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 چکیده

حاضر،   پژوهش  مد   یهائارهدف  کسب چارچوب  راهکار  یدانشگاه  وکارل  عنوان  جهت    در  یبه 

ی موردی کیفی و از روش تحقیق  وکارها است. روش پژوهش حاضر مطالعه ها با کسب همکاری دانشگاه 

مستندا  کانونی جهت جمع ت و گروه تحلیل  داده های  استفاده شده است. در بخش مستندات،  آوری    60ها 

 5های کانونی  هی انتخاب و تحلیل شدند. همچنین در بخش گروهوکار دانشگاکسب های  سند مرتبط با مدل 

حوزه خبرگان  از  کسب نفر  نمونه ی  روش  با  دانشگاه  و  هدفوکار  شدند.  گیری  انتخاب   منظوربه مند 

مهم داده   لیوتحلهی تجز از  طبقه   یبازخوان  یهاکیتکن  نی ترها  شامل،  منابع  مطالعه  و  جداول    یبندمتون  و 

  ی محقق در ط  ینیخود بازب  یارهایاز مع  هاافتهی اعتبار    یمنظور بررسبه  .ها استفاده شده ادد  لیو تقل  یفهومم

تحل  یآورفرآیند جمع  همچنداده   لیو  و  توص  نیها  و  توسعه  اطمداده  یغن  فیاز  قابل  نانیها جهت   تیاز 

بررسی مدل بهره گرفته شد   یری پذانتقال نتایج تحلیل و  دانش  وکارهای کسب .  داد،  به  ها می گاه نشان  توانند 

اقتصادی د اثربخشی اجتماعی و  وکار، در کارکردهای اصلی خود  های کسبر جامعه در قالب مدل منظور 

وکار دانشگاهی نشان داد، همکاری  ایج تدوین چارچوب مدل کسب بازنگری و تجدیدنظر کنند. همچنین نت

کسب دانشگاه و  می ها  را  پنجوکارها  ذیل  فرآین  توان  شامل  ذیسطح  و  اقدام  محیطی،  عواملی،  نفعان  دی، 

توانند  هایی که درصدد اثربخشی اجتماعی و اقتصادی در جامعه هستند میتعریف کرد. به طور کلی، دانشگاه

چ اقتباس  توصیهبا  اقدامات  همچنین  و  مذکور  زمینهارچوب  و  بستر  پژوهش،  این  در  اجرایی  شده  ی 

 ند.فراهم ساز کار خود راوچارچوب کسب
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 . جامعه اجتماعی و اقتصادی؛مشارکت   ؛دانشگاه ؛وکارمدل کسب های کلیدی:  ژهاو

 مقدمه 

حوزه  بخش  گری د  در  یعیوس  اریبس  یاثرگذار  یدانشگاه  و  اقنهادها  اجتماع،    ،یتصادهای 

داردجام  یاسیس  فرهنگ و دانشعه  ترب  یک  از  عجوام  یهدر هم  گاه.  با  افراد،   یتخصصیت  طرف 

، نبوغ و هاتوانایی  دشر  اب  گریها آماده کرده و از طرف دبخش  یدر همه  راعه  و رهبران جام  ناریمد

امشی و همکاران،  )احمدیان چ  گردد می   یدانش بشر  یمرزهای  هسع تو   ب ب س  ان،انس  یفکر  لیپتانس

 معاصر نقش  جوامع  های اجتماعی و اقتصادی ها در تمام فعالیت دانشگاه  طورکلیبه  (. 902:  1399

تغییرا  یهدر چند ده  ساسا  همین  دارند. بر نظام گستردهت  گذشته  در  آموزش  مؤسسات  ها و  ای 

ا  تعالی صور که  تغییری  دانشگا  زگرفته است؛  برخی  مبدلویرانه  به  را  هنظر  ا  هکرد  ای  نظر    زو 

 (. 2020، 1)دی ویت  است  های در برابر آن قرار دادتازه اندازهایچشم ،سایرین

نهادهای اجتماعی که باید به اعتالی خالقیت،    نیترسازندهو    نیرتمهمیکی از    ان عنو بهدانشگاه  

توسعهتوان و  نیازمند  جانبه همهی  مندی  خود  پویایی  حفظ  برای  بیندیشد،  اجتماع  ی  ز یرمهبرنای 

اتخاذ   و  فرآیندها  بهبود  همکاران هاروشراهبردی،  و  )بوید  است  مناسب  ایندرز 2007،  2ی  ، 3؛ 

 یاما با رشد جوامع انسان ، بوده است  یدانشگاه بیشتر آموزش  ت یولؤمس گذشته،  ی هادههدر  (.2015

انقو به تر  لبات متنوعتر و مطاافزون  یهای بشر و خواسته  ازهایهرروزه ن  ،یب صنعتالویژه بعد از 

های خاص خود در سطح جامعه است،  ویژگی  و  گاهیجا  یکه دارا  دانشگاه  خصوصشده است. در

از دانشگاه   زیتر شده است و به دنبال آن انتظارات جامعه نتر و حساسیدهپیچ ازهای ات و نمطالب نیا

انتقال علم )لت قبل  دانشگاه در کنار رسای  برا  دیهای جدای مطابق خواستهکرده و نقش تازه  رییتغ

 (.2012، 4ت )فالحشده اس  در نظر گرفته (و دانش

به   توجه  اجتناببا  امشارناپذیر  مأموریت  اج کت  و  دانشگاهقتصادی  درتماعی  و    ها  جامعه 

مدلبهره از  کسب گیری  بههای  بررسی وکار  به  ابتدا  پژوهش  این  در  اثربخش،  راهبردی  عنوان 

دانشگکسب های  مدل  ساختار اساساهی  وکار  پرداخت. کارکردها  بر  خواهیم  دانشگاه  اصلی    ی 

  ی اصل یاما کارکردها گردد،یمطرح م ینظام آموزش عال یبرا یو متعدد یمتنوع یگرچه کارکردها 

 
1 De Wit 
2 Boyd et al 
3 Enders  
4 Fallah 
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اند از: انتقال دانش از که عبارت  گرددیخالصه م فهیدر سه وظ یآموزش عال مؤسسات ها ودانشگاه

د  بهی  نسل اشاعه(  پژوهش)دانش    دیتول  (،آموزش)  گرینسل  و  نشر  طر  یو  از    تیترب  قیدانش 

تحلیل  بررسی و    (. سپس باخدمات)  جامعه  خدمات متنوع در  یارائه  یمتخصص برا  یانسان  یروین

دانشگاهی   وکاروکارها به تدوین چارچوب مدل کسب ها و کسب ی همکاری دانشگاههاستمیاکوس 

تب سطوح  ارتباط    یچگونگ  نییو  چارچوب  شود یمداخته  پر  یکدیگر  بابین  بر  مبتنی  نهایت  در   .

میهاهیتوصی  شدهنیتدو ارائه  مذکور  چارچوب  کاربست  اجرایی  هم.  گرددی  از  راستا  نیدر   ،

 : میهدف هست نیبه دنبال تحقق ا ریبه سؤال ز  ییگو هگذر پاسخر

فعال -1 کسب مدل  یهات ینوع  دانشگاههای  کارکردها  یوکار  اساس  ها  دانشگاه  یاصل  یبر 

 اند؟ کدم

 گردد؟می ییهاشامل چه سطوح و بخش  یوکار دانشگاهچارچوب کسب  -2

 اند؟ کدم   یوکار دانشگاهسب کاربست چارچوب ک  یبرا ازیاقدامات موردن -3

 ی پژوهشپیشینه

دانشگاه همکاری  ضرورت  راستای  کسب در  و  )ها  همکاران  و  یعقوبی  در 1400وکارها،   )

به   خود  مبتن  یسازیتجارپژوهش  ن  یدانش  دوسوتوان بر  عال  1ی سازمان  یقش  آموزش  ی در 

ک  بر  مدیریت  قابلیت  به  که  دوسوتوانی سازمانی  پژوهش  این  در  و سازگاسب پرداختند.  ری  وکار 

آموزش   زمانهم  نظام  در  مفهوم  این  کاربرد  دارد، در خصوص  اشاره  پیرامون سازمان  تحوالت  با 

مسؤولیت و وظایف اقتصادی را باید ها عالوه بر آموزش و پژوهش،  عالی معتقد است که دانشگاه

عهده پژوهش،    بر  این  نتایج  مؤلفهبگیرند.  شاخصابعاد،  و  مبتن  یسازیتجار  یها ها    بر   یدانش 

ی دانش مبتنی بر دوسوتوانی ساختاری،  سازیبعد شامل »تجار  4در قالب    ی راسازمانی  سوتواندو

دوسوتوانی   مدیریتی،  نوآوانهیزمدوسوتوانی  دوسوتوانی  و  و  ی    ،یمکان  ییجدای  مؤلفه  10ری« 

مد  ران،یمدی  هات ی حما  ،یمواز  یساختارها توانمندساز  انگ  ر،یاقدامات   ر،یمد  زشییاقدامات 

فاقدا بهره   فرد،  ،ینهاد   ر،یمد  نیآفررصت مات  نوآوری  و  اکتشافی  کرده  نوآوری  شناسایی  بردارانه 

 است. 

 
1 Organizational ambiguity 
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یداللهی   دیگر،  پژوهشی  )ده   در  همکاران  و  به  1400چشمه  نسل    یالگو   نیتدو(  دانشگاه 

برا یافته  رانیا  یهادانشگاه  ی چهارم  م پرداختند.  که  داد  نشان  پژوهش  این  دانشگاه  ؤلفههای  ی 

مؤلفهپدیده  عنوانبه  نیآفرارزشگرای  مسؤولیت محوری،  و  خواهتحولی  ی  ی سازگارشوندگ ی 

ی انسانی  هیسرما ی  احرفهی  هایگست یشای  ی توسعهمؤلفهعوامل علّی، رهبری مسؤوالنه،    عنوانبه

ی تخصصی مشخط  یهامؤلفهراهبردهای کنش،    عنوانبه  دهندهتوسعهی آموزشی و درسی  برنامهو  

و ساختار  ا حرفه  و مسؤوالنه  نوآوری  فرهنگ  استقالل انهیزمشرایط    عنوانبه  نیآفرتحولی،  و  ی 

ی دانشگاه نسل چهارم  امداخلهی  هاؤلفهم  عنوانبه  دهندهتوسعههای مالی  ی مدلدانشگاهی و مؤلفه

در    ت کهی اسامنطقهی  هتوسع  شدهاشارهی  هامؤلفهتمامی    کنشبرهمشناسایی شدند. پیامد اصلی  

ی نقش حیاتی در توسعه و بالندگی جامعه  طیمحست یزاجتماعی، اقتصادی و  -ی فرهنگیسه حوزه

 محلی و ملی دارد.  

محور  پژوهش  یتأثیر نظام آموزش عالپژوهش خود »( در  1399جعفری رستمی و همکاران )

. اندکردهرا بررسی « جهت ارائه مدلها  دانش در دانشگاه یسازیتجار  یانجیبا نقش م ی نیبر کارآفر

بوده است و نتایج حاکی از    استان مازندران  یآزاد اسالم  ی هادانشگاهی موردی این پژوهش  مطالعه

دانش در    یسازیتجار  یانجیبا نقش م  ینیمحور بر کارآفرپژوهش  ینظام آموزش عال  آن است که

اسالم  یهادانشگاه مثبت    یآزاد  تأثیر  مازندران  معناداراستان  مد  دارد  یو  ارائه و  نل   یدارا  زیشده 

 برازش مناسب است. 

بررسی2018باگلیری و همکاران ) به  انتقال فناورکسب   یهامدل  ( در پژوهشی    یوکار دفاتر 

ها را قادر  دانشگاه ،یانتقال فناور یهافرآیند، دهدیمهای این پژوهش نشان د. یافتهپرداختن دانشگاه

با پژوهش    نیبر جامعه بگذارند. ا  یخود تأثیر مثبت  ینیآفرکار  یها ت یمأمور  یریگیتا با پ  سازدیم

  ی هادر طول سال  متحدهاالتیدانشگاه ا  60از    شدهیآورجمع  یفی و ک  یکم  ی هاداده  لیوتحلهیتجز

کسب   2012-2002 مدل  نوع  شناسا  یفناور  انتقال  یوکارچهار  است    و  کندیم  ییرا  ممکن 

ک کن  جادیا  یصادقترایو غ  یاقتصاد  هایوندیپ ند  ارز  ازیه  نشان   نتایج پژوهش مذکوردارد.    یابیبه 

مدل   دهدیم استارت  ت ی فیک   با  یهاپژوهش  باوکار  کسب   یهاکه  و  راهباال  با    یاندازآپ  شده 

اعملکر است.  همراه  باالتر  اقتصاد  ادب  نید  با  مدلیپژوهش  ظهور  و    ی وکارکسب   یهاات 

س  ییها شنهادیپ م  گذاراناست ی به  شناس  با   تا  دهدیارائه  در    ی وکارکسب   یهامدل   ی نوع  را  آن 

 .دانشگاه قرار دهند یابیارز یبرنامه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 41

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1271-en.html


 ۱400 تابستان، ۱یره، شمامدهی دورهفرهنگی،    -اجتماعی یی مطالعات توسعهنامه فصل  .............146

وکار  های کسب مدل »  عنوانی با  پژوهش(،  2017)  1پژوهشی دیگر، پریفتی و همکاران  عنوانبه

ارائه در  آموزش«  نوظهور  ارائه  بای  عم  یهدف  مدل   یترقیدرک  درکسب   یهااز  نوظهور   وکار 

و    ی ریادگ ی موضوع اشاره دارد که    نی( به اEaaSعنوان خدمت )اند. آموزش بهدهداانجام  آموزش  

ترک   پژوهش   نی. اشودیارائه م  دمت خ  کی عنوان  آموزش به ادب   بی با    ی و مطالعه مورد  اتیمرور 

 فیتعر  کی  ی. ارائه1:  کندیم  ی در آموزش را بررس  یوکارکسب   یهامدل  یدر سه مرحله  یفیک 

  تیارائه داده و درنها   دیجد  میدر مورد پارادا   قاتیتحق  ج یتا. ن2نوان خدمت  عاز آموزش به  ینظر

 .  کندیارائه معنوان خدمت را وکار آموزش بهمدل کسب  «وهی ش نیتربه»مورد  ی. در مطالعه3

( اینستروم  و  لیجی  دیگر،  پژوهش  در  راستا،  همین  عنوان  (،  2015در    ی هامدل  یشیبازاند»با 

به    نهی شیو پ  اتی ادب  یبا روش مرور  یی«اروپا  یدگاهی: با د21قرن    یعال  آموزش  یبراوکار  کسب 

ال گذر وکار در حطور عام و مدارس کسب به  یمؤسسات آموزش عال  یوکارکسب   یهامدل   نییتب

انگل  هیدر روس و  فنالند  این موضوع  .  پرداختندطور خاص  به  سیو  به  پژوهش  این    شده اشارهدر 

بود که منجر به    یاسیو فناورانه و س  یاقتصاد  ،یتحوالت اجتماع  ی رهدو  ستمی رن بخر قاوا  است که

 ی الدر آموزش ع  راتییتغ  نیدانش و آموزش شد. تأثیر ا  ،یدر درک روشنگر  یریچشمگ  راتییتغ

آشکار به  کامالً  است.  تأک   کهیطورشده  اسات   ندهآیفز  دیاکنون  باک   یارائه  یبرا  دیبر    تیفیآموزش 

بالعوض   یهااند تا بودجه، محققان و کمک. مؤسسات در تالششودیم  یلالملنیب  یهاوهگر  یبرا

آموزش  و  انیجو دانش  ،یقاتیتحق برا  یکادر  کنند.  با بس  ی برتر را جذب    یهاز چالشا  یاری مقابله 

و    یاقتصاد  یهامملو از چالش  ،رییتغ  جادیا  حالنیباا  .الزم است   دیوکار جدکسب   یهامدل   دیجد

موضوعات    یماعاجت مد  ، یفرهنگو  نهاد  ت یریتعهد  موانع  ب  یو  نتارشته  نیدر    ن یا  ج یهاست. 

