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  چکیده
شدن مبانی بینشی و ارزشی  الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت، الگویی است که با انضمامی

کارآفرین  هاست. مفهوم دانشگاه ترین آن آید که کارآفرینی یکی از مهم اسالمی پدید می
هاي آن و چگونگی تحقق آن در کشورهاي مختلف، از  یا دانشگاه نسل سوم، مدل

در جهت گوناگونی هاي  پژوهشو هاي اخیر بوده  موضوعات مهم و قابل تأمل در سال
به انجام رسیده است. مطالعۀ گستردۀ این آن هاي  ها و ویژگی شناسایی شاخصه

افزارهاي دانشگاه کارآفرین و  ن بر سختدهندۀ تمرکز پژوهشگرا ها نشان پژوهش
به دنبال  ،با رویکردي آمیختهحاضر به اقتضائات نرم است. پژوهش آنان توجهی  بی

با  و گیري دانشگاه کارآفرین در ایران بوده است شناسایی عوامل نرم و سخت شکل
به این نتیجه اي  یافته و مطالعۀ کتابخانه ساختار رویکردي کیفی و استفاده از مصاحبۀ نیمه

هاي اصلی (بازیگران  عد نرم داراي مؤلفهدانشگاه کارآفرین در ب دست یافته است که
عد کلیدي، هنجارها، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی، عوامل شخصیتی ـ انگیزشی) و در ب

هاي اطالعاتی ـ  ها ـ راهبردها، زیرساخت هاي اصلی (سیاست سخت داراي مؤلفه
هاي  نهادهاي پشتیبان، زیرساخت انسانی ـ سازمانی، زیرساخت ها ـ اي، زیرساخت اشاعه

و هاي مدیریتی (آموزشی ـ پژوهشی)،  ، پیوندهاي محیطی، نظام)محیطی ـ دولتی
  .استهاي مدیریتی (حمایتی ـ ارزشیابی و مالی)  نظام
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  مسئلهمقدمه و بیان 
براي مدتی  نخستین،ساله دارد. این نهاد در مراحل  صد دانشگاه نهادي اجتماعی است و قدمتی چند

پرداخت؛ اما براساس پویایی درونی دانشگاه و فشارهاي  ي آموزشی میها فعالیتبه تنها طو�نی 
نوزدهم انق�ب در اواخر قرن  نخستینیوست. دو انق�ب علمی به وقوع پ ،بیرونی بر ساختارهاي آن

مأموریت آموزش و تدریس، مأموریت پژوهشی را نیز بر بر  ع�وهرخ داده است که طی آن دانشگاه 
ها بر دانش علمی اواخر قرن بیستم روي  شدن نوآوري عهده گرفت. انق�ب علمی دوم براساس متکی

، مأموریت سومی را نیز بر عهده گرفتند و آن پیشین دو مأموریتبر  ع�وه ها دانشگاهکه طی آن  هداد
شناخته  کارآفریندانشگاه  ،یی که این نقش را بر عهده دارندها دانشگاهانه بود. امروزه فناورنوآوري 

توصیف و  »سیستمی اجتماعی«را  »دانشگاه کارآفرین« ،ادبیات .)Etzkowitz, 2013( شوند می
خصیت سازمانی دانشگاه دهد تا بتواند با تغییرات در سیستم به ش اي تازهتا نقش  کند تعریف می
شدن به  در حال تبدیل ها دانشگاهمتأثر از خود بسازد.  ۀبراي خود و جامع ي راتر مطلوب ۀخود، آیند

تنها خروجی بلکه فرایند اصلی دانشگاه در نظر  ي اجتماعی پایداري هستند که کارآفرینی نهها سیستم
 ۀشود که فرایندهاي خود، اعضاي خود و جامع میانگاشته گاه نهادي اجتماعی شود. دانش گرفته می

کند و از این طریق موجب  هاي کارآفرینانه هدایت می برداري از فرصت پیرامون را به شناسایی و بهره
  ).Wakkee et.al, 2019; Centobelli. et.al. 2019( شود توسعه و رشد اجتماعی می

در کنار توسعۀ  نهفعا� بایدي آموزش و پژوهش، ها مأموریتم، فراسوي دانشگاه در مأموریت سو
عنوان قطب  نقش خود را بهباید اقتصادي به توسعه و پیشرفت اجتماعی بپردازد. دانشگاه آینده 

خوبی ایفا کند.  علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در پیشرفت منطقه، کشور و جهان به
د مگر زمانی که دانشگاه به صورتی شفاف، کارآفرینی دانشگاهی را تنها یاب این مهم تحقق نمی

و فرهنگ اصلی و غالب دانشگاهیان و هنجارهاي محسوس و  بگیرداستراتژي اصلی خود در نظر 
با  .)Riviezzo et.al, 2019(ق و پیشران اصلی کارآفرینی باشد مشو ،محسوس رایج در دانشگاه غیر

یافته، صرف  ها و پارادایم اقتصادي حاکم بر جوامع توسعه صیص منابع دولتي تخها سیاستتغییر در 
پذیر نبود. این  هاي ک�ن بدون توجه به بازگشت سرمایه جایگاه خود را از دست داد و توجیه بودجه
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 شرفتیپ یرانیاـ  یاسالم يالگو يها ضرورت و نیکارآفر دانشگاه نرم و سخت عواملشناسایی 

و این  شدگسترش مرزهاي دانش براي عنوان فعالیتی  تحو�ت سبب تغییر نگرش به پژوهش به
و در کرده که صرف آن شده است تأمین را اي  که پژوهش باید حداقل هزینه انتظار به وجود آمد

ـ  انداز اجتماعی ، در چشمبه عبارت دیگر ؛)Ojewal, 2001(ایفاي نقش کند رشد و توسعۀ کشور 
ستد و  و داد صرفه، قابلِ به هاي خود را مقرون مجبورند دستاوردها و خروجی ها دانشگاهاقتصادي فعلی 

  .)Fini et.al, 2018(به اجتماع و محیط اقتصادي ارائه دهند  نیز پایدار
ي ها سالنیست و در  یافته جوامع توسعهدر جهان تنها مربوط به  کارآفریني ها دانشگاهتوسعۀ 

ترین د�یل  طورکلی مهم بهاند.  اي به این پدیده داشته اخیر اقتصادهاي نوظهور نیز توجه فزاینده
به سمت تحقق دانشگاه کارآفرین عبارتند از: با�رفتن نرخ بیکاري  در جهان ها دانشگاهحرکت 

ي ها پژوهششدن نقش  ررنگ، پها دانشگاههاي دولتی در ادارۀ  آموختگان، کاهش بودجه دانش
ر اقتصاد از تولیدمحور به بها، تغییر پارادایم حاکم  دانشگاهی در ایجاد مزیت رقابتی براي شرکت

و درنهایت بنیان،  عنوان عنصر کلیدي در تحقق اقتصاد دانش اه کارآفرین بهو نقش دانشگ بنیان دانش
 ,Kosgebهاي رقابتی جهانی توسعۀ کشور ( ایجاد مزیت آن برو تأثیر  ها دانشگاهشدن  المللی بین

2015; Savas B & Alkan, 2015(.  
از نسل  ها دانشگاه سو شاهد تأکید نظري بر گذر یک ازشده،  گفتهدر کشور ما با توجه به د�یل 

دیگر  و ازسوي ایم محور) و نسل سوم (کارآفرین) بوده محور)، به نسل دوم (پژوهش اول (آموزش
تأخیر و  ،اند و در این گذار دوم باقی مانده گاهدر نسل اول و  ها دانشگاهاي از  شاهدیم که بخش عمده
بحث کارآفرینی  ،ل حاضري کشور وجود دارد. در حاها دانشگاهمیان  ناموزونی ملموسی در

ایجاد  موارد، با از طریق چند واحد درسی یا در برخی ها دانشگاهدانشگاهی در ایران در بسیاري از 
و  فناوريي معدودي از طریق تأسیس مراکز رشد و پارك علم و ها دانشگاهمرکز کارآفرینی یا در 

شود (مرجایی و پورآتشی،  می چندان جدي و مستمر پیگیري آن به صورت نه مانندهایی  برنامه
1395(.  

ها  هاي دانشگاهی و ظرفیت آن بودن رشته نامتناسبهمچون ي کشور ها دانشگاهدر  وجود شرایطی
به  توجهی بیبا نیازهاي واقعی صنعت و جامعه، تأکید بیش از اندازه بر پژوهش صرف و 

ي متغیر و در موارد متعدد ها سیاست، ها پژوهشحاصل از  فناوريو انتقال دانش و  سازي تجاري
کشورهاي موفق، ارتباط غیرصحیح صنعت و خدمات با  ۀبه تجرب توجهی بیعالی،  اشتباه آموزش
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کشور  بنیان دانش توسعۀ اقتصاد و التحصی�ن دانشگاه وغیره سبب مشک�ت فراوانی در اشتغال فارغ
  را براي مردم به بار آورده است.فراوانی مطلوب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  که پیامدهاي ناشده 

تدوین الگو براي آن، در کشور مطرح شده است. موضوع پیشرفت و چند سالی است  سویی،از 
 .جهشی در مسیر تعالی ایران اس�می است یطراحی، تدوین و اجراي الگوي اس�می پیشرفت، گام

مبناهایی  ؛شود شی راهبري میواژۀ پیشرفت به معناي حرکت رو به جلو، از طریق مبانی بینشی و ارز
با تحقق الگوي  .)1391گیرد (ذوعلم،  که از نگاه به خدا، انسان، جامعه و طبیعت سرچشمه می

اش  اس�می پیشرفت، شاهد تولد تمدن نوین اس�می در بستر کشور خواهیم بود؛ تمدنی که ثمره
دي، اجتماعی، فرهنگی، هاي گوناگون علمی، اقتصا جانبه و رفع مشک�ت در عرصه پیشرفت همه
  المللی خواهد بود. سیاسی و بین

ترین  مهماز مثابه یکی  به بنیان دانشو توسعۀ کارآفرینی و اقتصاد هموارسازي  ،در حال حاضر
از یکی اجتماعی کشور و ـ  مبانی بینشی و ارزشی الگوي پیشرفت و موتور توسعۀ اقتصادي

وفور در سخنان رهبري  به ،ئل جاري و آیندۀ کشورعالی و کلید حل مسا کارکردهاي اساسی آموزش
سال رونق تولید و  ،از سوي رهبري نظام 1398که سال جایی تا آمده است؛  نظام دستی با�و اسناد 

از دانشگاه  .هاي اساسی نظام دانشگاهی کشور است گیري یکی از جهتاکنون اشتغال نامیده شد و 
رود نقش مؤثر و  رفت و حرکت رو به جلو انتظار میخواهان پیش بسان نهاد و نظام اجتماعیِ

جانبۀ اقتصادي جامعه و تسهیل و ترویج کارآفرینی و اقتصاد  نهادمندي را در فرایند پیشرفت همه
الگوي مسیسر محور در  اي کارآفرین و دانایی تحقق جامعهراستاي در سطح جامعه در  بنیان دانش

واضح است که شرایط خاص رپ .)1395 زاده، و عبداهللازاده  فپیشرفت ایفا کند (شری اس�می ـ ایرانی
هاي مختلف  و پیشرفت در عرصه بنیان دانش، نقش دانشگاه را در تحقق کارآفرینی و اقتصاد کشور

ي ما و ها دانشگاهنامناسب کنونی است. وضعیت ساخته نسبت به سایر نهادهاي اجتماعی دوچندان 
آن هاي فراوانی از کارکرد  سل اول و دوم دانشگاهی، منجر به انتقادها در ن اي از آن توقف بخش عمده
  .شده است بنیان دانشویژه اقتصاد مقاومتی  به اس�می ـ ایرانیدر مسیر پیشرفت 

 اس�می ـ ایرانیما معتقدیم اکنون که نظام جمهوري اس�می ایران در مسیر تدوین الگوي 
، بازنگري نقش و جایگاه و کارکرد قرار دارداهبردي ر يانداز پیشرفت و البته تحقق آن در چشم

عنوان یکی از ارکان نظام ملی نوآوري در پیشرفت کارآفرینی و تحقق  عالی و نهاد دانشگاه به آموزش
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 شرفتیپ یرانیاـ  یاسالم يالگو يها ضرورت و نیکارآفر دانشگاه نرم و سخت عواملشناسایی 

عوامل  آوردنِ و نیز فراهم هستند ـهاي اصلی الگوي پیشرفت  که همگی از افقـ  بنیان دانشاقتصاد 
پیشرفت  اس�می ـ ایرانیتحقق الگوي هاي  ضرورتل سوم، یکی از گذار از نسل اول و دوم به نس

کنونی ي کارآفرین در کشور در شرایط ها دانشگاهگیري  شکل .)1395 زاده، و عبداهللازاده  (شریفاست 
توجهی به  بی و شود میانگاشته پیشرفت کشور راستاي و تحقق آن گامی اساسی در داشته ضرورت 

ها،  ي دانشگاهی در مخازن دانشگاه و کتابخانهها پژوهششدن نتایج  نباراي جز ا این گذار، نتیجه
ناپذیر  هاي کشور، رکود اقتصادي، افزایش چالش اشتغال و پیامدهاي جبران رفتن سرمایههدر

  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی در پی نخواهد داشت.

