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Mohammad Javad Salehi 
صنعت دانش، يکي از صنايع مهم و  چکیده:

ای کلیدی در عصر حاضر است که جايگاه برجسته
در کشورهای پیشرفته دارد. کارآفريني در اين 
صنعت، مقدمة کارآفريني در صنايع ديگر است. در 

اضر، ضمن بررسي اکتشافي ادبیات نظری و مقاله ح
، کارآفريني در «کارآفريني مبتني بر دانش»تجربي 

-1305»ساله  80صنعت دانش ايران در دروه 
ها نشان بررسي شده است. نتايج بررسي« 1385

دهد که کارآفريني دانش و مبتني بر دانش، در مي
ايران بسیار ضعیف و ناپايدار بوده است. با مراجعه 

دريافت که توان های اکتشافي ميه نتايج بررسيب
رويه و قاعده، بيدخالت بي»، «عدم انگیزه کافي»

بیش از اندازه دولت در صنايع دانش و مبتني بر 
کمبود سرمايه »، «های نامناسبسیاست»، «دانش

خطرپذير و سرمايه  انساني کارآفريني، سرمايه
، «امناسبشرايط اقتصادی و اجتماعي ن»، «اجتماعي

زير »و « ضعف فرهنگ کارآفريني آکادمیک»
از جمله عواملي « های کارآفريني آکادمیکساخت

هستند که موجب ضعف کارآفريني در صنعت 
اند. بديهي است که برای توسعه دانش شده

کارآفريني در اين صنعت، الزم است که عوامل 
داشته شود و عوامل بازدارنده ياد شده از میان بر

 تقويت شود. محرک 
 

Abstract: Knowledge Industry is one 
of the most important industry in this 
new era which has a valuable place in 
developed contries.In this essay while 
developing a conceptual framework for 
knowledge entrepreneurship and 
knowledge- based entrepreneurship 
analysis, the change of these in Iran 
have examined from the last eight 
decades. The results indicate that 
knowledge entrepreneurship and 
knowledge –based entrepreneurship in 
Iran is too weak and unstable. 
Referring to conceptual framework can 
indicate that at least six factors are 
effective in this problem. The main 
factor is public nature of knowledge 
that doesn't make enough motivation 
for entrepreneurship. The second factor 
is irregular, unmethodical and 
excessive intervention of government 
in knowledge industry and knowledge-
based industry. The third factor 
emerges from absence or weakness of 
suitable policy. The forth factor 
narrates about the shortage of 
entrepreneurship human capital, 
venture capital and social capital. The 
fifth factor is economic and social 
status as revolution and war. At the end 
the sixth factor is lake of academic 
entrepreneurship culture and its 
infrastructures, as an example science 
and technology parks and incubators in 
before revolution and two decades after 
it, and also their weakness in this 
decade.  
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 مقدمه
مواره اساس پیشرفت و تکامل ه ،آنها رنوآوری و کارآفريني مبتني ب، خالقیت
، 1بامول و همکاران) های اقتصادی از ابتدای تمدن تا به امروز بوده استسیستم
عامل « کارآفريني مبتني بر خالقیت و نوآوری»، در طول تاريخ(. 2008، 2؛ نايدی2007

 انقالب. است اقتصادی بوده ةهای جديد توسعگیری فازها و پارادايماصلي شکل
محصول گسترش  ،و انقالب صنعتي حاصل توسعه کارآفريني زراعي ،کشاورزی

اق سبک و سی ،اخیر ةدر سه ده. کارآفريني و نوآوری صنعتي و تجاری بوده است
کارآفريني در کشورهای صنعتي به کلي تغییر کرده است؛ کارآفريني اطالعات و دانش 

شدت گسترش هاز طرف ديگر ب از يک طرف و کارآفريني مبتني بر اطالعات و دانش
 . يافته است

های مبتني بر فناوری کارآفرينيويژه هب) هابا گسترش اين نوع کارآفريني
نامیده « اقتصاد جهاني دانش»ه کة جهاني وارد فاز جديد توسعه جامع(، اطالعات

يک منبع  ،دانش، اقتصادی ةدر عصر جديد و فاز جديد توسع. شده است ،شودمي
تبديل و استفاده از دانش علمي و ، اشاعه، انتقال، های تولیدست و فعالیتراهبردی ا

تکامل و توسعه اقتصادی در سطوح ، های کلیدی برای رشدفعالیت، تکنولوژيک
 . شوندمختلف محسوب مي

های اقتصادی توسعه يافته به نظام و ورود پي در پي، ظهور اقتصاد جهاني دانش
اقتصاد  اقتصادهای مبتني بر منابع مادی مانند، «تني بر دانشاقتصادهای مب»آن به عنوان 

های جديد توسعه فرصت ،و در عین حال ،های حیاتي مواجه ساختهبا چالشايران را 
برداری ها و بهرهبا چالش شدن راه اصولي مواجه. استرا برای آنها به ارمغان آورده

کارآفريني دانش  ةتوسع، ي دانشجهان ةها و در نتیجه ورود به جامعمطلوب از فرصت
حال اين . و مبتني بر دانش و در نتیجه گسترش صنايع دانش و مبتني بر دانش است

سؤال مطرح است که وضعیت اين نوع کارآفريني در ايران چگونه است؟ در طول 
کارآفريني دانش و مبتني بر  ةتوان توسعزمان چه تغییری کرده است و چگونه مي

 ان توسعه داد؟دانش را در اير
بخش قابل . خود نیازمند دانش است، کارآفريني دانش و مبتني بر دانش ةتوسع

 و توان از تحلیل تاريخي اين پديده در کشور آموختتوجهي از اين دانش را مي

                                                                                                                                      
1. Baumol et al 

2. Naudé8 
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کارآفريني مبتني بر  توان از تحلیل اکتشافي ادبیات عوامل مؤثر بربخش ديگر را مي
کارآفريني بررسي عوامل مؤثر بر »اضر دو هدف ح ةمقال، نبنابراي ؛دست آورده دانش ب

های دانش و مبتني بر بررسي سیر تحول کارآفريني در فعالیت»و « مبتني بر دانش
اکتشافي ادبیات موضوع  با روش تحلیل ،هدف اول. کندرا دنبال مي« دانش در ايران

فريني مشخص های کارآابتدا شاخص، گیری هدف دومبرای پي. شودپیگیری مي
 . شودبررسي مي« 1386-1305» ها در طول دورهپس تغییر شاخصسشوند و مي

ادبیات و ، مقاله در سه قسمت سازمان يافته است: در قسمت اول ةادام، بنابراين
با ، در قسمت دوم. شودطور عام و به اجمال بررسي ميبه مکاتب فکری کارآفريني

گیری و پويايي فرايند بررسي علل و عوامل شکلهای قسمت اول و استفاده از يافته
يک چارچوب مفهومي برای کارآفريني دانش و کارآفريني مبتني بردانش ، کارآفريني

گیری کارآفريني در های اندازهضمن اشاره به شاخص، در قسمت سومشود و ميارائه 
دانش در تحوالت کارآفريني دانش و مبتني بر، های دانش و مبتني بر دانشفعالیت

 ،و در نهايتشود ميهای سری زماني تحلیل با استفاده از داده 1385تا  1305ايران از 
 . شودميمقتضي ارائه  هایگیری و پیشنهادنتیجه
 

 ادبیات و مکاتب کارآفرینی-1
در  1کنتیلونريچارد ، ادبیات اقتصاد کارآفريني به بحث اقتصاددانان ايرلندی ةسابق

هايي از آربتراژ مربوط به خطرات يل افراد به انجام صورتدر خصوص تما، 1732
 ،از آن پس(. 2008، 2نیتي و لوسکومین) گرددبرمي، مالي شروع کسب و کار جديد

که جنبه مديريت کارآفريني را  3ژان باتیست سي کارهايي ازاقتصاد کارآفريني با 
 شکل گرفت، تأکید کرد کارآفرينينوآوری که بر جنبه  4و آلفرد مارشال، برجسته کرد

از ادبیات اقتصادی کارآفريني  ،اول قرن گذشته ةدر نیم (.2005، 5ايورسن و همکاران)
، 7رشومپیت) وی های بعد توسط خودتکوين يافت و در سال( 1934) 6شومپیتر سوی
 2زنررکیو ( 2000، 1993، 1990، 1968) 1بامول(، 1962، 1942) 8نايت (،1949

 . پیدا کردو ديگران توسعه ( 1997، 1979، 1973)
                                                                                                                                      