م نشان  دانش  دهدیپژوهش  نقش  مکه  در  عال  یاصل   نفعانیذ  انیجو  آموزش    توجه   مورد  یدر 

  یداریپا  میمفاه  نیخواهد داشت. همچن  یدینقش کل  دیجد  یوکارکسب   یهاقرارگرفته و در مدل 

 توجه است.  مورد یدانشگاه ت یولؤ به مس ییگو پاسخ یراب  یستیزطیو مح

پیشینه بر  به تجربهی پژوهشی، میعالوه  این زمینه اشاره  توان  ی اجرایی کشورهای جهان در 

اسمثال،    عنوانبهداشت.   صورتبر  مطالعات  درباره اس  با   دانشگاه  یهمکار  ستمیاکوس   یگرفته 

آمرکسب  همرفته  گ صورت   یهات یفعال  نیترمهم  کا،یوکار  خصوص  دانشگدر  با  اهکاری  ها 

 گردد؛ فراوانی شامل موارد ذیل می بر اساسوکارها  کسب 

 
1 Prifti et al 
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)رانگا و  کایآمر یدکارها در مطالعات موروها با کسبدانشگاه یانواع همکار -ی یکجدول شماره 

 (۲0۱3، ۱همکاران

 فراوانی  ردیف

 27 ی درسی همکاری در برنامه ۱

 32 ی تحقیقاتی ها مشارکت ۲

 21 ساخت ی در زیرذارگ هیسرما 3

 21 نرخ پتنت و توافقات سهم  4

 22 ی دانشگاهرهیمد تیأه وکار در ساختارهای درگیری نمایندگان کسب 5

 8 وکار ی کسبرهیمد تیأه ساختارهای در گاهنمایندگان دانش درگیری 6

 52 تعامالت غیر رسمی  7

 32 آموزش و ارتقای کارآفرینی ۸

 27 جویانی دانشطح و کارآموزجایی/تعیین سبهجا 9

 28 جایی کارمندان جابه ۱0

 51 اشتراک و انتقال دانش  ۱۱

 36 وکاردر حل مسائل خاص کسبجویان دانشگاه نوآوری کاربردی و درگیری کارمندان و دانش ۱۲

 18 ( العمرمادامآموزش مستمر )یادگیری  ۱3

 10 سایر ۱4

 

نشان میکسب   یهامدلوهشی  ژپ  ینه یش یپ  یسررب  جینتای،  طورکلبه دانشگاه  از  وکار  که  دهد 

  ک ی  جادیتازه و ا  یچهارچوب مفهوم  کی  یارائه  یآن برا  یوکار و ابزارهاکسب   یهامفهوم مدل 

دانشگاه    رات ییتغ  یشود تا چگونگ)سازمان( استفاده می  نهاد کیعنوان  رک از دانشگاه بهدرک مشت

را   غیرهو    21قرن    یو اجتماع  ی اقتصاد  راتییتغ  نترنت،یچون ا  د یجد  یورفنادر مواجه با ظهور  

کسب  مدل  دهد.  بهنشان  شوکار  آ  یویسنار  یطراح  یبرا  وهیعنوان  کار   ندهیمحتمل  به  دانشگاه 

بهمدلاین  .  شودمی  گرفته فی ها  تعامالت  عالعنوان  آموزش  مؤسسات  براو کسب   یمابین    ی وکار 

ارزش آن   لیوکار و تحصهای دانشگاه با کسب ر همکارینمودن بستفراهممنظور  منافع دوطرفه به

می مینشو شناخته  که  عالنتواد  آموزش  مؤسسات  به  مسمواجه  ی برا  یند  با  کاهش   یهلأشدن 

 ی شان در بازارهارقابتی  تیکسب و حفظ مز  یوکارها برابه کسب   نیو همچن  یمومهای عبودجه

 
1 Ranga  et al 
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پو بین کمک    یامروز  یایالمللی  توسعو  اجتماعیاداقتص  یهبه  و  منطقه  ی  سطح  ملدر  و   یای 

ن تحقق  ارائه  یازهایهمانند  با  کار  مهارت  ی بازار  و  مرتبطدانش  نماهای  کمک  و  )  دیتر  مورس 

 (. 1،2011همکاران

 مفاهیم نظری پژوهش 

گسترده اجتماعی تحوالت  عمیق  تأثیرات  جهانی  بر    -ی  فشار  و  داشته  همراه  به  را  اقتصادی 

میان دانشگاه معاصر با چالشی دوسویه    نیدر ا  تصاعدی افزایش داده است.طور  عالی را بهآموزش  

دی افزون بر آموزش و  های جدیرود که مسؤولیت ها انتظار میسو، از دانشگاهرو است. از یکروبه

-ی عمومی و تربیت دانشای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بودجهی منطقه پژوهش، همانند توسعه

پذیرا ش  ماهرجوی   پیگیر تجاریده، رفتار کارآفرینارا  سازی دستاوردهای تحقیقاتی و  نه داشته و 

ودیت تأمین منابع مالی ی دانشگاهی باشند و از سوی دیگر، دولتی که با محدزایش شرکت فناورانه

روبه فزآیندهدانشگاه  فشار  عامل،  دو  این  ترکیب  است.  هزینهرو  کاهش  برای  را  ،  های عمومیای 

مطالبات   سیاست ظهور  دیگر  از  بهناشی  و  اجتماعی  و  های  دولت  رابطه  در  بازنگری  طورکلی 

بودجه بر  کرده است نهادهای عمومی،  اعمال  دانشگاه  در  ؛  ی عمومی  کارکرد  بنابراین  که  شرایطی 

یابد، در همان زمان استفاده  عنوان نهادی برای ایجاد و توزیع دانش اهمیت جدیدی میدانشگاه به

:  1394گیرد )پژوهش جهرمی و پورکریمی،این نهاد مورد تردید قرار می  ی برایی عموماز بودجه

شود. این  عه مرتبط میشود که از طریق آن دانشگاه به جامهمین موضوع به راهی منتهی می(.  39

بنگاه مشابه  را  آن  هدایت  الگوی  و  کشیده  پایین  عاج  برج  از  را  دانشگاه  اقتصادی  مسیر،  های 

کنند. این تغییر پارادایم حاکم بر کارکرد    تالشبقای خود    یبرای حیات و ادامهسازد که باید  یم

و پژوهش را حفظ کرده و    دانشگاه مشتمل بر آموزش  یگذشته  تی ظاهر مأموردانشگاه، اگرچه به

و  شود همان دمأموریت جدید کارآفرینی و نوآوری را بدان افزوده است، اما در ادامه مشخص می

منظور درک بهتر  به  (.93:  1396پژوهش جهرمی،  نیز ماهیتاً در حال تغییر هستند )مأموریت سنتی  

  ی هابر نسل  یمرور  توانیه مو جامع  یطیو تحوالت مح  راتییها از تغدانشگاه  یریپذتأثیر  ینحوه

داف اه  با  یمختلف دانشگاه  یها داشت. نسل  یها و مسائل اقتصادبا تمرکز بر چالش  یهادانشگاه

 
1 Galan-Muros et al 
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که در جدول    استگرفته  شکل  د یو تحوالت جد  یهامتفاوت به دنبال پاسخ چالش  ی هاو کارکرد

 شده است:   ها اشارهتفاوت نیاز ا یبه برخ 2

 
 ( ۲009، ۱های دانشگاه )ویسماهای نسلژگی وی -ی دوجدول شماره 

 نسل چهارم  نسل سوم نسل دوم نسل اول بعد

آموزش و   آموزش  هدف

 پژوهش 

پژوهش  ش و  آموز

 برد دانش و کار

ی  آموزش و پژوهش و استفاده

ی فعاالنه از دانش برای توسعه 

 پایدار 

تراتژیک نقش  ایجاد اهداف اس  افزوده ایجاد ارزش شناخت طبیعت  از حقیقت  انتیص نقش

 موتور اقتصاد محلی 

ها و  ایحرفه ها ایحرفه داد برون

 دانشمندان 

ها و  ایحرفه

دانشمندان و  

 نان کارآفری

ارآفرینان  نشمندان و کمتخصصان، دا

 و اقتصاد رقابتی محلی 

انگلیسی  ملی التین  زبان

 المللی( )بین

المللی(  زبانی )زبان ملی و بینچند

 انگلیسی 

رئیس  مدیریت

 صدراعظم( )

دانشمندان 

 وقت پاره

ای و متخصصان  مدیریت حرفه ای مدیریت حرفه

 محلی

 

که در جدول )همان مه می(، مشاهد2گونه  در  دانشگاهی(،  گردد،  اول  )نسل  آموزش  أموریت 

خارج اثر  با  2ی موضوع  اجتماع  یاسی س  مباحث   همراه  تمام  باًیتقر  ،یو  حما  کشورهای  در    ت ی به 

  ن یا  ، یعمومی  بودن بودجهقهیاست که هنگام در مض  ن یا  مشکل  .شودمیاز آموزش منجر    یعموم

می مطرح  سرمااستدالل  که  قوتاست    ی خصوص  یاالک  ک ی  یانسانی  هی شود   اثرات   استدالل  و 

  بخواهند که   ان یجو شوند از دانشمجبور می  هادولت   دهد وداشتن آموزش را کاهش می  ی خارج

هز  یباالتر  سهم رانشگاهیدا  التیتحص  ینهیاز    مأموریت   ینهیهز  ،ترتیب   این  به   .بپردازند  شان 

  ن یشیپ ی گراشگاه مأموریت کند و دانمی دایپ سوق   انیجو سوی دانش دانشگاه، از جامعه به یآموزش

 
1 Wissema 
2 Externality 
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  اش آموزشیی  هرچند در ظاهر مأموریت سنت  ؛دهدمی  ت یماه  رییتغ   دیجد  یگرایدانشگاه مشتر  به

 شده است.  حفظ

در جوامع    یریچشمگ  طوربه   دی دانش جد  دیتول  (،یدانشگاه  دوم)نسل    وهشپژدر مأموریت  

  تی که در آن مز  شودمیی  ناش  ی هانرقابت ج  ییا یپو   موضوع از  ن ی. ااست   افتهی  شیبنیان افزادانش

نوآور  ت یخالق مزا  شیب  اییندهآفز  طوربه  یو  سنت   یای از  است.    نهیهز  کاهش  همچون  یرقابت 

تعامل در جامعه  بری  دانش در گذشته متک  دیتول نتا  یعلم  یقواعد  آزادانه در   ی علم  ج یباز بوده، 

می قرار  همه  ودسترس  »  گرفته  همان  کشف  ت یلو اوپاداش،  بو در  ک «  بهده    ی دانشگاه  شهرت  ه 

درحالیمی  یمنته است.  تولشده  حاضر،  عصر  در  متک  دیکه  اعطا  یدانش   یاقتصاد  حقوقی  به 

  قات یتحق  جیو نتا  دانش  دیتول  ن یاست؛ بنابرا  یفکر  ت یمالک  اعمال  قیبه دانشمندان از طر  اتیکشف

  م یشاهد  زین  جانیا  در  .ندشو میفرض    یخصوص  یدر حال حاضر کاال  وی  عموم  یدر گذشته، کاال

 (. 42: 1394)پژوهش جهرمی و پورکریمی،  کندمی دایوسوی بازار پدانش، سمت  دیکه تول

 ی در توسعه  میمستق  اگرچه حضور  (،ینشگاهدا  سوم)نسل    کارآفرینی و نوآوریدر مأموریت   

تأثیر  ورطبه  اما   ،شوددانشگاه شناخته می  میو مستق  دیجد  عنوان مأموریتبه  یاقتصاد   ی ارذگ قطع 

برا  مأموریت   از طرح  شی . درواقع، پستین  یدیجد  یژگ ی وی  اقتصاد  یدانشگاه بر توسعه   ی سوم 

نتادانشگاه طر  یدانشگاه  قاتیتحق  ج یها،  پژوهش  انتشار   ق یاز  قرار    اریختا  در  یمقاالت  جامعه 

ظور  نم   اما(،  2004،  2« که ناشی از اثر جانبی جریان دانش است( )اتزکویتز 1)»اثر انتشاری   گرفتمی

انتشار  یدانشگاه  دیاز مأموریت جد نوآور  اطالعات،  نه  ب  یبلکه  به    ی جهینت  در  گر،ید  یانی است. 

