

در مقاله اي با  4) ماستر و رايت1128، ص  2011ونبرگ ، تحقيقاتي در يك دانشگاه است.(

همگرايي در سياست ها جهت خلق شركت هـاي دانشـگاهي ، يـك مقايسـه ميـان      "عنوان 

هايي كه دولت فرانسه و انگلستان جهـت پركـردن شـكاف ميـان     تالش "فرانسه و انگلستان

                                                 
1- Lockett 
2- Link & Scott 
3- Wennberg 
4- Mustar & Wright 
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آمريكا و اروپا جهت خلق شركت هاي دانشگاهي وجود دارد را بررسي مي كنند. تجزيـه و  

گرايي ميان اين دو كشور در مورد اسـتراتژي  تحليل اين دو كشور نشان مي دهد كه هيچ هم

دهاي متفاوتي را دنبال مي كننـد.  هاي ملي جهت اين هدف وجود ندارد و دو كشور رويكر

در انگلستان شركت هاي دانشگاهي بخشي از سياست تجـاري كـردن دانـش و تكنولـوژي     

توسط دانشگاه مي باشد. اما در فرانسه سياست جهت خلق شركت هـاي دانشـگاهي يعنـي    

توســعه دادن تكنولــوژي بــا فنــاوري بــاال بــه عنــوان بخشــي از سياســت هــاي كــارآفريني 

و همكـاران يـك مـدل     1) سـرهيم 42، ص  2010،  ماستر و رايـت  ي مي باشد.(تكنولوژيك

مفهومي براي تأمين مالي شركت هاي دانشگاهي ارائه نموده و نشان دادنـد كـه چـرا تـأمين     

مالي بزرگترين عامل تأسيس شركت هاي دانشگاهي مي باشد.در اين مقاله نشـان داده شـده   

هت سرمايه گذاري در شركت هاي دانشـگاهي در  است كه سرمايه گذاران ترديد بيشتري ج

 2) در نهايت كامارياه58، ص  2011،  سرهيم مقايسه با ديگر شركت هاي كارآفريني دارند.(

و همكاران به فرايند تصميم گيري، تجاري سازي ايـده هـاي جديـد توسـط شـركت هـاي       

اره نمود. نخست اينكـه  دانشگاهي مي پردازند. از موارد قابل توجه مي توان به موارد زير اش

حفاظت از حقوق مالكيت معنوي يا توسط مخترع و يا اداره انتقال تكنولوژي انجام مي شود 

و تصميم گيري جهت تجاري سازي ايده نوآورانـه از طريـق شـركت هـاي دانشـگاهي بـا       

مخترع است. همچنين عملكرد تكنولوژيكي و خصوصيات كارآفريني مخترع جهت تصـميم  

يجاد شركت هاي دانشگاهي بسيار مهم بوده و تجربه صنعتي مخترع مقـدم بـر   گيري براي ا

  )12، ص  2010،  هكاماريا (انجام تحقيقات آكادميك است. 
  

  روش تحقيق

حيث هدف، تحقيقي كـاربردي و بـر اسـاس نحـوي جمـع آوري اطالعـات،       اين تحقيق از 

تجزيه و تحليل اطالعات در اين پژوهش در سه مرحله صـورت  پيمايشيمي باشد. -توصيفي

  گرفت:  

                                                 
1- Sorheim 
2- Kamariah 
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-با بررسي كامل ادبيات تحقيق و كتب و مقاالت ايراني و خارجي و همچنـين پـژوهش   -1

هاي گذشته و مصاحبه با متخصصان و دست اندركاران ليستي از فرصت هـا و تهديـدات و   

  ه شد. هاي دانشگاهي تهينقاط قوت و ضعف براي تأسيس شركت

در مرحلـه دوم مهمتــرين عــواملي كــه بيشــترين تــأثير را بــراي تأســيس شــركت هــاي   -2

دانشگاهي داشتند، مورد شناسايي قرار گرفتند. بدين منظور داده ها با استفاده از پرسش نامه 

جمع آوري شده است. سؤاالت پرسش نامه تحقيق با مقياس رتبه اي چهار گزينه اي خيلـي  

تـك متغيـره    t) طراحي شده و با اسـتفاده از آزمـون   4) و خيلي زياد(3ياد()، ز2)،كم(1كم (

اسـت. ايـن    5/2كه ميانگين امتيازات هر سؤال عدد مورد آزمون قرار گرفتند. با توجه به اين

عدد به عنوان ميانگين مورد نظر در جامعه فرض مي شود. متغيرهايي كه نمره ميانگين آنهـا  

آنها رد مي شود) به عنوان نقـاط قـوت    0Hار نيز باشند (آزمون بوده و معني د 5/2بيش از 

  يا ضعف و يا فرصتها يا تهديدات  مؤسسه شناخته خواهند شد.

  فرضيه شناسايي مهمترين متغير ها به شرح زير تعريف شد. 