  هاي پژوهش اهداف و پرسش
عنوان  سخت و نرم دانشگاه کارآفرین در کشور به هدف ما در این پژوهش شناسایی و معرفی عوامل

 دهندۀ در نگاه ما عوامل شکل است.پیشرفت  اس�می ـ ایرانیمهم الگوي هاي  ضرورتیکی از 
که هریک از کرد وجو  دانشگاهی و عوامل محیطی جست در عوامل درونباید دانشگاه کارآفرین را 

اند. تعامل  افزار قرار گرفته افزارو نرم یا همان سخت این عوامل، در طیفی از ابعاد اجتماعی و تکنیکی
عد سخت و نرم با یکدیگر، در درون دانشگاه و محیط پیرامونی منجر به نتایج قابل انتظار از دو ب

  دانشگاه کارآفرین خواهد شد.
: عوامل دانشگاه کارآفرین اینکه اصلی پژوهش عبارت است از پرسش، این هدفبا توجه به 

  چیست؟
 هاي دانشگاه کارآفرین چیست؟افزار سختعبارتند از: نیز فرعی پژوهش  هاي سشپر

 ؟کدامندافزارهاي دانشگاه کارآفرین  نرم

  پیشینۀ پژوهش
رین، روي ارائۀ مدل دانشگاه کارآف برتمرکز پژوهشگران  دهد میمطالعۀ جامع ادبیات نشان 

 شوند نامیده می» ي تکنیکیها ندينیازمبعد سخت یا «هایی بوده است که به اصط�ح  زیرساخت
)Muscio & Ramaciotti, 2019(.  سیستمی در نظر باید این در حالی است که دانشگاه کارآفرین را

اجتماعی ـ ي ها نیازمنديعد نرم یا ب«مورد نیاز فنی، داراي  هاي وجود زیرساخت بر گرفت که ع�وه
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نظر تاکنون پژوهشی مشابه تحقیق حاضر از  است. با همان اهمیت و بلکه بیشتر 1»اي زمینهفرهنگی ـ 
است. در این بخش نشده هاي دانشگاه کارآفرین در جهان انجام  مفهومی و چهارچوب ارائه شاخصه

گرفته در ایران در حوزۀ دانشگاه کارآفرین  ي صورتها پژوهشترین  ابتدا به ارائۀ نتایج مهم
از را شده در جهان  ي انجامها پژوهشه کارآفرین در دانشگا دهندۀ پردازیم. در ادامه عوامل شکل می

  .دهیم میبه صورت گزیده ارائه  )2019(تاکنون  1998
 کارآفرین دانشگاه ایجاد براي مدلی رائها«در پژوهشی با عنوان و همکاران صمد فدایی . 1
 دانشگاه ایجاد براي مدلی ارائهبه » آموزشی نظام در علم تولید و نگاري آینده يها تکنیکبر  مبتنی

 نشان اند. نتایج ایران پرداخته آموزشی نظام در تولید علم و ينگار آینده يها تکنیکبر  مبتنی کارآفرین
فردي،  سازمانی، نگرش به ترتیب ایران آموزشی نظام در کارآفرین دانشگاه يها مؤلفه و ابعاد داد

پژوهشگران با روش معاد�ت . تاس کارآفرین فرهنگو کارآفرین،  پاداش، رهبري پذیري، انعطاف
 ،آموزشی نظام در علم تولید و ينگار آینده يها تکنیک بر کارآفرین اند دانشگاه ساختاري نشان داده

  .)1396معناداري داشته است (وفایی، و همکاران،  تأثیر
عنوان » هاي دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران براساس روش فازي ارزیابی شاخص«. 2
ي مدل ها مؤلفهبا هدف ارزیابی و سنجش و همکاران ک�یی  ش دیگري است که صمدي میارپژوه

 و ها ویژگی دهد می ها نشان یافته. اند دانشگاه کارآفرین گیب در دانشگاه مازندران به انجام رسانیده
ي استراتژ و انداز، مأموریت چشم يها مؤلفه مازندران دانشگاه در کارآفرین دانشگاههاي  شاخص
 و نفوذ اي، قدرت فرارشته و اي سازمانی، چندرشته طرح و دانشگاه، ساختار ادارۀ و حاکمیت ،دانشگاه
 آموختگان، انتقال دانش، مرکز جامعه، دانش يها ارزش و نفعان ذي متنوع، مدیریت منابع از استفاده

 نهایت آموزش در سازي و المللی دانشگاه، بین از مشتق هاي شرکت در مخاطرات مالی رشد، تأمین
(صمدي میرک�یی و همکاران،  دارند قرار نامناسبی سطح در گذاري سرمایه آموزش و کارآفرینانه

1393(.  
مورد مطالعه: ؛ نمعیارهاي دانشگاه کارآفریبندي  ارزیابی و رتبه« در پژوهشی با عنوانِ. 3

ندي معیارهاي دانشگاه کارآفرین ب به دنبال رتبهو همکاران، بهرام چوبین  »اصفهان ي استانها دانشگاه
اند. پژوهشگران معیارهاي منابع مالی، منابع انسانی، ساختار،  ي استان اصفهان بودهها دانشگاهدر 

                                                      
  هاي نرم دانشگاه کارآفرین به حساب آورد. ي فناورشده را  هتوان موارد گفت . می1
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عوامل محسوس و عوامل نامحسوس را معیارهاي دانشگاه کارآفرین در نظر گرفته و با این معیارها 
دانشگاه صنعتی اصفهان و در این میان، اند.  اختهي دولتی و آزاد اصفهان پردها دانشگاهبندي  به رتبه
ي دولتی و آزاد با�ترین رتبه را به خود ها دانشگاهآباد و خوراسگان در میان  ي آزاد نجفها دانشگاه

  .)1395اند (چوبین و همکاران،  اختصاص داده
پژوهشی است  عنوان» مثابه یک مسئله ي ایران بهها دانشگاهکاربست کارآفرینی دانشگاهی در «. 4

 دانشگاهی کارآفرینی کاربستي ها چالش و مسائل تحلیل و بررسی هدف باکه مرجایی و پورآتشی 
 شش قالب در دانشگاهی مفهومی اکوسیستم مدل ،تحقیق این اند. در نگاشته ایراني ها دانشگاهدر 

ها،  پشتیبانیاجتماعی،  و فرهنگی اقتصادي، بسترهاي و مالی سیاست، بسترهاي شامل اصلی مؤلفه
 ، از1سوات تحلیلی مدل براساس و شده توسعه داده انسانی سرمایه و تعام�ت وها  نهادها، شبکه

 مورد دولتیي ها دانشگاه مدیران نظر تهدید براساس و فرصتو ضعف،  و قوت جنبه، نقاط چهار
 انسانی سرمایه ابعاد در و قوت سیاست، نقاط عددر ب دهد می نشانها  یافته. ه استگرفت قرار ارزیابی

 ابعاد در. است کنندگی تعیین قدرت بیشترین ضعف داراي نقاط ها، تعامل وها  نهادها، شبکه و
 در وها  فرصت به مربوط کنندگی تعیین قدرت اجتماعی بیشترین و فرهنگی بسترهاي وها  پشتیبانی
(مرجایی و  تهدیدهاست به مربوط کنندگی تعیین قدرت دي بیشتریناقتصا و مالی بسترهاي در نهایت

  ).1395پورآتشی، 
5 .)Clark, 1998:( گذاري متنوع سرمایه، توسعه پیرامونی تفصیلی ،شده غنی ۀکنند هدایت ۀهست ،
  فرهنگ یکپارچه کارآفرینی.، یافته آکادمیک مرکزي انگیزش ۀمنطق

6 .)Sporn, 2001:( برقراري  ،رهبري و فرهنگ، نظارت ،مدیریت، ساختار ،اهدف ،مأموریت
  ها و اتحادهاي استراتژیک. شبکه، تعادل با محیط (انطباق با محیط)

7 .)Etzkowitz, 2004:( تعامل با ، وابستگی متقابل با صنعت و دولت ،گذاري در دانش سرمایه
  نوسازي رسمی.، هاي سازمانی شکل، هاي رسمی سایر قسمت

8 .)Kirby, 2006:( انگیزش و حمایت، و کاربرد ارتباطات سازي پیاده، مشارکت، تأثیر و توافق ،
  ترفیع سازمانی.، تصدیق و تشخیص

9 .)Rothaermel, 2007:(  ،عوامل داخلی: سیستم تشویقی، جایگاه دانشگاه، محل دانشگاه، فرهنگ
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ها و نقش دانشکده،  شده، ویژگی نقش تعریف عوامل واسطه، سیاست دانشگاه، تجارب، هویت و
ي عمومی، صنایع پیرامونی و شرایط ها سیاستعوامل بیرونی:  ؛شده يتجار فناوريطبیعت و نوع 

  اي. منطقه
10 .)Guerrero et.al, 2010:(  ،عوامل رسمی: ساختار سازمانی و حاکمیتی کارآفرینانه دانشگاه

عوامل غیررسمی: نگرش جامعۀ دانشگاهی به  ؛هاي مالی از کارآفرینی، آموزش کارآفرینی پشتیبانی
  ي پاداش.ها سیستمهاي آموزشی کارآفرینی،  یوهکارآفرینی، ش

11 .)Gibb, 2012:( انداز و مأموریت، حاکمیت و ادارۀ دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی،  چشم
آموختگان، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی،  اي، قدرت نفوذ، دانش رشته اي، میان چندرشته

  انه.سازي، آموزش کارآفرین المللی نفعان، بین ذي
12 .)Todorovic et.al, 2015:( همکاري با صنعت ،پاگیر و رسوم دست و قوانین و آداب فقدان، 
  دانش. کردنِ ت�ش در جهت همگانی، ي دانشگاهها سیاست
13 .)Carayannis et.al, 2016(تعامل با ، ي دولتها سیاستتعامل با  ،: تعامل با شرایط صنعت

  ها. جامعه و رسانه
14 .)Dalmarco et.al., 2018; Rinaldi et.al, 2018; Siegel & Leih, 2018:( انداز کارآفرینانه چشم، 
 دسترسی کارآفرینان به منابع ،سازي المللی در پژوهش) و شبکه اي و بین خارجی (منطقه هاي اتصال

ال ، دفاتر انتقفناوريهاي  (پارك ها غیره)، زیرساختدانشگاهی (آزمایشگاه، اط�عات، کتابخانه و
  اي و اجتماعی. هماهنگی زمینه ،رهبري ،هاي پژوهشی کیفیت پژوهش و گروهغیره)، و فناوري
15 .)Centobelli et.al, 2019; Etzkowitz, et.al., 2019:( هاي کارآفرینی اعضاي  برنامه
ي اه ویژگی، سرمایه انسانی، منابع مالی ،اتی کارآفرینانذهاي  ویژگی ،هاي اجتماعی شبکه ،علمی هیئت
هاي تحصصی  دپارتمان ،نفعان متعدد داخلی و اجتماعی ذي، ها سیاستمدیریت دانشگاه و انه، فناور

  اي در موقعیتی یکسان. رشته هاي میان در کنار دپارتمان

  پژوهش چهارچوب مفهومی
از ورود به قسمت اصلی این پژوهش یعنی تبیین و معرفی اقتضائات سخت و نرم دانشگاه  پیش

رفته در نوشتار از دید نویسنده تعریف  کار ر ابتدا �زم است مفاهیم و اصط�حات بهکارآفرین، د
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در رو  ؛ ازاینتا مخاطب بتواند درك درست و یکسانی از زبان و مفاهیم داشته باشد شود يمختصر
  پردازیم. این بخش به تعریف مفاهیم اصلی می

  . تبیین مفهوم الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت1
هنجاري ـ شدن چهارچوب شناختی  پیشرفت الگویی است که از انضمامی س�می ـ ایرانیاالگوي 

عملی یا به عبارتی نظریه و روش، ـ  برگرفته از مبانی ارزشی و بینشی اس�می در قالب نظام نظري
با   شرایط زمانی و مکانی ایران پدید خواهد آمد. الگویی که هدف آن برپایی تمدن آرمانی اس�می در

پیشرفت  اس�می ـ ایرانیي آن و با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور است. الگوي ها ویژگیتمام 
ق نظام نظري توان الگویی دانست که با انضمامی را می بر مبانی  عملی مبتنی ـ شدن آن، شاهد تحقّ

تحقق  ها اي از تجویزهاست که هدف از آن این الگو مجموعه .بینشی و ارزشی اس�می خواهیم بود
هاي بالقوه و بالفعل این  بینی اس�می و متناسب با توانایی و جهان ها ارزشبر  تمدنی است مبتنی

 استسرزمین. الگویی که هدف آن احیاي تمدن اس�می، با توجه به شرایط زمانی و مکانی ایران 
  .)1394(رادمنش و تقوي، 
شناخت مبانی  )1ط اساسی است: تحقق دو شر نیازمندپیشرفت  اس�می ـ ایرانیتحقق الگوي 

ت�ش گسترده در  )2هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی؛  بینشی و ارزشی اس�می در عرصه
 کردن کردن این مبانی در عرصۀ عمل و در ادامه عملیاتی جهت شناسایی راهبردهاي انضمامی

ست تحقق شرط دوم، رواضح ابخشیدن به تمدن آرمانی اس�می. پ شده و تحقق راهبردهاي شناسایی
بر و دشوار و نیازمند عزمی جهادي و وفاقی جمعی است؛ وفاقی که حاصل شناسایی  فرایندي زمان

است  هاي گوناگون و نیز بررسی شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان اقتضائات پیشرفت در عرصه
شتازي در رفع مسائل و مشک�ت داخلی کشور و در درجۀ دوم، پینخست و هدف آن در درجۀ 

  ست.ها المللی در تمامی عرصه اي و بین عرصۀ منطقه

  . تبیین جایگاه کارآفرینی2
تأمین نیازهاي اولیه، بر  ع�وهي زندگی است که ها فعالیتترین  کارآفرینی و اشتغال یکی از ضروري

ترین روابط انسان را با خود و دیگران مشخص  و خصوصی دهد میشخصیت و هویت فرد را شکل 
. اشتغال مناسب و مولد نیز مایۀ سعادت انسان و اساس خودکفایی و رشد جامعه محسوب کند می
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به اشتغال و اهمیت کسب روزي ح�ل، هرچند در اوج  (ع)روي در احادیث معصومین این از ؛شود می
ي را نیازي و رفاه، اهمیت با�یی داده شده است. اس�م به کار و اشتغال اهمیت زیادي داده و بیکار بی
ویژه در نگاه  به (ع)است. در نظام افتصادي اس�م و در ک�م معصومینکرده شدت نکوهش  به

امور  است، که همگی در امتداد آیات قرآن کریم و خاستگاه وحی بوده (ص)حضرت رسول
  عنوان بخش مهمی از زندگی آدمی مورد توجه قرار گرفته است. اقتصادي و مقولۀ کارآفرینی به

، خلق کار و فرهنگ ت�شو عقاید الهی،  ها ارزشنی اس�م و در حضور در فرهنگ غ
نوعان، همواره مورد تمجید و سفارش بوده و یکی از  زندگی و سطح معیشت هم ترکردنِ آسان

عنوان  تأکید بر کارآفرینی به .)1392الدین و رهبر،  ملزومات حیات طیبه قرار داده شده است (سیف
با مطالعۀ . شود وفور مشاهده می اس�می پیشرفت، در سخنان رهبري نیز بهترین مبانی  یکی از مهم

روشنی  ي اب�غی اقتصاد مقاومتی از سوي رهبري، اهمیت توجه به مقولۀ کارآفرینی بهها سیاست
سازي کلیه امکانات و  عبارت است از تأمین شرایط و فعال ها سیاستاین  یکمشود. بند  نمایان می

 رساندنِ حداکثر و به کارآفرینیهاي انسانی و علمی کشور به منظور توسعه  ایهمنابع مالی و سرم
هاي جمعی و تأکید  و تشویق همکاري هموارسازيي اقتصادي با ها فعالیتمشارکت آحاد جامعه در 

بندي نیست که به کارآفرینی و اهمیت   درآمد و متوسط. این تنها درآمد و نقش طبقات کم يبر ارتقا
تحلیل محتواي این سند حاکی از محوریت  ، بلکهعۀ آن در کشور پرداخته استرشد و توس

  است.کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی 

  تبیین مفهوم دانشگاه کارآفرین. 3
ترین این تعاریف که  و یکی از رایجاند  کردهسازي  مختلفی مفهوم هاي راهدانشگاه کارآفرین را به 