  تنها   گریصنعت و دولت رخ داده است، صنعت د  دانشگاه،  انیکه در تعامالت م  یجیتدر  راتییتغ

نوآور به  ست ی ن  یمنبع  به  ،انددو پژوهش محدود نمی  آموزش  و دانشگاه نقش خود را   رطو بلکه 

ا  یانتقال فناور  قیاز طر  گسترده نوآور  یفناور  مراکز رشد  جادیو  لیتن و  کند )مشارکت می  یدر 

این(.  2007،  3همکاران بااهدانشگ   یو راهبر  ت ی هدا  رواز  الگو   دیها    یو راهبر  ت یهدای  از همان 

-در حوزه  موجودی علم  یغنمنابع  نیکند و بنابرا  ت یتبع یاقتصاد  هایها و بنگاهها، شرکت سازمان

  ی هیانی ب  نگارش  وجود و  ت یاهم  یها، پشتوانهو شرکت   هاسازمانی  مأموریت برا  یهیانیب  ت یاهم  ی

  یهیانیدر ب  شدهانیرود اهداف بتفاوت که انتظار می  نیبا ا.  گیردمی  ها قراردانشگاه  یمأموریت برا

 
1 Effect of “spill-over” 
2 Etzkowitz 
3 Litan et al 
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بوده و    برخورداری  انتفاع  یهاها و شرکت ننسبت به سازما  یشتری بی  ها از اعتالمأموریت دانشگاه

 (.2001، 1و همکاران  )بینگهام تری ارتباط برقرار کندعمیق طورو به شتری ب نفعیهای ذبا گروه

مأموریت   دانشگاهی(،  پا  یتوسعهدر  چهارم  )نسل  تأثیردانشگاه  تیولؤ مس یدار  در   یگذارها 

  ط یمح  ک ی  تواندیم  یگاهنسل چهارم دانش  .است   داریپا  یتوسعهاقتصاد و تحول جامعه به سمت  

مأموریت    نیکند. ا  جادیا  داریپا  ی توسعه  یارتقا  یبرا  یاصل  نفعانیمشترک از ذ  یاقتصاد  یاجتماع

است. دانشگاه نسل چهارم مذاکره    ین آموزش و پژوهش و تأثیر اقتصادچو   ییهات ی فراتر از مأمور

  داریپا  یندهیآ  یبرا  یعموم  یهاارزش  نیتضمتأمین و    یبرا  نفعانیذ  ستمیرا در س  ت ی و مشروع

  یشتر یب  یاثرگذار  دیگفت دانشگاه نسل چهارم با  توانیطورکلی مبه  (.2019،  2اوزتلانجام دهد )

اقت  یاجتماع  طی بر شرا ادانش  یخلق جامعه  یبرا  یصادو  از دانشگاه    نیمحور داشته باشد.  نسل 

مهم توسعه  ینقش  مؤ   یکیدارد.    یاقتصاد   یدر  اثرگذارهالفه از  دانشگاهی  بر   یهای  نسل چهارم 

سانطباق  ،یاقتصاد  یتوسعه و  ساختارها  با  انطباقت اس  ستمیپذیری  سازمان.  تمرکز    یپذیری 

با    یپذیری ساختار سازمانو انعطاف   ینوآور  ی ساز  یاتی و عمل  ت ی ساخت ظرف  ی بر رهبر  یتیریمد

لوکویکساست    یمحل  یازهاین و  چه   دانشگاه (.  2015،  3)زوتی  و    یاجتماع  ط یحم  بهارم  نسل 

به    دیبا تفاوت اثرات دانشگاه نسل چهارم با نسل سوم با  طدر ارتبا  و  دهندیخود شکل م  یاقتصاد

 کرد.  دیوالنه تأک ؤ مس ینوآور

  توانند یها مدانشگاهها در نسل چهارم ذکر شد،  ونه که در خصوص مأموریت دانشگاهگ همان

مهم منطقهدر    ینقش  موار  داشتهخود    یبهبود  در  بسو   یاقتصاد  یتوسعه  یبرا  توانندیم   یاری د 

کنند. دست   یمحل نتا  یابی مشارکت  استاندارها  ازمندین   یاقتصاد  یتوسعه  یبرا  جیبه  با    ی آموزش 

ضرورت دارد )نسل دوم(. مأموریت    ت ی فیپژوهش باک   نیت )آموزش، نسل اول(. همچناس  ییباال

ها  دانشگاه  نکهیاست )نسل سوم(؛ اما ا  یمحل  رگین بازعنوابه  دانشگاه  جی معنادار نتا  ی سوم استفاده

با   و  توسعه  توانندیم   یاستراتژ  کدامچطور  اقتصادی  یدر  و  کنند محل    اجتماعی  خود مشارکت 

  رونق   برای  شرایط«  ایجادمفهوم »  با   عالی  آموزش  با  اقتصادی  یتوسعه  ارتباط  هام است؟سؤال و اب

 مدرن  های دانشگاه  برای  که  است   نقشی  منطقه  دی ی اقتصاتوسعه  ه ب  تعهد.  شودمی  آغاز  اقتصادی

 تا  شده  باعث   اجتماع  و  اقتصاد  در  تغییرات.  است   شده  پدیدار  جدیدی  نیاز  عنوانبه   و  تعریف

 
1 Bingham et al 
2 Oztel 
3 Zuti and Lukovics 
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  نهادها   سایر   با  محلی   بازیگران  عنوانبه  و   شده  محلی   هایچالش  درگیر   نوآورانه  فعالیت   با  دانشگاه

  با  انطباقی  جریان  یک  ینتیجه  منطقه   اقتصادی  یهسعتو   فرآیند  در   اهدانشگ   وجود.  کنند  همکاری

 انسانی  یسرمایه  که  دیدگاه  این  با  عالی  آموزش  رشد  .(2017،  1لوکویسز و زوتی )  است   تغییرات

  های داده  از  ایمجموعه  است؛  گرفته   شکل  است   ضروری  اجتماعی  و  اقتصادی  پیشرفت   ایبر

 یک  در  دانشگاه  ظرفیت   افزایش  درصد  10  طمتوس  طوربه  که  دهدمی  نشان  کشور  78  یالمللنیب

 در عصر دانش،   (.2016،  2والرو و رینین)دهد    افزایش  را  منطقه  درآمد  درصد  0/ 04  تواندمی  منطقه

داری اقتصادی(  بنگاه)   های مدیریتی سازماناند از نظامهای معتبر جهان مجبور شدهاهبرخی دانشگ

خارج و تا حدودی به    های سنتی خودمختارحالت مکانها را از  نشگاهاستفاده کنند. این موضوع دا

 ،یکارکرد آموزش عال  فیمحرک بازتعر  (.2005،  3)دالنتی   وکار تبدیل کرده است های کسب بنگاه

عالی  اهدگ ید آموزش  که  محوردهنده»ارائه  را  یاست  نه«  4ی  را  می«  5محور »مشتری  و  آن  و  داند 

و گسترش  به  برآوردهمل  کا  رییتغ ملزم  ناس  در  مشاغل    وکارکسب   صنعت،  د یجد  یازهای ختن  و 

 (.1998، 6کونل و گاالسینسکی کرده است )

به مطالبی که ذکر شد،    بقا،    یبرا   ارم دانشگاهیی در نسل چهمؤسسات آموزش عالبا توجه 

کنش  ینیآفرنقش  محو  در  تازه  یفعل  یدهیچیپ  طیگری  مأموریت  انجام  )توسعه  یو    ی خود 

  ا یو پو   ده یچیپ  راتییچراکه تغ  ؛دارند  ای ریزی پو پذیری و برنامهبه انعطاف  از ین(  و اقتصادیاعی  اجتم

-پاسخ  یالزم را برا  ییایپو   و  یربدون ابزار مناسب که نوآو  دهی چیوتحلیل مسائل پاست و تجزیه

زمان  که به سا  هستند  یابزار  7وکارکسب   های. مدلست یممکن ن  ؛ کندفراهم می  یدگ یچیبه پ  ییگو 

؛ 2016،  8و دهالن  ابراهیمدهند )یرا م   ط یو انطباق با مح  دیخلق ارزش جد  یبرا  یوعتنم   یاتژاستر

-ی م  یر چهارچوب آموزش عالوکار دکسب   یهاکاربرد مدل  یده یا  (.2019،  9پوسلت و همکاران 

امکان تفکردرک مشترک کمک کند. مدل کسب   جاد یبه ا  تواند   بی ترک   ی را برا  یچندبعد  یوکار 

-یذ  ن یطور شفاف ارتباط بکند و بهمی فراهم    ت یفیآموزش و پژوهش باک  ی ارائهمنابع و فرآیند  

 
1 Lukovics & Zuti 
2 Valero & Reenen 
3 Delanty 
4 Provider Centered 
5 Customer Centered 
6 Connell & Galasiński 
7 business-model 
8 Ibrahim & Dahlan 
9 Posselt et al 
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ارزش    توانیو م  د کردرا مشخص خواه  یآموزش  یدادهانو برو  یانهیو هز  یدرآمد  انیجر  نفعان،

سرما  ی شنهادیپ بازگشت  با  آن  ارتباط  و  به  هیدانشگاه  نتا  یروشنرا  بر  و  و    یی کارا  ج،ی مشخص 

، 3؛ الپوسکی 2016،  2؛ گاس و رایت2015،  1)لیجی و انستروم تمرکز کرد  یلآموزش عا  یشثربخا

بروز    یبرا  یکاف  یریپذانعطاف  تواندیوکار مکسب   یهامدل  (.2019پوسلت و همکاران،  ؛  2018

عال  ینوآور آموزش  نهاد  آورد و رهبران  نوآور  یجابه  توانندیم  یبه وجود  مناسب    یهایرد  که 

جدکسب   هایمدل  ،ست ین  یجار  طیشرا ا  ی نوآور  ی برا  یدیوکار  در   دیجد  یها ارزش  جادیو 

 (. 2018، 4؛ باگلیری و همکاران2015)لیجی و انستروم،  توسعه دهند یآموزش عال

 پژوهشروش 

پ های  و گروه  روش تحقیق تحلیل مستنداتی موردی کیفی و از  مطالعهژوهش حاضر  روش 

در گام اول پژوهش، تمام مستندات   نیبنابرا  است.  دهش  استفادهها  دهآوری دامنظور جمعبه  5کانونی 

ا  یجامعه) با  پژوهش  نیهدف  مرتبط  طریق  کسب   هایمدل(  از  دانشگاهی  ی؛  هادواژهیکلوکار 

انتقال ،  8دانشگاه   یهاینوآور  ی سازیتجار،  7وکار ، همکاری دانشگاه و کسب 6وکار دانشگاه سب »ک 

جس9دانشگاه   یفناور با  و  پایگاهت «  در  اطالعاتیوجو  )  های  شامل؛  ، 10یرکتدا ساینسانگلیسی 

اسکاالر،  13اشپرینگر  ،12داج  ،11اسکپوس  ادامه  جمع  (14گوگل  در  شد.  اساس آوری  معیارهای    بر 

انگلیسی ش  15پذیرش زبان  بازه  1امل  )و  زمانی  پذیرش2011-2019ی  عدم  معیارهای  و   )2 

 
1 Lichy & Enström 
2 Gaus & Raith 
3 Lapovsky 
4 Baglieri et al 
5 Focus group 
6 University business model 
7 University-business cooperation 
8 Commercializing university innovations 
9 University technology transfer 
10 Science Direct 
11 Scopus 
12 Doaj 
13 Springer 
14 google scholar 
15 Inclusion 
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پژوهش و   سؤاالتاهداف و    ن بابود  ارتباطیب،  شدهفیتعری زمانی  )خروج( شامل خارج از بازه

از بین اسناد   سپس،، غربال شدند.  و محتوا  دهیچک  ،عنوان  یمرحله  طی سهدر  غیرقابل استنادبودن  

بهره گرفته    3CASPی ارزیابی  ی برنامههامالک یی اسناد از  و انتخاب نها  یابیارزجهت  ،  ماندهیباق

برنامه، شاخصی است که بهشد.   اعتبار و اهمیت    ندک میگر کمک  شوهپژ  این   هایمطالعهدقت، 

کند مشخص  را  پژوهش  طرح   بر  .کیفی  پژوهش،  منطق  پژوهش،  اهداف  شاخص،  این  اساس 

دادهآو جمع،  بردارینمونهپژوهش،   در  پذیریانعکاس،  هاری  دقت  اخالقی،  مالحظات   ،

روش  وتحلیلتجزیه بیان  ارزش   هایافته،  بررسی    و  بارو)   شودمیپژوهش،  و  ، 4س سندلوسکی 

2006.)  

(  1از ضعیف )گانه  دههای  به هریک از شاخصکه    بود  ب یترت  نیبد  مبانی نهایی  شنیمنطق گز

( عالی  ا5تا  هریک  شد. سپس  داده  امتیازی  مبانی(  اساس    ز  پنج  کسب   امتیازمجموع  بر  در  شده 

(،  0-10ضعیف )(،  10-20(، متوسط )21-30(، خوب )31-40(، خیلی خوب )41-50)عالیطبقه؛  

ی پژوهش خارج و  بود از چرخه  20های که زیر  بنابراین امتیاز مقاالت و کتاب  بندی شدند؛تهدس

آن امتیاز  میانگین  حداقل  که  مبانی  امتیاز  و    22ها  باقی  یعنی    46بیشترین  بعدی  گام  وارد  بود، 

-بازه   ردی پژوهشی که  همقال  8سند،    214ها شدند. درنهایت از بین  وتحلیل یافتهاستخراج و تجزیه

و همچنین گزارش مستند  شده بودندارائه یالملل نیگران ب( توسط پژوهش2018تا  2011) یزمان ی

خوب    52 اقدامات  دارای  که  اروپایی  دانشگاه  ینهیزمدر  کشور  کسب همکاری  با  در    5وکارها ها 

 . شدند لیو تحل یوارد فرآیند بررس( بودند، 2011-2019ی زمانی )بازه

ی منابع استفاده  ی بازخوانی متون و مطالعههاکیتکن  نیترمهماز    هاداده  لیوتحلهیتجز  منظوربه

،  هامؤلفهتلخیص مطالب شامل )عوامل،  ی و جداول مفهومی« برای  بندطبقهبنابراین از فنون؛ »؛  شد

 
اولیه 1 سپژوهش  یبررسی  و  اهداف  با  مرتبط  پژوهش  وجود  عدم  از  حاکی  فارسی،  منابع  در  پژوهش ؤگران  االت 

بنابراین صرفاً بود،  ن  حاضر  به ذکر است چند  انگلیسی پرداخته شد. الزم  منابع  از پژوهشموبه  با  هنه  که  فارسی  ای 

 پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.   یله و پیشینهأ رویکرد پژوهش حاضر قرابت داشتند، در تببین مس
2 Exclusion 
3 Critical Appraisal Skills Program 
4 Sandelowski & Barros 

 توان به سایت کشور می 52های به منظور دسترسی به گزارش -5

 cooperation.eu/index/casestudies-www.ub  .مراجعه نمود 
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و   »تقلیل  رهی غعناصر  و  تقلیل  هاداده(  به  مربوط  که  وا   هاداده«  متمندسازمینه-به  زمینه  1ن زی  -و 

متن مجدد  خالصهمی  2مندسازی  و  تجزیه  شامل  آن  مراحل  از  و  کدگذاری  شود  انواع  کردن، 

منظور بهده گردید. در گام دوم پژوهش،  ی( استفابندمقولهی، استخراج مفاهیم کلیدی،  سازخالصه)

ساخته  حققو کاربرگ ملیست  اسناد در قالب چک  ل یتحل  ج ینتاگویی به سؤال سوم پژوهش،  پاسخ

که به روش  وکار  دانشگاه و کسب   یتن از خبرگان حوزه   5  اریساعته در اخت   4  یجلسه  کی  یط

اجرا  ی پژوهش  ،یآموزش  یتجربه   ی)دارا  ی مالک گیری  نمونه زم  ییو  و    یهمکار  ینهیدر  دانشگاه 

ن به  ی نظرات خبرگابندجمعآوری و  و پس از جمع  قرار داده شدانتخاب شده بودند،  وکار(  کسب 

  ی نیخود بازب  ی ارهایاز مع  هاافتهی اعتبار    یجهت بررس  الزم به ذکر است  پرداخته شد.  ا ههافتتحلیل ی

ها جهت  داده  یغن  فیاز توسعه و توص   نینها و همچداده  لیو تحل  یآورفرآیند جمع  یمحقق در ط

  ها تهافیاز اعتبار    ننایو اطم  یمنظور، جهت بررس  نیاستفاده شد. بد  یریپذانتقال  ت ی از قابل  نانیاطم

بازخوان تجد  یبه  و  عنوان  دنظریمطالب  در  بنابرا  هایبندمقوله  و  هایبندکردن  شد؛    نیپرداخته 

فرآیند جمع تحل  یآورمجدداً  و  بازبداده  لیاطالعات  مورد  لزوم    ینیها  در صورت  تا  گرفت  قرار 

 .الزم انجام شود یرهاییاصالح و تغ

 های پژوهشیافته

مدلاهتیفعالنوع   -1 کسبی  دانشگاهی  های  کارکردهاوکار  اساس    یاصل  یبر 

 اند؟ ماها کد دانشگاه

 م یمفاه  نیتریدیاز کل  یکوکار دانشگاهی حاکی از آن است که یهای کسب مدل  لی تحل  جینتا

وکار کسب   یهامدل  رییاست و دانشگاه با تغ  یشنهادیوکار مشخص کردن ارزش پکسب   یهامدل 

روست. در   شیو تحوالت پ  ریی با توجه به تغ  یدیجد  یشنهادیپ  یهازشار  یخود به دنبال معرف

ی )آموزش، پژوهش، اصل  یوکار بر اساس کارکردهاهای کسب از مدل  ک یهر    ل یتحلجدول زیر،  

 است؛  شده ارائه دانشگاه (خدمات

 

 

 

 

 
1 De-Contextualization 
2 Re-Contextualization 
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 دانشگاه  کارکردهای اصلی  بر اساسدانشگاهی   وکارهای کسبی مدلهاتیفعالنوع  -ی سه شماره جدول 

 فعالیت 

وکار  های کسبمدل

دانشگاه آموزش و  

 محورپژوهش

وکار دانشگاه  های کسبمدل

 (۱محور )انتقالیخدمات

محور  خدمات وکار دانشگاهمدل کسب

 ( گرال)تحو

 محتوا 

،  پژوهشآموزش،  

  یرویانتشار دانش، ن

 کار ماهر 

آموزش، پژوهش، انتشار دانش، 

کار ماهر، آموزش   یرو ی نتأمین 

حقوق   ی، توسعه ینیرآفرکا

 ی معنو  تی مالک

، انتشار دانش، تأمین پژوهشآموزش،  

،  ینیکار ماهر، آموزش کارآفر یرو ین

ی  ها، شرکتی معنو تی مالک یتوسعه

  یگذارهیسرما جادیها، ا، مجوززایشی

 ، انتقال فناوری مشترک 

ساختار  

)چطور  

ها  فعالیت

به هم 

مرتبط  

 ( شوندیم

  یدوره یبرگزار 

  موزش وآ  ی،دانشگاه

بنیادی و   پژوهش

 کاربردی، 

ی دانشگاهی، آموزش و دوره

،  R&Dسازمان پژوهش در 

 هب و نهادهای وابسته دپارتمان

سازی  نهادینهخاص،   یهادانشکده

-توسعه ،و انتقال دانش  ینیرکارآف

روابط مشترک با صنعت و   ی

  قاتیتحق  لی تسه یدولت برا

 ی و انتقال فناور   یکاربرد

ی  و نهادها مانارتدپ  پژوهش، آموزش

، دفاتر انتقال خاص  یهادانشکده هب   وابسته

صنعت، با  (، گروه ارتباط TTO) یفناور 

  ی انتقال فناوری،سازوکارها  ها وروش

 و فناوری  علم یهاکانکوباتورها، پار

 

 

 

حاکمیت  

)چه  

کسی  

ها  فعالیت

را انجام  

 دهند( می

، ان یدانشگاه )دانشگاه

،  ی کارمندان ادار

(  کیستراتژکارمندان ا

 صنعت  دولت،

، کارمندان  ان یدانشگاه )دانشگاه

(  کی، کارمندان استراتژیادار

 دولت، صنعت 

،  TTO، کارکنان ان یدانشگاه )دانشگاه

، یادار  کارکنانعت، ان ارتباط با صن رکنکا

  یها(، دولت )آژانسک ین استراتژکناکار

کارکنان  (، یدولت مل یامنطقه یتوسعه

 محلی  متخصصان ،صنعت 

 

جانمه در  که  می  3دول  طور  دانشگاهکسب   یهامدلدر  ،  گرددمشاهده  اساس   یوکار    بر 

  افتهی  ها توسعهفوذ آن و تأثیر و ن  یخارج  نفعانیدر پاسخ به ذ  هات یفعال  ستمیسکارکردهای اصلی،  

بر اساس کارکرد آموزش و پژوهش مشارکت اقتصادی و    یدانشگاه  های وکاراست. در مدل کسب 

دا زمینهاجتماعی  در  آموزشنشگاه  مدل    ،ی  در  است.  جامعه  به  دانش  انتشار  و  پژوهش 

 ا از طریق ه ی، کارآفرینی( دانشگاهانتقال فناور خدمات )  بر اساس کارکرد  یدانشگاه  هایوکارکسب 

 
1Transitional  
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 157..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

آموزش  نیتأم شا   دهیدکارکنان  جامعه  صنعت    ستهیو  با  تعامل  تدوو    پردازندیمبه  به   ن یدولت 

گفت که در مدل   توانیم  یطورکلبه  .پردازدیمنطقه م  یبرا  ایمشترک توسعهو اقدامات    هااست یس

دانشگاهکسب  کارکردها   یوکار  اساس  س  ی گزاره   جادیا  ،یاصل  یبر  اساس  بر  از    یستمی ارزش 

  بر ی  مبتن  یوکار دانشگاهاست. مدل کسب   یدانشگاه بستگ  گریوابسته متقابل به چند باز  یهات یفعال

.  شودیانجام م  ریدرگ   نفعانیذ  یه یکل  یبرا  ینی آفرزشار  به  یابی دست هدف  با    یاصل  یهات یفعال

مبتندر مدل کسب  با  یاصل  یبر کارکردها  یوکار    ها ت ی فعال  ت یمحتوا، ساختار و حاکم  دیدانشگاه 

فعال   یبررس انتخاب  محتوا،  مانجام  یهات یشود.  نظر  در  را  چگونگردیگ یشده  ساختار،   وندیپ  ی . 

نظر  شدهمانجا  یهات یفعال در  حاکم   ردیگ یم  را  بخش  در  هر    ریدرگ  یاصل  گرانیباز  ت، یو  در 

 هستند.  ت یفعال

 گردد؟می  ییهابخشسطوح و شامل چه  ی وکار دانشگاهچارچوب کسب -2

پاسخ مبه ساختار  نظور  تبیین  جهت  و  پژوهش  دوم  سؤال  به  وکار  کسب چارچوب  گویی 

ب  یارمکه  ستمیاکوس  یهافرآیندو تحلیل    مروربهدانشگاهی   به پرداخته شد.    وکارا کسب دانشگاه 

 لیو تقل  یو جداول مفهوم  بندیشامل طبقه  منابع که  یبررس  یهاکیمنظور با استفاده از تکن  نیهم

مداده گرفت.   صیتلخ  شد،یها  صورت  ترک   مطالب  با  مقولهگزاره  یتمام  ب ی سرانجام  و  به  ها  ها 

هریک از سطوح    ؛ که شد  ح اصلی پرداختهطس  پنجدر    یوکار دانشگاهچارچوب مدل کسب   نییتب

هرهاحوزه،  هامؤلفهدارای   ادامه  در  هستند.  خود  مختص  عناصر  مدل ،  چارچوب  سطوح  از  یک 

 است.  شده ارائه وکار دانشگاهی به تفکیککسب 

 ها(وکارها با کسبدانشگاه یهمکار   یها)فرآیند  فرآیند سطح  •

کسب   یهمکار  فرآیندسطح   با  جادانشگاه  همکار  ییوکار  که  با   ها  دانشگاه  یاست 

برا  یبرا ها  وکارکسب  ارزش  دانشگاه  یخلق  دو  م  وکارهاکسب و    انیهر   سطح  نیا  .افتدیاتفاق 

 :اندشدهکه در جدول زیر ارائه   است  هاوکاربا کسب ها  شگاهدان  یمربوط به پنج فرآیند همکار
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 وکار دانشگاهیفرآیندی کسب  سطح -ی چهارجدول شماره

 

 نمونه عناصر  همؤلف فرآیندها ح سط

ند 
رآی

ف
 

 هایورود

 گران، مدیران گران، اساتید، تسهیلجویان، پژوهشدانش - انسانی

 

 مالی 

زمینه بودجه - در  دولت  با  گاهدانش  یهمکاری  ی  ها 

 وکارها کسب

زم کسب  یبودجه - در  با  دانشگاه  یهمکار  ینهیوکارها  ها 

 وکارها کسب

زم دانشگاه  یبودجه - در  با  شگاهدان  یهمکار  ینهیها  ها 

 وکارها کسب

 فیزیکی
 وکارها ها با کسبدانشگاه یهمکار ینه ی در زمتجهیزات  -

 ا وکارهها با کسبدانشگاه یهمکار ینه ی در زمامکانات  -

 

 ها تیفعال

 

 آموزشی 

 مشترک  یدرس یبرنامه -

 ی مستمر ر یادگی یها برنامه -

 جو دانش تبادل -

 یپژوهش
 ی ا تبادل حرفه -

 و توسعه  ق ی قتح -

 ی نیآفرارزش
 و توسعه  ق ی تحق یسازیتجار -

 ی نیکارآفر -

 مدیریت 
 مشارکت  -

 ی بانی پشت -

 دادها برون

 جویانی و دانش علمتیأهخروجی اعضای  - فردی 

 

 مانیساز
 وکارهاها با کسبدانشگاهخروجی همکاری  -

 

 

 نتایج 

 انیجو و دانش  یعلمتیأه  یاعضا پیامدهای  - فردی 

 وکارهاکسببا ها دانشگاه امدهای همکارییپ - سازمانی

 صنعت، علم، جامعه  - اجتماع 

 

 

 تأثیرات

 انیو دانشجو یعلمتیأه  یاعضا تأثیرات - فردی 

 وکارها کسب باها نشگاهداهمکاری تأثیرات  - سازمانی

 صنعت، علم، جامعه  - اجتماع 
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 159..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

 (گذارعوامل تأثیر) یسطح عامل •

م  ییهاعامل همکار  یتأثیر  توانندیکه  کسب   هاشگاهدان  یبر  در   هاوکارو  و  باشند  داشته 

  تاًیهها ماآن  ا یآ  نکهی ا  یبر مبنا  گرانل یتسه  ای   هازانندهیعنوان موانع، انگ به  مدتانی کوتاه/م  یهادوره

ها  طرف دانشگاه  دواز    توانیرا م  عوامل  نی. هرکدام از اشوندیم   یبندطبقه  ،یمنف  ایمثبت هستند  

کسب  بوکارو  و  بحث  مورد  در جدول    یررسها  که  داد  آنقرار  به  ااست   شده  اشاره  هازیر    ن ی. 

