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آ زا

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

مقدمه

بــا نگاهــی گــذرا بــه تغییــرات و تحــوالت ســریع و شــگرفی کــه بــه
طــور روزافــزون در پیرامــون مــا واقــع میشــود ،میتــوان بــه ایــن
نتیجــه کلــی دســت یافــت کــه جوامــع بشــری در تمامــی ابعــاد و
شــئون مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،علمــی و
تکنولوژیکــی دســتخوش دگرگونیهــای بنیادینــی شــدهاند کــه
عنصــر ذاتــی و مشــترک تمامــی آنهــا ،نمــود یافتــن و بــارز شــدن
نقــش دانایــی و علــم بــه عنــوان منبــع و منشــأ اصلــی چنیــن تحوالتی
اســت .عامــل کلیــدی و اثرگــذار دیگــر بــر ایــن تحــوالت را نیــز
میتــوان کیفیــت تولیــدات و قابلیــت و تــوان پاســخگویی ســازمانها
بــه نیازهــای متکثــر و متنــوع جامعــه و گروههــای مختلــف اجتماعــی
برشــمرد .هــر یــک از ایــن عوامــل چــه بــه طــور مســتقیم و چــه بــه
صــورت تعاملــی و در ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگــر ،ایجــاد تغییــرات
و تحــوالت در چشــماندازها ،اهــداف ،سیاســتها و روشهــا را در
ســازمانهای مختلــف الزامــی کــرده اســت.
بدیهــی اســت برنامهریــزی و مدیریــت مؤثــر چنیــن ســازمانهایی
مســتلزم داشــتن درک و
برداشــتی سیســتماتیک
و هدفمنــد نســبت بــه
تحــوالت فــوق از یــک
ســو و شــناخت و تحلیل
عوامــل درونسیســتمی
از ســوی دیگــر اســت.

ﻣﻌ

ﯿﻦ

(تقیپورظهیر و حسنمرادی.)1385 ،
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در هــزاره ســوم ،از کارآفرینــی میتــوان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
موتورهــای رشــد و توســعه یــاد کــرد؛ تــا جایــی کــه یکــی از عوامــل
عمــده اقتصــادی منظــور شــده و بــه اعتقــاد برخــی از محققــان،
کارآفرینــی نــوشداروی مشــکالت اقتصــادی و تســریعکننده توســعه
اقتصــادی اســت .افزایــش فعالیتهــای کارآفرینانــه منجــر بــه افزایــش
تولیــد ناخالــص ملــی و در نتیجــه افزایــش درآمــد ملــی ،رفــاه و
آســایش در جامعــه میگــردد و از طریــق توســعه فضــای رقابتــی و
ارتقــای مؤلفههــای ســرمایه انســانی ،فنــاوری و نهادهــا بــه ارتقــای
بهــرهوری کمــک شــایانی مینمایــد .بــه طــور کلــی ،دالیــل مختلفــی
ســبب برانگیختــن افــراد بــه ســوی کارآفرینــی میشــود کــه برخــی
از مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :تحقــق ایدههــا از طریــق راهانــدازی
کســب و کار ،امــکان دســتیابی بــه شــغل مطلــوب و دلخــواه از طریــق
راهانــدازی کســب و کار مــورد عالقــه ،تمایــل بــه کســب درآمــد بیشــتر،
کشــف فرصتهــای کســب و کار کــه دیگــران بــه آن توجــه نکردهانــد،
و تحقــق اهــداف فــردی کارآفریــن ،همــراه بــا خدمترســانی بــه جامعــه
(پورآتشــی و پرهیــزکار.)1396 ،
دانشــگاه بــه عنــوان یــک نهــاد محــوری در جامعــه ،میتوانــد در
توســعه و ارتقــای کارآفرینــی مشــارکت حیاتــی داشــته باشــد .تمرکــز
برنامههــای درســی موجــود در دانشــگاهها ،آمادهســازی دانشــجویان
در مســیر شــغلی اســت کــه بــه عنــوان یــک کارمنــد در ســازمانهایی
بــا فرآینــد کاری یکنواخــت اســتخدام میشــوند.

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

آ زا
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گســترش مفهــوم کارآفرینــی ،نــوآوری و خالقیــت در کلیــه
زمینههــای تولیــدی و خدماتــی ،دانشــگاهها را ملــزم بــه توجــه
دقیــق بــه مفهــوم کارآفرینــی نمــوده اســت.

ﻟﻰ
ﻋﺎ

دانشــگاهها بــرای حفــظ موقعیــت برتــر خــود در تولیــد ،توزیــع و
انتشــار دانــش ،ناگزیــر از پذیــرش مفهــوم کارآفرینــی در آمــوزش
دانشــجویان ،انجــام پژوهشهــای نیازمحــور و کاربــردی و پاســخگویی
دقیــق بــه نیازهــای مشــاوره تخصصــی هســتند.