عبارت است از دانشگاهی که دستاوردهاي خود  ،شود شناخته میعنوان تعریف غالب  حاضر به حال در
شده نشانگر جامعی از دانشگاه آیندۀ کارآفرین و  رسد تعریف ارائه . به نظر میکند میسازي  را تجاري

تر که  تعریف جامع است.اقتصادي و فرهنگی جامعه ـ  نقش آن در توسعه و پیشرفت اجتماعی
کند که با اتخاذ  ست، دانشگاه کارآفرین را دانشگاهی معرفی میمقصود ما در این پژوهش همان ا

رویکردي کارآفرینانه به مدیریت اعضاي خود اعم از دانشجویان، اعضاي علمی و کارکنان که همگی 
و با محیط بیرونی خود یعنی جامعه و منطقه با منشی  پردازد میرویکردي کارآفرینانه دارند، 

کند و این دو نهاد یعنی جامعه و دانشگاه، با ارتباطات دوطرفه و تأثیرات  میکارآفرینانه ارتباط برقرار 
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 Wakkee(دهند  میتصادي یکدیگر با رویکردي پایدار پاسخ قو تأثرات خود، به نیازهاي اجتماعی و ا

et.al, 2019(.  
م هاي پژوهشی و تحقیقاتی را در سیست محور عملی همراه با پروژه این دانشگاه آموزش پروژه

و این نتایج در سیستم  کردهنتایج کاربردي و عملیاتی ادغام دستیابی به انداز  آموزشی خود با چشم
به مواجه با نیازها و مسائل پویا هستند، تبدیل  وي خصوصی و دولتی ها بخشنوآوري که شامل 

دانشگاه  ها در جریانی معکوس به منابع و هزینه ،د و در مقابلنشو نتایج کاربردي و عملیاتی می
  .)Etzkowitz et.al, 2019(شود  سرریز می

که  کردتوسعه و پیشرفت توصیف  توان دانشگاه کارآفرین را موجی از در دیدگاه ما می
لحظه کشورها و مناطق مختلف را  به ساختارهاي کنونی سازمانی را تغییر داده و با حرکت خود، لحظه

انطباق شود مانند:  ها شناخته می برخی ویژگیبراساس . دانشگاه کارآفرین پیماید در سراسر جهان می
نوین ي ها فعالیتي سنتی، انجام ها دانشگاهسریع با تغییرت محیطی، تمایز آشکار در نحوۀ مدیریت با 

و نقش  براساس توسعۀ فرهنگ کارآفرینی در تمامی سطوح دانشگاه، مشارکت در توسعۀ اقتصادي
، فناوريسازي دانش و  گذاري یا تجاري ه وسیلۀ ایجاد سرمایهب بنیان دانشاصلی در تحقق اقتصاد 

  ) و در نتیجه افزایش سطح رفاه و نیز کاهش مفاسد اجتماعی.Guerrero, 2015ایجاد شغل (
ي ها مهارتو  ها فناوريرفع نیازهاي جامعه از طریق توسعۀ دانش جدید، کارآفرین با دانشگاه 

اصط�ح  مهم و اساسی در آنچه به ینقش ،ارهاي مطلوبو هنج ها ارزشمورد نیاز و نیز توسعۀ 
خاص در مطالعات مربوط  طور به .)Centobelli et.al, 2019(خواهد داشت  ،نامند می »توسعۀ پایدار«

رشد مطالعاتی است، معمو�ً  به جدید و رو ۀها که زمین به گذار به سمت پایداري در نهادها و بنگاه
گیرد که  اجتماعی شکل میـ  ي فنیها سیستمنهاد و در قالب  و مطالعات فراتر از سطح بنگاه

دانش، مصنوعات فنی، بازارها، مقررات، معانی فرهنگی، قوانین مانند راستا  هایی از عناصر هم خوشه
(سخت و  فناوريزمان جامعه و  بر مبناي تکامل هم ها سیستمهستند. همچنین این  ها زیرساختو 

که به منظور ایجاد این رویکرد، نیازمند دیدي سیستمی به دانشگاه ) kern, 2012( کنند نرم) تغییر می
 موجود سازوکارهايچراکه به تغییرات اساسی در دهد،  رخ نمیراحتی   کارآفرین هستیم و این مهم به

:  نیاز داریم هاي فیزیکی، مقررات،  نفعان، زیرساخت فرهنگ، الگوهاي رفتاري، منافع ذيمانند
 افزار ي سخت و نرم یا همان سختها زیرساختو هرآنچه  ي مدیریتی، استعدادهاها نظام ها، سیاست
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 ,Wakkee et.alاست (گیري دانشگاه کارآفرین  افزارهاي دانشگاه فعلی در راستاي شکل و نرم

توان  را میایفاي نقش در مأموریت سوم خود  به منظور ها دانشگاهي مورد نیاز ها شایستگی. )2019
هاي  ی، توانمندينانساـ  اجتماعی هاي هاي کارآفرینانه، توانایی شناخت فرصت، توانمندي یشایستگ

 & Gümüsay(هاي سیاسی دانست  هاي بازار و در نهایت توانمندي فنی و تکنولوژیکی، توانمندي

Bohné, 2018(.  

  تبیین مفهوم اقتضائات نرم و سخت دانشگاه کارآفرین. 4
طراحی مدل دانشگاه کارآفرین،  هاي عملیاتی در و پروژه ها پژوهش معمو�ً ،طور که گفتیم همان
هاي علم و  ، مراکز رشد، پاركفناوريدفاتر انتقال مانند در قالب موضوعاتی اي  وظیفه عوامل بیشتر

هاي  نفعان، توسعه و ایجاد شرکت ، آموزش و پژوهش، حمایت از نوآوري، هماهنگی میان ذيفناوري
 دهند می قرار توجه موردرا  سرمایه و ها تباط با صنعت، قوانین و دستورالعملدفاتر ارزایشی، 

)Soetanto & Geenhuizen, 2019; Klofsten et.al, 2019( .فنی بیشتر عوامل ،دیدگاه این در 
یی که به ها زیرساخت ؛شود می محیطی و انسانی عوامل اندکی به توجه و گیرد می قرار توجه مورد

دانشگاه باید شوند. این در حالی است که  نامیده می» ي تکنیکیها نیازمنديسخت یا عد ب«اصط�ح 
بعد نرم، «ي مورد نیاز فنی، داراي ها بر زیرساخت ع�وهکارآفرین را سیستمی در نظر گرفت که 

 است؛ یعنیبا همان اهمیت و بلکه بیشتر  1»اي زمینهاجتماعی ـ فرهنگی ـ ي ها نیازمنديافزارها یا  نرم
هنجارهاي اجتماعی، تنوع استعدادها،  2،اي فرهنگ و تنوع آن، متغیرهاي زمینههمانند افزارهایی  نرم

هاي اجتماعی، بازیگران کلیدي، الگوهاي موفق،  هاي سطح با�، شبکه وجود اعتماد فراگیر، انگیزه
ي ها پژوهشکنون تا به عبارت دیگر؛ افقی وغیره هاي ي بازخورد اجتماعی، شفافیت، تعاملها سیستم
 ند کهبر این باور گرفته در این حوزه، به صورت عمده براساس نگاه خطی به نوآوري صورت

ي فیزیکی، سرمایه، ها مانند زیرساختهاي آن  هاي دانشگاه کارآفرین، از طریق ورودي خروجی«
صیف دانشگاه که این نظریه در تو درحالی ؛»شود و قوانین و مقررات تعیین می فناورينیروي کار، 

 با درنهایت هم باز فنی نیازهاي به دستیابی رغم به ي بسیاريها دانشگاهکارآفرین ناتوان است. 
 است. منبع واقعی کار از ها سازمان این واقعی عدم پشتیبانی امر این شوند. علت می مواجه شکست

                                                      
  هاي نرم دانشگاه کارآفرین به حساب آورد. ي فناورشده را  توان موارد گفته . می1

2. Contextual Variable  
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از نوع سخت آن سیستم آن هم  طراحی محور به فناوري رویکرد که شود می ناشی آنجا از مشکل
هستند،  فعال سازمان کاري فرایند در که سازمان، افرادي بین روابط پیچیدگی خوبی به تواند نمی
 ،گیرد گذارد و از آن تأثر می أثیر میتکه بر سازمان را هاي سخت و نرم سازمان و محیطی  ساخت زیر

  نشان دهد.
بومی انسانی بنا نهاده  که در زیستاست  سیستمی طور خ�صه، در نگاه ما دانشگاه کارآفرین به

، متخصصان و فناوريها،  العمل ، دستورها زیرساختسرمایه،  یی مانندها افزار سختشود و در آن  می
و احساسی، استعداد، رهبران  هاي سطح با� اجتماعی، مشوق هاي ساختارها در کنار فرهنگ، تعامل

شده با هم ترکیب و  اي درست و حساب به گونه 1هاافزار طورکلی نرم هاي اجتماعی و به کلیدي، شبکه
ي نسل اول و دوم تنها در ها دانشگاهي کارآفرین با ها دانشگاهگیرند. تفاوت  در کنار یکدیگر قرار می

عد اجتماعی و نرم و چگونگی ترکیب اجزا و ها نیست، بلکه بافزار سختي فیزیکی و ها ساخت زیر
توان به  ترین عامل تمایز است. دانشگاه کارآفرین را نمی م، مهمي این سیستم در کنار هها زیرساخت

هاي منطقی،  اي محدود از قوانین و دستورالعمل هاي آن همراه با مجموعه تمامی از طریق ورودي
ها در جهان واقع در  هاي اجتماعی و تعام�ت انسان و توسعه داد، بلکه پیچیدگیکرد اداره  و ایجاد

کنند. کارآفرینی دانشگاهی  در این فرایند ایفا می انکارناپذیريافزارها، نقش  قالب اجتماعی و نرم
به عقیدۀ ما ترکیب و  است.افزارها در کنار یکدیگر  ها و نرمافزار سختحاصل هماهنگی میان 

دانشگاه  دهندۀ شکل دانشگاهی و محیطیِ افزارهاي درون ها و نرمافزار سختجانمایی صحیح 
  م منجر به نتایج مورد انتظار از دانشگاه کارآفرین در پیشرفت کشور خواهد شد.کارآفرین در کنار ه

  شناسی پژوهش روش
تحلیل تم مجموعۀ یا همان تحلیل مضمون انجام شد.  2تحلیل تمت این پژوهش با رویکرد کیفی

مدل گیرد که ما از  می بر را درگوناگونی هاي  به عبارتی مدل است؛ها و فنون  اي از روش گسترده
ها در بخش کیفی  یا همان مدل تحلیل شبکۀ مضامین براي تحلیل داده )Stirling, 2001( استرلینگ

شبکۀ مضامین براساس روند مشخص، مضامین پایه (کدها و نکات کلیدي متن)،  .استفاده کردیم

                                                      
 هاي نرم در نظر گرفت.  يفناورافزارهاي دانشگاه کارآفرین را  توان نرم . می1

2. Thematic Analysis 
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یر آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین فراگ دست دهنده (مضامین به مضامین سازمان
کند (عابدي و همکاران،  مند می مثابه کل) را نظام برگیرندۀ اصول حاکم بر متن به (مضامین عالی در

در نامه  هاي تحلیل تم را از طریق توزیع پرسش از ترسیم شبکۀ مضامین، مقوله پیشهمچنین  .)1390
، 1اي یک دوجملهو آزمون ناپارامتر SPSS 22افزار  هاي مرتبط و از طریق نرم خبرگان حوزهمیان 
  .کردیمسنجی  اعتبار

اي  مطالعۀ کتابخانه ویافته  ساختار نیمه ۀاز روش مصاحب در بخش کیفیها  داده گردآوري براي
هاي مرتبط با  نظران و خبرگان حوزه آماري این پژوهش صاحب ۀ. جامعادبیات استفاده کردیم

گذاري  عالی و سیاست ي آموزشها ظامن، فناوريي علم و ها سیستم، اکوفناوريگذاري علم و  سیاست
نفر از جامعۀ در  یازدهنمونۀ انتخابی براي این پژوهش در بخش کیفی،  است.و مدیریت صنعتی 

ي ع�مه ها دانشگاه علمی هیئتدسترس به صورت هدفمند از مدیران وزارت علوم و اعضاي 
که است  جمهوري تریاس فناوريطباطبائی، تربیت مدرس، شریف و نیز پژوهشکده مطالعات 

  شوند. حوزۀ این پژوهش شناخته میدر هاي سرشناس و خبرگان آگاه  چهره
هاي  نظران در حوزه متخصصان و صاحبشامل تمامی ی نیز جامعۀ آماري در بخش کم

آنان نفر از  30که هستند ي کارآفرینی نوآورانه ها سیستم، مدیریت، اکوفناوريگذاري علم و  سیاست
شده از  انتخاب کردیم. افراد انتخاب هستند، براي نمونهاي مدرك دکتري تخصصی را که همگی دار

. هستندي ع�مه طباطبائی، صنعتی شریف، تربیت مدرس و تهران ها دانشگاه علمی هیئتاعضاي 
شده را از طریق  هاي شناسایی روش گلوله برفی است. تمنیز گیري در این بخش  روش نمونه

گانه اع�م  خود را در طیف پنج هايها خواستیم نظر رگان قرار دادیم و از آننامه در اختیار خب پرسش
نظران مورد تأیید قرار گرفته  نامه از طریق ارزیابی اساتید و صاحب است روایی پرسش گفتنیکنند. 