  ی برا   هاوکارو موانع کسب   هاوکاربا کسب   یهمکار  یبرا  ها  ها شامل موانع )موانع دانشگاهعامل

-ل یو تسه  هاوکاربا کسب   یدر همکار  هادانشگاه  گرانلی)تسه  گرانل ی(، تسهها با دانشگاه  یهمکار

با    یاز همکار  هادانشگاه  یهازهی)انگ  ها زانندهی( و انگها با دانشگاه  یاردر همک  ها کارو ب کس  گران

 . شودیا( مهبا دانشگاه هایاز همکار هاوکارکسب  یهازهیو انگ  هاوکارکسب 
 یوکار دانشگاه کسبعاملی چارچوب  سطح -ی پنججدول شماره 

طح 
س

 

عوامل  

 گذارتأثیر
 ار وکاز طرف کسب ا هاز طرف دانشگاه ها حوزه

لی
عام

 

نگ
ا

ی
ده

زانن
 ها

ع( 
ناف

)م
 

 

آموزش،  

 ارتقا و اعتبار 

تأم - منابع    ن یکسب 

 ی اقتصاد /یمال

 ارتقا  یها فرصت شیافزا -

اسات  - اعتبار  درون   د یبهبود    در 

 ها دانشگاه

 وکارها بهبود اعتبار کسب -

فارغ - به  با    النیالتحصدسترسی 

 بهتر  صالحیت

مهارت - از   یهابهبود  فعلی    کارمندان 

 طریق آموزش 

 تحقیق

 ها در عمل استفاده از پژوهش -

د -   تحقیقاتی   یها دگاهیکسب 

 جدید 

راه - برای  کسب  سفارشی  حل 

 وکارها کسب

 ها یبهبود ظرفیت نوآور -

 و دانش جدید  هایدسترسی به فناور -

در  - جدید  کشفیات  به  دسترسی 

 اولیه  یمرحله

 دسترسی به تسهیالت دانشگاهی  -

 جامعه 

 ی ماعمثبت اجت اتتأثیر -

چا - به  مسلشتوجه  و  ائل  ها 

 ی اجتماع

 طور مثبت تأثیر اجتماعی به -

 مالی  نیتأم
تأم - منابع    ن یکسب 

 ی اقتصاد /یمال
 مالی/اقتصادی  نیکسب منابع تأم -
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طح 
س

 

عوامل  

 گذارتأثیر
 ار وکاز طرف کسب ا هاز طرف دانشگاه ها حوزه

لی
عام

 

سهی 
ت

ل
ان

گر
ی)پ 

ش
ان

ر
 ( ها

 ی ا رابطه

ب   ییایجغراف   یفاصله -   ن یکوتاه 

 دو سازمان 

 وجود اعتماد دوطرفه  -

 دوطرفه  یبندیوجود پا -

 مشترک  هدف وجود -

شر  قبلی  اطارتب -   ک یبا 

 وکار کسب

 ها دانشگاه کیشر یریپذانعطاف -

ب  ییایجغراف  یفاصله - دو    نیکوتاه 

 سازمان

 اعتماد دوطرفه   وجود -

 دوطرفه  یبندیپا  وجود -

 هدف مشترک  ودوج -

 ها وکارکسب کیبا شر یقبل ارتباط -

 ی ا نهیزم

 ها تجاری دانشگاه یزمینه -

 ها وکارعلمی کسب یزمینه -

  ای پذیرش مالی بر   نیأمد توجو -

 همکاری

-در دست  هاوکار منفعت کسب -

 یابی به دانش علمی

یابی  در دستها  منفعت دانشگاه -

توسعه و  تحقیق  تسهیالت    ی به 

 ها وکاربخش کسب

 ها دانشگاه یتجار یهن یزم -

دست  هادانشگاه  منفعت - به    یاب یدر 

 کسب و کارها دانش 

 ها وکارکسب یعلم ینهیزم -

  رش یپذ  یبرا   یمال  نیتأم   وجود  -

 یکارهم

و توسعه    ق ی به امکانات تحق  یاب یدست -

 ها دانشگاه

برا  یفکر   تی مالک  طیشرا -   ی جذاب 

 ها وکارکسب
نع 

موا
 

 ی آگاه

آگاه - از    هاوکارکسب  یعدم 

  ی قاتیتحق   هایشنهاد یپ/ هاتیفعال 

 ها دانشگاه

از  دانشگاه  یآگاه  عدم - ها 

از دستبه  یها فرصت آمده 

با    هادانشگاه  یهمکار

 ها وکارکسب

 کیشر  افتنی  در  یسخت -

 مناسب  یهمکار

اول  شخص - نامناسب    یهی رابط 

 ها وکارکسب ای هادرون دانشگاه

آگاه - از    هاوکارکسب  یعدم 

  ی قاتی تحقهای  شنهاد یپ/ هاتیفعال 

 ها دانشگاه

فرصتدانشگاه  یآگاه  عدم - از    ی هاها 

 ها وکاربا کسب  یآمده از همکاردستبه

  ی همکار  ک یشر  افتنیدر    یسخت -

 سب نام

ا  شخص - درون    یهی ولرابط  نامناسب 

 ها دانشگاه
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 161..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

طح 
س

 

عوامل  

 گذارتأثیر
 ار وکاز طرف کسب ا هاز طرف دانشگاه ها حوزه

و   یمال نیتأم

 منابع

تأم  -   ها وکارکسب  یمال  نیعدم 

با  ها  دانشگاه  ی همکار  یبرا 

 ها وکارکسب

  ی برا  هانشگاهدا یمال  نیتأم عدم -

با    هادانشگاه  یهمکار

 ها وکارکسب

برا  یمال  نیتأم  عدم -   ی دولت 

با  ها  دانشگاه  یهمکار

 ها وکارکسب

شرکت  عمناب  -   ی هامحدود 

 کوچک و متوسط 

تأم -   ی برا  هاوکارکسب  یمال  نیعدم 

 ها وکاربا کسب هادانشگاه یهمکار

  ی همکار  ی دولت برا  ی مال  نیتأم   عدم -

 ا هوکاربا کسب هادانشگاه

لی
عام

نع  
موا

 

 ی داخل

در  یبوروکراس -

ها و  ارتباط دانشگاه ینهیزم

 وکارها کسب

 یناکاف یزمان کار -

سط  شده تواختصاص داده

  یهاتیفعال  یراب  هادانشگاه

  یهمکار یدانشگاه

 وکارها ها با کسبدانشگاه

تعارض   داشتن -

ها با  دانشگاه یهمکار

وکارها با  کسب

و   یآموزش  یهاتیول ؤمس

 ی قاتی تحق

  جیو انتقال را  رییتغ -

 ایها درون دانشگاه

 وکارها کسب

مرتبط با  یبوروکراس -

ها با  دانشگاه یهمکار

 وکارها کسب

 یناکاف یرکا زمان -

شده توسط  ص دادهاختصا

  یهاتیفعال  یبراها دانشگاه

ها با  دانشگاه یهمکار یدانشگاه

 وکارها کسب

  یتعارض همکار داشتن -

وکارها با  ها با کسبدانشگاه

و   یآموزش  یهاتیول ؤمس

 ی قاتی تحق

  جیرا یکارمند  یهاچرخش -

 وکارها کسب ایها درون دانشگاه
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 ی و موقعیتی(انهیزمی )طیعوامل محسطح  •

از عوامل  نیا اپردازدیم  هاوکارو کسب   ها دانشگاه  یهمکار  ی نهیزم  یبه بررس   ،مجموعه    ن ی . 

 یتأثیر  توانندیم  ،شوندیم  یبررس  یطیو مح  یمانساز  ،یفرد  یهاحکه در سط  طیو شرا   هایژگ یو

  ده دا  رییتغ  مدتانیم  یداشته باشند و در دوره  هاوکارو کسب   هادانشگاه  یبر همکار  یمنف  ایمثبت  

زمشوندینم کسب   هادانشگاه  ی همکار  ینهی.  بس  یهامؤلفه  یدارا  ها وکارو  بالفعل  و    ی اریبالقوه 

تأثیر بگذارد   هاوکارو کسب ها  دانشگاه  یهمکار  ستمی بر اکوس  تواندیم  یستمیس   دگاهیاست که از د

کشور محل    یتجربه و حت  ت،یشامل سن، جنس   یطیاز عوامل مح  یا. مجموعه ردیاز آن تأثیر بپذ  ای

طح 
س

 

عوامل  

 گذارتأثیر
 ار وکاز طرف کسب ا هاز طرف دانشگاه ها حوزه

 ج ینتا

  جینتا دی تمرکز بر تول -

توسط   یکاربرد

 ها اروککسب

 یوکار برا کسب ازین -

 ی محرمانگ

جذب    تیظرف  -

 ها وکارمحدود کسب

 دی تمرکز بر تول -

)خصوصاً  یعلم یها یخروج

 ها مقاالت( توسط دانشگاه

جذب محدود   تیظرف  -

 ها وکاردرون کسب

 ی فرهنگ

عدم وجود افراد با   -

درون  یدانش علم

 ها وکارکسب

 یها ارزش/ هازهیانگ -

  و ها دانشگاه نیمتفاوت ب

 ها وکارسبک

 یو روش ارتباط زبان -

دانشگاه و   نیمتفاوت ب

 ها وکارکسب

  یزمان یهاافق  -

و  ها دانشگاه نیمتفاوت ب

 ها وکارکسب

  عدم وجود افراد با دانش -

 ها وکار درون دانشگاهکسب

عدم وجود افراد با دانش   -

 ها وکاردرون کسب یعلم

  نیمتفاوت ب  یها زهیانگ -

 ها وکارها و کسبدانشگاه

 یارتباط روشو  زبان -

دانشگاه و   نیمتفاوت ب

 ها وکارکسب

  نیمتفاوت ب  یزمان یهاافق  -

 ها وکارها و کسبدانشگاه
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 163..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

عوامل  ت یفعال جمله  فعال  یاز  نوع  بر  که  کسب   هادانشگاه  یهمکار  ت ی هستند  تأثیر    ها وکاربا 

 . اندشده فیو تعر یبندعوامل طبقه نیا لیل ذه در جدودارند ک  یمعنادار
 وکار دانشگاهیسطح عوامل محیطی چارچوب کسب  -ی ششجدول شماره 

 

 سطح اقدام )سازوکارهای پشتیبان( -

همکاری  بانیپشت   یسازوکارها دانشگاهدر  کسب   هاهای  سنجهبه  ها وکاربا    ی مختلف  یهاعنوان 

م مد  شوندیشناخته  توسط  دولت وکاکسب   ،هانشگاهدا  رانیکه  و  برارها  مد  یها  و    تیریتوسعه 

کسب همکاری با  دانشگاه  شرا  ،وکارهای  خلق  تعب  طی مشابه  که شده  هیمطلوب  آن  اند  طریق    هااز 

 به جامعه ارائه دهند.  را منافعو  ابندیتوانند رونق کارانه میهم یهات یفعال

 شگاهیوکار دانسطح اقدام چارچوب کسب -ی هفتجدول شماره 

 نمونه عناصر  مؤلفه عوامل  سطح 

طی 
حی

م
 

ی و انه یزم

 موقعیتی 

 فردی 

 ت ی جنس -

 سن -

 دانش  یهاحوزه -

 وکارهادر کسب یعلم تیأه  یاعضا یتجربه -

 ها دانشگاهدر  یعلم تیأه  یاعضا یتجربه -

 سازمانی
 هانوع دانشگاه -

 ها دانشگاه یاندازه -

 محیطی 

 سیاسی  -

 اقتصادی  -

 اجتماعی  -

 فناورانه  -

 حقوقی  -

 سطح 
های سازوکار

 پشتیبان 
 وکارها از طرف کسب ها از طرف دانشگاه حوزه

دام 
اق

 

 راهبردی

  یراهبردها

  یکاغذ

 )مستندات( 

پشت  - همکار  یبانی راهبرد    ی از 

 وکارها ا کسبها ب دانشگاه

مستند  چشم/ تیمأمور - انداز 

همکاررشیپذ ها  دانشگاه  یکننده 

راهبرد -   ی همکار  یبرا  یوجود 

 ها با دانشگاه

متعه  تیریمد - باال  به  سطح  د 

با  دانشگاه  یهمکار ها 
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 سطح 
های سازوکار

 پشتیبان 
 وکارها از طرف کسب ها از طرف دانشگاه حوزه

 وکارها با کسب

به    تیریمد - متعهد  باال  سطح 

با  ها  دانشگاه  یمکاره

 وکارها کسب

  ی هماهنگ برا  یارتباط  کردیرو -

با  دانشگاه  یهمکار ها 

 وکارها کسب

 وکارها کسب

دانش  یوهیش -   ان یجوجذب 

در   ایدکترا   دانشمندان 

 وکارها کسب

 ی سازادهیپ

دکسب  یجربهت - مورد  وکار  ر 

 ان یاستخدام دانشگاه 

  ی برا  انیدانشگاه   ییشناسا -

ها با  دانشگاه  یهمکار  یهاتیفعال 

 وکارها خودشان کسب

برا  اختصاص -  یبانیپشت   یمنابع 

هم با  دانشگاه  یکاراز  ها 

 وکارها کسب

با    ی»همکار  پوشش -

بهکسب بخشوکار«  از   یعنوان 

کار  یاب یارز   ی برا  یعملکرد 

 ن ایدانشگاه

و عمل  یری گاندازه - کرد 

ها  دانشگاه  یهمکار  یها یخروج

 وکارها با کسب

  ی اافراد حرفه  یریکارگ به  اقدام -

حوزهکسب در  انتقال    یوکارها 

 دانش 

برا  کاهش - آموزش    ی زمان 

 وکارها با کسب  یانجام همکار

برا  - منابع    ی بانی پشت  یاختصاص 

 ها با دانشگاه یاز همکار

درون    ای  ندگانینما - سخنرانان 

 ها انشگاهد

کار  اختصاص -  یکاف  یزمان 

به  یبرا  همکارکارمندان    ی منظور 

 ها با دانشگاه

توسعه   ق ی تحق   یبرنامه -   ی و 

 مند سامان  ای افتهیساختار

 مشترک  یهاشگاهیآزما -

 یقیتشو  یهاهبست -

 مشترک  یهمکار یفضا -

 ساختاری 
 وندیپ

 ساختارها 

داده  ینهادها  - به  اختصاص  شده 

با  دانشگاه  یهمکار ها 

)بهکسب دفتر    عنوانوکارها  مثال 

کسب  ییاجرا  ریمد - وکارها  در 

مسبه همکارؤ عنوان  با    یول 

)بهدانشگاه ارتباط    عنوانها  مثال، 
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 165..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

 سطح 
های سازوکار

 پشتیبان 
 وکارها از طرف کسب ها از طرف دانشگاه حوزه

 ( یدفتر نوآور  ،یانتقال فناور

سمت   ای  رهیمد  تیأه   یاعضا -

ها  دانشگاه  یهمکار  یبرا   یمعاونت

 وکارها با کسب

 ارتباط با صنعت  دفتر -

 با دانشگاه، مشارکت و..( 

 ی مشارکت یقاتیتحق  مؤسسات -

 ی پارک علم و فناور ینواح -

 ها رساختیز

 مشترک  یقاتیتحق  مؤسسات -

 رشد  مراکز -

 ی فناور/یپارک علم ینواح -

در    یهمکار  یفضاها  - مشترک 

 وکارها توسط کسبدسترس 

اشتغال  

و    ی ریپذ

خدمات  

 ی شغل

 آموختگان دانش یها شبکه -

 یشغل دفاتر -

 اشتغال  یهاشگاه ینما -

با    ییجودانش  یها پروژه -

 وکارها بکس

  یساختارها

  یکپارچهی

 ی رونیب 

موجود    یهاتی موقع  - مناسب 

دانشگاه افراد    یبرا   هادرون 

 وکارها کسب

العمر  مادام  یر یادگی  یها برنامه -

 وکارها در کسب ریا افراد درگب 

 عملیاتی 

 ی سازشبکه

به    یدانشگاه  یها شبکه - مربوط 

با  دانشگاه  یهمکار ها 

 وکارها کسب

  ی راب  یسازشبکه  جلسات -

برقرار   انیدانشگاه تعامل  جهت 

 وکارها کردن با کسب

مرتبط با    ییجودانش   یها شبکه -

با  دانشگاه  یهمکار ها 

 وکارها کسب

  ی همکار  یهاتیفعال  -

کسبشگاهدان با  جهت  ها  وکارها 

دانش  لی تسه با    انیجوتعامل 

 وکارها کسب

تعامل  کسب - جهت  وکارها 

 ها برقرار کردن با دانشگاه

ارتباطات  

 ی رجخا

نشست - و    ی هاجلسات 

 یهمکار  یدرباره  یاطالعات

  ی همکار  یرساناطالع -

کسبدانشگاه با  بهها  طور  وکارها 
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 پذیر( /گذارتأثیرعان )بازیگران نف سطح ذی •