5/2

5/2

1

0

>=
≤=

µ
µ

H

H
  

0H        نمره عوامل در نظر گرفته شده بـراي نقـاط قـوت ، ضـعف و فرصـتها ، تهديـدات =

  هستند.  5/2كوچكتر يا مساوي 

1H        نمره عوامل در نظر گرفته شده بـراي نقـاط قـوت ، ضـعف و  فرصـتها ، تهديـدات =

  هستند.   5/2بزرگتر از 

شـده و   SWOTمرحله قبـل وارد مـدل    در اين مرحله عوامل كليدي شناسايي شده در -3

هاي اوليه بر اساس آنها استخراج شد. سپس اين استراتژي هـا بـه كمـك تكنيـك     استراتژي

تـرين اسـتراتژي هـا    نفر از متخصصان مورد بررسي قرار گرفته و مناسـب  20دلفي به كمك 

  شناسايي مي شود.

  . جامعه و نمونه آماري5

هاي مهندسـي  هاي گروهعلمي و مسئولين آزمايشگاه جامعه آماري اين تحقيق اعضاي هيأت

برق، مهندسي شيمي، مهندسـي متـالوژي، مهندسـي عمـران، مهندسـي مكانيـك، مـديريت،        

نفرمـي باشـد. روش    150اقتصاد، شيمي و فيزيك دانشگاه سمنان بوده اند ، كه تعـداد آنهـا   
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در آن همـه افـراد   نمونه گيري در اين پژوهش، روش نمونه گيري تصادفي ساده اسـت كـه   

جامعه مورد نظر شانس مساوي براي انتخاب شدن دارند. و از آنجايي كـه سـؤاالت از نـوع    

بـراي تعيـين حجـم    .چند ارزشي با مقياس فاصله اي بوده و حجم جامعه محدود مي باشد 

  مي باشد. 60نمونه ازفرمول زير استفاده شده است.كه تعداد آن 

 
  

  
  

در نظر گرفته شده است.  1/0درصد با سطح خطاي مجاز  95در اين پژوهش سطح اطمينان 

به  4گزينه اي بودن طيف سؤاالت ،  4انحراف معيار از رابطه زير تعيين شده است. به دليل 

  عنوان بيشترين مقدار در نظر گرفته شده است.  

 

   5/0
6

14)min()max(
=−=

−
≈

σ
σ ii xx

  
  

 روايي و پايايي ابزار گردآوري اطالعات

در اين پژوهش براي سنجش روايي ابزار تحقيق بدين صورت عمل شده است كه تك تـك  

سؤاالت پرسشنامه با مطالعه و بررسي منابع مطالعاتي مختلف تهيه شده و سپس بـا اسـتفاده   

از نظرات چند تن از متخصصان شركت هاي دانشگاهي روايي اين سؤاالت مورد تأييد قرار 

حاسبه پايايي ابزار اندازه گيري از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرفت. در اين تحقيق براي م

استفاده شده كـه مقـدار آلفـاي كرونبـاخ برابـر       SPSSشده است. بدين منظور از نرم افزار 

است لذا اين امـر بيـانگر پايـايي     7/0بدست آمد و چون اين مقدار عددي بزرگتر از  836/0

  .  مناسب ابزار اندازه گيري اين پژوهش است
  

  يافته هاي پژوهش

  نقاط قوت  و ضعف جهت ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي  

منظور از نقاط قوت،  منابع، مهارت ها، توانايي ها و ساير مزاياي نسبي دانشگاه سـمنان بـه   

منظور ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي مي باشد و منظور از نقاط ضعف،  محدوديت 

22

2

2

22

2

)1( σε

σ

α

α

×+−

××
=
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ي دانشگاه سمنان از نظر منابع، توانايي ها و مهارت ها بـه منظـور   ها، كمبود ها و كاستي ها

مشـاهده   2و  1طور كـه در جـدول   ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي مي باشد.  همان

مربوط به  تمامي نقاط قوت و صعف ، به دليل اينكه سطح معنـاداري  0Hمي شود ، فرض 

شد ، رد مي شود. در نتيجه تمامي عوامل به عنوان نقاط قـوت و  مي با 0.05آنها كوچكتر از 

ضعف مهم و تأثيرگذار جهت تشكيل شركت هاي دانشگاهي در دانشگاه سـمنان شناسـايي   

  شدند.

  تهديدات و فرصت ها جهت ايجاد و تو سعه شركت هاي دانشگاهي  

سـمنان وجـود   منظور از تهديدات،  موقعيت هاي نامطلوبي كه در محيط خـارجي دانشـگاه   

طـور كـه   دارد و مانع تأسيس شركت هاي دانشگاهي در اين دانشگاه مي شوند، است. همان

مربوط به  عوامل ، نبود معافيت و يـا كـاهش   0Hمشاهده مي فرماييد ، فرض  3در جدول 

دولـت و  مالياتي براي شركت هاي دانشگاهي و اتخاذ سياست هاي مالي انقباضي از سـوي  

كمبود نقدينگي در جامعه جهت تأسـيس شـركت هـاي دانشـگاهي بـه دليـل اينكـه سـطح         

مي باشد ، تأييد مي گـردد. در نتيجـه تمـامي عوامـل بـه جـز        0.05معناداري آنها بزرگتر از 

عوامل ذكر شده به عنوان تهديدات مهم و موثر جهت تشكيل شـركت هـاي دانشـگاهي در    

  .دانشگاه سمنان شناسايي شدند

منظور ازفرصتها،  موقعيت هاي مطلوب و كليدي در محـيط خـارجي دانشـگاه سـمنان كـه      

زمينه ساز ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي در اين دانشگاه هستند مي باشد. همـانطور  