با�تر از  ،هاي فراگیر دهنده و نیز مقوله هاي سازمان ي مختلف مقولهها بخششود و پایایی آن در  می
بود که عدد قابل قبولی است. براي پایایی پژوهش از پایایی بازآزمون متون استفاده شده است که  9/0

  درصد بوده و قابل قبول است. 6/91عدد 
گیري از  با بهره 2»گرایی داده راهبرد تکثر«براي تحقق روایی پژوهش در بخش کیفی نیز 

                                                      
1. Binominal 
2. Pluralistic Methodology 
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گیري  گیري ما از روش نمونه همچنین بهرهآوري اط�عات استفاده کردیم و  هاي مختلف جمع روش
خبرگان آگاه از هدفمند، تعیین حجم نمونه براساس اصل اشباع نظري و استفاده از نظرات یازده نفر 

رو کشور و بررسی، بازبینی و  هاي پیش پژوهشکده و ها دانشگاهدر حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی در 
وجب افزایش کیفیت نتایج پژوهش حاضر و کاهش شده، م عوامل احصاگوناگونِ هاي  بندي مقوله

  شود: در ادامه مراحل تحلیل تم با مدل استرلینگ ارائه می خطاهاي احتمالی شده است.
به  ،ها به صورت دقیق و نیز مطالعۀ جامع ادبیات سازي آن در ابتدا با مصاحبه با خبرگان و پیاده

پردازد. در پژوهش ما این روند روي  گراف میشده به صورت پاراگراف به پارا کدگذاري متون پیاده
شده تا مصاحبۀ یازدهم و اشباع نظري به کار گرفته شد. در گام دوم، مضامین پایه  هاي پیاده مصاحبه

زمان با اشباع نظري و با  شوند که این مرحله هم می شمارشاستخراج و پیشین از کدهاي اولیه مرحلۀ 
بندي شده و  مضامین پایه دسته ،ادغام کدها ادامه یافت. در گام سومها و نیز  و تفاوت ها شباهتتعیین 

به  ،ي میان مضامین پایهها شباهتگرفتن  نظر دهند. پژوهشگر با در مضامین سازنده را تشکیل می
 با عنوانها را  پردازد که شباهت بیشتري با یکدیگر داشته و آن بندي و ادغام مضامینی می دسته

پژوهشگر  ،. در گام چهارمکند می، معرفی هستندتر از مضامین پایه  ه که انتزاعیدهند مضامین سازمان
ه دست آوردهاي شعوري و اصط�حات فنی که از پیشینۀ نظري و تخصصی به  کارگیري سازه با به

 کردهنظرگرفتن مراحل قبل، مضامین فراگیر را انتخاب  هاي خبرگان، با در است و نیز تحلیل مصاحبه
  پردازد. دهنده می بندي مضامین سازمان و به خوشه

و  افزار هاي دانشگاه کارآفرین داراي دو بعد سخت عوامل و شاخص دهندۀ هستۀ مرکزي تشکیل
از ارائۀ نتایج  پیشکنند. در این مرحله  که این دو بعد، مضامین فراگیر را ایجاد میاست  افزار نرم

خبرگان تعریف  هاينامه و دریافت نظر یق پرسشآمده از طر دست هاي به رویکرد تحلیل تم، مقوله
تمامی  ،افزاري سنجی شدند. پس از تحلیل نرم افزار اعتبار و تحلیل آماري از طریق نرم است شده
ها داراي شرط مذکور بوده و تأیید شدند. پژوهشگر در گام آخر با بررسی همخوانی مضامین با  مقوله

پردازد. در  رسیم سطوح مورد نیاز خود در پژوهش میها، به ت کردن آن کدهاي مستخرج و مرتب
دانشگاه  ۀشد دهنده و فراگیر شناسایی بنا بر چهارچوب اصلی تحقیق، مضامین سازمان ،نهایت

  افزاري ارائه شدند. ي و نرمافزار سختهاي  کارآفرین در قالب طیف

  هاي پژوهش یافته
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مل دانشگاه کارآفرین چیست و فرعی پژوهش که عواهاي  پرسشاصلی و  پرسشدر پاسخ به 
نتایج پژوهش نشان داد دانشگاه کارآفرین در  ،افزارهاي دانشگاه کارآفرین کدامند ها و نرمافزار سخت

شخصیتی ـ ، عوامل اجتماعی ـ فرهنگیي اصلی (هنجارها، عوامل ها مؤلفهعد اقتضائات نرم داراي ب
، ها ـ راهبردها سیاستي اصلی (ها لفهمؤعد سخت داراي و بازیگران کلیدي) و در ب انگیزشی

ی، انسانی ـ سازماننهادهاي پشتیبان، زیرساخت ها ـ  زیرساخت، اي اط�عاتی ـ اشاعهي ها زیرساخت
ي مدیریتی ها نظام)، آموزشی ـ پژوهشیي مدیریتی (ها نظام، پیوندها، محیطی ـ دولتیي ها زیرساخت

ي متعددي در ها پژوهشهاي ما همسو با  ها، یافتهرافزا سخت. در استو مالی)  حمایتی ـ ارزشیابی(
افزارها، تاکنون پژوهشی با رویکرد ما به انجام نرسیده است. در ادامه به تبیین  جهان است ولی در نرم

پردازیم و به جهت رعایت اصل اختصار، در هر بخش یکی از جدیدترین  هاي پژوهش می یافته
  شود. ها آورده می ي همسو با یافتهها پژوهش

  دانشگاه کارآفرین يافزار اقتضائات نرم یا نرم. 1
  ها) سازمانـ . بازیگران کلیدي (افراد 1- 1

دانشگاه کارآفرین  يگیري و ارتقا عامل نرم در شکلنخستین هاي ما نشان داد بازیگران کلیدي  یافته
رینی و نوآوري در شوند. نتایج این پژوهش و مصاحبه با خبرگان نشان داد فرایند کارآف شناخته می

عنوان عنصر واسطه یا  نیازمند افرادي است که به ها مانند دانشگاهکشور  فناوريهاي علم و  محیط
شوند که  هاي سرشناس در هر محیط نوآوري شناخته می کنند. این افراد چهره کاتالیزگر عمل می

پژوهشگر  علمی و تهیئعضو  ماننددر دانشگاه  آموزشی ـ پژوهشیهاي رسمی  ستتوانند پ می
هاي مدیریتی و اداري دانشگاه مشغول به کار باشند یا حتی بدون پست رسمی و  یا در پستداشته 

داشتن شبکۀ وسیعی از  ،در ارتباط باشند. ویژگی مشترك همۀ این افرادآن دانشگاهی، با  ثابت درون
، ها دانشگاهت، دیگر ي دولتی، خصوصی، صنعت، خدماها سازمانارتباطات و اتصا�ت خارجی با 

هاي  المللی، افراد داراي ایده و در نهایت سرمایه و بودجه و نیز تجربۀ حضور در پروژه نهادهاي بین
ي دولتی و غیردولتی و نیز افراد و ها سازمانهاي کلیدي در  چهره به عبارت دیگر است. گوناگون

رو مشکلی  شوند و ازاین ناخته میفردي قابل اعتماد و داراي نفوذ ش ،استعدادهاي مطرح در کشور
ي خارجی ندارند و به دلیل مدیریت ها سازمانهاي خاص براي اتصال به افراد و  براي گذر از رویه
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. هستندرساندن فرایندهاي نوآورانه  نتیجه هاي مختلف داراي تجربۀ کافی براي هدایت و به پروژه
ع در اتصال و ارتباط میان کارآفرینان، و تسری هموارسازيسبب  ها دانشگاهوجود این افراد در 
گیري نوآوري و تولید ثروت مورد  گذاران، متخصصان و هر آنچه براي شکل صاحبان ایده، سرمایه

زدایی و غلبه بر موانع اجتماعی، فرهنگی، زبانی و قانونی  خواهد شد. این افراد با واسطه ،نیاز است
ارهاي سخت اجتماعی را شکسته و ارتباطات افقی موجود در کشور توانایی آن را دارند که ساخت

اتصال ي مورد نیاز در حلقۀ نوآوري را در بستري از اعتماد به یکدیگر ها بخشراحتی   و به کنندایجاد 
  .شوندو سبب تسریع فرایند  دهند

و نیز  ها زیرساختها،  ، تخصصها مهارتهاي �زم، مجموعۀ  این افراد با ادغام و هماهنگی
هاي متداول طو�نی و سخت کنونی  مورد نیاز براي کارآفرینی و نوآوري را به دور از رویه ۀسرمای

سازي  شوند. در حال حاضر فرایندهاي کارآفرینی و تجاري کنار هم قرار داده و منجر به نوآوري می
 رسد، هاي دولتی و گاه بخش خصوصی به انجام می که بیشتر از طریق پروژه ها دانشگاهموجود در 

این افراد به سبب  شود. میمدیریت و اجرا  ها دانشگاههاي کلیدي در  هرهچتوسط همین اغلب 
ي دولتی و خصوصی، و نیز داشتن شبکه ها سازمانبودن در دانشگاه و در  اعتماد سرشناس و قابل

ي ها التحصی�ن یا دانشجویان دوره اي از متخصصان و صاحبان ایده که به صورت عمده، فارغ گسترده
هاي  را با بودجهو ک�ن هاي خرد  ، پروژههستندتحصی�ت تکمیلی دانشگاه یا فعا�ن بخش صنعت 

ها را به انجام  مشخص از کارفرمایان دریافت کرده و با ایجاد تیمی در دانشگاه یا خارج از آن، پروژه
توانند  ها می عه به آنهاي کلیدي و مراج رسانند. صاحبان ایده در دانشگاه نیز با شناسایی این چهره می

یی که احتما�ً در فرایند نوآوري، کارآفرینی و تبدیل ایده به ها سازمانبا شبکۀ وسیعی از افراد و 
  تر به نتایج عملیاتی مورد نظر دست یابند. ها نیاز خواهد داشت، متصل شده و سریع محصول به آن

بلکه تنوع استعدادها و  دده میفرایند نوآوري به صورت خطی رخ نباید توجه داشت که 
ي ها مهارتمرتبط در کنار هم همراه با  هاي تخصصی مختلف و گاه غیر هاي مکمل در رشته ایده

ي ها زیرساختسرمایه و در کنارِ مورد نیاز مدیریتی، حسابداري، حقوقی، بانکی، تبلیغاتی وغیره 
و نقش بازیگران کلیدي شود وآوري تواند منجر به ن آن هم در بستري از اعتماد متقابل مینیاز مورد 

بازیگران کلیدي در افراد منحصر نیستند  است.کننده  نیازها بسیار تعیین این پیش دادنِ هم قرار در کنار
و توانند مستقیم  افراد کلیدي میهمچون ي کلیدي ها سازمانشوند.  نیز شامل می را ها سازمانبلکه 
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، افراد، ها سازمان ،را مدیریت کنند و از این طریقاي  سازي اجتماعی گسترده غیرمستقیم شبکه
شبکۀ توان  میمثال براي ي مورد نیاز را به یکدیگر متصل کنند. ها زیرساخت، سرمایه و ها مهارت

و  ها مهارتافراد با  ،واسطه مانندرا سازمانی کلیدي در نظر گرفت که  1اجتماعی لینکدین
کند. در هر  د و بر موانع اجتماعی مختلف غلبه میکن هاي مختلف را به یکدیگر متصل می تخصص

کجاي جهان افراد این توانایی را دارند که در عرض چند لحظه با با�ترین مقام سازمانی خاص 
هاي ویژۀ خود،  ها و مهمانی و کنفرانس ها هیی که با برگزاري جلسها سازمانیا  ؛ارتباط برقرار کنند

ها به یکدیگر  ه و سرمایه را کنار هم قرار داده و موجب اتصال آننوآوران، کارآفرینان و صاحبان اید
، این عنصر ها دانشگاهد. در الگوي اس�می پیشرفت، با توجه به ظرفیت با�ي بسیج در نشو می
و با جذب  باشدهاي مختلف دانشگاهیان با هم  سازمانی کلیدي و محل اتصال طیفشبیه تواند  می

 سازي نوآورانه داشته باشد. توجهی در شبکه کارکردهاي قابل ،حگذاري صحی حداکثري و سیاست
توانند نقش وسیعی در ترویج کارآفرینی و نوآوري در  هر دو بازیگر کلیدي مینباید فراموش کرد که 

  .کنندها ایفا  وکارهاي جدید و تضمین ادامۀ حیات آن دانشگاه و نیز ایجاد کسب

  . هنجارها1- 2

و  ها فعالیتحیات  بخشکننده و استمرار و قواعد اجتماعی که ایجادوجود هنجارهاي اجتماعی 
ي نرم و ها فناوريیکی دیگر از  ،هاي ما در یافتهها هستند،  دانشگاهفرایندهاي کارآفرینی و نوآوري در 

بودن کارآفرینی و تولید  مطلوب شود. میافزار دانشگاه کارآفرین در ایران محسوب  اصط�ح نرم به
آفرینی و  ان دانشگاهیان یکی از این هنجارهاست. کشوري که مردم آن به ثروتثروت در می

به  مقابلبر تولید و ارائه خدمات مورد نیاز مردم نگاه مثبت و مطلوب و در  کارآفرینی مبتنی
توانند فضاي حاکم بر  گري دید نامطلوب داشته باشند، می نشینی و مشاغل کاذب و واسطه میز پشت

دانشگاه و  ،به عبارت دیگرمراکز آموزشی و پژوهشی را به سمت کارآفرینی سوق دهند. و  ها دانشگاه
طور مستقیم در  و فضاي جامعه و هنجارهاي حاکم بر آن به هستنددانشگاهیان بخشی از جامعه 

هنجارهاي  ،تواند با ابزارهاي فرهنگی و نرم دانشگاه حاکم خواهد بود. البته دانشگاه خود نیز می
  خود را ایجاد و ارتقا دهد.مطلوب 

                                                      
1. Linkedin 
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اهمیت کسب  مانند 1ج کارآفرینیهاي دینی و الهی در ترویج هنجارهاي مرو گیري از آموزه بهره
ثروت و تولید و نیز کارآفرینی، روحیه تحمل شکست و سختی کسب ح�ل و ت�ش و پشتکار براي 

انشگاه، شفافیت در ارائه ي مختلف دها بخشخواهی در  رسیدن به اهداف مطلوب، عدالت و عدالت
ریشه که همگی از مبانی بینشی و ارزشی اس�می  ردبـ  ردها و استفاده از راهبرد ب خدمات و رویه

) و نیز وجود الگوهاي موفق و بومی 1390طیبی و همکاران، ؛ 1390(سبحانی و همکاران،  گیرند می
تواند  می 2،سیدن به نتایج مطلوبها در ر هاي موفقیت و شکست آن در دانشگاه و ترویج داستان
ي کارآفرینانه و نوآورانۀ دانشگاه باشد. هنجار دینی و ها فعالیت دهندۀ بخشی از هنجارهاي ترویج

مدت و نیز انفاق دانش، و نیز هنجار درهاي باز  داشت مادي و کوتاه نوع بدون چشم الهی کمک به هم
در دانشگاه  است.ي موجود کشور ها دانشگاها ي پیشرو بها دانشگاههاي  ترین تفاوت یکی از مهم

دهند. در  به یکدیگر مشاوره، آموزش و یاري می ،داشت مادي بدون چشم ها سازمانکارآفرین، افراد و 
ي برتر جهان نیز قرار دارند، این هنجار برپاست. ها دانشگاهي کشور که در ردۀ ها دانشگاهمعدودي از 

توانید با اساتید، اعضاي علمی  راحتی می  سازمانی که باشید به غیرسازمانی یا ۀ شما در هر پست و رد
یاري خواهد را و مشاوره دریافت کنید. او در صورت امکان شما کرده و مدیران دانشگاهی م�قات 

 ،شما را به دیگر متخصصان که در شبکۀ اجتماعی خود قرار دارند ،و در صورت عدم تخصص کرد
هاي معنوي و الهی و انفاق  نوع و انگیزه رساندن به هم را به منظور یاري کند. او این کار معرفی می

هاي نو انجام داده و منتظر است در آینده شاهد  دانش و نیز کشف و ماجراجویی و دریافت ایده
وجود  باشد. غیرههاي تحقیقاتی و هاي نوآوري و پروژه هاي معنوي و مادي حاصل از خروجی ستانده