تحل  نیا از  کسب   هادانشگاه  یهمکار  ستمی اکوس  لیسطح  تحل  هاوکاربا  و    نفعانیذ  لیبه 

گروه  گرانیباز نقش  پردازد یم  ییها و  اکوس  ریپذ/ گذارتأثیر  ی که  و    ها دانشگاه  یهمکار  ستم یبر 

به   ها مطابق با جدول زیرکاروبا کسب   هانشگاهدا  یهمکار  ستمیاکوس  نفعانیذ.  دارند  هاوکارکسب 

 .شوندیم میتقس یکل تهچهار دس 

 

 

 سطح 
های سازوکار

 پشتیبان 
 وکارها از طرف کسب ها از طرف دانشگاه حوزه

 وکارها ها با کسبدانشگاه

  ی همکار  یرساناطالع -

کسبدانشگاه با  بهها  طور وکارها 

ر  بر    ت یساوب  یومشهود 

 ها دانشگاه

رو  بر    ت ی ساوب  یمشهود 

 وکارها کسب

 ی نیکارآفر

  شنهاد یپ   ینیکارآفر  یاهدوره -

 یعلم تیأه  یبه اعضا  شده

  شنهاد یپ   ینیکارآفر  یهادوره -

 ان یجوبه دانش شده

 یی جودانش  یدهیمسابقات ا -

 ک ی مآکاد  یدهیا  مسابقات -

 سیاستی 

  یسازوکارها

و   یاقتصاد

 ی مال

 بودجه  -

 ارانه ی)پژوهانه( و  یمال یهاکمک -

 یقیتشو  یهابسته -

 ها رساختیز -

 ی اتیمال  یازها یمت ا -

 ی موانع( مال ای) یها مشوق -

 ی و اجتماع یخاص اقتصاد  یهاتی از فعال تیحما -

  یسازوکارها

 ی نظارت

تشو  نیقوان - مقررات  همکار  ای)  کنندهق یو  با دانشگاه  یموانع(  ها 

 وکارها کسب

 ریسا

 سازوکارها 

 ی سازآموزش و به یها برنامه -

 ی ارتقا عموم یها برنامه -

 ی تخداماس یها استیس -

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 41

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1271-en.html


 167..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

 وکار دانشگاهینفعان چارچوب کسبسطح ذی -ی هشتجدول شماره 

 نقش تعریف نفع ذی
دو

ت
ل

ها 
 

سطوح   همه  از   هادولتشامل 

 است. ی المللنیب ی یا ملی تا  امنطقه

اراسازادهیپ با  تغییر شرایط چارچوب،  و  ی ساختارها  ئهی 

ر ارائهو  و  تحریک    نیتأم ی  ویکردها  برای  مالی 

 وکارها شامل: ها با کسبی همکاری دانشگاههاتیفعال 

ی  ها بستهمالی،    نیتأمی اقتصادی:  ها چارچوب •

 کیتحری

 ات یمال ی سیاستی:ها چارچوب •

 ی قانونی: قوانین و مقررات ها چارچوب •

دانشگاه
ها 

انو همه  عنوانبهها  دانشگاه  اع ی 

ع آموزش  تعریف مؤسسات  الی 

فناوری شوندیم و  دانش  منبع   ،

 جدید هستند 

نفعان مسؤولیت خلق راهبردها، ساختارها و  نقش این ذی

و   د  هاتیفعال رویکردها  همکاری  با انشگاهبرای  ها 

 وکارها است.کسب

ب
کس

وکارها 
 

در  کسب گسترده  معنای  به  وکارها 

گرفته   نظر  در  مطالعه   شود یماین 

 امل: که ش

دهاسازمان • ارای ی 

مالکیت خصوصی و  

 عمومی

 ی ردولتیغ ی هاسازمان •

 ی غیرانتفاعی هاسازمان •

دانشگاه با  به  همکاری  کمک  راهبردها،  خلق  در    ن یتأم ها 

ساختارها   در  مالی  مشارکت  و  رویکردها  ی  هاتی فعالو 

 هادانشگاهوکارها در ها با کسبهمکاری دانشگاه

ی گران )
میانج

واسطه 
( ها 

 

و دانشگاهگران همکاری  انجیمی ها 

میوکارکسب  عنوان بهتوانند  ها 

تحت هاناسازم که  شوند  دیده  یی 

یا   دولت  مدیریت  یا  مالکیت 

همکاری دانشگاه تا  نیستند  ها 

کسبدانشگاه با  تسهیل ها  را  وکار 

ی ها اتاقشامل    هاسازمانکنند. این  

کسبهاانجمنبازرگانی،   وکار، ی 

و ذارگ هیسرماهای  گروه ی 

ی ا منطقهی  توسعهی  ها آژانس

 . باشندیم

دانشگاه با  کمک  همکاری  راهبردها،  خلق  در  دولت  و  ها 

و   رویکردها  و  ساختارها  از  پشتیبانی  ی دهسازماندر 

 وکارها با کسبی همکاری دانشگاههاتیفعال 
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ج سطح تواند در قالب پنوکار دانشگاهی میکه مالحظه شد، چارچوب مدل کسب   گونههمان

از سطوح نقش هر دو طرف همکاری؛ یعنی دانشگاهارائه شود ک  وکارها  ها و کسب ه در هر یک 

  ها دانشگاهی  هایانواع همکار  بر  گذارتأثیر  یهابهتر عامل  هرچه  ی منظور اثربخشبهگردد.  می   مطرح

کسب  پبا  از    شود یم  شنهاد یوکارها،  هرکدام  تسه  عوامل که  و    گرهال یمنافع،  موانع    ن یهمچنو 

از   یطیحم  یهاعامل کدام  هر  و    یبان یپشت  یسازوکارها  یهاحوزه  به  ساختارها  راهبردها،  مانند 

  نفعانیانتظار داشت که ذ  توانیم   یطیشرا  نیمتصل شود. با فراهم کردن چن  هات ی فعال  و   کردهایرو

نتادولت و کسب   ،یدر سطوح مختلف مانند مؤسسات آموزش عال دنظر م  جی وکارها به اهداف و 

 .دابنیخود دست  

 

 یوکار دانشگاه مدل کسب سطوحاز  کیهر یاثرگذار یو نحوه تیموقع -ی یکشکل شماره
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 169..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

 

تأثیر  ت یموقع  ،گرددمشاهده می  فوقطور که در شکل  همان از عناصر   یگذارو نحوه  هرکدام 

کسب   ها دانشگاه  یهمکار  ستمیاکوس  م  هاوکاربا  تأثیر  دین یبیرا  عوامل  چگونه  و    ارگذکه 

درنها  گریکدیبر    یبانیشت پ  یسازوکارها همکار  ت ی و  تأثیر    وکارهاکسب   –  هادانشگاه  یهایبر 

ای. در تشرگذارندیم تغبا اعمال    گرانیباز  دگاه،ید  نیح  مناسب و    یکردها یو رو  راتییراهبردها، 

شرا  یهات یفعال  یاجرا در  سع  طیمرتبط  متعارف  و    شودیم   یچارچوب  موانع  از  گذر  با  که 

پ  یمندهرهب شرا  هاانرشیاز  گرفتن  نظر  در  مح  طیو  ذ  ،ی طیمختلف  هرچه  نفعانیمنافع  بهتر    را 

 کار را رقم بزنند.ودانشگاه و کسب  نیمابیهای فپوشش دهند و انواع همکاری

 ؟ اند کدموکار دانشگاهی اقدامات موردنیاز برای کاربست چارچوب کسب -3

ی  منظور ارائه ل مستندات، بهتحلی   بر اساسگاهی  وکار دانشپس از تدوین چارچوب مدل کسب 

زمینههاهیتوص در  اجرایی  مذکور،  ی  چارچوب  کاربست  با  ا جلسهی  و  کانونی  گروه  روش  با  ی 

در اختیارشان قرار   شدهن یتدووکار تشکیل و چارچوب  خبرگان دانشگاه و کسب   نفر از   5حضور  

آن از  در خگرفت و  نظر  اظهار  تا ضمن  دانشگاهی،  وک کسب   چارچوب  صوصها خواسته شد  ار 

با هر سطح   مذکورکاربست چارچوب    سازنهیزمتواند  اهداف و اقداماتی را که می باشد، متناسب 

اتمام جلسه و دریافت نظرات، به تحلیل و ترکیب نتایج پرداخته شد. در  بیان کنند. درنهایت پس از 

 است؛  شده ارائهجدول زیر نتایج این بخش 
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 وکار دانشگاهیچارچوب مدل کسبکاربست  یبرا ییاجرا یهاه یتوص -هی نجدول شماره 

حوزه 

 تمرکز

 اقدامات احتمالی هدف یافته کلیدی 

ت به
رویکرد یکپارچه نسب

 
ب

کس
وکار دانشگاهی

 

متعدد    بازیگران 

وکار  کسب

دارند    دانشگاهی نیاز 

همکارانه    طوربهکه  

روش   یک  به  و 

برای     تأثیر یکپارچه 

افزایش و   گذاشتن 

دانشگاه ها همکاری 

کسب کار   وکاربا 

 کنند. 

هم   ی  همه  کردنجمعدور 

ی  امنطقهبازیگران  

دانشگاهی،  کسب وکار 

دانشگاه مدیریت  ها،  شامل: 

توسعهها نسآژا ی  ی 

سیاستامنطقه مداران،  ی، 

دانش  و  دانشگاهیان،  جویان 

 وکار افراد کسب

»امنطقهایجاد مجامع   کاهااتاقی،  ی  هاگروهری« و  ی 

توسعه ا مسؤول  دانشگاهقدام  همکاری  با  ی  ها 

برای توسعه  عنوانبه  وکارهاکسب ی اقتصادی  ابزاری 

 ی ا منطقه« انی بندانش»

دانشگاه ها همکاری 

کسب   وکارها با 

یکپارچه   و  پیچیده 

 است. 

عناصر   از  درکی  کسب 

همکاری    اکوسیستم

کسبدانشگاه با  و    وکارها ها 

 با هم   هاآن چگونگی ارتباط

رویکردی  داش راهبردها،    تربلندمدتتن  خلق  برای 

و شرایط چارچوب    هاتی فعالساختارها و رویکردها،  

ها گاهاکوسیستم همکاری دانش  نفعانی ذیتوسط همه

 . وکارهابا کسب

یکپارچه  رویکردی  نشان  باید  نیز  استقامت  و  صبر 

 . باشدوکارها ها با کسبهمکاری دانشگاه برای بهبود

دانشگ ها اههمکاری 

کسب ها  وکاربا 

روابط  درباره ی 

تمرکز    است. 

دانشگاه ها همکاری 

کسب باید    وکارهابا 

بین  روابط  روی  بر 

و  دانشگاه ها 

 شد. وکارها باکسب

تعامالت   از  حمایت  و  ارتقا 

و   دانشگاهیان  بین 

 وکارها کسب

یی بین دانشگاهیان  رو  در  رویی که  هاتی فعال پرورش  

کسب تشویق  وکاو  را  توانند  می  هاآنکه    کندیمرها 

 بسازند  بلندمدترا تبادل کنند و روابط   شانیهادهیا

 ی سطح فرآیند 

انواع 
ی  

دانشگاههمکار
ها با  

ب
کس

وکارها 
 

 

همکاری طورکلبه ی، 

با  دانشگاه ها 

وکارها  کسب

توسعه یا  ی  خلق 

ی مکمل  زوکارهای پشتیبانسا

همه  طوربهکه   بر  ی  مثبتی 

توسعه یا  بیشتر  خلق  مهابرنامهی  نهادهای  سؤول ، 

ها با اکوسیستم همکاری دانشگاهی  پشتیبانی و توسعه

 وکارها کسب
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در اندازهبه کافی  ی 

دانشگاهیان  میان 

 است.  افتهین توسعه

دانشگاهانوا همکاری  با  ع  ها 

 . گذاردیم تأثیر  وکارهاکسب

توسعه یا  پذیرش خلق  با  ممکن  الگوهای  بیشتر  ی 

بهستردهگ ارائهی صنعت  برای ضبط  منظور  مبنایی  ی 

 وکارهاها با کسبیت همکاری دانشگاهو مدیر

توسعههاتی موقعخلق   مدیر  کسبی  یا  ی  وکارها 

د آن  دانشگاهمشابه  بر  ها/کسبرون  متمرکز  وکارها 

 وکارهاها و کسبروابط مدیریتی بین دانشگاه

انواع  افزایش دانش درباره ی 

دانشگاه  مختلف ها  همکاری 

 وکارها با کسب

دربارهتوسعه دانش  بیشتر  انواعی  همه  همکاری    ی 

کسبدانشگاه با  افزایش وکارها  ها  مثال  برای 

تح   نیتأم ی  هاصندوق یا  مالی  ی  دهشکلقیقاتی 

 ی صنعتی درباره موضوع هاانجمن

موفقیت   و  خوب  تمرین  همکاری ارتقای  در 

کسبدانشگاه با  منافع    وکارهاها  ی  هاشکلهمانند 

 وکارها ها با کسبلف همکاری دانشگاهمخت

ی در تحقیق و توسعه 
همکار

 

تحقیق   در  همکاری 

باالترین  توسعه  و 

 افتهیتوسعهنوع  

دان ها شگاههمکاری 

است    وکارهابا کسب

نوع   هنوز    نسبتاً اما 

میان   افتهیتوسعه در 

 دانشگاهیان است 

بیشتر  دست پشتیبانی  به  یابی 

و  برای   ی  اهپروژههمکاری 

بین   مشترک  تحقیقاتی 

 وکارها دانشگاهیان و کسب

 وکارهای »مدرک تحقیقاتی« به کسبارائه 

ش
جابجایی دان

جویان 
دانشجابه  -جایی 

  نسبتاً ها نوع  جویان تن 

میان   افتهیتوسعه در 

 دانشگاهیان است 

ی  سازوکارهاافزایش  

فراهم برای  کردن  پشتیبانی 

 ان جویبستر جابجایی دانش

آنال منبع  که  خلق  جایی  تبادل    ها فرصتین  برای 

 . شودیمی رساناطالعجویان دانش

کسب انسانی  منابع  بخش  با  وکارها  افزایش همکاری 

پیشنهاد   دانش  تربزرگی  هافرصتبرای  جویان  به 

 جاییبرای جابه 

جابجایی دانشگاهیان 
جایی  جابه 

هنوز دانشگاهیان  

  افته ینوع نسبتاً توسعه

 انی دانشگاه  انیم  در

 است 

ی  سازوکارهاافزایش  

فراهم برای  کردن  پشتیبانی 

 جایی دانشگاهیان بستر جابه

برای ساختن روابط،    مدتکوتاهترغیب تبادل افراد در 

 ی مشترکهایری ادگو خلق ی هادگاهیدل تباد

اجازه  توسعه که  مقرراتی  و  قوانین    دهد ی می 

مدت  آسانبهدانشگاهیان   برای  بین    ترینطوالی 

 جا شوند ها جابه کار و دانشگاهوکسب

درباره دانش  مسابقهی  افزایش  جابه برگزاری  برای  دانشکده  درون  جایی ی 
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ارائه دانشگاه جایی دانشگاهیان جابه همچنین  و  دربارهیان  اطالعات  ی ی 

 جاییفرآیند جابه 

تجار
ی

ساز
ی نتایج تحقیق و توسعه 

 

نتایج  سازیتجار ی 

ت و  وسعه  تحقیق 

کمترین نوع    هنوز 

میان   افتهیتوسعه در 

 دانشگاهیان است. 