1. Richard Cantillon 

2. Minniti and Lévesque 

3. Jean-Baptiste Say 

4. Alfred Marshall 

5. Iversen et al 

6. Schumpeter 

7. Schumpeter 

8. Knight 
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توان از هم سه مکتب فکری عمده از کارآفريني را مي ،از بررسي ادبیات کارآفريني
و که بر گمکتب شیکا. 2شومپیتر مبتني است؛  هایمکتب آلمان که بر کار. 1یز داد: یتم

هريک . 3است استوارزنر رکی هایمکتب اتريش که بر کار. 3نايت مبتني است؛  هایکار
 انددادهچارچوب مفهومي نسبتاً مجزايي برای کارآفريني ارائه  ،از اين مکاتب

2008 .) 
فرايند ترکیب منابع با روش جديد و متفاوت از قبل برای آوردن ( 1949) شومپیتر

 ، يککارآفرين، طبق اين تعريف. است های جديد به بازار را کارآفريني نامیدهايده
، هامحصوالت يا فرايندهای قديم با بنگاه، هابنگاه جايگزينينوآوری است که با 

 ،از نظر شومپیتر. زندهم ميوضعیت موجود را بر، محصوالت يا فرايندهای جديد
کند که هايي نوآوری ميینهيک فرايند پويا است؛ کارآفرين در زم ،فرايند کارآفريني

فشار رقابتي بر ديگر  ،نوآوری با ود در بازار را از دست داده باشد.پذيری خرقابت
اين امر  .دنبال نوآوری باشندآنها نیز به که شوديابد و باعث ميها افزايش ميبنگاه

فرايند کارآفريني از چندين  .شودموجب تشديد رقابت و نوآوری در اقتصاد بازار مي
ها اعمال فردی هستند که موجب به سرانجام رسیدن نقش. استنقش تشکیل شده

اندازی اختراع و راه، ايده ةاز: توسع ها عبارتنداين نقش. شوندايند کارآفريني ميفر
محققان توسعه  سویاز اختراع و ايده جديد . و تأمین مالي کسب و کار 5کسب و کار

 سویاز تأمین مالي . شودانجام ميکارآفرين يا نوآور  توسطکسب و کار  و يابدمي
 وظیفه ايجاد کسب و کار. شودتمالي را وی متحمل ميو خطر اح دار انجامسرمايه

اساس فرايند کارآفريني است که ترکیبات جديد را شناسايي و برای کسب ( کارآفرين)
يک  ،اين وظیفه(. 2008، گودين) کندبه طور مجدانه و مدبرانه تالش مي سود از آنها

 . عمل خالقانه و موقتي ترکیب منابع با روش جديد است

                                                                                                                                      

 

 

 

 
1. Baumol 

2. Kirzner 

اما کمک  ه،نايت و کايزنر ارائه نکرد، الزم به ذکر است که بامول چارچوب مفهومي مستقل از شومپیتر. 3
 . شاياني به فهم فرايند کارآفريني و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کرده است

4. Godin 

5. Entrepreneurial 
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عنوان  نايت به ،تواند کارآفرين باشدتقد بود هر کسي ميعشومپیترکه م برخالف
های خاصي اين باور است که بعضي از افراد ويژگي بر، گذار مکتب شیکاگوبنیان

از شود که اعمالي تعريف مي اکارآفريني ب، بنابراين ؛سازددارند که آنها را کارآفرين مي
ريني در اين مفهوم از دو بعد ماهیت کارآفريني و کارآف. شوداين افراد انجام مي سوی

تعیین دانش و توانايي که ، افراد از نظر ترجیحات. وظايف کارآفرين قابل تحلیل است
کارآفرينان افرادی  ،به نظر نايت. با يکديگر متفاوت هستند، ستکننده فعالیت آنها

. م در عمل هستندقدمطمئن در قضاوت و ثابت، دارای توانايي مديريت، انديشدور
کارآفرين بايد . است أم با عدم اطمیناننادانسته و تو ،فرايند کارآفريني پیامدهای

پاداش کارآفرين . ها را داشته باشدردی برای مقابله با عدم اطمینانمهارت منحصر به ف
سودی است که او از تأسیس بنگاه ، با عدم اطمینان شدن برای موفقیت در مواجه

کارآفرين سه وظیفه دارد: وظیفه اول و عمده يک ، به نظر نايت. دکندريافت مي
گذار نوآوری يا تغییرات رهبری يا پیش قدمي اقتصادی است؛ وی بنیان ،کارآفرين

منظور سازگاری با شرايط در حال تغییر است؛ به، سودمند است؛ وظیفه دوم کارآفرين
بیني تغییرات باشد؛ قادر به پیش کارآفرين بايستي، مؤفقیت در بازارهای درحال تغییر

 . بیني و غلبه بر عدم اطمینان استپیش، وظیفه سوم کارآفرين
هايي به فرصت و التفات کارآفريني فرايندی مرکب از هوشیاری ،به نظر کیرزنر

و استفاده از اين  ،ديگران مورد توجه قرار نگرفته است از سویاست که قبالً 
 ،به نظر وی. در شرايط عدم اطمینان است، ها به بازاردهها به منظور آوردن ايفرصت

با توجه به اينکه اطالعات . گیری خود دارندتمام مردم عناصر کارآفريني را در تصمیم
کسب  با استفاده ازهايي برای عمل کارآفرينانه همیشه فرصت، کامل نیست کسيهیچ

، 2004) 1بران و اولیجن، در همین چارچوب. گیری بهتر وجود دارددانش و تصمیم
نوآوری در  توسطهای موجود از محیط يا ايجاد شده فرآيند استخراج فرصت( 5ص

يک ( 2003) و همکارانش 2شان. اندايجاد ثروت را کارآفريني نامیده منظور کوشش به
طي  فرآيندی است که ،به نظر آنها کارآفريني. اندتعريف بینابیني از کارآفريني ارائه داده

برداری قرار ارزيابي و مورد بهره، کشف، های جديد ايجاد کاال و خدماتفرصت آن،
بلکه ، کننده يک سازمان جديد نیستکارآفرين لزوماً داير، طبق اين تعريف. گیردمي

                                                                                                                                      
1. Brown and Ulijn 

2. Shane et al 
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دهد نیز يک کارآفرين کننده فرصت را شريک خود قرار ميتاجری که فروشنده ايجاد
 . شودمحسوب مي

؛ امرسون و 2006، 1بنز) حققان به کارآفريني غیرانتفاعيتوجه م 1990 ةاز ده
و ( 1997، 5؛ لدبیتر1988، 4؛ ديز1995، 3باشي) کارآفريني اجتماعي(، 1996، 2تورسکي

های اخیر درسال. جلب شد( 2007، 7؛ سنجز2002، 6مکدونالد) کارآفريني دانش
يني گسترش يافته است و ها به موازات ادبیات اقتصاد کارآفرادبیات اين نوع کارآفريني

شناسي کارآفريني و مديريت کارآفريني شده روان های ديگر از جملهوارد حوزه رشته
اقتصاد  ةگسترش يافته و وارد حوز ها نیزه ادبیات کارآفريني در اين رشتهالبت. است

ای و پیچیده موسوم به علم طوری که امروزه به يک علم میان رشتهبه ،کارآفريني شده
 (. 2004، 8کلویمک) استارآفريني تبديل شدهک

پژوه های سیاستسازمان توجه، اخیر ةبه موازات گسترش ادبیات کارآفريني در ده
ای به مسأله کارآفريني فزوني گذاران در سطوح ملي و منطقهالمللي و سیاستبین

يني را کارآفر ةتوسع ،ها در بسیاری از کشورها در تمامي سطوحگرفته است و دولت
با  ؛(2006، 9های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری) اندهای خود قرار دادهدر اولويت
است که  ارائه نشدهي از اين موضوع هنوز تعريف عملیاتي دقیق و جامع، اين وجود

 . و قابل استفاده در مطالعات تجربي باشد مورد قبول همه محققان
 

 انشالگوی مفهومی کارآفرینی مبتنی بر د-2
توزيع و استفاده از دانش ، طور مستقیم بر تولیدهيک نظام اقتصادی که ب، طبق تعريف
های اقتصادی و سازمان همکاری) شودنامیده مي« بر دانش اقتصاد مبتني»، متکي باشد

و يادگیری در عمل  «تحقیق و توسعه»، تولید دانش از طريق علم(. 1996، توسعه
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مند و سازمان هدفنیز از طريق آموزش و يادگیری  توزيع دانش پذيرد وصورت مي
، بنابراين ؛شودو استفاده از دانش نیز از طريق کارآفريني عملي مي ،افتديافته اتفاق مي