اعضاي  شود میمدت، سبب  داشت مادي کوتاه بدون چشم کردن رهاي باز و یاريهنجار اجتماعی د
هاي جدیدي ساخته و پرداخته  تري را تجربه کنند و در این ارتباطات ایده دانشگاه ارتباطات وسیع

  بخشد. خواهد شد که فرایند نوآوري را تسریع می
و قاعدۀ نانوشته در دانشگاه کارآفرین طلبی دیگر هنجار  استواري و نیز توفیق ،گرایی، پشتکار عمل

ذیل الگوي باید در دانشگاه کارآفرین  ،)1396(زمانی و حافظی، است خود از مبانی دینی بوده  و

                                                      
  تواند راهبردي کلیدي در این مقام در نظر گرفته شود.  . ترویج سبک اس�می در قالب الگوي اس�می ـ ایرانی پیشرفت می1
و کوشش براي  هاي زندگی ائمه اطهار و یاران ایشان و احادیث امامان در چگونگی ت�ش . در این بخش باید داستان2

  پردازي و ترویج شود. کسب روزي ح�ل و آبادانی جامعه و محیط، نظریه
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گیري دانشگاه کارآفرین، انجام  اس�می پیشرفت باشد. یکی دیگر از هنجارهاي مورد نیاز براي شکل
اي از افراد و  بخشی طیف گسترده انسجام سازي و فرایندها به صورت گروهی و توانایی شبکه

مدت و بلندمدت  ي متفاوت براساس اهداف کوتاهها نگرشو  ها ارزشو  ها فرهنگبا  ها سازمان
و  ها نگرش، ها فرهنگها،  گیري دانشگاه کارآفرین تنوع در تخصص عملیاتی است. �زمۀ شکل

گروهی  کار ۀن مهم جز با داشتن روحیو ایاست  هاي درگیر در فرایند نوآوري و کارآفرینی شخصیت
  یابد. و پذیرش تنوع توسط اعضاي دانشگاه تحقق نمی

  . عوامل اجتماعی ـ فرهنگی1- 3

ي مورد نیاز براي ها زیرساختي نرم و ها فناوريعنوان یکی از  عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددي به
ها ارتباط مستقیمی با فرایند  آن گیري دانشگاه کارآفرین وجود دارد که وجود و عمق هریک از شکل

هاي دانشگاه کارآفرین مورد غفلت قرار  کارآفرینی و نوآوري دانشگاهی دارد که اغلب در مدل
عنصر تنوع یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار است. خواه این تنوع از  ،اند. در دانشگاه کارآفرین گرفته

گیرد و خواه  ها) مورد بحث قرار میافزار سختباشد که در جاي خود ( ها مهارتها و  نوع تخصص
که  صراحت گفت بهتوان  از نوع تنوع فرهنگی، اجتماعی، زبانی، جغرافیایی و شخصیتی باشد. می

گیرد و  هاي متنوع انسانی شکل می گونه هاي از برخورد و تعامل ،نوآوري و کارآفرینی در هر سازمانی
ا اصل مفهوم (نوآوري) در تعارض است. پذیرش هاي نوآور ب فکري در محیط ود یکدستی و تکجو

تنوع و ت�ش براي انسجام براساس اهداف مشترك در ک�م رهبري بارها مشاهده شده است. این امر 
خود موانع تفرقه و در پی آن شکست کارکردهاي مورد انتظار از دانشگاه کارآفرین را از میان 

 دانشگاهو افراد خارج دانشگاه که در گذشته عضو نقش بازیگران کلیدي  ،دارد. در این میان برمی
التحصی�ن و اساتید بازنشسته) که در حال حاضر در شرایط فرهنگی و اجتماعی  فارغمانند (اند  بوده

عنوان سفیران و مترجمان فرهنگ داخلی و خارجی دانشگاه به  به ،کنند متفاوتی از دانشگاه فعالیت می
ي متنوع با ها سازمانها و  سازي افراد و تخصص یکپارچه و هماهنگمنظور افزایش این تنوع و نیز 

بر  گیري پدیدۀ نوآوري و کارآفرینی مبتنی افزایی و شکل یکدیگر براساس اهداف مشترك به منظور هم
است.ررنگ آن پ  

کارانه  عنوان عضوي از جامعه ایران، ماهیتی عمدتاً محافظه ي کشور و دانشگاهیان بهها دانشگاه
کنند. یکی دیگر  خود داشته و از تنوع دوري می يند و تمایل زیادي به یکدستی و همرنگی اعضادار
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فرایندهاي  ازآنجاکهاز عوامل اجتماعی و فرهنگی، میزان تحمل شکست اعضاي دانشگاه است. 
قدرت تحمل  بایدکارآفرینی به صورت ذاتی خاصیت عدم اطمینان دارد، افراد درگیر در این فرایندها 

ابهام و شکست و پشتکار فراوانی براي رسیدن به موفقیت داشته باشند. اینجاست که اعتقادات 
نقش اصلی در ایجاد این عامل در ، توکل بر خدا در امور و کفایت بندگان توسط اوبر  مبنیاس�می 

طقی، شود افراد پس از مشورت و رعایت اصول عق�نی و من کند. این اعتقاد سبب می افراد ایفا می
ي ذاتی این دست از ها ویژگیکه از ـ ي کارآفرینانه ها فعالیتترس از عدم اطمینان و ریسک 

داشته دید بلندمدت باید کنار گذاشته و وارد عرصۀ عمل شوند. همچنین این افراد ـ ست ها فعالیت
  د.مدت مادي ترجیح دهن باشند و اهداف و منافع بلندمدت و گاه غیرمادي را بر نتایج کوتاه

در کشور، قدرت تحمل شکست پایین و تمرکز بر اهداف  ها دانشگاه تترین مشک� یکی از مهم
اغلب با ماهیت و مدت و ملموس مادي است که متأثر از فرهنگ خانوادگی افراد بوده  کوتاه

ودن ب دست متناقض است. اغلب جوامع در ایران، به دلیل دور ،بر تولید مبتنی آفرینیِ کارآفرینی و ثروت
آمد اندك را بر کارآفرینی و تولید ترجیح  داشتن شغلی ثابت حتی با در ،ذهنی نتایج و امکان شکست

 ،در مبانی ارزشی اس�میاشتغالی است و این در حالی است که در دین اس�م، اصل بر خود ؛دهند می
  .رود به شمار میآمد  آمدن درجۀ بعدي کسب دربه استخدام در

هاي  د اعتماد اجتماعی فراگیر میان اساتید، دانشجویان، صاحبان ایده، نهادوجو ،دیگر عامل نرم
ي صنعتی و خدماتی وابسته و در ها سازمان، بازیگران کلیدي، فناوريکنندۀ انتقال دانش و  تسهیل

انه و کار محافظهاعتمادي نباشد، رفتار است. تا ارتباط با دانشگاه و در کل دانشگاه کارآفرین 
و مراکز  ها دانشگاهها و دستاوردها و تمرکز بر منافع شخصی به جاي منافع جمعی در  ایده دنکر پنهان

در کشور ادامه خواهد داشت و اصو�ً نوآوري در گام نخست با شکست مواجه  فناوريعلم و 
ي متنوع ها سازمانبه افراد و  را خواهد شد. اعتماد اجتماعی فراگیر اجازۀ تعام�ت مثبت و سازنده

کند. وجود فضاي اعتماد اجتماعی فراگیر، افراد و  می هموارو نوآوري و کارآفرینی را  دهد می
کند و فرایند انتقال  ي خارج دانشگاه را ترغیب به همکاري و ارتباط با نهاد دانشگاه میها سازمان

در دانشگاه گذاري  گذاران را به سرمایه و سرمایه سازد آسان میسازي آن را  و تجاري فناوريدانش و 
طور خاص در  کند. اصل اعتماد و صداقت و نیز امانتداري در زندگی و به هاي آن ترغیب می و پروژه

اي از مبانی مهم بینشی و ارزشی اس�می است (طیبی و همکاران،  شغل یا به اصط�ح صداقت حرفه
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ی فراگیر ) که خود موجبات برکت و رونق کسب خواهد شد. �زمۀ فضاي اعتماد اجتماع1391
یی که توسط خود اعضاي دانشگاه ها سیستمي بازخورد اجتماعی در دانشگاه است. ها سیستموجود 

و به معرفی کند  میرفتارهاي در تعارض با ماهیت اعتماد را شناسایی شود،  می ایجاد شده و تقویت
ابل معرفی و در مق ،ها گران به دیگر اعضا و جامعه در ارتباط با دانشگاه و نکوهش آن تخطی

شهرت و مانند هایی  توانند از طریق مکانیسم ي بازخورد میها سیستمپردازد.  پیشگامان اعتماد می
  .کنندها وغیره اهداف را پیگیري  سنجی ها، نظر هاي اجتماعی، وب�گ اعتبار برند، شبکه

  . عوامل شخصیتی ـ انگیزشی1- 4

مادي) به  هاي سطح با� (غیر بر مشوق مبتنی داراي سیستم انگیزشیباید اعضاي دانشگاه کارآفرین 
هاي  مدت باشند. اعضاي این دانشگاه رفتارهاي خود را براساس انگیزه هاي مادي و کوتاه جاي مشوق

پیشرفت با هدف  فناوريهایی چون پیشرفت علم و  انگیزه کنند؛ میگذاري  معنوي و ثانویه هدف
جویی و  جامعه، حس کنجکاوي و حقیقت جامعه و کشور، رفع مشک�ت و مسائل منطقه و

این  .سن شهرت و اعتبار و اعتماد جامعه، رسیدن به حتازههاي  شناختی، حس کشف فرصت زیبایی
هاي الهی و کسب رضایت خداوند تعلق دارد (ایزدي و  به انگیزهنخست انگیزه در درجه 

ها در  نوع که این مشوق به هم رساندن دوستی و یاري هاي انسان انگیزه و سپس )1394مقدم،  رضایی
ي کشور بسیار کمرنگ شده است. نگرش و اعتماد دانشگاهیان به یکدیگر و به نهادهاي ها دانشگاه
گر کارآفرینی و نیز بازیگران کلیدي که با درجه با�یی به تیپ شخصیتی افراد وابسته است نیز  تسهیل

  رود. دانشگاهی به شمار می گیري نوآوري و کارآفرینی افزارهاي شکل از دیگر نرم

  افزارهاي دانشگاه کارآفرین بعد سخت یا سخت. 2
  ها ـ راهبردها . سیاست2- 1

گیرد. دانشگاه کارآفرین  هاي بسته و پشت میز و در ساعات اداري شکل نمی نوآوري در اتاق
راحتی   به هاي مختلف ساختاري کام�ً ارگانیک و غیرمتمرکز دارد. در این دانشگاه افراد در پست

گیرد. حضور افراد در دانشگاه  و ارتباطات به صورت افقی شکل می کنندتوانند با یکدیگر م�قات  می
حتی در توانند  میهاي با�  انگیزهبا و  مند ع�قه بلکه افراد یست،شده ن اي و در ساعات مشخص وظیفه

در دانشگاه حضور فیزیکی  روزهاي تعطیل نیز در دانشگاه حضور داشته باشند و ساعاتی هم که
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شود. کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین،  ي نوآورانه دانشگاهی سپري میها فعالیتدر راستاي  ،ندارند
و در پی آن راهبردهاي عملیاتی دانشگاه در نظر  ها ارزشعنصري اساسی در بیانیۀ مأموریت و  باید

راستا و در  مالی، فرهنگی همـ  اداري هاي پژوهشی، آموزشی، گرفته شود؛ راهبردهایی که در حوزه
گیري و  جهت راهبردهاي تجاري دانشگاه باشد. در این دانشگاه تیمی متمرکز و داراي قدرت تصمیم

سازي دانشگاه را با تدوین الگویی یکپارچه و جامع در  اجرایی با�، فرایندهاي کارآفرینی و تجاري
ها  صاصی هر دانشگاه و حتی در سطوح دانشکدهوکار اخت هاي مختلف و منطبق با مدل کسب حوزه

فرایند کارآفرینی و  ،انداز دانشگاه کند. تیم راهبردي براساس بیانیۀ مأموریت و چشم مدیریت می
هاي راهبردي آموزش، پژوهشی، دانشجویی،  هاي مختلف راهبردي شامل حوزه نوآوري را در حوزه

هاي تخصصی در هر  و با همکاري اعضاي کمیته کند میفرهنگی، رفاهی وغیره مدیریت و پیگیري 
به ترسیم نقشۀ راه اهداف کارآفرینی  و کند میحوزۀ راهبردي، اهداف عملیاتی معین را تعریف 

شده براساس  ن و کنترل نتایج اهداف تعیینکرد پردازد. تیم کارآفرینی در ادامه به عملیاتی می
موقع در  کنندۀ اجراي فرایندهاي درست و به تضمین ،پردازد. وجود این تیم هاي مشخص می شاخص

ي ها فعالیتنرسیدن  نتیجه کاري و ات�ف منابع و به و از موازياست  حوزۀ کارآفرینی دانشگاهی
  کند. کارآفرینی در دانشگاه جلوگیري می

اي است.  در نگاه ما دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که تمرکز آن بر حل مسائل منطقه
اي اعم از صنعتی و خدماتی، مسائل و مشک�ت خود را به دانشگاه عرضه  ف منطقهي مختلها بخش

تغییر و نیازمند سازي دانشگاه  کند. بومی کرده و دانشگاه تمرکز خود را معطوف به حل آن می
ي دانشگاه متناسب با شرایط و اقتضائات ها زیرساخترسانی سیستم آموزشی و پژوهشی و   روز هب

توان حتی در شکل و ظاهر دانشگاه، اساتید و دانشجویان  دانشگاه بومی را می ست.امناطق مختلف 
ارتباط خود را با  بایداي  تمرکز بر مسائل منطقهبر  ع�وهراحتی تشخیص داد. دانشگاه بومی   آن به

و از این طریق کند هاي مختلف آموزشی و پژوهشی حفظ  ي کشور و جهان در حوزهها دانشگاه
و اقتضائات  فناوريو ارتقا دهد. البته در تبادل دانش و کرده رسانی  روز هود را دائم بسطح علمی خ

این بعد، کشور ما در . در کردهوشمندانه عمل باید  آن با کشورهاي غیرمسلمان ذیل الگوي پیشرفت
ستی نیز و اسناد با�د اند کردهرا درك  ها دانشگاهمدیران دانشگاهی اهمیت کارآفرینی و مأموریت سوم 

اما در حوزۀ مدیریت راهبردي و ارائه  ،دندار بنیان دانشسازي دانش و اقتصاد  تأکید فراوانی بر تجاري
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دچار  ،هاي راهبردي دانشگاه و ترسیم نقشۀ راه عملیاتی حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین در حوزه
ي کشور ها دانشگاهي از چالش اساسی هستند. همچنین ساختار بوروکراتیک و متمرکز حاکم بر بسیار

