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  دانش محور ينيكارآفر

  ) گروه اقتصاد (استاديار دانشگاه سمنان عضو هيئت علمي و:ي رضا عرفانيعلدكتر 

  

  :دهيچك

محور و اقتصاد صنعت محور فراتر رفته و به اقتصاد دانش محور  يهمانگونه كه در عصر حاضر، اقتصاد از حالت اقتصاد كشاورز

 ينيكارآفرو ) محور ياقتصاد كشاورز ي مربوط به دوره( منابع محور ينيركارآفز از حالت ين ينيل شده است، كارآفريتبد

دانش  ينيكارآفر. شده است دانش محور ينيكارآفرعبور كرده و ) اقتصاد صنعت محور ي مربوط به دوره( تجربه محور

. از دانش يبهره بردار يبرا ينيدانش؛ و كارآفر ي اشاعه يبرا ينيد دانش؛ كارآفريتول يبرا ينيكارآفر: محور سه نوع است

ن موضوع است يانگر ايف دانشگاه ها بيابه وظ ينگاه سنت. ك دانشگاه وجود داشته باشديممكن است در  ينيهرسه نوع كارآفر

از دانش موجود را به  يت كنند و بهره برداريدانش فعال ي د و اشاعهيتول يها ينينه كارآفريد در زميكه دانشگاه ها فقط با

دانش محور اثر متقابل بر هم دارند و در  يها ينياما انواع كارآفر. واگذارند يو اقتصاد يتجار يت و بنگاه هاعهده موسسا

ف يتضع يبر بازار به معنا يو مبتن ينيكارآفر يت هايفعال ي توسعه. شوند يم ياقتصاد ي توسعهكنش متقابل موجب 

آنچه كه در حال . وجود دارد يوستگيدانشگاه ها پ يد و سنتيجد يت هاين مأموريب. ستيدانشگاه ها ن يسنت يت هايمأمور

 يت هايش فعالين افزايب. روند يش ميشتر پيت ها به طرف توازن و تجانس بين مأمورين است كه اياتفاق افتادن است ا

 يبيورت ترككامل و به ص يستيكه بطور همزمان و با همز اي به گونهوجود ندارد  يك تضاديآكادم يو ارزش ها ينيكارآفر

  .ك دانشگاه وجود داشته باشنديتوانند در  يم

 يت كنند و با توجه به تكنولوژين تربيتوانند كارآفر يد، ميدانش جد ي د و اشاعهين مرجع توليدانشگاه ها به عنوان مهم تر

تواند انجام  يم سه مرحله يفه دانشگاه ها طين وظيا. كنند يان گذاريرا بن يديجد يدهند شركت ها يكه توسعه م ييها

 . انيدانشجو يان؛ و مرحله فعال سازيدانشجو يساز دنم ؛ مرحله توانينيان مستعد كارآفريدانشجو ييمرحله شناسا: رديپذ

 

 دانش محور؛  يني؛ كارآفرينيكارآفر: يديكل يواژه ها

 

 

  :مقدمه

رشد اقتصاد يك جامعه، كارآفرينان هستند از نظر برخي از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانشمندان مديريت، موتور حركت و 

كليد . آورند و توسعه مي بخشند جامعه را به حركت در مي) و نه تعادل ايستا(كه در محيطي رقابتي و در شرايط عدم تعادل 

م هزينه اي است كه با به كارگيري فناوريهاي جديد يا بازاريابي بهتر، سريعتر و ك موفقيت كارآفريني، يافتن روشهاي خالقانه

اين به معناي توليد محصوالت موجود با هزينه هاي كمتر يا ارتقاي . سازند تر، نيازهاي مشتري را به نحو احسن برآورده مي

  . كيفيت آنها و يا به معناي ايجاد بازارهايي براي محصوالت كامالً جديد است

كاناتي را فراهم كرده و با سازماندهي و مديريت كارآفرين با شناخت صحيح از فرصتها و استفاده از سرمايه هاي راكد ام

به دليل نقش و جايگاه . دارد» اشتغال مولد«مناسب منابع، ايده خويش را عملي مي كند و عالوه برآن نقش مهمي در توليد و

يافته و ويژه كارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي و نيز تحوالت اجتماعي، بسياري از دولتها در كشورهاي توسعه 