 برداری عملي از دانش جديدند موقت بهرهفرآي، انداز اقتصاد مبتني بر دانشاز چشم
فرصت  دانش هم منشأ، اندازمدر اين چش. توان کارآفريني نامیدرا مي( ايده جديد)

هم معیار و روش ارزيابي فرصت ، هم عامل شناخت فرصت کارآفريني، کارآفريني
دانش پايه کارآفريني را به . و هم برنامه و نقشه تأسیس بنگاه جديد است، کارآفريني

 تکنولوژی(، دانش نهادينه در کارآفرين) يعني سرمايه انساني، سه قسمت مکمل
اگر . توان تجزيه کردمي و اطالعات بازار( محصول و سازمان، ه در فراينددانش نهادين)

، و تنها بر سرمايه انساني و دانش بازار مبتني باشد کارآفريني فاقد تکنولوژی
ايجاد يا ، منشأ در اين نوع کارآفريني. شودعادی يا مبتني برتجربه نامیده ميکارآفريني 

است که فرد در يک زمینه اقتصادی در کشف فرصت جديد تجربه کاری يا فني 
سیس و ، بنگاهي را تأگیری از تجربه خودوی با بهره. کسب کرده است، هنگام کار

اين نوع . کندکاال يا خدمات موجود يا بهبود يافته را تولید و به بازار عرضه مي
 . است مواقع فاقد نوآوری از کارآفريني توأم با نوآوری افزايشي و در بعضي

وجود تکنولوژی جديد محصول يا  ،«کارآفريني مبتني بردانش»شرط الزم برای  اما
به نام « کارآفريني مبتني بردانش»در بعضي از ادبیات از ، براين اساس ؛فرايند است

در اين نوع (. 2003، 2داهلسترند) است ياد شده« 1کارآفريني مبتني بر تکنولوژی»
عنوان نمونه اختراعات و به) خالقیت های تجاری جديدفرصت ، منشأکارآفريني

کارآفريني » ،به عبارت بهتر ؛است( های جديد ناشي از تحقیقات سیستماتیکايده
با خالقیت به ، گیردای است که بر اساس خالقیت شکل ميپروژه« مبتني بر دانش

در  (.2008، 4؛ زامپتاکیز2007، 3کو و بولتر) رسدرود و با خالقیت به پايان ميپیش مي
رزش اقتصادی يا اجتماعي دانش تکنولوژيک جديد به ا، اين پروژه نسبتاً بلندمدت

پروژه ياد شده (. 2005، 6؛ ادرچ و لمان2005، و همکاران 5عکس) شودتبديل مي
گیرد؛ در انهدام خالق يا انباشت خالق شکل  به دو صورتکه ممکن است 

 . است اطمینان بودن يسک و عدمبا نوآوری و همراه با راين پروسه توأم  ،هرصورت
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 يادگیری تکاملي استة در عین حال يک پروس ،پروژه کارآفريني مبتني بر دانش
متنوع و  اقدامات، اين پروسه غیرخطي از مراحل مختلف(. 2004، 1وهورا و همکاران)

آغار پروژه و پروسه  ةنقط(. 2001، 2هیندل و ينکن) شودهای متعدد تشکیل مينقش
که ظهور و پايداری آن به عنوان ( 2004، 3لي و ونگ) است «قصد کارآفريني»ني کارآفري

 سازماني و محیطي زيادی بستگي دارد، به عوامل فردی« ريزی شدهرفتار برنامه»يک 
گیری به پس از تصمیم( فردی با قصد کارآفريني) کارآفرين(. 2013، 4فايول و لینان)

کارآفرين . کندمي( نتايج يادگیری تجربي و تحقیقات) مدیریت دانشاقدام به ، کارآفريني
طالعات بازاری را دانش و ا، تکنولوژی جديد(، خود يا ديگران) در ابتدا سرمايه انساني

کند و نتايج طور خاص در کارآفريني مبتني بر دانش تحقیق ميسپس بهنمايد و کسب مي
های مذکور ايده، پس از آن وتوسعه مي دهد ، های جديدحاصل از آن را به صورت ايده

کند و بهترين ارزيابي مي، مطلوبیت و پايداری مطلوبیت در آينده، پذيریرا بر پايه امکان
بنگاه جديدی ، های منتخببر اساس بهترين ايده ،و در مرحله بعد ،گزيندده ها را برمياي

بته فرايند کارآفريني با ال. کندکند و در نهايت بنگاه تأسیس ميريزی ميمهرا طراحي و برنا
يابي به مطلوبیت دستبلکه  ،رسدو تولید محصول جديد به پايان نميتأسیس بنگاه 

الزم به ذکر . شودميکارآفريني محسوب  ةپايان پروژه و پروس( بازدهي پايدار) پايدار
اين مرحله از فرايند  به ،است که در خیلي از مقاالت مربوط به فرايند کارآفريني

محافظت از بنگاه جديد  ، بهکه در بعضي از مقاالت ؛ در حاليشودنميتوجه فريني کارآ
 (. 1شکل) است شدهبه عنوان يک اصل مورد توجه  ،تا زمان پايداری مطلوبیت
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 آن بر و عوامل مؤثر دانشبر  مبتنیفرآیند کارآفرینی ( 1) شکل

 

انساني و نوآوری ة دار سرمايسرمايه ،کارآفرين، ي بر دانشدر فرايند کارآفريني مبتن
مطلوبیت فردی و ) است که دانش جديد را به ارزش اقتصادی يا ارزش اجتماعي

نقش ديگری تحت عنوان  از سویفرايند کارآفريني . کندتبديل مي( اجتماعي
، تبديل شد وقتي که دانش به مطلوبیت پايدار. شودحمايت مي، «دار خطرپذيرسرمايه»

 . پذيردو فرايند کارآفريني پايان مي شودميکارآفرين به مالک يا مدير مؤسسه تبديل 
 أ علمي و دانشگاهي داشتهمنش، ناشي از آن یهااگر تحقیقات و اختراعات و ايده

 کارآفريني»يا ( 2003، 3؛ لوک کانن2001، 2اتزکويتز) «1کارآفريني آکادمیک»، باشد
ای بن ديويد در مطالعه. شودنامیده مي( 2001، 5هنرکسون و روزنبرگ) «4مبتني بر علم

نشان داده ، که در رابطه با تحوالت دانشگاه های آمريکا در اوايل قرن بیستم انجام داد
های اين کشور از اوايل قرن بیستم آغاز شد و است که آموزش تخصصي در دانشگاه

کارگیری نتايج آن هنجام تحقیق و بها به طرف آموزش چگونگي اکارکرد دانشگاه
تدريج با ههای تحقیقاتي خود را بزمايشگاهها آدانشگاه ،در اين راستا. گیری شدجهت

تدريج تحقیقات سازمان هب، بر اين اساس ؛تجهیزات و تکنولوژی مدرن توسعه دادند
طور مستقیم مريکا به صورت هنجار درآمد و بههای آو استاندارد شده در دانشگاهيافته 

 ةمفهوم اولی ،طبق بحث بن ديويد. موجب افزايش دانشمندان و ادارات کارآفريني شد

                                                                                                                                      
1. Academic Entrepreneurship 

2. Etzkowitz 

3. Laukkanen 

4. Science–based Entrepreneurship 

5. Henrekson and Rosenberg 

قصد 
 فرينيآکار

 
 

سرمايه انساني و 
 Carolis and) اجتماعي

Saparito, 2006 ) 
 

 
 مديريت دانش 

 بنگاه و طراحي
 ريزی اجرابرنامه

سیس بنگاه جديد يا أت
 توسعه بنگاه موجود

 بازدهي
 )مطلوبیت( پايدار 

 سرمايه فکری 
 (Mačerinskienė and 

Aleknavičiūtė, 2011 ) 

 پذيردسترسي به سرمايه خطر
(Cornelius, 2005; Denis, 

2004 ) 

های ثبت زيرساخت
 اختراعات و ابداعات

(Maziri, 2012 ) 

های علم پارک، فريني مراکز رشدHهای کارزيرساخت
 ( Lofsten and Lidelof, 2001) فناوری و

  های اطالعاتي و داناييساختزير
 (Hancock, 2011 ) 