ي ها پژوهشهاي ما در این بخش همسو با  . یافتهدهد میاجازۀ بروز نوآوري را به اعضاي دانشگاه ن
  ).Sánchez-Barrioluengo, Benneworth, 2019(گرفته تاکنون است  صورت

  اي هاي اطالعاتی ـ اشاعه . زیرساخت2- 2

ي مورد نیاز ها زیرساختگاهی نیازمند وجود تحقق کارآفرینی دانش دهد میهاي ما نشان  یافته
روز و  . دانشگاه کارآفرین نیازمند سیستم اط�عاتی بهوغیره استاط�عاتی، نهادي، منابع انسانی 

هاي  هاي تخصصی، گزینه ، زمینهها قابلیتالتحصی�ن دانشگاهی ( فارغ و دانشجویان، اساتید ۀیکپارچ
رسانی اط�عات در این زمینه، تعریف   روز با به ها دانشگاه ت.اس) غیرههاي فعالیت و اي، زمینه حرفه

سطح دسترسی مناسب به اط�عات براي هریک از اعضاي دانشگاه (دانشجویان، اساتید، 
ي صنعتی، دولتی و خدماتی) و ارتباط ها بخشالتحصی�ن، کارکنان و افراد خارج از دانشگاه از  فارغ

وکار دانشگاه  ها در جهت تحقق اهداف کارآفرینی و کسب ي آنها یتقابلتوانند از  مستمر با اعضا می
ي جهان این ارتباط مستمر سبب ایجاد حس وابستگی و ها دانشگاه. در بسیاري از کننداستفادۀ بهینه 

شدن یا بازنشستگی اعضا،  التحصیل پس از فارغ ها سالتعلق دانشگاهیان به دانشگاه شده و حتی 
  .برد میحداکثر استفاده را  آنان هاي و توانمندي ها قابلیتدانشگاه از 

سیستمی که با رصد  است.بانی قوي درونی و بیرونی  دانشگاه کارآفرین داراي سیستم دیده
هاي  دانشگاهی و پایش رقبا و شناسایی استعدادها و سرمایه هاي درون ها و نوآوري ها، ایده چهره

عنوان مرزبان سیستم اجتماعی تکنیکی دانشگاه  ر، بهانسانی ارزشمند و همچنین پایش تحو�ت بازا
هاي  . در این دانشگاه، رسانهدهد میسرعت به سیستم نشان  کند و کمترین تغییرات را به عمل می

وابسته نقشی اساسی در معرفی و تبلیغ دستاوردها و محصو�ت دانشگاهی دارند. وابسته و غیر
 مانندهاي کارآفرینی و نوآوري  برگزاري رویدادها و همایشها و  دانشگاه با استفاده از همین رسانه

بازارها، بازارهاي فصلی وغیره با حفظ موازین و  ، استارتاپ ویکند، فنها هها، مسابق جشنواره
و دستاوردهاي دانشگاهی را معرفی و  رواج دادهکارآفرینی و نوآوري را  ،هنجارهاي اس�می

 ،اي ي اشاعهها زیرساختها و دیگر  دانشگاه، با استفاده از رسانه کند. همچنین در این سازي می تجاري
شود و با ترویج  تصویر مثبتی از کارآفرینی و نوآوري براي اعضاي دانشگاه و محیط پیرامون ایجاد می
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هاي موفقیت و شکست کارآفرینان مسلمان و دستاوردهاي آنان و تقویت حافظۀ سازمانی،  داستان
اي اعضاي دانشگاه به سمت خوداشتغالی، نوآوري و  هاي حرفه وق گزینهدهی و س سعی در شکل

  شود. میکارآفرینی 
هاي  ماند. وجود شبکهبي ترویجی مغفول ها فعالیتدر این میان، نباید نقش بسیج دانشگاه در 

ي ها فعالیتافراد خارج دانشگاه را به منظور  و اجتماعی قابل اعتماد که اساتید، محققان، دانشجویان
هاي فاصلۀ جغرافیایی، فرهنگی و زبانی، متصل  آمدن بر هزینه مشترك و نیز مبادلۀ دستاوردها و فائق

خبرگان دانشگاهی اذعان داشتند  است.ي اط�عاتی براي دانشگاه کارآفرین ها زیرساختیکی از  ،کند
از دیگر  است.ي کشور نبود این شبکۀ باز قابل اعتماد ها دانشگاهي اساسی ها چالشیکی از 

نبودن  بانی، ضعف در سیستم جامع اط�عاتی و نیز کافی ي اساسی، ضعف سیستم دیدهها چالش
ها در این بخش نیز با ادبیات جهان  یافته هاست. دانشگاهي ترویجی در حوزۀ کارآفرینی در ها فعالیت

  .)Elena, 2019(همسویی دارد 
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 انتقال، دفاتر فناوريهاي علم و  اي نظیر پارك جود نهادها و عناصر واسطهو دهد میهاي ما نشان  یافته
سترسی به دهنده، وجود بسترهاي �زم و درست براي د نوآوري، شتاب و و مراکز رشد فناوري

هاي دولتی، سهام و نیز ارائۀ خدمات  پذیر، وام هاي ریسک ، صندوقسرمایه براي دانشگاهیان
ي مناسب حقوق مالکیت معنوي ها سیاستقوقی، حسابداري، بیمه و نیز هاي ح اي در حوزه مشاوره

یی که ضمن تأمین ها سیاست؛ شودي اساسی کارآفرینی دانشگاهی تلقی ها زیرساختتواند از  می
مندي اعضاي دانشگاه از نتایج  در ابعاد مختلف، مانع بهره فناوريآورندگان دانش و  حقوق پدید

. رهبري انق�ب نیز بارها بر حمایت نشوده پیشرفت و توسعۀ دانشگاه دستاوردهاي علمی و در نتیج
به دلیل ماهیت داشت توجه باید  .اند کردهها تأکید  از کارآفرینان و ایجاد بستر مناسبی براي پرورش آن

؛ خواهد شدنتیجه ندرت منجر به  شده به بودن نوآوري، هرگونه دید خطی و کنترل منتظره نظم و غیر بی
از نقش فعلی باید  در کشور ها دانشگاهاي در  رسد نقش نهادهاي انتقالی و واسطه به نظر میرو  ازاین

هاي اجتماعی  به عنصري شبیه آنچه شبکه ناپذیر است، شده و انعطاف شده، محدود که متمرکز، کنترل
رتباط و اتصال اي به جاي ایفاي نقش اصلی در مبادله، تنها نقش ا نهادهاي واسطه شود تادارند تبدیل 

اي  اي همچنان به صورت شبکه افراد را بر عهده داشته باشند و افراد در نبود این نهاد واسطه
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هاي  ادامه دهند. همچنین کمبود منابع این نهادها و نیز سرمایه انۀ خودي نوآورها فعالیترونده به  پیش
ي کشور ها دانشگاهاز مشک�ت ها  اي به آن مورد نیاز کارآفرینان، و ضعف در ارائه خدمات حرفه

  .)Meng et.al, 2019( شده تا کنون همسوست ي انجامها پژوهشنهادهاي پشتیبان با  است.

  هاي انسانی ـ سازمانی . زیرساخت2- 4

ي دانشگاه کارآفرین ها زیرساختیکی از  ،هاي مختلف تخصصی و تنوع نوآوران در حوزهفراوانی 
ظاهر نامتجانس به  هاي به ها و راهکارهاي مختلف در حوزه دهوجود عنصر تنوع سبب تلفیق ای است.

در افراد با دانش و مهارت وجود تنوع نوآوران به معنی  شود. میمنظور حل مسائل و ایجاد نوآوري 
وکار،  هایی چون دانش بازار، مذاکرات تجاري، کسب هاي متنوع تخصصی خود همراه با زمینه زمینه

کمک کند. اصو�ً  بنیان دانشهاي  که به رشد و ایجاد شرکتاست  غیرهدانش حقوقی، مدیریت و
گیرد که  هاي تخصصی مختلف شکل می هاي متنوع در حوزه و برخورد ایده ها نوآوري از تعامل

که افراد مختلف داخلی و  ها دانشگاههاي راحت در  . وجود مکاندهد میبسیاري مواقع اتفاقی روي 
ساز بسیاري از  تواند زمینه اندکی توقف و استراحت داشته باشند، می ها خارجی بتوانند در آن مکان

  .شوداین تعام�ت 
کننده و پشتیبان کارآفرینی که مرز  یت و کیفیت اعضاي دانشگاه و نهادهاي حمایتهمچنین کم

سرمایۀ انسانی دانشگاه داشت توجه باید  اهمیت بسیاري دارد. ،شوند سازمان در نظر گرفته می
ـ  ، استعدادهاي مدیریتیعلمی هیئت بلکه پژوهشگران غیرِ نیستند، ین تنها اساتید و پژوهشگرانکارآفر

که به را تکنیکی، مدیران مجرب صنعت و خدمات، کارآفرینان، صاحبان ایده، مشاوران و هر شخصی 
که نقش سیستم شود  می شامل ،اي موجب ارتقاي کارآفرینی و نوآوري در دانشگاه شود گونه
ي کشور ها دانشگاهبانی دانشگاه در این بخش بسیار اهمیت دارد. در این بخش نیز بسیاري از  هدید

کیفیت و نوآور دارند.  کارگیري سرمایۀ انسانی مجرب و با هاي اساسی در شناسایی و به ضعف
  .هستندفاقد عنصر تنوع اغلب و  اند به صورت تخصصی و یکپارجه شکل گرفتهاغلب  ها دانشگاه
موقعیت مکانی دانشگاه از منظر جغرافیایی، فرهنگی، تکنولوژي، لجستیکی، نرخ  ،گاه مادر ن
ي ها فعالیتعامل احتمال موفقیت این  هاست. زیرساخت هاز جملو دسترسی به بازار نیز مالیات، 

تنهایی عاملی  اما خود به دهد میکارآفرینی دانشگاهی را افزایش و یا در جهت عکس کاهش 
گرفتن دانشگاه در مناطقی که داراي سطوح با�تري  مثال قرار برايشود.  ه در نظر گرفته نمیکنند تعیین
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ها و محصو�ت  از صنعت یا خدمات بوده و نیازمند دستاوردهاي نوین علمی براي ارتقاي خروجی
در منطقه و  فناوريسازي علم و  همراه با وجود فرهنگ پذیرش کارآفرینی و تجاريهستند خود 

اي منسجم، پیوسته و  اعتماد با�ي صنایع منطقه به دانشگاهیان و در نتیجه ایجاد شبکهسطح 
تواند  آموزشی آن میـ  هاي پژوهشی آفرین میان خدمات و صنعت منطقه با دانشگاه و برنامه ارزش

ي ها پژوهشهاي ما در این بخش با  . یافتهشودموجب تقویت فرایندهاي کارآفرینی در دانشگاه 
  .)Centobelli et.al, 2019( همسوست مختلف
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هاي ما وجود پیوندهاي عمیق با نهادها و  یکی دیگر از ابعاد سخت دانشگاه کارآفرین در یافته
ي مختلف جامعه، ها بخشآفرین میان دانشگاه، مشتریان،  سازي ارزش بازیگران محیطی است. شبکه

ـ  ردبر اعتماد و براساس راهبرد ب هاي مبتنی و همکاري ها اهدانشگصنعت و خدمات، دولت و دیگر 
ـ  وجود واحد قوي و تأثیرگذار بازرگانی است.گیري دانشگاه کارآفرین  هاي شکلنیاز پیشاز  ،ردب

بخشی نام تجاري دانشگاه،  ارتباط با مشتري و حقوقی دانشگاه و برندسازي و اعتبارـ بازاریابی 
ها، افراد حقیقی و حقوقی، دولت، نهادهاي  دهاي دانشگاه، مذاکره با شرکتبازاریابی براي دستاور

یکی دیگر  ،ها توسط این بخش و تنظیم قراردادهاي حقوقی قوي با آن ها دانشگاهالمللی و دیگر  بین
خبرگان معتقدند در صورت  سازي دستاوردهاي دانشگاهی است. همچنین از سازوکارهاي تجاري

ها و تهدیدهاي محیطی  ن دانشگاه و بررسی جامع نقاط قوت و ضعف و فرصتظرفیت و توا داشتنِ
هاي خارج از کشور و جذب  الملل و تأسیس پردیس هاي آموزشی و پژوهشی پردیس بین طرح

المللی با  هاي بین هاي مشترك و نیز همکاري ها و دوره حداکثري دانشجویان خارجی و پروژه
توان از این  . البته میشودشد و ارتقاي کارآفرینی و نوآوري دانشگاهی ساز ر تواند زمینه می ها دانشگاه

و دانشجویان خارجی  کردو مبانی دینی در جهان استفاده  ها ارزشظرفیت در انتقال و گسترش 
ي ها زیرساختافتد که  زمانی اتفاق می آفرینی کنند. این مهم عنوان سفیران کشور در جهان نقش به

نتایج ما در این بخش  است.ي مختلف ها پژوهشباشد. این بخش نیز همسو با  �زم در کشور فراهم
  .)Klofsten et.al, 2019(نیز با ادبیات دانشگاه کارآفرین همسوست 

  



 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو ۱۲۰

 

 1397پاییز و زمستان ، دوازدهم، شماره ششمسال 

  پژوهشیـ هاي آموزشی  . نظام2- 6

 تواند عامل ریزي ترتیبی و روتین می محور در امتداد برنامه ریزي تقاضا در نگاه ما تقویت نظام برنامه
 ها سیاست. در ایران، شودي کشور ها دانشگاهآموزش و پژوهش در  کردن مهم و مؤثري در کاربردي

شده و اب�غی نهادهاي با�دستی  ي تعریفها سیاستي کشور همگی ذیل ها دانشگاههاي  و برنامه
و در کشور وجود نهادهاي نظارتی  ها دانشگاهیکی از ضروریات رسد  میبه نظر  است.عالی  آموزش
ي گستردۀ ها فعالیتتواند در صورت  و میاست عالی  گذاري با�دستی در نظام آموزش سیاست

در جهت  ها دانشگاهتحقیق و توسعه و آمایشی و اجراي عملکرد صحیح، منجر به هدایت درست 
آموزش و پژوهش و رشد اقتصادي کشور و نیز جلوگیري از ات�ف منابع در  کردنِ کاربردي

هاي  سرفصل رشته .شود درستی اجرا نمی اما این مهم بهشود  عالی کشور آموزش ي مختلفها بخش
 شود. میي کشور اب�غ ها دانشگاهتخصصی مختلف توسط نهادهاي با�دستی معین و به همۀ 

ي کشور یکسان ها دانشگاههاي تخصصی در همۀ  محتواي آموزشی و پژوهشی رشته که اي گونه به
ي مختلف صنعت ها بخشاقلیمی در  ،جغرافیایی، اي ي منطقهها نیازمنديکه ، این در حالی است است

نظام در اقتضائات خاص خود را باید  و هر دانشگاهی نیستیکسان  ها دانشگاهو خدمات در 
هاي ترتیبی  وجود برنامهبر  ع�وهرسد  . به نظر میکندهاي مختلف لحاظ  در زمان آموزشی ـ پژوهشی