-مربوط به  عوامل ، اجـراي طـرح هـدف   0Hمشاهده مي فرماييد ، فرض  4كه در جدول 

يارانه ها و افزايش نقدينگي در جامعه ، باال بودن نرخ تـورم و افـزايش انگيـزه بـراي     مندي 

سود بيشتر در صورت توليد يك محصول جديـد ، وجـود بـورس سـازمان يافتـه دركشـور       

كاري باال و امكان استفاده وامكان فروش سهام شركت بعد از سود دهي و موفقيت ، نرخ بي

هاي دانشگاهي،  معافيت از قانون تك شغلي ان در شركتاز نيروي جوان و متخصص و ارز

بودن كاركنان دولت در صورت اشتغال در شركت هـاي دانشـگاهي بـه دليـل اينكـه سـطح       

مي باشد ، تأييد مي گـردد. در نتيجـه تمـامي عوامـل بـه جـز        0.05معناداري آنها بزرگتر از 

شركت هاي دانشگاهي در عوامل ذكر شده به عنوان فرصت هاي مهم و موثر جهت تشكيل 

  دانشگاه سمنان شناسايي شدند.
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  براي نقاط قوت t. خروجي آزمون 1جدول شماره 
انحراف  ميانگين تعداد نقاط قوت رديف

 معيار

تفاوت 

 ميانگين

درجه  (t)آماره 

 آزادي

سطح 

 معناداري

فرض 

 صفر

1S  وجود مراكز حمايتي و تشويقي

محصوالت كارآفرينانه مانند 

 رشد پارك و مركز

 رد 0.000 59 6.874 0.683 0.770 3.18 60

2S  وجود افراد با تحصيالت باال در

سطح مديريت و اداره دانشگاه 

 سمنان

 رد 0.000 59 6.646 0.567 0.660 3.07 60

3S  در اختيار داشتن امكانات و

تجهيزات نسبتاً مناسب براي 

انجام امور شركت هاي 

 دانشگاهي

 رد 0.000 59 6.492 0.583 0.696 3.08 60

4S  وجود اعضاي هيأت علمي قوي

 در دانشگاه

 رد 0.000 59 5.342 0.483 0.701 2.98 60

5S  وجود استعدادهاي نهفته بسيار

در دانشجويان براي توسعه 

 كارآفريني در دانشگاه

 رد 0.000 59 5.298 0.600 0.877 3.10 60

6S  داشتن كاركنان مسئول، متعهد و

 دلسوز

 رد 0.000 59 4.439 0.433 0.756 2.93 60

7S  گرايش مديران مياني و عملياتي

دانشگاه در جهت اجراي برنامه 

هاي كارآفريني ، اقتصادي و 

 درآمدزايي در دانشگاه

 رد 0.001 59 3.428 0.283 0.640 2.78 60

8S  وجود مركز مشاوره ي توسعه

محصوالت جديد در دانشگاه 

 مركز رشدسمنان مانند پارك و 

 رد 0.000 59 4.492 0.483 0.833 2.98 60

9S  گرايش مديريت ، كاركنان و

اساتيد دانشگاه به توليد 

 محصوالت با تكنولوژي باال

 رد 0.000 59 4.985 0.450 0.699 2.95 60

10S  گرايش اعضاي دانشگاه به

داشتن درآمدهاي باالتر در 

حوزه فعاليت هاي مرتبط با 

 دانشگاه

 رد 0.000 59 6.584 0.600 0.706 3.10 60

11S  وجود اعتبار و بودجه، براي

حمايت از توليد  محصوالت 

جديد در مركز رشد و پارك 

 علم و فناوري دانشگاه سمنان

 رد 0.008 59 2.749 0.317 0.892 2.82 60
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 براي نقاط ضعف t.  خروجي آزمون 2جدول شماره 

  

  