 عوامل فرهنگي
 (Mueller and 

Thomas, 2000 ) 
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منسوب به دانشمندان آکادمیک در اياالت متحده امريکا است  ،کارآفريني مبتني بر علم
که تحقیقات تخصصي با مقیاس بزرگ را با کمک دانشجويان تحصیالت تکمیلي 

 (. 0042، 1اولیور) کردندهدايت مي
زند آفريني مبتني بر تکنولوژی دست ميدانشگاهي را که به کار( 1998) 2کالرک

 وی برای ايجاد دانشگاه کارآفرين خاطرنشان کرده. نامیده است« 3دانشگاه کارآفرين»
ها بايستي از يک طرف خود را با تغییرات بیروني وفق ها و دپارتماناست که دانشگاه

موقعیت تحقیقات پايه  ای بازارپسند بزنند و از طرف ديگر،هبه فعالیت دهند و دست
وقتي که از . ها و هنجارهای مربوط به اين وظیفه کانوني را حفظ کنندو ارزش

فرآيند . منظور دانشگاه به عنوان يک سازمان است ،شوددانشگاه کارآفرين صحبت مي
، مأموريت سازمانيعنوان يک در چارچوب سازمان دانشگاه به، کارآفريني آکادمیک

، کارآفريني در دانشگاه شکل بگیرد ةدر صورتي که پروژه و پروس. گیردشکل مي
 5اتزکويتز. شودنامیده مي 4«بنگاه مشتق از دانشگاه»، آيدبنگاهي که به وجود مي

قیقاتي خود را روزانه برای که نتايج تح کند که دانشگاهيمياشاره ( 2003)
های کند و ظرفیتسیل علمي موشکافي و ارزيابي ميپتان ةسازی و توسعتجاری

تبديل نتايج تحقیقات به دارايي فکری و فعالیت اقتصادی منظور بهداخلي خود را 
 . شودنهاد علمي پويا و کیفي تبديل مي های ديگر نیز بهدر زمینه، دهدگسترش مي

ت تأثیر تح« کارآفريني مبتني بر دانش» ةگیری و موفقیت پروژه و پروسشکل
نشان ( 1) بعضي از اين عوامل در شکل. سازماني و محیطي زيادی است، عوامل فردی

 های فرهنگياز جمله باورها و ارزش(، 2013، 6فیلي) عوامل شناختي. داده شده است
، 9لي و چن، لین) اجتماعي ةسرماي(، 2000، 8؛ میولر و توماس2005، 7برون وآلیجن)

تمام مراحل کارآفريني مبتني ( 2006، 10رولز و ساپاريتوکا) انساني ةو سرماي( 2006
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های زيرساخت. دهندرا تحت تأثیر قرار مي( خصوص قصد کارآفرينيبه) دانش بر
از آن ، ها و مؤسسات تحقیقاتيمانند دانشگاه(، 2011، 1هانکوک) اطالعاتي و دانايي

ها و دانشگاه. مؤثرند جمله عواملي هستند که بر قصد کارآفريني افراد و مديريت دانش
و تبديل دانش  اشاعه، انتقال، های تولیدبه دلیل داشتن مأموريت ،مؤسسات پژوهشي

به عنوان ) جديد و انباشت سرمايه انساني در وجود دانشجويان و اعضای هیأت علمي
د ند قصد کارآفريني را در اعضای خود تقويت کننتوانمي(، ای از خالقیتهمنابع بالقوّ

 .دنمبتني بر دانش تبديل شو برای نوآوری و کارآفريني دانش ومحیط مناسب و به 
 (. 2010، 2پرودان و درنوسک)

، 3ماسرينس کین و آلک ناويسیوت) عنوان يک عامل سازمانيبه ،فکری ةسرماي
به عنوان يک عاملي محیطي و  ،های ثبت اختراعات و ابداعاتزير ساختو  ،(2011

يک ( 2004، 5الم و همکاران) خصوص قانون مالکیت فکریهب(، 2012، 4مازيری) ملي
اجرا در فرايند کارآفريي  ريزیبرنامهنقش اساسي در مديريت دانش و طراحي بنگاه و 

، دانش جديد ةترين مرجع تولید و اشاععنوان مهمبه ،هادانشگاه. مبتني بر دانش دارند
يه فکری را در بداعات و سرماضمن تربیت نیروی انساني ادارات ثبت اختراعات و ا

، يکي ديگر از عوامل مؤثر بر کارآفريني مبتني بر دانش. دهنددرون خود توسعه مي
ها با پتانسیل دانشگاه. است( 2004، 6دنیز) پذيرة خطردسترسي به منابع مالي و سرماي

ناوری های علم و فپارک. توانند اين سرمايه را فراهم و هدايت کنندمالي که دارند مي
نقش مهمي در ، های کارآفرينيو مراکز رشد به عنوان بخش مهمي از زير ساخت

و « تأسیس بنگاه و تولید محصول»، «تولید ريزیبرنامهطراحي بنگاه و »مراحل 
ها دانشگاه. کنندکارآفريني مبتني بر دانش بازی مي ةپروس« پايداری بنگاه جديد»

ر طبیعي و مادر نکباتوعنوان يک اايجاد کنند و به توانند اين عوامل را در درون خودمي
 . های دانش و مبتني بر دانش عمل نمايندبنگاه

صنعت يا ، بندی بر حسب بخشدسته، بندی انواع کارآفرينيروش ديگر دسته
به عنوان  ؛رسدگیرد و به نتیجه ميای است که فرايند کارآفريني در آن شکل ميحوزه
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. 2و کارآفريني دانش 1برکارآفريني دانش، کارآفريني خدماتي، تيکارآفريني صنع، نمونه
آن نوع کارآفريني گفته به ( 2002، 4دونالد؛ مک2007، 3سنجس) کارآفريني دانش

کارآفريني دانش ممکن است سنتي يا مبتني . افتدشود که در صنعت دانش اتفاق ميمي
ترين نوع ترين و سختیدهپیچ، 5کارآفريني دانش مبتني بر دانش. بر دانش باشد

فرادانش است و ، توزيع و انتشار دانش، چون نوآوری در تولید ؛کارآفريني است
 . شودميگیری دانش به سختي اندازهفرا

 7کارآفريني آموزشي، 6خود بر سه نوع است: کارآفريني تحقیقاتي ،کارآفريني دانش
تولید خصوصي دانش جديد  به منظورکارآفريني تحقیقاتي . و کارآفريني انتشاراتي

آن ظهور  ،گیرد و نتیجهبرای متقاضیان دانش کاربردی و تکنولوژيک صورت مي
 . های تحقیقاتي استفعالیت ةو توسع( الف1387، انتظاری) های دانشبنگاه

نیز برای توزيع خصوصي دانش میان ( 6 :2008، 8هسس) کارآفريني آموزشي
موجب ظهور مراکز  ،اين نوع کارآفريني. ردگیمتقاضیان خدمات آموزشي صورت مي

داير نمودن يک . شودميهای آموزشي در سطوح مختلف فعالیت ةآموزشي و توسع
يا ( خصوصي) غیرانتفاعي دانشکده يا دانشگاه، دبیرستان، مدرسه، دبستان، کودکستان
خواه ) هاسسات آموزشي يا دانشکدهاندازی آموزش کارآفريني در مؤراهتدوين و 

 . از مصاديق کارآفريني آموزشي هستند( انتفاعي يا غیر انتفاعي
ايجاد اطالعات و دانش جديد در جامعه  ةکارآفريني انتشاراتي به منظور اشاع

راه اندازی يک وب سايت ، علمي ةانتشار يک مجل، سسه انتشاراتيؤايجاد م. شودمي
 . تشاراتي هستنداز جمله مصاديق کارآفريني ان ،يا طراحي يک پورتال، علمي
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اما  ،گنجددر حوزه تولید و توزيع دانش نمي م به يادآوری است که نوع ديگری از کارآفريني وجود دارد کهالز 
بر نامیده ، کارآفريني دانشاين نوع کارآفرينياست،. د و عمدتاً خدماتي آن دار ة انساني نقش اساسي درسرماي

 .صنعتي و خدمات فني و مهندسي مشاور، هصنعت بیم، خدمات حقوقي، کارآفريني در بانکداری؛ مانند دمي شو
2. Knowledge Entrepreneurship 

3. Senges 

4. McDonald 

5, Knowledge-based knowledge entrepreneurship 

6. Research entrepreneurship 

7. Educational entrepreneurship 

8. Hess  
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 ایران کارآفرینی دانش و مبتنی بر دانش دربررسی تحوالت  -3
تحوالت کارآفريني دانش و مبتني بر دانش در ايران با ، با توجه به الگوی مفهومي باال