آموزشی هاي  ي مختلف براي گنجاندن برنامهها دانشگاها، آزادي عمل ه هاي مصوب رشته و سرفصل
پژوهشی ـ  سازي دستاوردهاي علمی تواند در کاربردي مختص خود می محورِ تقاضا ـ پژوهشی

. تقویت فرایندهاي تحقیق و توسعه کندتوجهی ایفا  اي نقش قابل ي منطقهها نیازمنديدانشگاه و رفع 
ي مناطق مختلف کشور در ها نیازمنديعالی به منظور شناسایی  وزشو نیز آمایشی در حوزۀ آم

گذاري  ریزي صحیح و جدي در سیاست هاي صنعت و خدمات و تحلیل درست بازار و برنامه حوزه
ها،  ها و تهدید هاي تخصصی، تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت رسانی سرفصل رشته  روز دقیق، به

آموزشی ـ هاي تخصصی مختلف و تقویت نظام  ها و رشته شکدهنگري مداوم، اتصال میان دان آینده
توان اقدامات  شده را می اي، همگی در راستاي نیازهاي شناسایی رشته اي و فرا رشته میان پژوهشی

  مهمی در تحقق کارآفرینی دانشگاهی در نظر گرفت.
وهش با عالی کشور، فاصلۀ میان آموزش و پژ ي اساسی و جدي در آموزشها چالشیکی از 

دانشجویان  که اي گونه به؛ استي عملیاتی و کاربردي در بخش صنعت و خدمات ها فعالیتتجربه و 
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ي کارگاهی و ها فعالیتو حتی اساتید دانشگاه در برخی موارد با وجود سطح با�ي دانشی، در زمینۀ 
که است انگیز بوده  بر عملیاتی یا به اصط�ح تجربی، مهارت ناچیزي دارند. این مسئله به حدي چالش

شده در دورۀ تحصیل را  اذعان دارند در صورت ورود به بازار کار، بخش ناچیزي از دانش کسب
ي ها مهارتفاقد  در صورت جذب دانشگاهیانِکه رو شاهد آنیم  این از کنند؛ توانند عملیاتی می

ماهنگی شناختی در ي اولیۀ فعالیت، ناهها سالکارگاهی و عملیاتی در بازار صنعت و خدمات، در 
شود. این در حالی  شده دیده می طیف وسیعی میان اقتضائات عملیاتی کار، کارفرما، و فرد استخدام

از  ،است که تأکید بر آموزش مهارت براي یک انسان به منظور کسب روزي ح�ل و استغنا از مردم
  ).1390مبانی اصلی اس�می است (طیبی و همکاران، 

مهارتی میان ـ  کارگاهیو اي،  حرفهو ي فنیها آموزشود و تقویت از منظر خبرگان، وج
التحصی�ن دانشگاهی و نیز  در جهت ایجاد شغل براي فارغ ها دانشگاهیان یکی از ضرورت

کنندۀ شکاف میان دانش و تجربه یا به عبارتی صنعت، خدمت و  و پر فناوريسازي دانش و  کاربردي
هاي  ي آزاد دانشگاه که با برند دانشگاه به آموزش دورهها موزشآهمچنین وجود مرکز  است.دانشگاه 

 و افزارهاي کاربردي افزایی، آموزش به بخش صنعت و خدمات، نرم مدت و بلندمدت مهارت کوتاه
 ها دانشگاهدر ایران برخی از  است.هاي کارآفرینی دانشگاهی  زمینه وکار بپردازد نیز یکی از پیش کسب

  اند. به دست آوردهقبولی نیز  و نتایج قابلرده کدر این راستا حرکت 
ي ملی، نگار آیندهدر کشور مسئولیت  فناوريگذاري علم و  نهادهاي با�دستی در حوزۀ سیاست

، شناسایی نیازهاي واقعی جامعه در فناوريهاي اساسی علم و  المللی و تعیین اولویت اي و بین منطقه
در مناطق  ها راه باید دانشگاهو از این بر عهده دارند را  اي هاي کاربردي، بنیادین و توسعه حوزه

شده و  هاي شناسایی ها، در جهت اولویت هاي آن هاي رقابتی و ظرفیت مختلف کشور براساس مزیت
 ها دانشگاههاي تحصیلی در  به کار گرفته شوند. برخی از رشته ،مالی همراه با تأمین منابع مالی و غیر

و  کردن مدت قابلیت کاربردي بودن آن، در کوتاه اي بنیادي و پایه به جهت ماهیت رشته یا
 ،ها ندارند اي به گسترش آن ع�قه ها دانشگاهسازي در بخش صنعت و خدمات را نداشته و  تجاري
کنندۀ سایر  کشور یا حمایت هاي تها در بلندمدت یکی از ضرور وجود برخی از این رشتهولی 
ي آموزشی و پژوهشی در ها فعالیتمند به  و یا اینکه متقاضیانی ع�قه هاي کاربردي خواهد بود رشته

علم را به علت  به عبارت دیگر ؛هاست مندي آن صرفاً ع�قه شان که علت تحصیلهستند ها  این رشته
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گونه  نگرانه نیازهاي کشور در این به صورتی دقیق و آیندهباید  در ابتدا. گیرند قداست آن فرا می
گرا، با  هاي خاص به صورت مأموریت دانشگاهو در ادامه  شودسایی و حدود آن تبیین ها شنا رشته

شده به آموزش و پژوهش در  دولتی یا خصوصی، در حدود شناسایی ۀشد داده بودجۀ تخصیص
گرفته  ي صورتها پژوهشهاي ما در این بخش با  شده بپردازد. یافته دار شناسایی هاي اولویت شاخه

  .)Wakkee et.al, 2019(دارد  در جهان همسویی
ي مدیریتی و از عوامل درونی دانشگاه به منظور ها نظامدر ذیل  حمایتی ـ ارزشیابیي ها نظام

داراي نظام جامع حمایت و باید ي کشور ها دانشگاه د.نشو تحقق دانشگاه کارآفرین در نظر گرفته می
هاي جذب  سازي در ارزیابی، رویه و تجاري ارزیابی باشند؛ نظامی که در آن معیار کارآفرینی، نوآوري

طور صحیح، عملیاتی و  و ارتقا، حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی و پاداش دانشگاهیان به
ي کشور، بهاي �زم به نوآوري و کارآفرینی داده ها دانشگاهدر بیشتر  .سیستماتیک در نظر گرفته شود

شده،  تعیینپیش هاي دستوري و از  امور، برنامهشود و حتی در صورت اهتمام دانشگاهیان به این  نمی
ساعات اجباري حضور دانشگاهیان همچون هایی  شود؛ برنامه ها می مانع پیشرفت و ادامۀ فعالیت آن

هاي  ي پژوهشی دستوري براي دانشجویان و اساتید در دورهها فعالیتهاي مربوطه،  در دانشکده
ن یا تثبیت و ارتقاي درجۀ شغلی، بهادادن بیشتر به شد التحصیل شده به منظور فارغ زمانی تعیین

هاي  ي کارآفرینانه و نوآوريها فعالیتچاپ مقاله یا کتاب در مقابل مانند ي پژوهشی ها فعالیت
شود.  ي پیش روي نوآوران و کارآفرینان در نظر گرفته میها چالشعنوان  کاربردي از منظر خبرگان به

وضوح  ها نیز که در ک�م رهبري به آفرینان و بهبود بستر فعالیت آنجانبه از کار حمایت جامع و همه
  است.تحقق دانشگاه کارآفرین  هاي الزام) یکی از 1396شود (زمانی و حافظی،  مشاهده می
داراي منابع مالی متنوع و پایداري باشند؛ منابعی باید  شدن ي کشور به منظور کارآفرینها دانشگاه

هاي دولتی است. قراردادهاي پژوهشی و کاربردي و نیز  وط به بودجهکه تنها بخشی از آن مرب
توجهی از منابع  ي صنعت و خدمات، درصد قابلها بخششده براي  برگزار هاي آموزشی مشترك دوره
آزاد براي متقاضیان و نیز  آموزشی ـ پژوهشیهاي  آورد. دوره براي دانشگاه به ارمغان میرا مالی 

سازي  شده از تجاري المنفعه و خیریه و درآمدهاي کسب ابع مالی عامشهریه دانشجویان، من
شده توسط دانشگاه نیز از منابع  خدماتی ایجادـ  هاي تولیدي شرکتو ، فناوريدادهاي دانش و  برون

حمایت مستمر دولت و بودجۀ تخصیصی به داشت توجه باید  شود. البته مالی دانشگاه محسوب می
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نابع مالی ثابت براي ادارۀ امور جاري دانشگاه، عاملی اساسی و مورد اتفاق همۀ عنوان م به ها دانشگاه
ي حمایتی نیز همسو با ادبیات دانشگاه کارآفرین در ها نظامشده بود.  هاي انجام خبرگان در مصاحبه

  .)Wakkee et.al, 2019(جهان است 

  هاي محیطی ـ دولتی ساخت . زیر2- 7

ي کارآفرینانۀ ها فعالیتي ک�ن کشور در جهت توسعۀ ها سیاستو نیز در نتایج ما قوانین و مقررات 
یکی از  است. بر دانشگاه و ثبات آن، از عوامل بیرونی تحقق دانشگاه کارآفرین در ایران مبتنی

به عبارت بینی بازار و  قوانین و مقررات و نبود قابلیت پیشدر ثبات فقدان مشک�ت اساسی کشور، 
گذاري و عملیاتی در کشور است.  ي مختلف سیاستها بخشسیستمی در  کمرنگی مدیریت دیگر

ي بانکی کشور در جهت بانکداري بدون ربا و حمایت از تولید و کارآفرینی، تقویت ها سیستماص�ح 
هاي اقتصادي کشور در جهت حمایت  دهی به سرمایه پذیر، جهت گذاري ریسک هاي سرمایه صندوق

هاي  روکراسیوهاي مالیاتی، حذف ب قب حقوق مالکیت معنوي، مشواز کارآفرینان، قوانین مناس
ي مختلف اقتصادي در جهت حمایت از کارآفرینی، ها بخشضرور، اص�ح قوانین در اداري غیر

ي مورد نیاز دانشگاه براي ها زیرساختتأمین  هاي کوچک و متوسط و نیز حمایت از شرکت
  ترین راهبردها در این بخش است. مبرخی از مه ،دسترسی به زنجیرۀ تأمین جهانی

وکار داخلی، حمایت از تولید و کا�ي ملی، استفاده از مزیت  ها با بهبود فضاي کسب دولت
آموختگان که  خریدهاي دولتی به منظور بهبود فضاي تولید داخلی کشور و نیز ایجاد اشتغال دانش

انند موجبات ترویج کارآفرینی را تو میاست  همگی از مبانی الگوي پیشرفت در نگاه رهبري نظام
هاي  ي مناسب صادرات و واردات، دیپلماسی فعال خارجی، جذب سرمایهها سیاستفراهم کنند. 

از راهبردهاي  بنیان، دانشاعطاي وام به کشورهاي منطقه در جهت خرید کا�ي داخلی و خارجی، 
جایزۀ مانند هایی  نوآوري با اهرمها با ترویج کارآفرینی و  اساسی کشور در شرایط فعلی است. دولت

ي سخت مورد نیاز کارآفرینان ها زیرساختمادي و نیز تأمین  هاي مادي و غیر نوآوري، مشوق
توجهی در هدایت و رشد کارآفرینی  ونقل، انرژي، ارتباطات وغیره نقش قابل حملهمچون 

  .)Elena, 2019(استاست ر گرفته هم ي صورتها پژوهشدانشگاهی دارند. قوانین و مقررات نیز با 
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  پیشنهادهاي سیاستی
به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و هنجارهاي  ها دانشگاهحداکثري از ظرفیت بسیج در  ۀاستفاد ¢

 ؛آن ۀکنند حمایت

 ؛و ترویج آن اس�می ـ ایرانیکارآفرینان بومی با فرهنگ  هاي هکردن تجرب تئوریزه ¢

در فضاي  اس�می ـ ایرانیرین و نوآور و مفاخر بزرگ هاي موفق کارآف الگوسازي از چهره ¢
  ؛دانشگاه
بازنگري و بازسازي ساختارهاي سخت و نرم دانشگاه و مراکز وابسته و سعی در حذف  ¢
تیک زائد و همچنین شکستن ساختارهاي سخت عمودي و ایجاد ساختارهاي افقی بوروکراهاي  رویه
 ؛ي مختلف دانشگاهها بخشدر 

ي کارآفرینی ها فعالیترکزي کارآفرینی دانشگاهی به منظور مدیریت و هدایت تشکیل تیم م ¢
  ؛دانشگاه
کارآفرینی در بیانیۀ  که اي گونه بهتعریف برنامه استراتژیک و سند راهبردي دانشگاه باز ¢

 ؛انداز دانشگاه، عنصري اصلی در نظر گرفته شود مأموریت و چشم

انداز، تعیین اهداف دقیق  انشگاه با هدف نیل به چشمهاي مختلف راهبردي د تعریف حوزه باز ¢
شده و  هداف تعییناو مشخص عملیاتی در راستاي کارآفرینی دانشگاهی و در نهایت ترسیم نقشۀ راه 

 آن؛ ينظارت بر اجرا

با تیم کارآفرینی به منظور نظارت آن پژوهی در دانشگاه و همکاري نزدیک  ایجاد تیم دانشگاه ¢
  ؛و فرایندها ها سیاستص�ح ساختارها، و ارزیابی و ا

ي ها بخشي مختلف و مذاکره و اقناع ها بخششناسایی نیازها و مسائل واقعی منطقه در  ¢
هاي کاري با مدیریت مرکز  شده به حل مسائل توسط دانشگاه و در ادامه تشکیل تیم شناسایی

 ؛ها کارآفرینی به منظور حل آن

التحصی�ن دانشگاهی  فارغ و یکپارچه دانشجویان، اساتید روز و ایجاد بانک اط�عاتی به ¢
  ؛)غیرههاي فعالیت و اي، زمینه هاي حرفه هاي تخصصی، گزینه ، زمینهها قابلیت(

 ؛ي ترویجی کارآفرینی و نوآوريها فعالیتتمرکز بر  ¢

هاي متنوع  گیري از افراد با تخصص دانشگاه و بهره فناوري بانی ي و دیدهنگار آیندهایجاد مرکز  ¢
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 ؛روز و دقیق در مرکز به هايو نیز ابزار 1و مکمل و باتجربه 

سازي و نیز  هاي مجازي به منظور شبکه اط�عات و شبکه فناوريگیري بیشتر از  بهره ¢
  ؛ي ترویجیها فعالیترسانی و  اط�ع
 هدفمند و مورد نیاز در دانشگاه براساس فناوريهاي علم و  ایجاد مراکز رشد و پارك ¢
هاي زائد به اعضاي  ارائۀ خدمات باکیفیت و به دور از رویههموارسازي هاي راهبردي و نیز  برنامه