كنند با حداكثر امكانات و بهره برداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيشتري از جامعه را  تالش مي ي توسعهدرحال 

. كه داراي ويژگيهاي كارآفريني هستند به آموزش در جهت كارآفريني و فعاليتهاي كارآفرينانه تشويق و هدايت كنند

اين موقعيتها دارند، پيشگامان  ي توسعهص فرصتها و موقعيتها و ايجاد حركت در جهت كارآفرينان با مهارتي كه در تشخي

كارآفريني  ي توسعهدر اين راستا فعاليتهاي مختلفي در جهت . شوند حقيقي تغيير در اقتصاد و تحوالت اجتماعي محسوب مي
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ز و معاونتها و يا دفاتر كارآفريني در وزارتخانه ها آغا) وزارت كار و اموراجتماعي و يا وزارت تعاون (هاي مختلف  در وزارتخانه

از چند سال پيش ) كارآفريني دانشجويان ( در وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري نيز طرح كاراد . ي مختلف تشكيل شده است 

اي علمي دبيرخانه طرح كاراد قبال در سازمان سنجش كشور مستقر بود كه هم اكنون در سازمان پژوهشه. شكل گرفته است

  .و صنعتي ايران قرار دارد 

  ينيف كار آفريتعار

  .ا متعهد شدن گرفته شده استي under-take يبه معنا entrepreneur يفرانسو ين واژه از واژه يا

را  يت اقتصاديك فعالي يشود مخاطره ها ياست كه متعهد م يوبستر، كس يدانشگاه يف واژه نامه يتعر براساسن يكارآفر

  .رديو اداره كند و بپذ يسازمانده

رند و يگ يها، افكار، و عملكردها در نظر م يريم گيانسان مانند تصم يرا به عنوان محصول رفتارها ينيروانشناسان، كارآفر

 يتيشخص يكردين رويدگاه، عملكرد كارآفرين دياز ا. دانند يم يزير غريغو  يزيغر يازهايزه ها و نيانگ يآنها را تجل يتمام

تحمل ابهام، ، يري، مخاطره پذيق طلبيشتر مورد توجه قرار گرفته است توفيكه ب يتيشخص يها يژگين ويمتردارد و مه

 ). 147صفحه  - 1386 يبيهزار جر.(است يت و استقالل طلبي، خالقيداشتن مركز كنترل درون

توان با  ين حال ميدر ع يد ولريگ يشكل م يق در دوران كودكيتوف يه انسان برايكند كه روح يان ميب 1د مك كله لنديويد

  .2را در افراد بوجود آورد يه خالق و رسالت كاري، روحيح آموزشيك برنامه صحي

 ينگز ميكه جن اي به گونه؛ ت استيحائز اهم يدگاه روانشناسين از دياز صفات كارآفر يكيز به عنوان يقدرت تحمل ابهام ن

ط و اطالعات مبهم، ناقص، يند قادرند تا بطور اثر بخش با شراينما ياحتا ناريد ين كه احساس تهدينان بدون ايد كارآفريگو

زش يمعتقدند كه در واقع ابهام سبب انگ 3نگ استاريتراپمن و مورن. ر شفاف روبرو شونديافته و غي، سازمان نير قطعيغ

  .4شود ينانه ميكارآفر يت هاينان به سمت خلق فعاليكارآفر

موفق به خود نان يند كه كارآفريگو يآنها م. مطرح شده است 5و آبود يهورناد يت كه از سواس ياز موارد يمركز كنترل درون

شكست ها و ده آنها يبه عق. دهند يمشابه نسبت نم يروهايا نيبه سرنوشت، اقبال و ا شكست را يت يمان دارند و موفقيا

 ييها يژگياز به استقالل از وين .دانند يموثر م شانيج عملكردهايشرفت ها تحت كنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايپ

 يياز به استقالل را سلطه جويروان شناسان ن. د واقع شده استيزاننده مورد تاكيار برانگيبس يرويك نياست كه به عنوان 

ش ين حالت بر سرنوشت خويدر ا كند شخصاً يكنند كه فرد احساس م يف مين صورت تعرينامند و آن را بد يم يدرون