ی استاندارد هابرداری از يک سری شاخصهای سری زماني و با بهرهاستفاده از داده
ع مختلف ای از منابخانهصورت کتاب های مورد نیاز بهداده. شودالمللي بررسي ميبین

از جمله وزارت آموزش و  ،ربطهای ذیهای آماری سازمانمرکز آمار و گزارش
 . است آوری شدهتحقیقات و فناوری جمع، وزارت علوم، پرورش

های کارآفريني را به سه شاخص( 2008) های اقتصادی و توسعهسازمان همکاری
های عملکردی خود به شاخص. استتعیني و پیامدی تقسیم کرده، ملکردیگروه ع

هر . شوندمتفرقه تقسیم مي، مبتني بر اشتغال و های مبتني بر بنگاهسه دسته شاخص
ترين اين مهم. است خود از شش شاخص تشکیل شده ،هايک از اين دسته شاخص

 نرخ بقای، شوندسیس يا تعطیل ميهايي که ساالنه تأها عبارتند از: تعداد بنگاهشاخص
خود اشتغالي و اشتغال ، هاهای رشد باال از کل بنگاهسهم بنگاه، بنگاه ها در يک سال

ايجاد ) با توجه به شش جنبه از کارآفريني( 2008) 1گودين و همکارانش. کارفرمايي
یر تحمل خطر و تغی، وجود طیفي از عمل کارآفريني، فرايند بودن، نوآوری، مؤسسه

اند که برای شش تا از گیری کارآفريني پیشنهاد دادهص برای اندازهشاخ 11( اقتصادی
اين . آيددست ميديگر داده به سختي به شاخص 5اما برای ، آنها داده وجود دارد

، کسب و کارهای کوچک، خود اشتغالي، و کار ها عبارتند: ايجاد کسبشاخص
مالکیت ، گسترش کسب و کار، حق امتیاز، همخارج تحقیق و توسع، خطرپذير ةسرماي

 . و از دست دادن کسب و کار کسب و کار
های زير در اينجا از شاخص ،ای کشوربا توجه به هدف مطالعه و امکانات داده

 :شودمياستفاده 
 برای بررسي کارآفريني مبتني بر دانش؛« تعداد حق امتیازها»از  -1

 بررسي کارآفريني تحقیقاتي؛برای « تعداد مراکز تحقیقات خصوصي»از  -2

تعداد »و « هاتعداد دبیرستان»، «هاتعداد دبستان»، «هاتعداد کودکستان»از  -3
 . برای بررسي کارآفريني آموزشي« مؤسسات آموزش عالي خصوصي

                                                                                                                                      
1. Godin et al 
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 کارآفرینی دانش
بر سه نوع کارآفريني  کارآفريني دانش، ه در قسمت قبل اشاره شدهمچنان ک
در اين . و کارآفريني انتشاراتي قابل تقسیم است، آموزشيکارآفريني ، تحقیقاتي

تعداد  ،گیری کارآفريني تحقیقاتيشاخص اندازه. شوددو نوع اول بررسي مي ،قسمت
متأسفانه در خصوص تعداد واحدهای تحقیقاتي . واحدهای تحقیقاتي خصوصي است

اولین واحد  که رسدبه نظر مي. وجود دارد به بعد 1374سال  تنها آمار ،خصوصي
از اين . ه استتأسیس شد 1374تحقیقاتي خصوصي مستقل بعد از انقالب در سال 

از و مجوز تأسیس آنها واحد تحقیقاتي خصوصي تأسیس  31، 1386سال تا سال 
رين تعداد واحدهای بیشت. است هشدتحقیقات و فناوری صادر ، وزارت علوم سوی

 . 1دانتأسیس شده 1382تحقیقاتي خصوصي در سال 
به سه سال پس از تأسیس دانشگاه در ايران کارآفريني تحقیقاتي آکادمیک سابقه 

انستیتو » يک مرکز شبه تحقیقاتي تحت عنوان 1316در سال . گرددبرمي( 1313) تهران
تأسیس  «نامه دهخدالغت»مؤسسه شبه تحقیقاتي  1324در . ايران داير گرديد «توتون

يني کارآفر، های بعدي در دانشگاه تهران در سالمرکز تحقیقات با تأسیس سه. شد
پس از . واحد بالغ گرديد 13بر تعداد آنها 1357تحقیقاتي دوام يافت و در سال 

کارآفريني تحقیقاتي آکادمیک به آهستگي به رشد خود ادامه داد و در  ،انقالب اسالمي
 (. ب1387، انتظاری) واحد بالغ گرديد 136به  1385سال 

 965، 1383تا  1357دهد که از سال عملکرد وزارت صنايع نشان ميهای گزارش
 ةواحد تحقیق و توسع 21و  ،صنعتي گواهي تحقیق و توسعه ةواحد تحقیق و توسع

های مرکز پژوهش 467چنین هم. اندصنعتي پروانه تحقیق و توسعه دريافت کرده
دني پروانه های صنعتي و معمرکز پژوهش 189و، صنعتي و معدني گواهي تأسیس

دمات مهندسي شروع به فعالیت واحد خ 2150، عالوه برآن ،اندپژوهش دريافت کرده
 . 2نداکرده

های مذهبي اقلیت، از سوی کارآفريني آموزشي در ايران پس از تأسیس دارالفنون
. ي آغاز شدمريکايآهای فرانسوی و ها و جمعیتو اروپائیان با حمايت انجمن

مدرسه ( میالدی1871) هجری شمسي 1250دالسلطنه در سال خان اعتمامحمدحسین
 ؛های خارجي در تهران تأسیس کردو زبان، جغرافیا، مشیريه را برای تدريس تاريخ

                                                                                                                                      
 های مختلف.ونت پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالمعا -گزارش عملکرد تحقیقات در کشور. 1
 .معدن و تجارت، کل مالکیت صنعتي وزارت صنعت ةوب سايت ادار. 2
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 1882) شمسي هجری 1261در سال. شدچندان دوام نیافت و تعطیل  اين مدرسه ولي
ه طب مدرسدارالفنون نخستین مدرسه طب پس از که  ،دانشکده طب ارومیه( میالدى

، يکى از آشوريان ارومیه، از سوى فردى به نام جوزف کاکران، رفتايران به شمار مى
تأسیس ، هکتارى که به منظور تأسیس بیمارستانى خريدارى شده بود 15در داخل باغ 

، شیمى، شامل فیزيولوژى ،شد مباحثى که در مدرسه طب عالى ارومیه تدريس مى. شد
در . 1بندى و تشخیص امراض بودشکسته، مامايى، راحىج، امراض داخلى، آناتومى
مدرسة رشديه به همت میرزا حسن رشديه و با حمايت والي  ،شمسي هجری 1265

 . وقت آذربايجان در شهر تبريز تأسیس شد
دبیرستان  54دبستان و 445، 1304-1303در سال تحصیلي ، طبق آمارهای موجود

. کارآفريني آموزشي در آن زمان دارد خصوصي در کشور وجود داشت که حکايت از
اما  ؛با فراز و نشیب هايي همراه بود 1332-1331کارآفريني آموزشي تا سال تحصیلي 

ای نهبه گو ؛وضعیت پايداری پیدا کرد و سال به سال فزوني گرفت ،از اين سال به بعد
-1350در سال تحصیلي و  دبستان خصوصي 368، 1346-1345که در سال تحصیلي 

 . شددبیرستان خصوصي تأسیس  337، 1351
کارآفريني آموزشي برای بیش از يک دهه تعطیل ، با پیروزی انقالب اسالمي

 92با تأسیس ، شورای عالي انقالب فرهنگي 15/9/1367اما با مجوز مورخ  ؛گرديد
 1370-1369دبیرستان خصوصي در سال تحصیلي  59مدرسه راهنمايي و  50، دبستان

به عنوان نمونه از سال تحصیلي  ؛های بعد گسترش پیدا کرددر سال ادامه يافت و
مدرسه راهنمايي و  2045، دبستان1985، 1376-1375تا سال تحصیلي  1370-1371
 . 2شددبیرستان خصوصي جديد داير 1333

رشته خدمات اجتماعي و تأسیس  کارآفريني آموزش عالي در ايران با ابداع
دانشگاه ملي و با تأسیس  3آغاز شد 1337در سال  عيآموزشگاه عالي خدمات اجتما

اولین  مثابه به( عنوان کارآفرين آموزش عالي به) االسالمعلي شیخ دکتر از سوی ايران
مؤسسه  1343در سال. تکوين يافت هجری شمسي 1338 در سالدانشگاه غیر دولتي 