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

آ زا

دانشگاههای کارآفرین و مبتنی بر رویکرد نوآورانه:گذری بر مفاهیم ،اهداف و مأموریتها

تنهــا نمونههــای خاصــی از دورههــا دربــاره ایجــاد کســب و کار جدیــد،
مدیریــت نویــن و کارآفرینــی وجــود دارد ،بنابرایــن الزامــی اســت کــه
برنامــه درســی دانشــگاهها مــورد بازنگــری قــرار گیــرد .موضوعــات
درســی ،دورههــا و روشهــای آمــوزش نیازمنــد تغییــر هســتند .آمــوزش
نبایســتی و نمیتوانــد بــر دانــش ســاده و منظــم گذشــتهنگر تأکیــد
کنــد ،بلکــه بایــد راههایــی را کــه تواناییهــا و مهارتهایــی را کــه
جوانــان در آینــده بــه آن نیــاز دارنــد ،پــرورش دهــد (عزیــزی و عزیــزی،
.)1395

انجــام رســالت دانشــگاه از طریــق روشهــای مرســوم و ســنتی ،نــه
تنهــا بــه کاهــش مشــکالت موجــود کمکــی نمینمایــد ،بلکــه موجــب
ایجــاد بحرانهــای جدیــدی خواهــد شــد کــه ضــرورت ایجــاد
تغییــرات اساســی در برنامههــا و مدیریــت و رهبــری دانشــگاهها
را الزامــی مینمایــد.

ﻣﻌ

بحــث کارآفرینــی در دانشــگاهها تــا کنــون بیشــتر بــر جنبههــای
آمــوزش و ترویــج ایــن مفهــوم تأکیــد داشــته و ایجــاد دانشــگاه
کارآفریــن در دو بعــد ســختافزاری و نرمافــزاری نیازمنــد ارائــه
چارچــوب مفهومــی دقیــق اســت کــه از طریــق مطالعــات تطبیقــی و
انجــام پژوهشهــای کاربــردی و توســعهای امکانپذیــر خواهــد شــد
(تقیپورظهیــر و حســنمرادی.)1385 ،

ﯿﻦ

دالیلــی کــه تغییــر دانشــگاههای فعلــی بــه ســمت و ســویی کارآفریــن و
نوآورانــه را بــه امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر مبــدل ســاخته ،میتوانــد
در قالــب مــوارد ذیــل خالصــه گــردد:
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جهت تبدیل شدن

تــا قبــل از دهــه  1980نقــش دانشــگاهها عمدتــاً انتقــال دانــش بــود.
در اواســط ایــن دهــه ،تصمیمگیــران آمــوزش عالــی بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه دانشــگاه بایــد بــه یــک محیــط پویــا تبدیــل شــود و
تغییــر و تحوالتــی از جملــه
خلــق و انتشــار ایدههــای نــو
در ســاختار خــود ایجــاد کنــد.
اولیــن قــدم در ایــن راه تصویــب
قانــون مدیریتــی جدیــد بــود
کــه ســبب ایجــاد رابطــه بیــن
مدیــران و دانشــگاهیان میشــد.
در نتیجــه شــیوه جدیــدی از
مدیریــت در دانشــگاهها بــرای
آنکــه کارآمدتــر عمــل کننــد
شــکل گرفــت .دانشــگاههای
قدرتمنــد در دهههــای اخیــر بــا توجــه بــه انتظــار محیــط و هوشــمندی
ذاتــی خــود دچــار تحوالتــی شــدهاند .ایــن تحــوالت ،دانشــگاه بــا فاصلــه
از جامعــه و صنعــت را بــه ســازمانی کامــ ً
ا در ارتبــاط هوشــمندانه و
ســازمانیافته بــا صنعــت و جامعــه بــهویــژه در جهــت شناســایی و رفــع
نیازهــای واقعــی آنهــا تبدیــل کــرده اســت (ســعدی و همــکاران.)1396 ،

آ زا

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

به دانشگاه کارآفرین
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دانشگاههای آموزشمحور

دانشگاههای آموزشمحور و
پژوهشمحور

دانشگاههای آموزشمحور،
پژوهشمحور و کارآفرین

نقش :دفاع از حقایق

نقش :کشف حقیقت

نقش :تولید ارزش

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

دانشگاه نسل اول

دانشگاه نسل دوم

دانشگاه نسل سوم

آﻣ
ﻪ

ﺷﻰ
ﻮز

گســترش مرزهــای ســاختاری (ماننــد ایجــاد دفتــر انتقــال فنــاوری)
و ایجــاد ســازوکارهایی جهــت تعامــل بــا محیــط خــارج از دانشــگاه
(یعنــی صنعــت و منطقــه)
ایجــاد تنــوع در منابــع مالــی دانشــگاه کارآفریــن کامــ ً
ا وابســته بــه
بودجــه دولتــی نیســت ،بلکــه دارای جریانهــای نــوآوری چندگانــه و
مــوازی اســت.