     .6احاطه دارد

 يافراد،  سازمانها و جامعه در سطح كل يبرا يو معنو ياقتصاد يها ينياد و شالوده توسعه است كه با ارزش آفريبن ينيكارآفر

روز جامعه  ياز چالش ها ياريبس يتواند پاسخگو يار، ميبس ياسيو س ي، فرهنگي، اجتماعياقتصاد يامدهايو پ يو فرا مل

تواند  ي، ميگرفته تا فرهنگ ياسيو س يو اجتماع ياقتصاد يانسان از رفتارها يرفتارها يهمه ن معنا، يادر . باشد

     .نانه باشدير كارآفريا غينانه يكارآفر

  ينيه كارآفرينظر يخير تحول تاريس

 يو تنگناههاو قبل از آن به تفوق بر خطر  ينان در قرون وسطيت كارآفريموفق. ده استيچيپ ينيتفكر كارآفر ي توسعهخ يتار

 يبه كنترل ها ينيت كارآفريفعال يممكن برا يراهها م،وح در ريالد مسيسال قبل از م 50حدود . داشته است يبستگ ينهاد

                                           
1 - David Mac Clellend 

 .148صفحه  -1386 -انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي -كارآفريني -هزار جريبي جعفر -  2
3 - Trompoman & Mornigstar 

 .150صفحه  -همان -  4
5 - J. Hornaday & J. Abvoud 

 .149صفحه  -همان -  6
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 ي، و پرداخت هايت ربوي، فعالين داريزم: يعنيه يد ثروت از سه منبع اوليتول. داشت ي، مقررات و نهادها بستگياجتماع

 يت اجتماعيا موقعين يت زميدر شكل مالك ينيكارآفر يت هاين دوران، ماحصل فعاليدر ادر واقع . گرفت ينشات م ياسيس

  . ديگرد يم يمتجل

در  ينياز كارآفر يديكامالً جد يح، نمودهايالد مسيسال بعد از م 1000تا  500حدود  يعني يه قرون وسطيدر دوران اول

ك، و ادغام در يرقابت، تمل. ديگرد يل ميتحص يو جنگ يامنظ يت هايق فعاليرا ثروت و قدرت از طريز .اروپا شكل گرفت

ن يبه هم. ديمطرح گرد يب واقعيك تخريبه عنوان ) 1934تر يشومپ( 1ب خالقيبافت و تخر يچارچوب جنگ تحقق م

  .داد ين جنگ نشان ميادياغلب خود را در م ينيو كارآفر يل، نوآوريدل

آتش جنگ ها را  يتوانست تا حدود) الديسال بعد از م 1500تا  1000(  يسا در اواخر قرون وسطيكل ييشعار صلح گرا

ب ين ترتيبد .دنديو سودآور ظاهر گرد يني، و زراعت به صورت كارآفري، مهندسيچون معمار ييت هايفعال. ديكنترل نما

 ن شانزده و هفده، در سراسر قرو. ديسودآورتر گرد يافته و از نظر اقتصادي يشتريت بيمقبول ياز نظر اجتماع ينيكارآفر

ل شد و يد تبديگذشته و ارائه روش ها، كاالها و خدمات جد يجبران ناكارآمد يبرا يبر تجربه و مهارت به ابزار يدانش مبتن

  .كردند يق كسب درآمد مين طريصنعتگران و هنرمندان از ا

به نظر  .3ديد و كسب و كار وارد گردات تجارت، اقتصايدر ادب 2لونيتوسط كانت 1755در سال  يبطور رسم ينيواژه كارآفر

ن و فروش ستاده ها با يمت معيد داده ها با قيبا خرنان تا يكارآفر ياست برا يان عرضه و تقاضا فرصتيلون تفاوت ميكانت

  .ت كننديستم بازار را در جهت ثبات هداين، سيمت نامعيق

ر كه منابع را به ييسم تغيگردد و به عنوان مكان ياز مو درك فرصت ها آغ يبا آگاه ينيت كارآفريك، فعاليدر اقتصاد كالس

ص يد تجارت آزاد، تخصييك با تأياقتصاد دانان كالس. شود يف ميد، تعرينما يل مينشده تبد ينيش بيمحصوالت و خدمات پ