ی  سازوکارهاافزایش  

فراهم برای  کردن  پشتیبانی 

نتایج  سازیتجاربستر   ی 

 تحقیق و توسعه 

مقررات    یتوسعه یا  برای    طور بهقوانین  مثبت 

ی جدید ناشی از تحقیقات  هاشرکتپشتیبانی از خلق 

 ی زایشی(ها شرکتدانشگاهی )

دانشگاهیاتم بر  توسعهرکز  و  تحقیق  در  که  ی  نی 

کسب با  مشارکت  همکارانه  قبل  از  .  کنندیموکار 

منافع   به  سازیتجار ارتقای  از   هاآنی  پشتیبانی  و 

 ها آنی ها تالش

و  سازیجار فرآیند  سازشفافی  ی  سازیتجاری 

 وکارها ها و کسبتحقیق درون دانشگاه

درباره  دانش  افزایش 

نتایج تحقیق و زسایتجار   ی 

 توسعه 

دربارهتوسعه بیشتر درک  روابط  ی کسبی  وکارها و 

کسب در  زمان  صرف  طریق  از  از  تجاری  یا  وکارها 

 هادورهطریق 

توسعه برنامه درسی
 

ک 
مشتر

 

برنامه  توسعه ی 

مشترک  درسی 

میان    طوربه در  کمی 

دانشگاهیان  

 است  افتهیتوسعه

ی  سازوکارهاافزایش  

فر برای  کردن  اهمپشتیبانی 

 ی درسی مشترک نامهبستر بر

همکار دانشگاهترغیب  همکاری  به  با  ان  ها 

درخواستکسب و  کسب  وکارها  برای از  وکارها 

برنامه  در  جهتشرکت  مشترک  درسی  ی  ارائه  ی 

 ی تجاری ی نیازها و زمینهدیدگاه درباره

ی پیرامون هابحثوکارها در  حضور نمایندگان کسب

 ی درسی برنامه

کردن  درباره  اطالعات  ارائه درگیر  چگونگی  ی 

برنامهکسب در  زمان  وکارها  در  مشترک  درسی  ی 

 تحقق نیازهای دانشگاهی 

ی 
یادگیر

مادام
العمر 

 

  العمر مادامیادگیری  

میان    طوربه در  کمی 

دانشگاهیان  

 است.  افتهیتوسعه

درباره دانش  ی  افزایش 

 العمر مادامیادگیری 

کردن   برقرار  منکسبارتباط  با  که وکارها    افعی 

ی سازآسان،  دهد یمپیشنهاد    العمرمادامیادگیری  

 العمر مادامی مختلف یادگیری هاتی فعالدسترسی به 

کارآفرینی 
 رطوبهکارآفرینی   

میان  در  کمی 

دانشگاهیان  

 است.  افتهیتوسعه

ی  سازوکارهاافزایش  

فراهم برای  کردن  پشتیبانی 

 بستر کارآفرینی 

و فرهنگ  کارآفرینی  بهبود  با   آموزش  دانشگاه  درون 

دانش و  دانشگاهیان  دادن  قرار  معرض  دردر   جویان 

 مسیرهای کارآفرینی 
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حکمرانی 
کمترین حکم  رانی 

  افته یتوسعهنوع  

با   همکاری دانشگاه 

 است. وکار کسب

مشارکت   افزایش 

در  کسب وکارها 

مدیریت  ریگ میتصم ی 

 دانشگاه

کسب نمایندگان  حضدعوت  جهت  ها  در وکار  ور 

مشاور دانشگاهههیأت  با  ی  ارتباط  همچنین  ها 

 ها دانشکدهمدیریت 

 سطح عاملی 

منافع 
 

منافع  که  هرچه 

بیشتر  دست یافته 

گستره   ی باشد، 

های  همکاری

ها دانشگاه  شدهمانجا

کسب برای    وکارهابا 

طرف دو  مورد   هر 

 تأیید بیشتر است. 

واقعی   سطح  افزایش 

از اب یدست قابل منافع  به    ی 

دانشگاههمک ب اری  ا  ها 

برای    وکارها کسب

را از منافع    هاآندانشگاهیان،  

مطمئن    سازدیمآگاه   و 

منافع    سازدیم این  که 

دستاوردهای جذاب    عنوانبه

 ب شوند. و مطلوب محسو

که   دانشگاهیانی  به  با  زیآم تیموفق   طوربهپاداش  ی 

کارها  کسب بیشتر  کنندیموکار  ترغیب  همکاری    و 

  خصوصاً )  هامشوقائه  با ار  وکارهاکسبها با  دانشگاه

آموزشی   بار  جهت    هاآنکاهش  فرآیند(  تسهیل  یا 

 انگیزه دادن به دانشگاهیان 

نرخ   دانشگاهیان 

همکاری    منافع

با  دانشگاه ها 

برای    وکارها کسب را 

و   کمترین  خودشان 

دانشگاهنماینده ها  ی 

به   مثبت  کمک  نرخ 

ها  دانشگاه  تیمأمور

منافع از  کمتر   را 

دانش و    جویانبرای 

محلی  صنعت 

 . دانندیم

  از   آمدهدستبهافزایش منافع  

دانشگاه با  همکاری  ها 

برای  وکارها  کسب

 دانشگاهیان 

دانشگاه  گرفتنر  ب   در کسبههمکاری  با  وکارها  ا 

برای    عنوانبه کاری  عملکرد  ارزیابی  از  بخشی 

ابزاری برای افزایش امتیازهای    عنوانبهدانشگاهیان و  

 ایشان ارتق

دانشگاهرساناطالع نمایندگان  به  دانشگاهیان  ی  و  ها 

اقدامات   دانشگاه  شدهانجامدرباره  با  همکاری  ها 

با    وکارکسب درگیر  و    نیتأمفعلی  ی  هاصتفرمالی 

دانشگاهسازشبکه و  ی  دانشگاهها  با  همکاری  ها 

 آیندهوکارهای کسب

از مثبت  تصویری  دانشگاه  خلق  با همکاری  ها 

 وکارها کسب

تسه
ی

لگران
پ ) 

ی
شران

( ها 
و     دانشگاهیان 

سطح  کسب وکارها 

را   هاشرانیپ پایینی از  

 . کنندیمدریافت 

توسعه   یا  ی  امجموعهخلق 

روا  هاشرانیپاز   بین  که  بط 

کسب و  وکارها  دانشگاهیان 

 . دهدیمرا پرورش  

با  ها زهیانگ کار  در  دانشگاهیان  برای  شخصی  ی 

 وکارها کسب

آ پیشرانافزایش  از  دانشگاه  ایهگاهی  با همکاری  ها 

 موجود برای دانشگاهیان وکارهایکسب

برای   محیطی  نهادنخلق  پای  دوطرفهاعتماد    بنا  -و 

ذی همه  میان  در  دانشگاه  نفعانبندی  با  همکاری  ها 
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 وکارها کسب

کسبیکی الزامات  و  نیازها  تقاضاها،  با  وکارکردن  ها 

و  ها استیس تحقیقاتی  دانشگاه هابخشی  ها  ی 

 ی آموزش بیشتر محققان در مباحث بازاریابیلهیوسبه

موانع 
 

مالی   نیتأم فقدان  

مانع  بیشترین 

با   است؛  همکاری 

حضور  وجود،  این 

برای  ما  نیتأم لی 

کافی  کردن  همکاری 

اگر   -شی پنیست 

به  هاران ارتباط  ی 

کافی اندازه ی 

 باشند.   افتهینتوسعه

م همکاری  کاهش  وانع 

کسباهدانشگ با    ها روکاها 

 برای دانشگاهیان 

اینکه   برای    تنهانهمالی    نیتأمی  ها صندوقتضمین 

دانشگاه همکاری  سادگی  حفظ  برای  بلکه  ها ترغیب 

 دارند.  وجود وکاربا کسب

و   همکاری هاهیروی  سازسادهکاهش  بوروکراسی  ی 

 وکارها ها با کسبدانشگاه

موا مفهوم  شمردن  کوچک  از  توسط  پیروی  نع 

 ان دانشگاهی

تعامالت  تسهیل و  فرآیندها  از  حمایت  و  کردن 

 وکارها ها با کسبهمکاری دانشگاه

کسبهااستیسایجاد   از  حمایت  برای    وکارهایی یی 

یافته را  که  تحقیقاتی  و زهیانگ   باهای  افزایش سود  ی 

 . کنندیموکار جذب  مشارکت کسب

و   کاهش موانع  زمانهم  طوربهیی که  هااستیسایجاد  

 .رندیگ یمرا در نظر  هارانشیپافزایش  

عوامل محیطی 
 

محیطی     تأثیر عوامل 

توجه بر  قابل  ای 

همکاری   روی 

با  دانشگاه ها 

 ند. وکارها دارکسب

عوامل    اتتأثیر مالحظه  

فرآیندهای   در  محیطی 

همکاری  ریگ میتصم ی 

 وکارها ها با کسبدانشگاه

ارها  وکهمکاری با کسباستخدام دانشگاهیانی که در  

 در سطح باال مناسب هستند. 

راهبردهای دادن  قرار  دانشگاه  هدف  با  همکاری  ها 

به سه گروه هدف: همکاری سطح باال،    وکارها کسب

 ط یا پایینمتوس

مالی و پشتیبانی برای محققان »تازه کار«    نیتأمی  ارائه 

 وکارها در همکاری با کسب

بر راهبردی  نظر  آن    از  تمرکز هاگروهاقدامات  یی 

مطلوب    کندیم محیطی  عوامل  حداکثر  دارای  که 

 . هستند

 

برای    نیتأم دانشگاه  یها پروژهمالی  با  همکاری  ها 

رشد  من به  وکارهاکسب دانشگاهظور  با  همکاری  ها 

 ی دانشیدر حوزه وکارهاکسب
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 رکن( 4سطح اقدام )
ارکان 

4 
گانه

ی دانشگاه
ی همکار

ها با 
ب

کس
وکارها 

 

ارکان  توسعه  4ی 

  تأثیر ی  گانه

در توجهقابل ای 

همکاری  ترهگس ی 

با  دانشگاه ها 

 دارد. هاوکارکسب

راهبردها، رکن 4ی ی همهتوسعه آن  بر  رویکردها،    تمرکز  و  ساختارها 

دارای  هاتیفعال  که  چارچوب  شرایط  و  عملیاتی  ی 

دانشگاه  تأثیرباالترین   همکاری  گستره  روی  ب بر  ا  ها 

 د هستن  وکارهاکسب

درک   ازترگستردهپرورش  دانشگاه  ی  با  همکاری  ها 

پتنت  وکارها کسب دانشگاهی،  فراسوی  درون  های 

از   از  4استفاده  پشتیبانی  برای  همکاری    رکن 

 وکارها ها با کسبدانشگاه

خوب   تمرین  موردی  مطالعات  از    عنوان بهاستفاده 

 گانه 4این ارکان یک از هایی برای ارتقای هرمثال 

و   راهبردی اندازراهایجاد  مشارکت  فرآیند  یک  ی 

دانشگاه شرکای  برای  کردن  یکپارچه  با  ها 

بازاریاکسب و  )محققان  فرآین نوکارها  درون  د  ( 

 نوآوری کلی برای افزایش تفکر بازار 

راهبردها 
 

راهبردها دومین رکن  

  افته یتوسعهکم  

 هستند 

باالتری  دست سطح  به  یابی 

همکاری   از   راهبردهای 

 وکارها ها با کسبدانشگاه

ها مربوط به  بهبود شفافیت راهبردها و قوانین دانشگاه

 همکاری تحقیقاتی با صنعت 

راهبردها     تأثیر برخی 

دربیشت  همکاری    ری 

 وکاردانشگاه با کسب

دیگر  به  نسبت 

 راهبردها دارند.