انحراف  ميانگين تعداد نقاط ضعف رديف

 معيار

تفاوت 

 ميانگين

درجه  (t)آماره 

 آزادي

سطح 

 معناداري

فرض 

 صفر

1W هاي نبود برنامه مدون براي تأسيس شركت

 دانشگاهي در دانشگاه سمنان

 رد 0.000 59 11.477 0.917 0.619 3.42 60

2W هاي بلند مدت و كوتاه مدت نبود هدف

مشخص براي توسعه كارآفريني در 

 دانشگاه سمنان

 رد 0.000 59 10.487 0.800 0.591 3.30 60

3W هاي آموزشي، مراسم و كمبود كارگاه

 مسابقات كارآفريني در دانشگاه سمنان

 رد 0.000 59 5.075 0.467 0.712 2.97 60

4W  آموزش محور بودن دانشگاه و توجه

هاي كاربردي و آموزش اندك به پژوهش

 هاي مهارتي

 رد 0.000 59 9.264 0.883 0.739 3.38 60

5W همكاري اندك دانشگاه سمنان با دانشگاه-

 هاي معتبر داخل و خارج

 رد 0.000 59 5.298 0.600 0.877 3.10 60

6W  وجود تشريفات زائد و دست و پا گير

 اداري در دانشگاه

 رد 0.000 59 7.089 0.717 0.783 3.22 60

7W  نبود سيستم اطالعاتي جامع و مناسب

تصميمات و اطالعات براي انتشار آخرين 

 در خصوص دانشگاه

 رد 0.000 59 3.899 0.433 0.861 2.93 60

8W  كمبود وقت اعضاي هيأت علمي براي

 پژوهش و توليد محصول جديد

 رد 0.000 59 7.409 0.700 0.732 3.20 60

9W  نبود برنامه هاي مدون و موثر براي

استفاده از اعضاي هيأت علمي در جهت 

منابع دانشگاه و توليد محصول استفاده از 

 جديد

 رد 0.000 59 8.251 0.750 0.704 3.25 60

10W  عدم شبكه سازي دانشگاه با صندوق هاي

مخاطره پذير، صنعت، منابع تحقيقاتي و 

 ديگر منابع

 رد 0.000 59 5.079 0.617 0.940 3.12 60

11W  نداشتن درآمد قابل توجه از سوي دانشگاه

كارهاي تجاري و از طريق شركت در 

 وابسته بودن درآمد دانشگاه به دولت

 رد 0.000 59 6.177 0.600 0.752 3.10 60

12W  دانش اندك دانشگاهيان در زمينه

 كارافريني ،كسب و كار و بازاريابي

 رد 0.000 59 3.792 0.383 0.783 2.88 60
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  براي تهديدات t. خروجي آزمون 3جدولشماره 

  
    

انحراف  ميانگين تعداد تهديدات رديف

 معيار

تفاوت 

 ميانگين

درجه  (t)آماره 

 آزادي

سطح 

 معناداري

فرض 

 صفر

1T   تعداد بسيار اندك صندوق هاي سرمايه

گذاري مخاطره پذير در ايران (صندوق هايي 

كه در شركت هاي نوپا سرمايه گذاري كرده 

 و در سود و زيان آن ها سهيم هستند).

 رد 0.000 59 6.183 0.567 0.710 3.07 60

2T  باال بودن نرخ بهره دركشور و پايين آمدن

ارزش سود مورد انتظار شركت ها ي 

 دانشگاهي.

 رد 0.000 59 5.676 0.467 0.637 2.97 60

3T  پايين بودن امنيت سرمايه گذاري در كشورو

عدم تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاري 

 در شركت هاي دانشگاهي.

 رد 0.0000 59 7.631 0.767 0.778 3.27 60

4T  نبود معافيت و يا كاهش مالياتي براي شركت

 هاي دانشگاهي.

 تأييد 0.607 59 518. 0.067 0.998 2.57 60

5T  اتخاذ سياست هاي مالي انقباضي از سوي

دولت و كمبود نقدينگي در جامعه جهت 

 تأسيس شركت هاي دانشگاهي.

 تأييد 0.365 59 914. 0.100 0.848 2.60 60

6T  افزايش مهاجرت نخبگان و دانشجويان به

خارج از كشور و پايين آمدن احتمال بروز 

ايده هاي خالقانه براي تأسيس شركت هاي 

 دانشگاهي.

 رد 0.000 59 4.010 0.467 0.901 2.97 60

7T  تأمين اجتماعي ضعيف و ابهام از آينده كه

باعث كاهش ريسك پذيري در 

علمي،كاركنان و دانشگاهيان(هيأت 

 دانشجويان) مي شود.

 رد 0.001 59 3.486 0.417 0.926 2.92 60

8T  ريسك پذيري پايين در سرمايه گذاران

هاي مالي شركت محلي كه احتمال حمايت

 هاي دانشگاهي را كاهش مي دهد.

 رد 0.000 59 6.000 0.600 0.775 3.10 60

9T  نبود سيستم حمايت از حقوق مالكيت

ايران و امكان كپي برداري از ايده  معنوي در

 هاي خال قانه اعضاي دانشگاه.

 رد 0.000 59 8.588 0.833 0.752 3.33 60

10T  واردات زياد كاالهاي چيني و دلسردي

اعضاي دانشگاه براي توليد محصوالت 

 جديد.