  .كردندد يع كاالها تأكيد و توزين در توليو رقابت، بر نقش جهت دهنده كارآفر

ن گروه از اقتصاددانان، ياز نگاه ا .افزودند ينيت كارآفريب منابع موجود، بر اهميد در تركيوش جدك ها با تمركز بر رينئوكالس

. گردد يم يد معرفيجد يا شكل سازمانيه يد، بازارها، منابع اوليد، روش توليمحصوالت جد يق معرفياز طر ينيكارآفر

بازار را  يو عدم تعادل در بازار شده و رقبا يهماهنگباعث بروز نارا ينامد ز يم» ب خالقيتخر«را  ين نوآوريتر ايشومپ

      .شود يستم منتهيد تا مجدداً به تعادل در سيانم يد ميك به تقليتحر

، و يرات نهادييتغ يت تكاملي، ماهيي، ذهن گراييفرد گرا يعنين مكتب يا يروش شناس ه بريتكبا  4يشيروان مكتب اتريپ

را  ينيك ها، صراحتاً مسئله كارآفرينئوكالس يبا طرح تنوع در سودآور، ياقتصاد ي عهتوس يدر بررس يخيكرد تاريت روياهم

 يبه عنوان پاداش رهبررا نانه ي، سود كارآفر»بنگاه يرهبر اقتصاد«ن به عنوان يف كارآفريبا تعر 5زريفون وا. ج نمودنديترو

ت يتحقق موقع يك براير قابل تفكيط غيشرا ه را به عنوانيت سرمايو مالك يرهبر يت هايزر قابليفون وا. مطرح كرد

كه با استفاده از دانش  يشتازان نوآوريبه وجود پ يه داريسرما يب ظهور بنگاه هاين ترتيبد. دينما ين مييتع ينيكارآفر

 ين دوران، نظرات جامعه شناسيدر هم. شود يكنند، نسبت داده م يرا باز م يديجد يراه ها يسازمان يك و رهبريتكنولوژ

ا حادثه يك كاشف ين ياز نطر وبر، كارآفر. ف نموديتعر يو عمل انسان ينهاد يزه هايرا در رابطه با انگ ينيكارآفر ماكس وبر

 .پروتستان دارد يشه در ارزش هايباشد كه ر يمدرن م يافراد حرفه ا ينده عقالنيست، بلكه نماير نيخطر پذ يجو

تواند اعتماد  ياست كه م يو اخالق كار يدر كار، نگرش با انرژ يسخت كوشت بنگاه، يانگر شخصيد وبر نمايجد ينيكارآفر

  .دينما يرا خنث يان و كاركنان را جلب كرده و مقاومت ها در مقابل نوآوريمشتر

                                           
1 - Creative Destruction 
2 - Cantilon 

 1386ارديبهشت  –دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس  -ات آبادي فيروزهقن -  3
4 - Austrian School 
5 - Von- Weiser 
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شروان توسعه و ي، و پيت رهبريفي، كيات فرديان خصوصيم يعل ي به رابطه 1954تر در سال يات وبر، شومپيبا توجه به نظر

د، يدر قالب محصول جد ينوآور يبا معرفاست كه كاركرد خود را  ين كسيتر كارآفريبه نظر شومپ .اره كرده استر اشييتغ

م يه و قطعات نين مواد اوليد تأميمنابع جد ييد، شناسايجد يش بازارهايد، گشايد توليجد يد محصول، روش هايت جديفيك

  .بخشد يمتحقق  يدر بخش صنعت يرات سازمانييساخته و باالخره تغ

  ينيت كارآفريمفهوم و ماه

د اشاره يك كسب و كار جدينش به يك بيل يدر تبد يفرد يبه كوشش ها ينيت كارآفريح ماهيدر تشر يهرچند بطور سنت

 يبرا ينديتوان به عنوان فرا يرا م ينين نگاه، كارآفرياز ا. شود يف ميند تعريك فرايبه عنوان  ينيراً كارآفريشود، اما اخ يم

داد يرو«ند مستلزم وجود ين فرايا. ف نمودياز فرصت ها تعر يكنارهم قرار دادن منابع جهت بهره بردارق ياد ارزش از طرجيا

. د استيك بنگاه جديجاد ينانه عبارت از تجسم فرصت ها و ايداد كارآفريرو .است» 2نانهيكارآفر يكارگزار« و » 1نانهيكارآفر