با   راهبردهای  بر  تمرکز 

همکاری    بر   تأثیرباالترین  

 ارها وکها با کسبشگاهدان

»فراگیریتوسعه دانشگاه  ی  با همکاری  ها 

مورد    عنوانبهوکارها  کسب کاری  عملکرد  از  بخشی 

 انتظار دانشگاهیان« 

مستند   راهبردهای 

ای  توجهقابل  طوربه

راهبردهای   به  نسبت 

انگیزه سازادهیپ و  ی 

 هستند.  افتهیتوسعه

راهبردهای  توسعه بیشتر  ی 

 انگیزهی و سازادهیپ

برای تحول راهبردهای    ازین   موردی  کارها سازوایجاد  

( دانشگاه  اندازچشم/ تیمأمور  مثالًمستند  ها همکاری 

کسب راهبردهای  با  در  و  سازادهیپوکارها(  انگیزه  ی 

دانشگاه  مثالً) همکاری  به  منابع  با  اختصاص  ها 

 وکارها( کسب

ساختار و 

رویکردها 
و    ساختارها 

دومین  رویکردها 

اما    افتهیتوسعهرکن  

باالیی از  دست یابی به سطح 

همکاری   راهبردهای 

 وکارها ها با کسبدانشگاه

با  ی دانشگاههمکار  ترسادهو    ترشفافی  ری گاندازه ها 

 وکارها کسب
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  افته یتوسعهیلی  خ

 نیستند. 

و   ساختارها  برخی 

  تأثیر رویکردها  

همکاری باالتر در  ی 

با  دانشگاه ها 

نسبت    وکارهاکسب

 یگران دارند.به د

و  تمرک ساختارها  آن  بر  ز 

باالترین   با    تأثیر رویکردها 

دانشگاه  روی با  همکاری  ها 

 وکارها کسب

صنعت    یتوسعه در   شدهاستخدام»متخصصان 

باالترین    یهاحوزه با  )ساختار  دانش«   تأثیرانتقال 

 (وکارها ها با کسبهمکاری دانشگاه روی

فعال 
ی

ت
ها

ی عملیاتی 
 

  که یوقتحتی  

عملیاتی هاتیل فعا ی 

  عنوانهب 

رکن    نیترافتهیتوسعه

دیده    4 گانه 

تنها    هاآن،  شوندیم

حدودی   تا 

 هستند.  افتهیتوسعه

بیشتر  توسعه ی  هاتی فعالی 

 عملیاتی 

و  توسعه ابزارها  دربارههاروشی  بیشتر  ی ی 

 بلندمدت ی ها مشارکت

ی  هاتی فعال برخی  

باالتری    تأثیرعملیاتی 

همکاری   در

با  دانشگاه ها 

نسبت    وکارهاکسب

 به دیگران دارند.

آن   بر  ی  هاتی فعالتمرکز 

باالترین   با  بر    تأثیرعملیاتی 

دانشگاه  روی با  همکاری  ها 

 وکارها کسب

»توسعه تسهیلهاتی فعال ی  دانشی  تعامالت  -گری 

روی   تأثیروکارها« )فعالیت با باالترین جویان با کسب

 وکارها( ها با کسبهمکاری دانشگاه

 

 

یس
ت

اس
ها 

 

کم    هااستیس

 نیترافتهیتوسعه

 گانه هستند.  4ارکان 

تعامالت  ها استیس ی بیشتر توسعه و  فرآیندها  از  جامعی  درک  از    برخورداری 

دانشگاه کسبههمکاری  با  بها  خلق    منظوروکارها 

 مؤثر مقررات و اصول 

سیاست -برخی 

در  تأثیرها    باالتری 

دانشگاه ها همکاری 

کسب   وکارها با 

دیگر  به  نسبت 

 ست ها دارند. سیا

بر   با    یها استیس تمرکز 

همکاری    بر   تأثیرباالترین  

 وکارها ها با کسبدانشگاه

مقررات  توسعه و  »قوانین  مثبت    طوربهی 

دانشگاه  کنندهیانبی پشت کسبهمکاری  با  « وکارها ها 

 ( تأثیر)سیاست با باالترین 
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 گیریبحث و نتیجه 

د اذعان  موضوع  این  به  که  باید  داشت  پاامروزه  فلسفه  یدانشگاه  ،داریانشگاه  که  آن   یاست 

عقالن  یمبتن س  یجوهر   ت یبر  تفکر  بهره  یستمیو  با  و  رواست  از  در    یارشتهانی م  کردیگیری 

آن تحقق و   ییکند و مقصد نهاو حل مشکالت جوامع اقدام می  ییش و پژوهش، به شناساآموز

مؤسسا  یهمکار  است.  داریپا  یتوسعه عالموفق  آموزش  درت  دانشگاهی،  ی  چهارم  در    نسل 

  ی توسعه  و«  ی»اقتصاد دانشزدن  های جوانهست که احتماالً زمینهوکارها ها و کسب با دولت   یروابط

 فراهم شود.  اعی جامعهی و اجتماقتصاد

دهه  رونیازا  راستا  ر،یاخ  یدر  مفاه  یدر  جهانجهان  میتحقق  مانند  و    یسازیشمول 

فناوردان  یگذاراشتراک  و  س  یش  عمومدر  مشترک    جاد یا  یلهأمس  ی،طح  سازوکارهای  و  بستر 

وکار  ب دانشگاه با کس   انیم  یبهتر و اثربخش همکار  جهت تعامل هرچه  یکاربرد  یعنوان راهنمابه

لذا بر اساس تالشاحساس می  شیازپشیب و    پردازانهیگرفته توسط نظرصورت  یعلم  یهاشوند. 

دانشگاه   یهمکار  ستمیتحت عنوان اکوس  هایمدل وزه،  ح  نیشده در اتهگران معتبر و شناخپژوهش

،  رگی دعبارتنمود. به  یر یگ و شکل  شیدایمختلف شروع به پ  یوکار در مناطق و کشورهابا کسب 

ی مناسب، همکار  طیبا توجه به شرابرآمده از این رویکرد است که    هامدلی این  ریگ شکلزیربنای  

  ی همکار  ن یدر ا  ر یدرگ   نیطرف  یهمه  ی مثبت برا  اری بس  تیفعال  توان یا موکارهها با کسب دانشگاه

تازه  که    ییوکارهاتوسط کسب   یکار با مؤسسات آموزش عال   ایمشارکت    یا یخصوص، مزابه  ؛باشد

کرده کار  به  نوآور  تواندیاند، مشروع  که   ییاستعدادها  یتوسعه  نیو همچن  گراندهیآ  یمنبع  باشد 

آن   گران ی( ب1400و همکاران )  ی عقوبیپژوهش    جی نتا  ن راستا، در همی  .کنندیم  جادیا  ی رقابت  ت یمز

دانشگاه که  بهاست  سازگارها  پهم  یمنظور  تحوالت  با  عالوه    رامونیزمان  و  خود،  آموزش  بر 

مس وظا  ت یولؤ پژوهش،  با  یاقتصاد  فیو  بگ  دیرا  عهده  ارائهرنیبر  به  پژوهش  این  در  لذا  ی د. 

راهکاری در جهت سازگاری و مشارکت اجتماعی و    وانعنبهدانشگاهی    وکارچارچوب مدل کسب 

دانشگاه    وکارکسب   یهامدل ها در جامعه پرداخته شد. لذا در گام اول  دانشگاه  بهتر  چهاقتصادی هر

فعال اساس  کارکردها   هات یبر  نتیجهدانشگاه    یاصل  یو  گرفت.  قرار  تحلیل  این  مورد  بررسی  ی 

و کارکردهای اصلی    هات یفعالتوانند با توجه به هریک از  ها میدانشگاه  بخش حاکی از آن بود که

داشته    از آموزش، پژوهش و خدمات؛ مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جامعه  اندعبارتخود که  

ها در این زمینه موفق عمل نمایند، باید باشند. در همین راستا، نتایج نشان داد برای اینکه دانشگاه

ساختار و حاکمیت را متناسب با تمرکز بر هریک از این کارکردها  ود شامل محتوا،  ی خ هات یفعال
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با تمرکز بر  خود    در پژوهش  (،2017مورد توجه قرار دهند. در همین زمینه، پریفتی و همکاران )

وکار نوظهور  کسب   یهامدل یک از    عنوانبه  خدمت   عنوانبهها از آموزش  کارکرد آموزش دانشگاه

 .کنندیماد ی در آموزش

  عنوان بهی  وکار دانشگاهکسب همین منظور در گام دوم پژوهش، به تدوین چارچوب مدل  به  

نتایج این بخش نشان داد چارچوب    ها پرداخته شد.راهکاری در جهت مشارکت اقتصادی دانشگاه

دار بهامذکور  با  و  بوده  اصلی  سطح  پنج  آن ی  منسجم  میکارگیری  همکاری  ها  اثربخشی  توان 

کسانشگاهد با  کرد.ب ها  را تضمین  از سطوح و    وکارها  ارتباط هریک  بررسی  ی هابخش همچنین 

وکارها  ها و کسب دانشگاه  با یکدیگر نشان داد، اثربخشی هر چه بیشتر همکاری  هاآنزیرمجموعه  

نحوه  گرفتن  نظر  در  به  اکوسیستم  منوط  یک  در  یکدیگر  از  عوامل  این  از  هریک  تأثیرپذیری  ی 

ها  نفعان اصلی همکاری دانشگاهعنوان یکی از ذیعنوان نمونه، دولت بههه و متحد است. بیکپارچ

کسب  حمایتی  با  سازوکارهای  عنصر  در  ارائهوکارها  روساختارها    یبا  ارائه  کردهایو  تأمین    یو 

کسب   یهمکار  یهات ی فعال  کیتحر  ی برا  یمال با  قبیل    وکار دانشگاه    ی اقتصاد  یهاچارچوباز 

و مقررات   نی)قوان  یقانون  یهاچارچوبو ...( و    اتی)مال  یاستیسی  هاارچوبچ(،  ...ی ون مال)تأمی

وکارها خواهد داشت. در همین ب ها و کس سزایی در پیشبرد اهداف همکاری دانشگاه( تأثیر به...و

ی وکار دانشگاهکسب کارگیری مدل  در راستای اثرات مثبت به(  2018زمینه، باگلیری و همکاران )

  ی وکارکسب   یهامدل  یشناسبا نوع  هادانشگاه  که،  ندینمایمی  ری گ جهینت  گونهنیادر پژوهش خود  

برنامه در  را  دهند.  یابیارز  یآن  قرار  در    دانشگاه  شناسایی  لذا  راستای  در  پژوهش،  سوم  گام 

اوکار دانشگاهکاربست چارچوب کسب   یبرا  ازیاقدامات موردن به اخذ دیدگاه خبرگان در  ین  ی، 

های این بخش نیز ضمن تأیید کلیت چارچوب، اهداف و اقداماتی را  شد. یافته  خصوص پرداخته

به سطوح  از  هریک  با  دستمتناسب  هرمنظور  نتایج  به  مدل   هتر ب  چهیابی  چارچوب  اجرای 

نمود.  کسب  ارائه  دانشگاهی  و    گونههمان،  هرحالبهوکار  لیچی  پژوهش 2015)  مونستریاکه  در   )

وکار  کسب   یهامدل نیاز به    دیجد  یهااز چالش  یاریمقابله با بس  یبراها  اهن داشتند، دانشگخود بیا

   دارند. دیجد

کلی،  به گونا   هاپژوهش  جی نتاطور  ابعاد  خصوص  مدلدر  دانشگاهیوکسب  گون  نشان    کار 

مثبت  ،دهدیم عملکردها  یخصوص  یقاتیتحق  یبودجه  نیب  یارتباط  دارد.   یپژوهش  یو  وجود 

خود داشته باشند.    یهاپژوهش  یبرا  یکه محققان اهداف باالتر  دهدیازه مصنعت اج   ی هادجهبو 

دانشگاه  یشیزا   یهاشرکت   سیتأس و  مؤسسات  برا  یدرآمد  یهاانیجر   انیتوسط  را    ی تازه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            37 / 41

http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-1271-en.html


 179..... ......................................................................... وکار دانشگاهیی چارچوب مدل کسب ارائه 

م   نشگاهدا وجود  گزآوردیبه  وجود  تجار  ی نهی.  امکان  و    ج ینتا  یسازیمختلف  پژوهش 

با    ی وجو جست  مناسب  اقتصادفرصت  م  را  یمنطق  زا  کی.  کندیفراهم    ی دانشگاه  یشی شرکت 

جد نتا  یدیشرکت  از  که  فناورپژوهش  جی است  توسعه  یها،  دانشگاه  معموالً   افته یدرون  است. 

ازها  شرکت  دا  که  به  دانش  اصل  هستند،وابسته    ینشگاهنظر  دانشگاه  کنار  م  یدر  . دناب ییتوسعه 

ا ر  نانه یکارآفر  ی رفتارها  ازمندین  ییمدزاآدر  یوهیش  نیاگرچه  ن  یریپذسکیچون    تیظرف   ازمندیو 

مح  یبرا  ییباال  پتانسیلاما    ،باشد  یتیریمد در  دانش  ا  طی گسترش  اکندیم  جادیدانشگاه    ن ی. 

 د یجد  انی بر جر  تواندیاست که م  نیاز دانشگاه کارآفر  یینمودها  یدرآمد  دیمنابع جد  یها شنهادیپ

های  بخش   نیو قراردادها ب  نیقوان  ت یشفاف  دیأک بر سازمان با ت  اثرات مثبت   جادیدانشگاه، ا  یدرآمد

 .  ها کمک کندمختلف چون دانشگاه، کارکنان و شرکت 

دال جمله  پ  شنهاد یپ  لیاز  کسب   یشنهادیچارچوب  مشارکت  مدل  جهت  در  دانشگاه  وکار 

  ی اختارهابودن س و شفاف ت یاز جمله جامع ییها یژگ یتوان به و یدر جامعه، م  اقتصادیو   اجتماعی

و م  ینهادها  مشخص  در  همچن  گرانیباز  انیاثربخش  و  آن  یعملکردها  نیمتعدد  در متنوع  ها 

اکوسالیه مختلف  فرآیند  ستمی های  مح  طیشرا  ،ی بانی پشت  یسازوکارها  ها،مانند  در   رامونیپ  طیو 

مانند آموزش، تحقبخش   ن یا  ی اشاره نمود. مجموعه  ت ی ریو مد  یگذارارزش  قات،یهای مختلف 

درنظر  هایژگ یو فعالبا  روت  هات یگرفتن  فرآیند  ی هانیو  در  م  هامربوطه  نظر  در    رسدیبه    ک ی که 

را مورد بحث و   طیهر مح،  تلفو موانع مخ  هاشرانیدهد که با درنظرگرفتن پرخ می  یواقع  طیمح

 . سازدیم ریپذخارج ساخته و امکان یمدل را از حالت انتزاع نی دهد که اقرار می یشتریب یبررس
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