 رد 0.000 59 4.786 0.583 0.944 3.08 60

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            14 / 24

http://ihej.ir/article-1-627-fa.html


  107تحليل استراتژيك شرايط تأسيس و..... /

  براي فرصت ها t. خروجي آزمون 4جدول شماره 

تفاوت  انحراف معيار ميانگين تعداد فرصت ها  رديف
 ميانگين

آماره 
(t) 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

فرض 
 صفر

1O  وجود تحريم و امكان توليد محصوالت

 تحريم شده با نوآوري در داخل؛

 رد 0.000 59 4.146 0.517 0.965 3.02 60

2O مندي يارانه ها و افزايشاجراي طرح هدف 

 نقدينگي در جامعه؛

 تأييد 0.128 59 -1.542 -0.167 0.837 2.33 60

3O  حمايت دولت از فعاليت هاي كارآفريني و

 توسعه آن؛

 رد 0.000 59 6.080 0583 0.743 3.08 60

4O  باال بودن نرخ تورم و افزايش انگيزه براي

سود بيشتر در صورت توليد يك محصول 

 جديد؛

 تأييد 0.086 59 -1.747 -0.183 0.813 2.32 60

5O  وجود بورس سازمان يافته دركشور وامكان

فروش سهام شركت بعد از سود دهي و 

 موفقيت؛

 تأييد 0.526 59 0.637 0.067 0.810 2.57 60

6O  ميل مردم به مصرف كاالهاي جديد با

 تكنولوژي باال مخصوصاً در ميان جوانان؛

 رد 0.000 59 4.282 0.350 0.633 2.85 60

7O  امكان صادرات بيشتر در صورت توليد

محصوالت جديد و قابل رقابت در 

 بازارهاي جهاني؛

 رد 0.000 59 3.960 0.350 0.685 2.85 60

8O  رويكرد دولت براي خصوصي سازي و

 ؛44اجرايي شدن اصل 

 رد 0.003 59 3.079 0.300 0.755 2.80 60

9O  افزايش قشر تحصيل كرده و با ال رفتن

احتمال ظهور ايده هاي خالقانه از سوي 

 آنها؛

 رد 0.000 59 5.098 0.567 0.861 3.07 60

10O  مصوبه دولت مبني بر تأسيس شركت هاي

 دانشگاهي؛

 رد 0.000 59 6.371 0.600 0.730 3.10 60

11O رد 0.000 59 6.412 0.517 0.624 3.02 60 صنعتي بودن شهر سمنان؛ 

12O  رد 0.000 59 6.976 0.667 0.740 3.17 60 سمنان به تهران؛نزديك بودن شهر 

13O  نرخ بيكاري باال و امكان استفاده از نيروي

جوان و متخصص و ارزان در شركت هاي 

 دانشگاهي؛

 تأييد 0.290 59 1.069 0.117 0.846 2.62 60

14O  معافيت از قانون تك شغله بودن كاركنان

هاي دولت در صورت اشتغال در شركت 

 دانشگاهي؛

 تأييد 0.290 59 1.069 0.117 0.846 2.62 60
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  استراتژي ها و راهكارهاي ايجاد و توسعه شركت هاي دانشگاهي در دانشگاه سمنان 

در اين بخش با توجه به نقاط ضعف و قوت دروني و فرصت ها و تهديدات محيطي مطرح 

شده در بخش هاي قبل، استراتژي هـا و راهكارهـاي مقابلـه بـا تهديـدات، بهـره گيـري از        

اط قـوت جهـت ايجـاد و توسـعه شـركت هـاي       فرصت ها، رفع نقاط ضعف و تقويت نقـ 

  دانشگاهي در دانشگاه سمنان در چهار گروه زير ارائه مي شود.

كدهاي درج شده در كنار هر استراتژي نشانگر تناسب آن استراتژي بـا نـوع عامـل اثرگـذار     

  دروني يا محيطي مي باشد.

 SOاستراتژي هاي 

بر نقاط قوت دروني و فرصـت هـاي    ، استراتژي هايي هستند كه مبتني SOاستراتژي هاي 

  انعكاس يافته است. 5محيطي مي باشند. اين استراتژي ها در جدول 
  

  SO. استراتژي هاي 5جدول شماره 

 كد نوع استراتژي شماره

اطالع رساني بهتر و بيشتر در مورد حمايت هاي مالي و مشاوره اي مركز رشد  1

 و پارك علم و فناوري به دانشگاهيان؛

S1,S5,S8,O1,O6,O7,O15 

 

تشويق دانشگاهيان براي استفاده از حمايت هاي مركز رشد و پارك علم و  2

 فناوري براي توليد محصوالت تحريم شده؛

S1,S5,S8,S11,O1 

مطالعه و نيازسنجي جامعه و صنعت و هدايت دانشگاهيان به توليد  3

 محصوالت جديد در راستاي تأمين نياز هاي جامعه و صنعت؛

S1,S5,S7,S8.S11,O6 

مطالعه و امكان سنجي بازار هاي بين المللي براي توسعه صادرات و ترغيب  4

 افراد به توليد محصوالتي قابل رقابت در بازار هاي جهاني؛

S1,S5,S7,S8,S11,O9 

افزايش تعداد برنامه هاي آموزش كارافريني و توليد ايده هاي خالقانه در ميان  5

 دانشگاهيان؛

S1,S5,S8,O9,O15 

اجرايي نمودن آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولت در ارتباط با شركت هاي  6

دانشگاهي ، توسط پارك علم و فناوري دانشگاه جهت توسعه كارافريني و 

 شركت هاي دانشگاهي؛

S1,S8,S11,O3,O8,O10 

15O  تعداد زياد گروه هاي ذينفع از تشكيل

شركت هاي دانشگاهي مانند اساتيد 

 ،كاركنان ،دانشجويان ، دانشگاه ودولت؛

 رد 0.000 59 4.099 0.417 0.787 2.92 60
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معرفي طرحهاي قابل سرمايه گذاري دانشگاه به صنعت (اتاق صنايع و  7