  . 3رديگ ينانه را به عهده ميداد كارآفريت به ثمر رساندن رويلاست كه مسئو يا گروهيكارگزار، فرد 

، و يري، خطرپذينوآور: يدينانه بر سه بعد كلينگرش و رفتار كارآفر. است يو رفتار يدو بعد نگرش يدارا ينيند كارآفريفرا

 ي، و نوآورياري، هوشيريپذن است كه شامل اراده، خطريفرد كارآفر يتياز ابعاد شخص يكي ينيكارآفر. استوار است يشتازيپ

  . است

  ينيحركت كارآفر يريعوامل موثر در شكل گ

ن سه يا. نام برده شده است ينياز سه دسته عوامل به عنوان عوامل موثر بر كارآفر ينيات مربوط به موضوع كارآفريدر ادب

ه يشامل سرما ينه ايش زميامل پعو. ، عوامل محرك، و عوامل فعال كنندهينه ايش زميعوامل پ: دسته عوامل عبارتند از

كه است  فرد يتيشخص يهايژگيوشامل عوامل محرك  .گردد يافراد برم يتيتربو  يآموزش يفضا و طيبه محاست كه  يانسان

عوامل فعال كننده . گردد يافراد جامعه و مواجهه با حوادث مختلف برمگر يدو تعامل او با  يو اجتماع يط خانوادگيبه مح

  .دهد يار او قرار ميجامعه در اخت يط اقتصادياست كه دولت، اجتماع، و شراالزم  يفرصت ها شامل منابع و

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
1 - Entrepreneurial event 
2 - Entrepreneurial agent 
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  عوامل فعال كننده

سرمايه  -سياست هاي دولت

 شرايط اقتصادي -اجتماعي

 كار آفرين

  عوامل پيش زمينه

  
  محيط خانوادگي شغلي،تجارب  ،طح تحصيالت،سسن 

 

  عوامل محرك

خطر پذيري، استقالل، تحمل ابهام، خودباوري، توفيق طلبي، 

 تمايل به كنترل هر چيزي در زندگي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  

  

  

  

ك حركت يشدت و حرارت . شكل خواهد گرفت ينيك حركت كارآفرين سه دسته عوامل كنارهم جمع شوند، يكه ا يهنگام

فعال كننده و با وجود موانع  يرهايدر صورت نبودن متغ يرا حتيز. ه استياز دو گروه از عوامل پا يشتر ناشيب ينيكارآفر

پر حرارت را شكل  ينيك حركت كارآفريتوانند  يم يار قوينه و محرك بسيش زميپ يرهاي، متغينيار بر سر راه كارآفريبس

  .رفع موانع اقدام كند يدهند كه خود برا

  ينيكارآفر ي توسعهنقش دانشگاه ها در 

ش ياز عوامل پ يكيالت فقط ينقش دارند كه تحص ينيك حركت كارآفريجاد يدر ا يه شد عوامل مختلفهمانگونه كه اشار

دهد  ينشان م 1383سال  يآمارها. ستين شدن نيبر كارآفر يلين، دانش آموخته دانشگاه بودن دليبنابرا. آن است ينه ايزم

 17و ر دولت يدرصد حقوق بگ 71( ر هستنديقوق بگران مزد و حيدر ا يدرصد از دانش آموختگان آموزش عال 88كه حدود 

نامناسب مشغول  يز در شغل هايدرصد ن 20شغل مناسب را ندارند و  ييدرصد توانا 13، )ير بخش خصوصيدرصد حقوق بگ

ن نرخ يشتريدرصد است كه ب 2/80ران يدر ا يت دانش آموختگان آموزش عالين آمار، نرخ فعاليضمناً بر اساس هم .1به كارند

(  يعلوم انسان يت مربوط به رشته هاين نرخ فعاليو كمتر) درصد 5/87حدود ( يو مهندس يفن يمربوط به رشته ها تيفعال

درصد بوده است كه  13در دانش آموختگان حدود  يكاريب يگر، نرخ عموميد ياز سو. بوده است) درصد 1/69حدود 

(  يو شهرساز يمعمار يو رشته ها) درصد 5/20( انه يرا و ياضيب مربوط به علوم رين نرخ به ترتين و كمتريشتريب