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

مأخذ :سعدی و همکاران1396 ،

هدف:
 تأمین نیازهای دانشجویان ازطریق آمادهسازی دانشجویان
برای محیط کار
 تربیت متخصص  +دانشمند +کارآفرین

ﻟﻰ
ﻋﺎ

هدف:
هدف:
 تمرکز بیشتر بر آموزش بومیسازی ارزشهای فنی ،حرفهای و کاربردیمالی ،اجتماعی و فرهنگی  -تربیت متخصص +
 تربیت متخصصدانشمند

ایجــاد هســته رهبــری قــوی :دانشــگاه کارآفریــن دارای مدیریتــی
قــوی اســت کــه بــا داشــتن چشـمانداز و تنظیــم راهبردهــا آن را اداره
میکنــد.

آ زا
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جدول  :1سیر تحولی دانشگاهها

برحســب بررســی پنــج دانشــگاه برجســته اروپایــی ،مســیرهای تغییــرات
ســازمانی جهــت تبدیــل شــدن بــه دانشــگاه کارآفریــن را ایــن گونــه
میتــوان جمعبنــدی کــرد:

ﻣﻌ

ایجــاد پایــه دانشــگاهی قــوی جهــت بهتریــن بــودن در بیــن ســایر
دانشــگاهها و داشــتن تحقیقــات چندرشــتهای و بینرشــتهای ضــروری
اســت.

ﯿﻦ

ایجاد فرهنگ کارآفرینی یکپارچه در کل مؤسسه دانشگاهی
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ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

به دليـــل نقـــش و جايگـاه ويـژه كارآفرينـــان در رونـد تحول اقتصـادي،
بســـياري از دولتهــا در كشــورهاي در حــال توســعه و توســعهيافته
تــاش ميكننــد بــا حداكثــر امكانــات و بهرهبــرداري از دســتاوردهاي
تحقيقاتي ،شمار هر چـــه بيشـــتري از جامعـه را كـه داراي ويژگـيهـاي
كـــارآفريني هســـتند ،بـه آمـــوزش در جهـت كـــارآفريني و فعالیتهای
كارآفرينانــه ،تشــويق و هدايــت كننــد .لــذا دانشــگاه كارآفريــن بــه
عنـــوان اصـليتـــرين مركـــز رشــد و پــرورش افــراد كارآفريــن ،ايدههــا
و روشهــاي كارآفرينانـــه ،نقـــش حيـــاتي را ايفـــا ميكننــد( .تقیزاده و
محمدپــور شــاطری.)1387 ،

آﻣ
ﻪ
ﺷﻰ
ﻮز
ﻟﻰ
ﻋﺎ

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

آ زا

مفهوم دانشگاه كارآفرين
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ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

1983

اتزکتوز

دانشگاههایی که به اعتبارات مالی جدید مثل اختراعات ثبت
شده ،قراردادهای پژوهشی و همکاری با شرکتهای خصوصی
توجه دارند.

آﻣ
ﻪ

سال

نویسنده

تعاریف

ﺷﻰ
ﻮز

دانشگاه کارآفرین شامل :ایجاد سرمایهگذاری و کسب و کارهای
کریسمن،
 1995هینس و فراسر جدید توسط اساتید ،کارکنان و دانشجویان است.

1998

روپکه

دانشگاه کارآفرین میتواند در قالب سه مفهوم :خود دانشگاه
به عنوان یک سازمان کارآفرین ،تبدیل اعضاء دانشگاه به
کارآفرینان و تعامل مستمر دانشگاه با محیط باشد.

1999

سابوتزکی

دانشگاهی کارآفرین است که دانشگاه و بخش تجاری ،مشارکت
نزدیکی برای دسترسی به منابع بودجه خارجی داشته باشند.

2002

کربی

دانشگاه کارآفرین باید توانایی نوآوری ،تشخیص و ایجاد فرصت
کارکردن در گروه ،ریسکپذیری و پاسخ به چالشها را داشته
باشد.

2008

شاتوک

ﻟﻰ
ﻋﺎ

1995

دییل

دانشگاهی که تکنولوژی را به منظور سرمایهگذاری تحقیقات
دانشگاهی با نتیجه تجاری شدن تحقیقات انتقال میدهد.