 بازرگاني و.....) و بالعكس؛ معادن،اتاق

S1,S8,S11,O11 

 S1,S8,S11,O15 آگاه سازي دانشگاهيان از منافع ايجاد شركت هاي دانشگاهي براي آنان؛ 8

تشكيل كميته راهبردي توسعه شركت هاي دانشگاهي با مشاركت مديران  9

دانشگاه ، پارك علم و فناوري و مديران صنعت به منظور توسعه شركت هاي 

 دانشگاهي؛

S2,O2,O8,O10,O15 

 

شناسايي امكانات و ظرفيت هاي دانشگاه در خصوص امكان بهره برداري  10

 اقتصادي از آن و تشكيل شركت هاي دانشگاهي؛

S3,O8,O10,O12,O15 

تشكيل سمينار ها و خبرنامه هاي آموزش كارافريني و تبيين فرايند تجاري  11

  اعضاي هيأت علمي؛سازي ايده هاي نوآورانه  براي 

S4,O7,O10,O11,O15 

  

  STاستراتژي ها 

استراتژي هايي هستند كه مبتني بر نقاط قوت دروني و تهديدات  STاستراتژي هاي 

  ، انعكاس يافته است.6محيطي شكل داده مي شوند. اين استراتژي ها در جدول شماره 
  ST. استراتژي هاي 6جدول شماره 

 كد نوع استراتژي شماره

توسعه فعاليت هاي مربوط به ايجاد ارتباط ميان سرمايه گذاران و ايده هاي  1

 نو،  نظيرفن بازار؛

S1,S8,S11,T1 

 S1,S11,T2 كمك مالي هدفمند به شركت هاي تازه تأسيس براي شروع فعاليت؛ 2

ارائه تضمين هاي مالي مورد نياز توسط دانشگاه  به سرمايه گذاران خصوصي  3

 گذاري بر روي ايده هاي نو؛جهت سرمايه 

S1,S8,T3 

باال بردن سطح كيفي آموزش هاي دانشگاه و دادن امكانات رفاهي و  4

آزمايشگاهي بيشتر و بهتر به نخبگان و ارتقاي جايگاه آنان در ميان جامعه 

 دانشگاهي؛

S2,S3,S4,T4 

 

بيمه سرما يه گذاري هاي انجام شده توسط اعضاي هيأت علمي به منظور  5

 كاهش ريسك

S1,S11,T5 

 S1,S2,S8,T6 تأسيس دفتر ثبت و هدايت ايده هاي نو و تكنولوژي هاي جديد در دانشگاه؛ 6

تشكيل شبكه اي از افراد حقيقي و حقوقي مرتبط، به منظور پشتيباني از شكل  7

 گيري و توسعه شركت هاي دانشگاهي؛

S1,S3,S8,T7 
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  WOاستراتژي هاي 

استراتژي هايي هستند كه مبتني بر فرصت هاي محيطي و نقاط ، WOاستراتژي هاي 

 انعكاس يافته است. 7در جدول  WOهاي ضعف دروني مي باشند. استراتژي

  WO. استراتژي هاي 7جدول  شماره 

 كد نوع استراتژي شماره

بازنگري و اصالح سياست ها و قوانين تأسيس و توسعه شركت هاي  1

 دانشگاهي؛

W1,W9,W11,O1 

,O3,O10,O15 

هاي كوتاه مدت و بلند مدت و قابل اندازه گيري جهت توسعه تعيين هدف 2

 كارافريني و شركت هاي دانشگاهي؛

W2,O1,O3,O10,O15 

هاي آموزشي، برنامه ها و مسابقات مرتبط با حوزه خالقيت و توسعه كارگاه 3

 ؛كارافريني

W3,W12,O3,O9,O15 

هاي كاربردي و دانشگاه براي حمايت از پژوهشاختصاص بودجه ويژه توسط  4

 برگزاري دوره هاي مهارتي براي دانشگاهيان؛

W4,O3,O6,O10 

برقراري ارتباط با سازمان فني و حرفه اي و ساير مراكز مشابه به منظور ارائه  5

 آموزشهاي مهارتي به دانشجويان؛

W4,O3,O6,O15 

هاي معتبر داخل و خارج و اجراي همكاري و شبكه سازي دانشگاه با دانشگاه  6

 برنامه هاي مشترك؛

W5,O1,O3,O7,O9,O15 

همكاري و شبكه سازي با صنعت، پايگاه هاي اطالع رساني و علمي و  7

 صندوقهاي مخاطره پذير جهت ايجاد شركت هاي دانشگاهي؛

W10,O11,O12 

 

تصويب و تسهيل فرايند هاي اداري و بازنگري قوانين دست و پاگير جهت  8

 تأسيس شركت هاي دانشگاهي؛

W6,O1,O10 

توسعه يك سيستم اطالع رساني قوي در خصوص انعكاس اخبار، مصوبات،  9

آيين نامه ها و تسهيالت مرتبط با تأسيس و توسعه شركت هاي دانشگاهي به 

 جامعه هدف؛

  

W7,O9,O15 

آمدن وقت افزايش تعداد اعضاي هيأت علمي جهت امور آموزشي و به وجود  10

 هاي كاربردي بيشتر؛كافي براي انجام پژوهش

W8,O1,O7,O10,O15 

تشكيل بانك اطالعاتي مشترك صنعت و دانشگاه براي دستيابي به ايده ها و  11

 نيازهاي جديد؛

W7,W10,O11,O12 

  