نكه يا اين را ندارند و يكشور توان پرورش كارآفر يا دانشگاه هايدهد كه  ين آمار اجماالً نشان ميا. بوده است) درصد3/4

    . را ندارد ينان دانشگاهيت كارآفريط جذب و هدايكشور شرا يجامعه و نظام اقتصاد

را  يا دستگاه خاصيم نهاد يم و بخواهيا قاصر بگردينكه دنبال مقصر ير و بدون ايد و وقت گيزا يبحث هابدون پرداختن به 

ن ييتب ينان تا حدوديت كارآفريكشور را در خصوص ترب يت دانشگاه هايم مسئوليكن يم ينجا سعيدر ام، يمسئول بدان

  .ميكن

محور و اقتصاد صنعت محور فراتر رفته و به اقتصاد دانش محور  يزاقتصاد از حالت اقتصاد كشاوردر عصر حاضر، همانگونه كه 

 ينيكارآفرو ) محور ياقتصاد كشاورز ي مربوط به دوره( منابع محور ينيكارآفرز از حالت ين ينيكارآفرل شده است، يتبد

دانش  ينير كارآفرد .شده است دانش محور ينيكارآفرعبور كرده و ) اقتصاد صنعت محور ي مربوط به دوره( تجربه محور

ز اختراعات و يد نيجد يتجار يمنشأ فرصت ها. ن استيكارآفر يفكر يي، دانش و داراينيكارآفر ي هيزش اوليمحور عامل انگ

ك شكل يو آكادم يعموم يا در نهادهاي ياقتصاد يك هستند كه در بنكاه هايستماتيقات سياز تحق يد ناشيجد يده هايا

و  يشود و به نوآور يقات آغاز مياست كه با تحق يند تكامليك فراي ينيند كارآفرينش محور، فرادا ينيدر كارآفر .گرفته اند

  .ابدي يد خاتمه ميجد يده ايخلق ا

بهره  يبرا ينيدانش؛ و كارآفر ي اشاعه يبرا ينيد دانش؛ كارآفريتول يبرا ينيكارآفر: دانش محور سه نوع است ينيكارآفر

انگر يف دانشگاه ها بياظبه و ينگاه سنت. ك دانشگاه وجود داشته باشديممكن است در  ينيرآفرهرسه نوع كا .از دانش يبردار

از  يت كنند و بهره برداريدانش فعال ي د و اشاعهيتول يها ينينه كارآفريد در زمين موضوع است كه دانشگاه ها فقط بايا

دانش محور اثر متقابل بر  يها ينياما انواع كارآفر .ارندواگذ يو اقتصاد يتجار يدانش موجود را به عهده موسسات و بنگاه ها

  .شوند يم ياقتصاد ي توسعههم دارند و در كنش متقابل موجب 

                                           
 1385مهر  - سلسله مباحث كارگاه هاي آموزشي - دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس -بانتضاري يعقو -  1
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به دليل تحوالت سريع اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در چند دهه اخير و نياز كشور به تقويت ساختارهاي دانايي محور و توليد 

پرداختن به مقوله . مناسب جهت توليد علم و فن به شدت احساس مي شودثروت از دانش، احتياج به يك بسترسازي 

كارآفريني و تربيت و آموزش دانش آموختگاني كه داراي تواناييها و مهارتهاي الزم براي راه اندازي يك كسب و كار مناسب 

فعالً در كشور ما نظام  .باشند، از وظايف اصلي هر دانشگاه محسوب مي شود كه متاسفانه خالء آن كامال محسوس است

نظام . ف شده را پر كننديكامالً تعر يشغل يتوانند شكافها يدهند كه فقط م يرا پرورش م يآموزش دهنده دانشگاه ها، افراد

عدم پرورش افراد  يبرا يملان خود عيم است كه اياددادن و تعليبر  يست بلكه مبتنين يريادگيبر  يدانشگاه ها مبتن يآموزش

نان در يپرورش كارآفرو  يدانشگاه ير ساختار و نظام آموزشييتغ يم در راستايعظ يد حركتين بايبنابرا. ستن ايكارآفر

  . رديدانشگاه ها صورت گ

  :دانش محور ينيكارآفر

د يتول يد دانشيرا ابتدا بايز. گر استيد يها ينيد دانش مقدم بر كارآفريتول يبرا ينيدر افق و چشم انداز بلند مدت، كارآفر