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ
ﻣﻌ

مأخذ :سعدی و همکاران1396 ،

ﯿﻦ

کارآفرینی ،انعکاس نهادی یک محیط در حال تغییر و ظرفیت
دانشگاهها برای تولید نوآوری از طریق ایدههای جدید است.

آ زا

دانشگاههای کارآفرین و مبتنی بر رویکرد نوآورانه:گذری بر مفاهیم ،اهداف و مأموریتها

جدول  :2تعاریف دانشگاه کارآفرین

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ
آﻣ
ﻪ
ﺷﻰ
ﻮز

سرمایهســازی دانــش :سرمایهســازی دانــش از دیــدگاه وی اســاس
توســعه اجتماعــی و اقتصــادی اســت و نقــش دانشــگاه را در جامعــه ارتقا
میدهد.
همبســتگی :دانشــگاه کارآفریــن از نزدیــک بــا صنعــت و دولــت تعامــل
دارد و یــک بــرج عــاج منــزوی از جامعــه نیســت.
اســتقالل :دانشــگاه کارآفریــن نســبتاً مؤسســه مســتقلی اســت و یــک
وابســته بــرای مؤسســه دیگــری محســوب نمیشــود.
هیبریداســیون :رفــع تنشهــای بیــن ویژگیهــای همبســتگی
و اســتقالل باعــث ایجــاد انگیــزه جهــت ایجــاد شــکلهای ســازمانی
هیبریــدی (پیونــدی) بــرای داشــتن همزمــان هــر دو ویژگــی میگــردد.

ﻟﻰ
ﻋﺎ

مدل دانشگاه کارآفرین

اتزکویتــز در ســال  2004مدلــی را بــرای دانشــگاه کارآفریــن معرفــی
کــرده اســت کــه ایــن مــدل در قالــب مجموع ـهای از ویژگیهــای بــه
هــم پیوســته قابــل تبییــن اســت .وی معتقــد اســت ایــن ویژگیهــا
از تحلیــل کارآفرینــی دانشــگاهی در آمریــکا ،اروپــا و آمریــکای التیــن
حاصــل شــده اســت .ایــن  5ویژگــی کــه از نظــر وی در تنــش خالقانهای
بــا هــم قــرار دارنــد ،بــرای نــوآوری بســیار مهــم بــوده و در شــکل بهینــه
یــک دانشــگاه کارآفریــن ،ایــن عناصــر در تعــادل بــا هــم قــرار دارنــد.
ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از:

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

آ زا

دانشگاههای کارآفرین و مبتنی بر رویکرد نوآورانه:گذری بر مفاهیم ،اهداف و مأموریتها

21

ﻣﻌ

ﯿﻦ

22

آﻣ
ﻪ

ﺷﻰ
ﻮز
ﻟﻰ
ﻋﺎ
ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

آ زا

دانشگاههای کارآفرین و مبتنی بر رویکرد نوآورانه:گذری بر مفاهیم ،اهداف و مأموریتها

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

بازتابپذیــری  :منظــور ،نوســازی دائمــی ســاختار داخلــی دانشــگاه
بــه لحــاظ ارتبــاط آن بــا تغییــرات صنعــت و دولــت اســت .از دیــدگاه
اتزکویتــز ،دانشــگاهها تاکنــون شــاهد دو تغییــر اساســی یــا انقــاب
بودهانــد .انقــاب اول در اواخــر قــرن نوزدهــم بــوده اســت کــه کشــف
دانــش جدیــد یــا تحقیقــات ،عــاوه بــر آمــوزش جزو اهــداف دانشــگاهی
قــرار گرفتــه اســت و دومیــن انقــاب نیــز در دهههــای اخیــر بــوده کــه
تبدیــل دانــش بــه فعالیــت اقتصــادی در کنــار آمــوزش و تحقیــق بــه
کارکردهــای دانشــگاه اضافــه شــده اســت .از دیــدگاه کالرک  ،کارآفرینی
مشــخصهای از سیســتم اجتماعــی دانشــگاه اســت کــه شــامل تمامــی
بخشهــا و مراکــز تحقیقاتــی و اعضــای علمــی آن میشــود .دانشــگاه
کارآفریــن در جســتجوی تغییــرات اساســی در ویژگیهــای ســازمانی
خــود بــرای رســیدن بــه وضعیتــی امیدبخــش در آینــده میباشــد .وی
بیــان مــیدارد دانشــگاههای کارآفریــن در جســتجوی تبدیــل شــدن
بــه دانشــگاه مســتقلی هســتند کــه نقشآفرینــان مهمــی در وضعیــت
آینــده خــود میباشــند (فکــور.)1387 ،

بــرای تبدیــل یــک دانشــگاه بــه دانشــگاه کارآفریــن ســه مرحلــه وجــود
دارد کــه کیفیــت هــر مرحلــه معمــوالً و ضرورت ـاً بــر اســاس کیفیــت
مراحــل قبلــی اســت و البتــه ممکــن اســت ترتیــب مراحــل بــر حســب
ویژگیهــای محیطــی معکــوس گــردد.