  WTاستراتژي هاي 

استراتژي هايي هستند كه مبتني بر تهديدات محيطي و نقاط ضعف  WTاستراتژي هاي 

  ، مشاهده مي شود. 8دروني طراحي و ارائه شده اند. اين استراتژي ها در جدول شماره 
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  WTجدول شماره، استراتژي هاي 
 كد نوع استراتژي ها شماره

به سرمايه گذاري در شبكه سازي و همكاري با بخشهاي خصوصي و سرمايه گذاران و ترغيب آنها  1

 ايده هاي جديد؛

W10,T1 

همكاري با مراكز تخصصي نظير پارك علم و فناوري و مركز رشد  ديگر دانشگاه ها ، بنياد نخبگان  2

و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و .... براي كمك به توسعه كارآفريني و شركت هاي 

 دانشگاهي؛

  

W10,T10 

 W10,T3,T6 نوآوري؛تأسيس صندوق پژوهش و  3

افزايش بودجه و امكانات پژوهشي دانشگاه براي نخبگان و تسهيل فرايند هاي دسترسي و استفاده  4

 از آن؛

W4,W6,T6 

 W7,T9 تأسيس دفتر ثبت و هدايت ايده هاي نو و تكنولوژي هاي جديد در دانشگاه؛ 5

قابل رقابت با كاالهاي بين المللي همكاري با دانشگاه ها و مؤسسات ديگر براي توليد محصوالت  6

 به خصوص كاالهاي چيني؛

W5,W10,T10 

  

  بحث و نتيجه گيري

شركت هاي دانشگاهي به عنوان يكي از ساز و كارهاي مهم انتقـال فنـاوري دانشـگاهي در    

حال تبديل شدن به يك پديده بين المللي هستند.عالقه سياسـت گـذاران بـه شـركت هـاي      

اهميت رو به تزايد دانش حاصل از تحقيقات به عنـوان منبـع راهبـردي    دانشگاهي نشان گر 

توليد كننده مزيت رقابتي براي كشور ها مي باشد.عالوه بر اينكـه تشـكيل ايـن شـركت هـا      

شاخصي براي تجـاري سـازي تحقيقـات دانشـگاهي محسـوب مـي شـوند. شـركت هـاي          

فنـاوري هـاي دانشـگاهي ،    دانشگاهي به عنوان يكي از ساز و كارهاي موثر تجاري سـازي  

درآمد زيادي را براي دانشگاه ايجاد كرده و دانشگاه ها را در انجـام مأموريـت هـاي اصـلي     

خود يعني آموزش و تحقيق كمك مي كنند. اهميت اقتصادي روز افزون دانش و فنـاوري و  

شرايط به شدت متحول اقتصادي و اجتماعي دهه هاي اخير ، تغييرات جديـدي را در نظـام   

علم ودانشگاه ايجاد كرده است كه اقدام به كارآفريني دانشـگاهي در دانشـگاه هـا از جلـوه     

هاي بارز اين تغييرات است.اين رويكرد را در دانشگاه هاي ايران نيـز مـي تـوان در شـدت     

يافتن تحقيقات قراردادي دانشگاه ها با صنعت ، گرايش به ثبت اختـراع و فـروش فنـاوري    

اه ها يا ايجـاد سـاختارهاي جديـدي از قبيـل مراكـز رشـد و مراكـز        هاي حاصله در دانشگ

كارآفريني در دانشگاه ها مشاهده نمود. امـا بـا وجـود تـالش هـاي صـورت گرفتـه و نيـز         

تصويب آيين نامه خاص تشكيل شركت هاي دانشـگاهي، پيشـرفت انـدكي در ايـن زمينـه      
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دانشـگاهيان ديـده نمـي    هـا توسـط   صورت گرفته و اغلب تمايلي براي تأسيس اين شركت

ها ودانشگاهيان به بودجه هاي دولتي و عادت بـه  شود. شايد علت اين امر وابستگي دانشگاه

دريافتي هاي مستمر ماهيانه باشد. بهر حال تأسيس شركت هاي تجاري فناورانه دانشـگاهي،   

حركـت بـه   هـا در جهـت   ها،  تغيير نگرش مديران دانشگاهمستلزم تغيير در ساختار دانشگاه

سمت دانشـگاه كـارآفرين و قطـع وابسـتگي بـه بودجـه هـاي دولتـي، آمـادگي اسـتادان و           

دانشجويان براي تجاري سازي تحقيقات و پذيرفتن مشكالت انجام فعاليت هاي اقتصادي و 

حضور در بازار و در مجموع تغيير بنيادين در رويه ها، ساختار، نگرش هـا و رويكردهـا در   

بته نقش دولت به طور اعم و وزارت علوم به طور اخص اين اسـت تـا   تمام سطوح است. ال

ها را در يك دوره زماني بلند مدت به تدريج سهم بودجه هاي دولتي  در اداره امور دانشگاه

كاهش داده وسهم درآمدهاي اختصاصي حاصل از تأسيس و توسعه شركتهاي دانشـگاهي را  

هـا  بودجه هاي دولتي به آساني در اختيار دانشگاهافزايش دهند. به نظر مي رسد تا زماني كه 

قرار مي گيرد مديران و اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تمايلي براي تحمل ريسك هـاي  

ها نيز مي تواند بسيار كمـك  فعاليت هاي تجاري را نداشته باشند. البته رقابتي شدن دانشگاه

  كننده باشد.