با هیأت  نک سپهبانک ملي ايران و با، علوم بانکي ايران با مشارکت بانک مرکزی
ش زوارد نظام آمو، عنوان يک مرکز آموزش عالي غیر دولتيو به تأسیس ،امنای مستقل

                                                                                                                                      
1-http://torbatheydari. blogfa. com/post-141. aspx 

 .هاو ديگر سال( 1386-1385) شمنبع: آمار آموزش و پرور. 2
نفر دانشجو  20شد و در سال اول تأسیس الزم به ذکر است که اين آموزشگاه زير نظر هیأت امناء اداره مي. 3
 نفر مرد( در سطح فوق ديپلم در رشته خدمات اجتماعي پذيرش کرد.  9نفر زن و  11)

http://torbatheydari.blogfa.com/post-141.aspx
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رسماً فعالیت خود را با  1343-1342عالي غیر دولتي ايران شد و در سال تحصیلي 
مرکز آموزش سه ، 1343در سال . آغاز کرد( مرد 124زن و  28) دانشجو 152 پذيرش

، مؤسسه عالي حسابداری، تحت عناوين مدرسه عالي دختران عالي غیر دولتي ديگر
با اين مدارس و مؤسسات آموزش عالي،  هنرستان عالي ارت پسران تأسیس شدند و

پذيرش دانشجو در همان سال به جمع مراکز آموزش عالي غیر دولتي ايران پیوستند و 
یت نیروی هدف از تأسیس هنرستان ارت پسران ترب. شدنداين نظام  موجب گسترش

 1345در سال . ها و مراکز صنعتي کشور بودخدمت در کارخانه به منظورانساني ماهر 
. ی شداز سوی دکتر مجتهدی راه انداز( صنعتي شريف فعلي) دانشگاه صنعتي آريامهر

 1347هنرستان عالي ارت دختران نیز به تبعیت از هنرستان عالي ارت پسران در 
یس تبادل ئدر ژنو و سو 1ائماً با مؤسسه ارت جهانياين دو هنرستان د. شدتأسیس 

های بیات و زبانمدرسه عالي اد 1344در هفتم آذر سال . دانش و اطالعات داشتند
ها با تصويب شورای مرکزی دانشگاه ةی شصت و ششمین جلسخارجي به موجب رأ

د بخش خصوصي تأسیس ش ةتبصره با سرماي 5ماده و  16اساسنامه مربوط مشتمل بر 
زبان و ، های زبان و ادبیات فارسيرشته. و با پذيرش دانشجو کار خود را آغاز کرد

 شدندو ادبیات فرانسه در آن تدريس مي زبان و ادبیات انگلیسي و زبان، ادبیات آلماني
عالي پارس با تصويب شورای مرکزی  ةمدرس 1345در سال(. ب1387، انتظاری)

دختر و  123) دانشجو 340أسیس و با پذيرش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ت
های خارجي و علوم زبان(، شیمي و رياضي، فیزيک) علوم پايه ةدر سه حوز( پسر217

فعالیت علمي و آموزشي  1346در مهر( شناسي و راهنمايي و مشاورهروان) تربیتي
یس در پايیز همین سال مؤسسه عالي مطبوعات و روابط عمومي تأس. خود را آغاز کرد
، سینما، ونيراديو و تلويز، نگاریروزنامه هایدانشجو در رشته 618شد و با پذيرش 

 ،مديريت و بازاريابي و تبلیغات بازرگاني و مترجمي، روابط عمومي و امور اجتماعي
با موافقت وزارت علوم و آموزش  1347اين مؤسسه در آذر . فعالیت خود را آغاز کرد

به  1350نام داد و در خرداد  رتباطات جمعي تغییرعالي به مؤسسه عالي علوم ا
، سازمان سنجش آموزش کشور) علوم ارتباطات اجتماعي ارتقاء يافت ةدانشکد
. سه مدرسه عالي ديگر به جمع مراکز غیر دولتي افزوده شدند 1347در سال (. 1355

                                                                                                                                      
میالدی )سال تأسیس مؤسسه ارت  1880ان به سال الزم به يادآوری است که سابقة مراکز ارت )هنر( در جه. 1

گردد. اين مؤسسه از ابتدای تأسیس اقدام به ايجاد مرکز فني در سراسر جهان برای توسعة علم و جهاني( برمي
نسبت به تأسیس چندين هنرستان دخترانه و پسرانه در شهرهای  1329است و در ايران نیز از سال صنعت کرده

  ن، اصفهان و شیراز اقدام کرده بود.مختلف از جمله تهرا
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 ةمدرسعالي دماوند و  ةمدرس، عالي ايران زمین ةمدرس :اين مدارس عبارت بودند از
ه عالي ايران زمین قبل از تأسیس رسمي دو سال ب ةمدرس. عالي کشاورزی همدان

ايران  ةبا نام مدرس 1347 سال عالي دماوند در ةمدرس. کردعنوان دبیرستان فعالیت مي
در اين . دماوند تغییر نام يافت ةبه دانشکد 1354 سال بیتیل کار خود را آغاز کرد و در

 1348در سال . شدت انگلیسي و فرهنگ تطبیقي تدريس ميادبیا ةدو رشت ،مدرسه
عالي ترجمه به منظور گسترش دانش زبان و ادبیات و ترجمه متون خارجي با  ةمدرس

زبان عربي و زبان ، زبان فرانسه، های زبان انگلیسيدانشجو در رشته 1447پذيرش 
عالي  ةنیز مدرس 1349در سال . آلماني و زبان ايتالیايي فعالیت خود را آغاز کرد

عالي مديريت گیالن و مرکز مطالعات  ةمدرس، عالي بیمه ةمدرس، بارزگاني رشت
توان را مي 1350سال . مديريت ايران به نظام آموزش عالي غیر دولتي کشور پیوستند

مرکز آموزش  10چون در اين سال  ؛سال اوج کارآفريني در آموزش عالي نام نهاد
 ةتوان از مدرساز جمله مي. ها تأسیس شدندتي در تهران و شهرستانعالي غیر دول

، اجتماعي قزوين عالي علوم اقتصادی و ةمدرس، بابلسر واجتماعي اقتصادی علوم عالي
 مديريت و رياضیات عالي ةمدرس قزوين و بازرگاني و اداری علوم عالي ةمدرس

  (.1355، سازمان سنجش آموزش کشور) کرج نام برد اقتصادی

عالي غزالي  ةمدرس، مرکز مطالعات مديريت ايران، فرهنگ ايران ةپژوهشکد
عالي  ةمدرس، عالي بازرگاني رشت ةمدرس، بیمارستاني علوم ستیتو عاليان، قزوين

ة و مدرس عالي کشاورزی مازندران ةمدرس، عالي کاخ دانش ةمدرس، پرستاری پارت
در سال . تأسیس شدند 1351در سال یر دولتي بودند که عالي فني از جمله مراکز غ

و کاربرد  ريزیبرنامهعالي  ةمدرس، عالي کورش کبیر اصفهان ةنیز مدرس 1352
عالي  ةعالي تکنولوژی سمنان و مدرس ةمدرس، عالي علوم کاشان ةمدرس، کامپیوتر

 (.. ب1387، انتظاری) معدن شاهرود به جمع مراکز آموزش عالي غیردولتي پیوستند
 مرکز در 44به  1350 سال مرکز در 30ز آموزش عالي غیر دولتي از تعداد مراک

 1350 سال نفر در 31289افزايش يافت و جمعیت دانشجويي نیز از 1354 سال
امور مؤسسات آموزش ة با تصويب قانون ادار. شدبالغ  1353 سال نفر در 54074به

و ( 1360، اليوزارت فرهنگ و آموزش ع) 1354تیر  17 تاريخعالي غیر دولتي در 
وزارت علوم اکثر مراکز آموزش عالي غیر دولتي ، های جديداعمال ضوابط و استاندارد

های رسمي مؤسسه تحقیقات و را به رسمیت نشناخت و آمار آنها در آمارگیری
آمار تعداد واحدها و در  ،از اين سال به بعد، بنابراين ؛ريزی آموزشي وارد نشدبرنامه

 . نظام آموزش عالي غیردولتي حکايت از کاهش دارد ويينتیجه جمعیت دانشج
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تعدادی از واحدهای مراکز آموزش عالي غیردولتي  ،با پیروزی انقالب اسالمي 
تعداد واحدهای آموزش عالي غیر  1358از اين رو در سال  ؛تعطیل يا غیر فعال شدند