ﻣﻌ

مرحلــه اول :مؤسســه دانشــگاهی بایــد دیدگاهــی راهبــردی بــرای خــود
اتخــاذ کــرده و توانایــی تنظیــم و تعییــن اولویتهــای خــود را کســب
کنــد.
مرحلــه دوم :مؤسســه دانشــگاهی نقــش فعالــی را در تجاریســازی
داراییهــای فکــری حاصــل از فعالیتهــای اســاتید و دانشــجویان خــود
پیــدا میکنــد.
مرحلــه ســوم :مؤسســه دانشــگاهی نقــش پیشــرویی را در بهبــود محیــط
نــوآوری محلــی خــود از طریــق همــکاری بــا صنعــت و دولــت ایفــا
میکنــد( .پیکریفــر و مهنــگار)1391 ،
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ﻪ
ﺷﻰ
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آ زا

 تبــادل دانــش؛ کــه در آن پذیــرش گســترش صنعتــی پیامدهــایاقتصــادی تحقیــق دانشــگاهی از طریــق ارتبــاط و آمــوزش و خلــق
اســتاندارد را بــه دنبــال دارد و معمــوالً موانــع قانونــی خاصــی بــرای
اســتفاده از ایــن دانــش وجــود نــدارد.
 تولیــد دانــش؛ کــه بــه معنــای فــروش مجــوز بــرای ثبــت محصــوالتدانــش دانشــگاهی در داخــل و خــارج از حیطــه دارایــی هوشــی و ذهنــی
ا ست .
 رابطــه دانــش؛ در برگیرنــده روشهــای ارائــه خدمــات دانشــگاهی،جمــعآوری و مشــارکت در خلــق و بســط ســرمایه فکــری ،رازهــای
تجــارت ،فــوت و فــن و تاکتیــک دانــش اســت.
 مشــارکت دانــش؛ بــه معنــای مشــارکت و همــکاری دانشــگاهها درجهــت دســتیابی بــه پیامدهــای بهینــه رشــدیافته اســت.

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

در ایجاد دانش جدید

ﻟﻰ
ﻋﺎ

تکامل نقش دانشگاه

دانشــگاه کارآفریــن ســه هــدف اصلــی خــود را بــه هــم ربــط میدهــد:
آمــوزش ،پژوهــش و ارائــه خدمــت بــه جامعــه.
از نظــر مؤسســات آموزشــی ،ایــن امــر بــدان معنــا اســت کــه یــک
ســاختار دانشــگاهی در کنــار آمــوزش ســنتی و عملکردهــای تحقیقاتــی،
دفتــر تبــادل فنــاوری و الگودهــی فعــال نتایــج تحقیــق از ســوی
دانشــگاه نیــز قــرار میگیــرد و ایــن یعنــی خلــق رقابتهــای کارآفرینــی
در میــان اعضــای دانشــگاه و موقعیــت فعــال تولیــد و اجــرای دانــش
دانشــگاهی بــرای محیــط کارآفرینــی و کمــک بــه جامعــه در درون و
بیــرون دانشــگاه کــه خــود حامــی روندهــای انتقــال دانــش از چهــار
طریــق متفــاوت اســت.

ﻣﻌ

ﯿﻦ

)(Mets, Tonis, 2009
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مدل مفهومی پیشنهادی صالحیتهای کارآفرینی
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(پورآتشی و پرهیزکار)1396 ،

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

دانشــگاه کارآفریــن دارای ویژگیهایــی اســت کــه آن را از دانشــگاههای
نســل اول و دوم متمایــز میکنــد .شــاهوردانی ( )1389بــه نقــل از
تــراچ تنبــرگ برخــی از ویژگیهــای دانشــگاه کارآفریــن را بــه شــرح
زیــر عنــوان کــرده اســت:

آﻣ
ﻪ
ﺷﻰ
ﻮز

آ زا

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

دانشگاه کارآفرین

ﻟﻰ
ﻋﺎ

ویژگیهای

 در دانشگاه کارآفرین ،دانشجویان مانند مشتری هستند؛ دردانشــگاه کارآفریــن ،تشــویقهای ســنتی کاهــش امــا موقعیــت وجایــگاه دانشــگاه ارتقــاء مییابــد؛
 دانشگاههای کارآفرین ناگزیر از کسب درآمد هستند؛ بررســی و تعییــن مهمتریــن و فوریتریــن نیازهــای اقتصــادی وتولیــدی جامعــه کــه تأمیــن تمــام یــا بخشــی از آنهــا مســتلزم
برنامههــای آموزشــی جدیــد اســت؛
 برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا صاحبــان و متخصصــان صنایــع بــه منظورمشــارکت آنــان در تدویــن محتــوای آموزشــی مناســب و کاربــردی در
تأمیــن نیازهــا؛
 هدایــت و جهتدهــی بــه فعالیتهــای پژوهشــی دانشــگاهها درمســیر شناســایی نیازهــا و روشهــای تأمیــن آنهــا؛
 لــزوم شناســایی و بــه کارگیــری روشهــای مؤثــر آموزشــی در برگزاریدورههــای آموزشــی موردنیــاز و پیشبینیشــده و تدویــن نظــام جامــع
ارزشــیابی و محتوایــی بــا توجــه بــه مالکهــای آمــوزش کارآفرینــی.
صنعــت و دانشــگاه کارآفریــن ،مرتبــط و هماهنــگ بــا هــم از ابزارهــای
ضــروری بــرای رســیدن بــه توســعه ملــی هســتند (ســعدی و همــکاران،
.)1396
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تعيين وظايف و مأموريتهاي

احمدپورداریانــی و همــکاران ( )1383در پژوهشــی بــه بررســی
تجــارب کارآفرینــی در بیســت و یــک کشــور پرداختــه و بــه نتایــج
کلــی ذیــل دســت یافتهانــد:
 سیاســتهای اتخاذشــده و تقویــت ظرفیــت کارآفرینــی یــکجامعــه ،بیشــترین تأثیــر را در ســطح فعالیتهــای کارآفرینــی
خواهــد داشــت.
 تأثیــر مشــارکت زنــان در کارآفرینــی ،ضــرورت همیشــگی اقتصــادمیباشــد.
 سیاس ـتها بایــد افــراد زیــر  25ســال و بــاالی  44ســال را بــرایشــرکت در فرآینــد کارآفرینــی تشــویق کننــد.
 هــر دولتــی کــه متعهــد بــه پیشــرفت اقتصــادی اســت بایــدحمایتهــای الزم را بــرای کلیــه جنبههــای سیســتم اقتصــادی
کــه هدایتکننــده و حمایتگــر افزایــش ســطوح فعالیتهــای
کارآفرینــی میباشــد ،فراهــم نمایــد.
 سیاســتها بایــد تعیینکننــده توســعه ســرمایهگذاریهایریســکپذیر و برانگیختــن انگیزههــای افــراد خصوصــی بــرای
ســرمایهگذاری باشــد.
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ﻣ

 .4انجــام تعامــات محيطــي بــا ســاير مراكــز ،مؤسســات تحقيقاتــي،
دانشــگاهها ،دســتگاهها ،نهادهــا ،بنگاههــا و ســازمانهاي كارآفريــن
در ســطح ملــی و فراملــی در جهــت ترويــج كارآفرينــي

آﻣ
ﻪ

ﺷﻰ
ﻮز

 .5انجـــام مشـاورههـاي راهبـــردي مـديريتي در زمينـه ايجـاد كسـب و
كـــار جديـــد ،توســـعه كسـب و كارهـــاي كوچـك در ســـطح ملی براي
بنگاههــا ،مؤسســات ،دســتگاهها ،نهادهــا و سازمانهـــاي اجتمـــاعي،
اقتصـــادي ،سياســـي ،فرهنگــي ،ورزشــي ،هنــري و حقوقــي

بــر ایــن اســاس اهــداف تشــکیل دانشــگاه کارآفریــن را میتــوان در
قالــب مــوارد ذیــل دانســت:

ﻟﻰ
ﻋﺎ

 .8مستندســازي تجربيــات كارآفرينــان (تقــیزاده و محمدپــور
شــاطری.)1387 ،

ﻣﻌ

 .2ترويــج و اشـــاعه تفكــر و روحيـــه كـــارآفريني در بـــين جامعـــه
دانشـــگاهيان (اسـاتيد ،دانشـجويان ،مــديران ،مشــاوران ،كارشناســان
و كاركنــــان واحدهــاي دانشــگاهي)

 .7عرضــه خدمــات كارآفرينــي بــه اســاتيد ،دانشــجويان ،مديــران،
كاركنــان و نهادهــاي مرتبــط بــا مراكــز كارآفرينــي