خود به نقش و اهميت فعاليت هاي كـارآفريني   در مقاله "راسموسن"طور كه همچنين همان

براي ايجاد و توسعه شركت هاي دانشـگاهي اشـاره كـرده اسـت.اين تحقيـق نيـز بـا ارائـه         

استراتژي هايي مانند : افزايش تعداد برنامـه هـاي آمـوزش كـارافريني و توليـد ايـده هـاي        

وزش كارافريني و تبيـين  خالقانه در ميان دانشگاهيان و تشكيل سمينارها و خبر نامه هاي آم

هاي نوآورانه  براي اعضاي هيأت علمي به اهميت و اولويـت ايـن   فرايند تجاري سازي ايده

و ديگـران بـه اهميـت نقـش      "الكـت "موضوع در دانشگاه سـمنان مـي پـردازد. همچنـين     

هـاي  كارآفريني، تخصص گرايي و شبكه سازي و مالكيت معنوي در ايجاد و توسعه شركت

هـاي  اشاره كرده اند.اين پژوهش نيز با ارائه استراتژي هايي ماننـد معرفـي طـرح   دانشگاهي 

قابل سرمايه گذاري دانشـگاه بـه صـنعت (اتـاق صـنايع و معـادن، اتـاق بازرگـاني و.....) و         

بالعكس ، توسعه فعاليت هاي مربوط به ايجاد ارتباط ميان سرمايه گـذاران و ايـده هـاي نـو     

ه اي از افراد حقيقي و حقـوقي مـرتبط، بـه منظـور پشـتيباني از      نظير فن بازار، تشكيل شبك

شكل گيري و توسعه شركت هاي دانشگاهي ، همكاري و شبكه سازي دانشگاه بـا دانشـگاه   
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هاي معتبر داخل و خارج و انجام  برنامه هاي مشترك و تأسيس دفتر ثبـت و هـدايت ايـده    

  مهم را پوشش داده است. هاي نو و تكنولوژي هاي جديد در دانشگاه اين موارد
  

  پيشنهادات

در شرايط حاضر با توجه به استعداد بالقوه بخش دانشـگاهي كشـور بـراي توليـد دانـش و      

فناوري هاي جديدي كه قابل تجاري سازي و بهره برداري در قالب شركت هاي دانشگاهي 

هستند، ضـرورت دارد مسـئوالن ذيـربط در سـطوح مختلـف شـرايط و بسـترهاي الزم در        

دانشگاه ها را براي شكل گيري اين شركت ها فراهم سـازند. در ايـن راسـتا مـي تـوان بـه       

. قطـع  1اقدامات كليدي زير براي زمينه سازي تشكيل شركت هاي دانشگاهي اشـاره نمـود.   

وابستگي تدريجي بودجه هاي دانشگاه از بودجه هاي دولتي به سمت درآمدهاي اختصاصي 

. تأسـيس و تقويـت دفـاتر انتقـال فنـاوري در      2شـگاهي.  ناشي از تأسيس شركت هـاي دان 

.طراحي فرايند هاي كاري و تأمين منابع مـالي و حمايـت هـاي تخصصـي از     3دانشگاه ها، 

. تأسيس صندوق پژوهش و نوآوري به منظور 4شكل گيري اين شركت ها در دانشگاه ها ، 

صنعت ودانشگاه براي  . تشكيل بانك اطالعاتي مشترك5تأمين مالي شركت هاي دانشگاهي 

. بيمه سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط اعضـاي  6دستيابي به ايده ها و نيازهاي جديد، 

هـا در  . شناسايي امكانـات و ظرفيـت هـاي دانشـگاه    7هيأت علمي به منظور كاهش ريسك 

. تأسـيس بخـش مشـاوره هـاي تجـاري و      8خصوص امكان بهره برداري اقتصـادي از آن.  

. شبكه سـازي  10. طراحي يك مدل بومي براي دانشگاههاي كشور 9ها. نشگاهحقوقي در دا

گذاري مخاطره پذير ها، شركت هاي سرمايهو همكاري با شركت هاي تجاري ديگر دانشگاه

و بخش هاي خصوصي محلي به منظور دسترسي مستمر به منابع مالي، تحقيقـاتي، مشـاوره   

ي يك سيستم و برنامـه مشـخص و مـدون بـراي     . طراح11اي و دانش و تجربه كارآفرينان 

چنـين  مراحل مختلف معرفـي و رشـد شـركت هـاي دانشـگاهي در بازارهـاي هـدف. هـم        

موضوعاتي نظير تحليل رابطه ميان شركت هاي دانشگاهي و صندوق هاي سـرمايه گـذاري   

مخاطره پذير، تحليل رابطه ميان شركت هاي دانشـگاهي و پـارك علـم و فنـاوري و مركـز      

و تحليل شيوه هاي تأمين مالي شركت هاي دانشگاهي را مي تـوان بـه عنـوان پيشـنهاد     رشد

  براي تحقيقات آتي پيشنهاد داد.
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