ب فرهنگي در با اعالم انقال. دولتي و جمعیت دانشجويي آنها به حداقل خود رسید
 1368تا سال (. ب1387، انتظاری) واحدهای باقي مانده نیز تعطیل شدند 1359سال 

سازی های خصوصيپس از آن با ظهور سیاست و کارآفريني دانشگاهي رونقي نداشت
مرکز آموزش عالي  دومؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي و  38 ،در نظام آموزش عالي

که تعداد واحدهای آموزش عالي غیر  طوریهب ؛ردندغیر انتفاعي شروع به فعالیت ک
های بعد تعدادی از اين البته در سال. واحد افزايش يافت 45به  1375دولتي در 

 واحد کاهش يافت 26 واحدها غیر فعال يا تعطیل شدند و شمار واحدهای فعال به
 (. ب1387، انتظاری)

شدت افزايش يافت و از ه واحدهای آموزش عالي غیر دولتي بشمار  1380ةدر ده
واحد  159واحد از  12. شدواحد در انتهای دهه بالغ  159واحد در ابتدای دهه به  26

ة دانشگاه يا دانشکده بودند که عمدتاً در حوز 1386آموزش عالي غیر انتفاعي در سال 
 (. ب1387، انتظاری) کنندعلوم ديني و انساني فعالیت مي

خصوص پس از انقالب هب، ارآفريني آموزش عاليدهد که کبحث باال نشان مي
پذيری عدم رقابت و رقابت در توانمسأله را مي اين بسیار ضعیف است علت، اسالمي

دانشگاه آزاد  وجود دو دانشگاه بسیار بزرگ يعني خاطردر نظام آموزش عالي ايران به 
 . جو کرد و پیام نور جست اسالمي و دانشگاه

توجه  کارآفريني در آموزش عالي مورد ةتوسع ،چهارم ةامقانون برن "ط"در بند
تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان ، های علوموزارتخانه و استقرار گرفته 

ها و زمینه، ضمن اعطای موافقت اصولي به بخش خصوصي ،آموزش و پزشکي
شگاه اين بخش و ايجاد و توسعه دان از سویگذاری سازوکارهای الزم را برای سرمايه

 . کنندميو مؤسسات آموزش عالي توسط اين بخش فراهم 
 فناوریکارآفرینی مبتنی بر 

های کارآفريني مبتني ترين شاخصمهم ،خواست ثبت اختراع و حق امتیازهادر
گر تقاضا برای کارآفريني مبتني بر بیان ،خواست ثبت اختراعدر. برفناوری هستند

. ه استبالقوّ کارآفريني مبتني بر فناوری ةندفناوری است و حق امتیازها نشان ده
طور پیوسته افزايش هب 1356دهد که تعداد اختراعات تا سال نشان مي( 1) نمودار

ه است. های بعد رو به کاهش نهادو در سال رسدميو دراين سال به اوج خود  يابدمي
اعات رو به افزايش تعداد اختر ،از اين سال به بعد ؛ اماادامه داشت 1380کاهش تا  اين
 . نهاد
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-1338تعداد درخواست ثبت اختراع و اختراعات ثبت شده در دوره ) (1نمودار )

1386)1 
 

اجتماعي و فرهنگي جمهوری ، سوم توسعه اقتصادی تا هنگام تدوين برنامة
 ،ياد شده ةدر برنام ؛ اماکارآفريني مبتني بر دانش چندان مورد توجه نبود، اسالمي ايران

 ةدر برنام ؛ وليها مورد توجه قرار گرفتطور ضمني و در قالب دانشگاهه ب امراين 
 48ماده « ب»و « الف»چنین در بند های و هم 47و  45ه طور مستقیم در مواد چهارم ب

 . مورد تأکید قرار گرفت
 

 کارآفرینی آکادمیک
و مأموريات  هاا د دانشاگاه ، 1313از ابتدای ظهور نظام دانشگاهي ايران در اواخر ساال  

تنها از زماان تصاويب   و  کردندسنتي خود يعني آموزش و تحقیقات علمي را دنبال مي
گاذاران دانشاگاهي باه تحقیقاات     سوم توسعه کشاور باود کاه توجاه سیاسات      ةبرنام

ها و دانشگاه کارآفرين جلب و بستر قانوني تکنولوژيک و در نتیجه کارآفريني دانشگاه
وزارت  ،ايان قاانون   91مااده   ةبر پاي. امه سوم پیگیری شدالزم برای اين منظور در برن

تحقیقات و فناوری تغییر نام داد و باه دنباال   ، فرهنگ و آموزش عالي به وزارت علوم

                                                                                                                                      
 گزارش ثبت اختراعات - سازمان ثبت 1386تا  1380، از 1380تا سال « WPO». منبع: 1
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گذاری در راستای اهمیات بخشایدن باه تحقیقاات     ساختار و کارکرد نظام سیاست ،آن
ون برناماه ساوم   قاان  152 ةمااد  طباق . تکنولوژيک و کارآفريني آکادمیک دگرگون شاد 

فناي باا مقاررات     تحقیقاتي و، های دولتي خدمات علميشرکت 1379از سال ، توسعه
هادف از تشاکیل ايان    . وجاود آمدناد  ه در دانشاگاه با  تابع قاانون تجاارت    خاص و
مؤسساات   هاا و توان فني کادر علمي دانشگاه از تخصص وتسهیل استفاده  ،هاشرکت

های دانشگاهي باه سامت نیازهاای    پژوهش يتو هدامراکز تحقیقاتي  آموزش عالي و
قاانون برناماه چهاارم توساعه      51اين امر در ماده . استبودهتخصصي کشور  علمي و

های وابساته باه   در همین راستا امروزه در اکثر دانشگاه. مجدداً مورد تأکید قرار گرفت
کافي  اما از وسعت فعالیت آنها اطالعات ؛اين شرکت تأسیس شده است، وزارت علوم

 . در دست نیست
« عالئم صانعتي و تجااری  »حقوق مالکیت فکری در ايران به تصويب قانون  ةريش

داد ، قارار به دنبال آن. گرددمجلس شورای ملي برمي از سوی 1304فرودين سال  9در 
عتي و تجااری و اساامي تجااری و    هاای اختاراع و عالئام صان    نامهحمايت از تصديق

باه تصاويب    ،باین اياران و آلماان    1309آبان  13در  دبيهای مالکیت صنعتي و اطرح
با گسترش روابط تجااری و صانعتي اياران باا کشاورهای      . مجلس شورای ملي رسید

قانون عالئم تجاری ايران تغییر کرد و قانون ثبت عالئم تجااری و اختراعاات   ، پیشرفته
ايان   27 و 26طباق ماواد   . به تصويب رساید  1310تیر  15ماده در  51در سه فصل و 

 مختارع  دهد وبه مخترع يا کاشف حق انحصاری مي اختراع يا اکتشاف هر نوع ،قانون
اصالحیه اين قاانون باه    1337در سال . برای برخورداری از آن بايستي آن را ثبت کند

قاانون جدياد   . شاد اجرا مي 1386اين قانون تا سال (. 1381، نوروزی) تصويب رسید
 ةدر راستای اجرای بناد الاف مااد   ، ي و عالئم تجاریطرح های صنعت، ثبت اختراعات

در هفاتم آباان   ، اجتمااعي و فرهنگاي کشاور   ، اقتصادی ةقانون برنامه چهارم توسع 45
باه   23/11/86 ماده به تصويب مجلس شورای اساالمي و در تااريخ   66در  1383سال 

 .  تأيید شورای نگهبان رسید
اماور حقاوق    ةختراعاات بارای ادار  عالئم و ا، هاثبت شرکت دايره، 1337در سال 

ثبت  ةها و مالکیت صنعتي که وظیفثبت شرکت ةشد و سپس ادار مالکیت فکری ايجاد
، عالئام و اختراعاات را بار عهاده داشات     ، مؤسسات غیر تجاری، های تجاریشرکت

کل ثبت اسناد و امالک به ساازمان ثبات    ةبه دنبال تبديل ادار 1352در سال  ايجاد شد
ثبات   اداره کال  ها و مالکیت صنعتي نیز باه نام اداره ثبت شرکت، مالک کشوراسناد و ا
ثبات  »کال متشاکل از دو اداره    ةايان ادار . تغییار يافات   ها و مالکیات صانعتي  شرکت
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وظیفه ثبت عالئم تجاری و اختراعات بر عهاده   و« مالکیت صنعتي»و اداره « هاشرکت
ات اندکي پس از پیروزی انقاالب اساالمي   اين اداره با تغییر. اداره مالکیت صنعتي بود