ﺸﻪ
ﺪﯾ
د اﻧ

 .1آموزش و پـــرورش دانـشآموختگـــاني خلّـاق ،نــــوآور ،پايبنــد بــه
اصــــول اخالقــــي و پــــذيراي مسئوليت اجتمـــاعي جهـــت ايجـــاد و
راهانـــدازي كســب و كار ،تحصيــل درآمــد و سرمايهگـــذاري در توســعه
كســب و كار

 .6ايجــاد ،تجهيــز و توســعه مركــز كـــارآفريني بـــه عنــوان قطب اصـــلي
آمـــوزش كـــارآفريني در سطح كشور

آ زا
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 در کشــورهای اروپایــی عضــو بلــوک شــرق ســابق کــه نظــام اقتصــادیآنهــا در حــال گــذر از اقتصــاد بســته بــه اقتصــاد بــازار آزاد میباشــد،
توســعه ،بســط و ترویــج کارآفرینــی در دســتور کار دولتهــای آنهــا
قــرار گرفتــه و در ایــن مــورد بــه شــدت بــه کمکهــای فنــی مشــاورهای
خــارج از کشورشــان وابســته شــدند.
 در کشــورهای تــازه توســعهیافته ماننــد تایــوان و مالــزی ،توجــهخاصــی بــه کارآفرینــی شــده و نتایــج آن در رشــد اقتصــادی مشــهود
اســت.

 .3انجــام پژوهشهــاي علمــي ،كاربــردي و توســعهاي در زمينــه
شــناخت موانــع ،مشــكالت و توســعه كارآفرينــي
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نسل چهارم

بــا گذشــت زمــان بحــث دانشــگاههای نســل ســوم مطــرح شــد.
دانشــگاههای نســل ســوم کــه بــه عنــوان دانشــگاههای کارآفریــن
نیــز مشــهور شــدند در راســتای ارتقــای مســئولیت اجتماعــی وظیفــه
یافتنــد تــا در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه خــود نیــز مؤثــر
باشــند و در ثروتآفرینــی و کارآفرینــی و کاربــردی کــردن علــوم نقــش
مؤثرتــری ایفــا نماینــد .در حالــی کــه در نــگاه ســنتی ،علــم و ثــروت
دو ســر طیفــی متفــاوت بودنــد و بــرای دانشپژوهــان حتــی تفکــر
ثروتآفرینــی مذمــوم تلقــی میشــد ،در نــگاه و پارادایــم جدیــد ،کســب
و آفرینــش ثــروت از علــم ،عیــن ثــواب بــود .ظهــور مفاهیــم نوینــی چون
اقتصــاد دانشبنیــان و توســعه دانشمحــور بــه جــا افتــادن ســریع
ایــن نقــش دانشــگاهها در اذهــان عمومــی کمــک کــرد .دانشــگاهها از
نــگاه ســنتی ارائــه دانــش آکادمیــک فاصلــه گرفتنــد و بــه تأمیــن نیــاز
جوامــع روی آوردنــد و آمــوزش براســاس نیــاز جامعــه و دانشــجو انجــام
میگرفــت.
مشارکتهای بینالمللی بخش مهمی از دانشگاه کارآفرین است.
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ترویــج فرهنــگ ریســک کــردن ،ایجــاد تعلــق خاطــر بــه کارآفرینــی،
آزادی علمــی ،فرهنــگ ارج نهــادن ،مدیریــت اســتعدادها ،ایجــاد فضــای
کارآفرینــی مناســب ،فرهنــگ کار گروهــی ،معرفــی اعضــای هیــأت
علمــی کارآفریــن بــه عنــوان الگــو و مشــارکت آنهــا در تصمیمگیــری
و سیاســتگذاری و توجــه و ارجگــذاری دانشــجویان کارآفریــن از
مؤلفههــای فرهنــگ کارآفرینــی اســت( .گودرزونــد چگینــی)1397 ،
از ســوی دیگــر دانشــگاههای کارآفریــن معمــوالً براســاس توانمندیهــای
تخصصــی خــود و یــا منطقــه جغرافیایــی کــه در آن فعالیــت میکردنــد،
نهادهــای تخصصــی خــود را شــکل دادهانــد .بــرای مثــال دانشــگاههایی
کــه تخصــص مهندســی دارنــد نهادهای فنــی و یــا نهادهای بینرشــتهای
کــه بــا مســائل فنــی درگیــر اســت را بــه راه میاندازنــد و دانشــگاههای
پزشــکی ،نهادهــای پزشــکی و یــا نهادهــای بینرشــتهای کــه بــا رشــته
پزشــکی (بــه صــورت اعــم آن) ســروکار دارنــد را تأســیس مینماینــد
و از ایــن طریــق ،نوآوریهــا حــول تخصــص نهادینــه میشــوند .بــه
همیــن شــکل و بــه تناســب دســتهبندی جغرافیایــی ،دانشــگاههایی کــه
در منطقــه کشــاورزی فعالیــت میکننــد بیشــتر بــه تأســیس نهادهــای
تخصصــی حــول موضــوع کشــاورزی و نوآوریهــای علمــی در حــوزه
کشــاورزی روی میآورنــد و نوآوریهــا حــول مســائل منطقـهای درگیــر
مســائل سیاس ـتگذاری ،بازرســی ،تحقیــق ،آموزشهــای کاربــردی و...
در ایــن حــوزه میشــوند .دانشــگاههای کارآفریــن بــه واســطه ایــن کــه
قــرار اســت علــم را کاربــردی نماینــد و از علــم ثــروت آفریننــد ،وادار
شــدند تــا بــه نیازهــای اقتصــادی جامعــه توجــه بیشــتری نشــان دهنــد
و در عرصههــای مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه خــود
(و یــا ســایر جوامعــی کــه در آنجــا شــعبه تأســیس میکننــد) حضــور
پررنگتــری داشــته باشــند.