 ؛دانشگاه

مانند وکار و کارآفرینی  هاي مرتبط با کسب اي در حوزه اي و مشاوره ارائۀ خدمات حرفه ¢
 ؛خدمات حقوقی، بیمه، مالی، حسابداري وغیره به اعضاي دانشگاه

هاي  استعدادهاي متنوع علمی، فرهنگی، اجتماعی وغیره با ارائۀ مشوقشناسایی و جذب  ¢
 ؛مادي و تشکیل خانوادۀ بزرگ دانشگاه مادي و غیر

 ؛اي دانشگاه گیري از استعدادهاي مدیریتی باتجربه و کارآزموده در مراکز واسطه بهره ¢

اي کوچک، مرکز نوآوري ه سالن مطالعۀ آزاد، اتاق استراحت، کتابخانهمانند هایی  ایجاد مکان ¢
  2؛هاي متنوع موجود در دانشگاه اتفاقی میان استعداد هاي وغیره به منظور ایجاد تعامل

مورد اعتماد اعضاي دانشگاه و  که اي تقویت واحد حقوقی دانشگاه در جهات مختلف به گونه ¢
  ؛محیط پیرامونی باشد

کید بر برندسازي براي أشگاه و تایجاد و تقویت واحد بازاریابی و ارتباط با مشتري دان ¢
 ؛ها روزترین رویه هدانشگاه توسط واحد مذکور با ب

اعطاي مجوز به شرکاي صنعتی و خدماتی دانشگاه براي استفاده از برند دانشگاه در تولیدات  ¢
 3؛و خدمات خود با رعایت فاصلۀ �زم میان دانشگاه و شرکت مذکور

                                                      
  توان در مرکز از کارشناسان خارجی نیز استفاده کرد.  . در صورت نیاز می1
هاي  هاي بصري، سیستم ها، میز مطالعه، جذابیت هاي فیزیکی، فرهنگی (راحتی مبل شده از نظر جذابیت هاي گفته . مکان2
که افراد  اي گونه ساز وغیره) داراي کمیت و کیفیت و پراکندگی مناسب باشد به کن، چاي سرد ویه)، امکانات رفاهی (آبته

ها حاضر شوند. پرواضح است رعایت  هایی ترك کنند و در مکان هاي شخصی خود را در زمان ترجیح دهند حتی اتاق
 ن فضاها ضرورت دارد. اصول ارزشی اس�می و پرهیز از اخت�ط در طراحی ای

که در صورت کیفیت پایین  اي گونه . براي مثال استفاده از بخشی از تصویر برند دانشگاه در محصو�ت و خدمات به3
  محصول یا خدمت، به اعتبار دانشگاه لطمه وارد نشود. 
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 ؛هاي آموزشی و پژوهشی وزهحرکت در جهت استق�ل دانشگاه در ح ¢

محور براي اعضاي دانشگاه (دانشجویان، اساتید، محققان،  ارائۀ واحدهاي انتخابی و تقاضا ¢
ي خارج از دانشگاه به صورت آسان و قابل دسترس ها سازمانکارآفرینان و نوآوران) و براي افراد و 

 متداول؛هاي  و بدون رویه

ها  مهارتی و کارگاهی به جاي واحدهاي تئوري و کنفرانسي ها آموزشتمرکز بیشتر بر ارائۀ  ¢
 ؛ها و سخنرانی

هاي آموزشی و  رسانی و ایجاد تغییرات اساسی در واحدهاي دروس و سرفصل  روز به ¢
براساس نیازهاي بازار و تحلیل نقاط قوت و ضعف دانشگاه با تمرکز بر حل  ها دانشگاهپژوهشی 

 ؛ات روز جهانو با توجه به تغییر 1مسائل منطقه

در  فناوريهاي مختلف علم و  هاي حوزه و تعیین اولویت فناوريي علم و نگار آینده ¢
هاي  ي خاص به منظور تعریف رشتهها دانشگاهي کاربردي و بنیادي و تخصیص بودجه به ها بخش

  ؛گرا مورد نیاز و جذب دانشجو به صورت مأموریت
فنون همچون یی ها مهارتبه اعضاي دانشگاه (ي کارگاهی و عملی مهارتی ها آموزشارائه  ¢

اي، دانش  حرفهـ  ي فنیها آموزشسازي، قوانین حقوقی،  مذاکره، فنون ترجمه، نگارش، دانش تجاري
  ؛)وغیره مدیریت
افزایی و ایجاد  هاي مهارت ي آزاد دانشگاه به منظور ارائۀ دورهها آموزشسازي واحد  فعال ¢
  ؛اشتغالی ه و خودبازد وکارهاي خانگی و زود کسب
ها و دروس جدید مورد نیاز براساس  کردن رشته ها و دروس فاقد توجیه و اضافه حذف رشته ¢

 ؛اصل دینی علم نافع

هاي مدیریتی با جهان با حفظ احتیاط و به صورت  و نیز شیوه فناوريتبادل علم و  ¢

                                                      
عت و خدمات آن ناحیه و ها در مناطق مختلف کشور با توجه به نیازهاي صن . راهبرد فوق بدین معناست که دانشگاه1

ها بپردازند و این رویه به صورت مستمر ادامه  رسانی سرفصل  روز ها و به تحلیل نقاط قوت و ضعف خود، به طراحی رشته
شده به دانشجویان  هاي دانشگاهی و هم در سرفصل دروس ارائه یابد؛ دانشگاهی در سیستان و بلوچستان باید هم در رشته

ها حتی در لباس اعضاي دانشگاه و شکل ظاهري دانشگاه هم نمود  بودن دانشگاه اوت داشته باشد. بومیبا دانشگاه تهران تف
ها با مرزهاي جهانی دانش و  هاي بومی و ارتباط آن بودن همۀ دانشگاه روز توجه، ضرورت به کند ولی نکتۀ قابل پیدا می

  ي به صورت هوشمندانه و با رعایت احتیاط است. فناور
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 ؛هوشمندانه

براي اقشار  فناوريکسب دانش و  مندان به هاي آموزشی مجازي براي ع�قه برگزاري دوره ¢
  ؛مختلف جامعه

هاي دولتی، شهریه دانشجویان، منابع مالی  بودجهگرایی براي تحقق منابع مالی از طریق  کثرت ¢
سازي و از این  ي تجاريها فعالیتشده از  مدهاي کسبآالمنفعه، قراردادهاي علمی و پژوهشی، در عام

 ؛استق�ل مالی و مدیریتیبا�ي  هاي هدر رسیدن به درجراه ت�ش 

اص�ح و بازسازي سیستم ارزشیابی، حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاي اعضاي خانواده  ¢
  ؛دانشگاه براساس معیار کارآفرینی، نوآوري

 ؛شیابی، حمایتی و مالی دانشگاهزها و فرایندهاي ار سازي رویه شفاف ¢

ار کشور در نظام ارزشیابی (تقوي و د بر رفع و حل مسائل اولویت هاي مبتنی تقویت شاخص ¢
  ؛)1388خوشنویس، 

 ، هموارسازيِحمایت از کارآفرینی و نوآوري راستاياص�ح قوانین و مقررات کشور در  ¢
 1؛هاي زائد اداري وکار و حذف رویه فضاي کسب

 ؛جایزۀ کارآفرینی و نوآوريمانند هایی  ترویج کارآفرینی و نوآوري با اهرم ¢

توسط دولت و سیستم  گیري نوآوري و کارآفرینی ي سخت و نرم شکلها ختزیرساتأمین  ¢
 .حاکمیتی

  گیري نتیجه
کرده ست توجه دلسوزان نظام را به خود جلب ها که سالایرانی پیشرفت ـ تدوین الگوي اس�می 

هاي مختلف زندگی شکل گرفته و تحقق آن  براساس مبانی بینشی و ارزشی اس�می در عرصه ،است
ترین مبانی این الگو به  . کارآفرینی یکی از مهمشود میجانبۀ انسان و جامعه  ه پیشرفت همهمنجر ب

تر  ررنگدن این مهم، بسیار پکر در انضمامی ها دانشگاهرود و با توجه به شرایط کشور، نقش  شمار می
  است.از سایر نهادهاي اجتماعی 

گذاران و  ن پژوهشگران، سیاستموضوع دانشگاه کارآفرین یکی از موضوعات مطرح در میا

                                                      
  هاي این بند هستند.  اي، استخدامی، حقوقی وغیره مصداق ین مالیاتی، بانکی، بیمه. قوان1
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سازي  تجاريهمچون هاي دانشگاه کارآفرین  کشور بوده است. خروجی فناوريمجریان حوزۀ علم و 
دستاوردهاي دانشگاهی، تولید ثروت، رشد علمی، اقتصادي و اجتماعی جوامع، ایجاد شغل براي 

در ادارۀ  ها دانشگاهل استق�و هاي اجتماعی ناشی از بیکاري،  التحصی�ن، کاهش آسیب فارغ
و مشک�ت اصلی کشور همچون بیکاري، بودجۀ محدود دولت در ادارۀ  سو ازیکي خود ها فعالیت
هاي دانشگاه براي جامعه و نیز مطالبۀ مردم از  نبودن خروجی ، مشک�ت اقتصادي، کاربرديها دانشگاه

، به منظور حل مسائل اجتماعی و عنوان نهادي اجتماعی به ها دانشگاهگذاران و نیز  حکومت، سیاست
شدن موضوع دانشگاه کارآفرین در کشور بوده است. براي  د�یل مطرح از ها اقتصادي آن

مطرح  پرسشاین همواره و نوآوري  فناوريهاي علم،  گذاران و مجریان حوزه پژوهشگران، سیاست
؟ کردرآفرین و نوآور تبدیل یی کاها دانشگاهي کشور را به ها دانشگاهتوان  بوده است که چگونه می

ي کارآفرین در ها دانشگاه دهندۀ و عوامل تشکیل ها ساخت زیرمدل دانشگاه کارآفرین چگونه است؟ 
ها در کشور دانشگاهی  کردن آن و فراهم ها زیرساختتوان با شناسایی  آیا می جهان چه بوده است؟

  ؟کردي جهان ایجاد ها دانشگاهبرترین  مانندکارآفرین 
ي برتر در جهان در حوزه کارآفرینی و نوآوري ها دانشگاهپژوهشگران را به مطالعۀ ها،  پرسشاین 

گیري  ي شکلها زیرساختي فراوانی به دنبال شناسایی عوامل و ها پژوهشسوق داده است و 
رسیدن این پژوهش، به  انجام از بهپیش دانشگاه کارآفرین در ایران و جهان به انجام رسیده است. 

در جهان و ایران را در حوزۀ دانشگاه کارآفرین با روش  شده ي انجامها پژوهشگسترده  صورت
هایی همچون دانشگاه کارآفرین،  واژه اي و به صورت منظم و سیستماتیک و با کلید مطالعۀ کتابخانه

عه مطال وغیرهسازي دانشگاهی، اکوسیستم کارآفرینی  کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه نسل سوم، تجاري
و عوامل  ها زیرساختتمرکز بر شناسایی  ها پژوهش. ویژگی مشترك تمامی این کردیمو بررسی 

، دفاتر انتقال فناوريهاي علم و  پارك مانندي کارآفرین ها دانشگاه افزار مشهود و به اصط�ح سخت
تمرکز و فقدان پذیر، سرمایۀ انسانی و  هاي خطر ، مراکز رشد، قوانین و مقررات، سرمایهفناوري

ها هم در حوزۀ  رو بخش عمدۀ این ت�ش ازایناست؛  توجهی به بعد نرم دانشگاه کارآفرین بی
گذاري و اجرا به نتایج مورد انتظار نرسیده است و با  پژوهش و مطالعه و هم در مرحلۀ سیاست

مورد از چهارچوب مفهومی و عملیاتی سیستمی باید  شکست مواجه شده است. دانشگاه کارآفرین را
  است.افزار  و نرم افزار زمان داراي ابعاد سخت و نرم یا همان سخت تحلیل و موشکافی قرار داد که هم
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گیري کارآفرین و نوآوري  ها موجب شکل این ابعاد و نحوۀ ترکیب آن گرفتنِ کنار هم قرار
از رفتارها در بر نگاه خطی به بسیاري  برخ�ف دید رایج مبتنی به عبارت دیگردانشگاهی خواهد شد. 

هاي ملموس آن  اي اقتصادي براساس ورودي هاي پدیده خروجی که اي گونه بهحوزۀ اقتصاد ک�ن، 
  هاي آن ناتوان است. ، این نظریه در توصیف دانشگاه کارآفرین و خروجیشود میتعیین 

ي ها پژوهشهاي نوآوري و کارآفرینی و نیز بررسی  ما با مصاحبه با خبرگان در حوزه
ها را با روش تحلیل تم مورد  آوري اط�عات مورد نیاز پرداختیم و آن کنون، به جمع گرفته تا صورت
ي ها مؤلفهقرار دادیم. نتایج پژوهش نشان داد دانشگاه کارآفرین در بعد اقتضائات نرم داراي بررسی 

ي) و در و بازیگران کلید شخصیتی ـ انگیزشی، عوامل اجتماعی ـ فرهنگیاصلی (هنجارها، عوامل 
، اي اط�عاتی ـ اشاعهي ها زیرساخت، ها ـ راهبردها سیاستي اصلی (ها مؤلفهبعد سخت داراي 

، محیطی ـ دولتیي ها زیرساختی، انسانی ـ سازماننهادهاي پشتیبان، زیرساخت ها ـ  زیرساخت
و مالی)  حمایتی ـ ارزشیابیي مدیریتی (ها نظام)، آموزشی ـ پژوهشیي مدیریتی (ها نظامپیوندها، 

  .است
پیشرفت ضروري  تنها براي تحقق الگوي اس�می نتایج پژوهش نشان داد دانشگاه کارآفرین نه

اجتماعی ـ هنجارها، عوامل همچون  ها بخشاست، بلکه الگوي اس�می و مبانی آن در بسیاري 
فراوانی  ۀهاي بالقو ي دیگر به فراخور موضوع، داراي ظرفیتها بخش، عوامل شخصیتی و در فرهنگی

گیري و تقویت دانشگاه کارآفرین در  در جهت طراحی و شکلرا هاي راهگشایی  است و رهنمون
  کند. گذاران ارائه می به سیاست ،ایران

 ،گذاران، مجریان و مدیران دانشگاهی و پژوهشگران امید که نتایج پژوهش بتواند براي سیاست
گیري  ي شکلها زیرساختو  ها مؤلفهابعاد و  دیدي جامع از چهارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین و

ي کشور به سمت کارآفرینی و نوآوري ها دانشگاهآن ایجاد کند و نقش بسزایی در حرکت 
  پیشرفت داشته باشد. اس�می ـ ایرانیو تحقق الگوي  بنیان دانشدانشگاهی، اقتصاد 
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