 .  و در حال حاضر نیز فعال است هداد ادامه نیز به فعالیت خود
به دلیل ماهیات کااالی داناش تاوأم باا عادم        ،نوآوری و کارآفريني مبتني بر دانش

نهادهاای ماالي    ،به ايان دلیال   است والبته دارای بازدهي بسیار باال ، اطمینان بسیار باال
الزم اوالً باراين اسااس   ؛ ها دارناد به پرداخت وام به اين فعالیت يل کمتریموجود تما

 بارای انجاام    و ثانیاً دولت ،وجود آيده های مالي جديد برای اين منظور بنهادکه  است
ساوم توساعه    ةقانون برنام 102و  101، 100های ماده. کمک مالي نمايد هااين فعالیت

بساتر حقاوقي الزم    تا حدودی، ری اسالمي ايرانجمهو اجتماعي و فرهنگي، اقتصادی
عماومي و  ) های دانش و مبتني بر داناش را برای حمايت مالي دولت برای ايجاد بنگاه

ما دقیقاً مشخص نیست که در اين رابطاه چاه اقادامات    ؛ ااستفراهم کرده( خصوصي
 در مسأله تأمین مالي کارآفريني داناش و مبتناي بار داناش    . صورت گرفته است عملي

چهارم توساعه بیشاتر ماورد توجاه قارار       ةقانون برنام 45ماده « ح» و« ز»، «و»بندهای 
 .  گرفت

 
 های کارآفرینی مبتنی بر دانشزیرساخت

ساوم   ةدر طاول اجارای برناما   ، با توجه به گسترش کارآفريني مبتني بر دانش در دنیاا 
ني مبتني بر داناش  کارآفري ةدولت همت بیشتری برای ايجاد بسترهای الزم برای توسع

و با الهام از تجربه کشاورهای پیشارفته و بعضاي از کشاورهای      کار بسته در ايران ب
، فناوری و صانعتي ، تحقیقاتي، های علميپارک به تأسیس نسبت، آسیای جنوب شرقي

شاهرک علماي و    1370ةدر دها . کارد اقادام  ها مراکز رشد مستقل و وابسته به دانشگاه
کاارآفريني مبتناي بار     ةزيرساختي بارای توساع   نهاداولین  نوانبه ع تحقیقاتي اصفهان

در  هاا براساس مصوبه شورای گسترش دانشگاه. تکوين و توسعه يافتدر ايران دانش 
هاای علماي و   مرکاز اساتاني ساازمان پاژوهش     8مبني بر تبديل وضاعیت   1381سال 

، هاای گایالن  انفناوری دراست پارک علمي و 8، صنعتي ايران به پارک علمي و فناوری
. وجاود آمدناد  ه يزد و مازنادان با  ، مرکزی، سمنان، فارس، خراسان، يجان شرقياآذرب

هاای تحقیقااتي و   گسترش ارتباطات باین ساازمان   ،هااصلي از ايجاد اين پارک هدافا
 .  های تحقیقاتي جديد ذکرشده استسسات و شرکتؤحمايت از م، صنايع

هاای کاارآفريني   ايجاد زير سااخت ، ارم توسعهچه ةقانون برنام 45ماده « اه»در بند
ها و مراکاز رشاد   با ايجاد و گسترش پارک« رشد فعالیت دانش محور») مبتني بر دانش
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در  ،ايان قاانون   کاردن  در راساتای اجراياي  . مورد تأکید قارار گرفات  ( علم و فناوری
 دتعادا  1386در ساال  کاه   طاوری باه  ؛ها گسترش يافتاين زير ساخت، های بعدسال

و مبتناي بار داناش در     بنگاه دانش 1395پارک که  20های تحقیقاتي و فناوری بهپارک
 1376در ساال ، همچنین. کنند افزايش پیدا کردمستقر بوده و فعالیت مي هایاين پارک

 56تعاداد آنهاا باه     1386اما در ساال   ؛گونه مرکز رشدی در کشور وجود نداشتهیچ
 . 1واحد بالغ گرديده بود

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه

يکي از صنايع مهم و کلیدی در عصر حاضر است که جايگاه  ،صنعت دانش
مقدمه کارآفريني در  ،کارآفريني در اين صنعت. دارد هدر کشورهای پیشرفت ایبرجسته

کارآفريني »های اکتشافي از ادبیات برداری از نتايج بررسيبا بهره. صنايع ديگر است
دو نتیجه به ، رسي تاريخي کارآفريني در صنعت دانش ايراندر بر« مبتني بر دانش

ضعیف و دانش و مبتني بر دانش در ايران بسیار  کارآفريني -آيد: الفمي دست
ند در ضعف و ناپايداری کارآفريني دانش تواحداقل شش عامل مي-ناپايدار است؛ ب

 د:مبتني بر دانش در ايران مؤثر باشو 
گذاری است که انگیزه الزم را برای سرمايهماهیت عمومي کاالی دانش  -1

 کند؛خصوصي روی آن و بر پايه آن را فراهم نمي
ة خصوص سرمايهب) مالي ةانساني و سرماي ةسرماي، فکری ةکمبود سرماي -2
ذير در پة اجتماعي و سرماية خطرو ضعف سرماي، قبل ازانقالب اندر دور( پذيرخطر

 بعد از انقالب؛

از  ،های کارآفريني آکادمیکساختني آکادمیک و زيرن فرهنگ کارآفريفقدا -3
و ضعف ، پس از انقالب ةهای علم و فناوری در قبل از انقالب و دو دهجمله پارک

 آنها در دهه اخیر؛

که عمدتاً موجب و سیاسي مانند وقوع انقالب و جنگ شرايط اجتماعي  -4
 ه است؛شدفريني در اين زمینه آناپايداری کار

، گری دولتپذيری در نظام اقتصادی که به دلیل تصدیابتضعف رقابت و رق -5
رويه و بیش از اندازه آن در صنايع دانش و مبتني بر دانش ايجاد بي، قاعدهدخالت بي

                                                                                                                                      
 1387وری وزارت علوم، امنبع: گزارش مکتوب معاونت فن .1
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سهم دولت و بخش ، تکوين نظام آموزشي ةهای اولیدر ايران به جز سال .شده است
رقابت  ،اين امر .عمومي درآموزش همیشه چندين برابر آموزش خصوصي بوده است

کننده و هم برای مصرف) پذيری کارآفرينان و حتي آزادی مبادله و انتخابو رقابت
 . ها را محدود کرده استدر اين حوزه( هم برای تولیدکننده

انگیزش کارآفريني در ايجاد  های تشويقي مناسب برایعدم اتخاذ سیاست -6
از گذاری مناسب عدم سیاست و باول بعد از انقال ةهای قبل از انقالب و دو دهسال

اثر ساير عوامل مرتبط ، گیری فرآيند کارآفرينيعالوه بر اثر منفي بر شکل ،دولت سوی
 . کندتضعیف مي باکارآفريني را نیز

ستي يدانش در ايران با کارآفريني دانش و مبتني بر ةدولت برای توسع، بنابراين
 حداقل پنج سیاست زير را دنبال کند: 

دانش را کاهش دهد و  خود در صنايع دانش و مبتني بر گریِتصدی -1
برای افزايش را  کمک مالي و....(، معافیت مالیاتي) های تشويقي مناسبسیاست
 گذاری افراد و بخش خصوصي در اين صنايع اتخاذ نمايد؛سرمايه

های برای پاسداری از دارايي را نظام مالکیت فکری مناسب، به موازات آن -2
 ها طراحي و پیاده سازی نمايد؛دانشمندان و کارآفرينان و دانشگاه، شکارانفکری دان

پذير گیری بازار سرمايه خطربه شکل، سازی آموزش عالي و تحقیقاتبا بازاری -3
 و افزايش عرضه سرمايه خطرپذير کمک کند؛

گسترش تحقیقات تکنولوژيک و کارآفريني آکادمیک جهت ها را دردانشگاه -4
 تشويق نمايد؛

های شهرک، های تحقیقاتياز جمله شهرک، های کارآفريني آکادمیکزيرساخت -5
 . را گسترش دهد های علم و فناوری و مراکز رشدپارک، علمي و صنعتي
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با استفاده از مرز  های دانشتحلیل کارايي اقتصادی بنگاه(. 1387) يعقوب، انتظاری
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