در دانشــگاههای کارآفریــن ،مســئله تحقیــق بــازار و ایــن کــه چــه
محصوالتــی بــازار بهتــری خواهــد داشــت و جامعــه بیشــتر بــه چــه
خدمــات و کاالهایــی نیــاز دارد ،اهمیــت ویــژهای یافتــه و تجاریســازی
خدمــات علمــی و پژوهشــی بــا ظهــور شــرکتهای دانشبنیــان از
شــمول وظایــف دانشــگاهها شــد (غفرانــی.)1396 ،
بــه عبــارت بهتــر ،از دیــدگاه پورآتشــی و پرهیــزگار ( ،)1396ظهــور
دانشــگاه کارآفریــن پاســخی بــه اهمیــت روزافــزون دانــش در نظــام
ملــی و ناحیـهای و نــوآوری و شــناخت جدیــد از دانشــگاه اســت؛ یعنــی
نهــادی کــه عامــل انتقــال دانــش و فنــاوری و منبــع اختراعــات خالقانــه
بهشــمار مــیرود .دانشــگاه کارآفریــن براســاس تجاریســازی و
کاالســازی نهــاده شــده اســت .تجاریســازی ،بــه ارایــه خدماتــی ماننــد
دورههــای آموزشــی ،خدمــات مشــاورهای و فعالیتهــای توســعهای؛ و
کاالســازی ،بــه ارائــه خدماتــی ماننــد ثبــت اختــراع ،مجــوز یــا کســب و
کارهــای نوپــا توســط دانشــجویان میپــردازد.

بــه عبــارت دیگــر ،دانشــگاه کارآفریــن ،دانشــگاهی اســت کــه کارآفرینی
علمــی در آن بتوانــد نیرویــی بــرای رشــد اقتصــادی ایجــاد کنــد و باعــث
رقابــت در بازارهــای جهانی شــود.
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چنیــن دانشــگاهی بایــد دو وظیفــه را انجــام دهــد :اول ،کارآفرینــان
آینــده را آمــوزش دهــد تــا کســب و کاری ایجــاد کننــد و همچنیــن،
روحیــه کارآفرینانــه را در دانشــجویان و در تمــام حوزههــا توســعه دهــد.
دوم ،مراکــز رشــد کســب و کار را ســازماندهی نمایــد ،پــارک فنــاوری
و مــواردی نظیــر آن را ایجــاد کنــد ،دانشــجویان را در ایــن ســازمانها
درگیــر کنــد و بــه کمــک آنهــا دانشــجویان و دانشآموختــگان را در
ایجــاد کســب و کار یــاری کــرده و همچنیــن ،بتوانــد از نظــر مالــی
اســتقالل پیــدا کنــد .بــر ایــن اســاس ،دانشــگاه کارآفریــن نــه تنهــا در
پاســخگویی بــه نیازهــا و انتظــارات متنــوع محیــط خــود موفــق اســت،
بلکــه برنامههــا و فرآیندهــای عملیاتــی آن بــرای اشــاعه فرهنــگ
کارآفرینــی و ارتقــای صالحیتهــای کارآفرینــی دانشــجویان مــورد
بازبینــی قــرار گرفتــه اســت.

[ ]1احمدپــور داریانــی ،محمــود؛ شــیخان ،ناهیــد؛ و رضــازاده،
حجتالــه .)1383( .تجــارب کارآفرینــی در کشــورهای منتخــب،
تهــران :نشــر امیرکبیــر.
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