 .از آن مطرح شود يساز ياز آن محقق و جنبه تجار يصورت گرفته باشد تا بعد، مرحله بهره بردار يشده باشد و اختراع

تواند معادل كل  ياز دانش م يبهره بردار يبرا ينين است كه شاخه كارآفريدال بر ا ياريالبته شواهد و مطالعات بس

  .دانش محور در نظر گرفته شود ينيكارافر

 يت هاين مأموريب. ستيدانشگاه ها ن يسنت يت هايف مأموريتضع يبر بازار به معنا يو مبتن ينيكارآفر يت هايفعال ي توسعه

ت ها به طرف ين مأمورين است كه ايآنچه كه در حال اتفاق افتادن است ا. وجود دارد يوستگيدانشگاه ها پ يد و سنتيجد

به وجود ندارد  يك تضاديآكادم يو ارزش ها ينيكارآفر يت هايعالش فين افزايب .روند يش ميشتر پيتوازن و تجانس ب

. ك دانشگاه وجود داشته باشنديتوانند در  يم يبيكامل و به صورت ترك يستيكه بطور همزمان و با همز اي گونه

رات ييبا تغ خود را يستيك طرف دانشگاه ها باين خاطر نشان كرده است كه از يجاد دانشگاه كارآفريا يبرا 1)1998(كالرك

 يه و ارزش ها و هنجارهايقات پايت تحقيگر موقعيبازار پسند بزنند و از طرف د يت هايوفق دهند و دست به فعال يرونيب

 يقاتيج تحقيكه نتا يز اشاره كرده است كه دانشگاهين 2)2003(تزياتزكو. دانشگاه را حفظ كنند يفه كانونين وظيمربوط به ا

خود را  يداخل يت هايكند و ظرف يم يابيو ارز يموشكاف يل علميپتانس ي توسعهو  يساز يتجار يخود را بطور روزمره برا

ا يپو يز به نهاد علميگر نيد ينه هايدهد، در زم يگسترش م يت اقتصاديو فعال يفكر ييقات به دارايج تحقيل نتايجهت تبد

    .شود يل ميتبد يفيو ك

ع دانش و دارا يد و توزيه مانند توليپا يها يژگيل داشتن ويدانشگاه ها به دلشود،  يده ميكه عصر دانش نامدر عصر حاضر 

دانش  ينيو كارآفر ينوآور يبرا يمناسب ي، محل هايأت علميه ياز مخترعان مانند دانشجو و اعضا يبودن منابع بالقوه ا

هستند  يارشد، و كارشناس يس، كارشنايدانش آموختگان دانشگاه ها عموماً در سه مقطع دكتر .شوند يمحور محسوب م

از دانش  .نانه وجود دارد متفاوت خواهد بوديت كارآفريكه از هر گروه از دانش آموختگان در انجام فعال ين، انتظاريبنابرا

 يدانش آموخته كارشناساز كه  يد دانش به پردازد در حاليتول ينيشتر به كارآفريرود كه ب يانتظار م يمقطع دكتر آموخته 

 يكه در دانشگاه ها ارائه م يين امر الزم است نوع آموزشهايبا توجه به ا. رود ياز دانش انتظار م يدر بهره بردار ينيكارآفر

دانش محور با دانش آموختگان  ينير ارتباط انواع كارآفرينمودار ز. دانشجو، متفاوت باشد يليمتناسب با مقطع تحص شود

  .دهد يمقاطع مختلف را نشان م

  

  

  

  

                                           
1 - Clark(1998) 
2 - Etzkowitz(2003) 
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 يت كنند و با توجه به تكنولوژين تربيتوانند كارآفر يد، ميدانش جد ي د و اشاعهين مرجع توليدانشگاه ها به عنوان مهم تر

  .كنند يان گذاريرا بن يديجد يدهند شركت ها يكه توسعه م ييها

  

  نيمراحل پرورش كارآفر

ارشد،  ي، سه سال در مقطع كارشناسيحدود چهار سال در مقطع كارشناس شوند، يرفته ميكه در دانشگاه ها پذ يانيدانشجو

هرچند ( يرود الاقل تعداد ين انتظار ميك دانشگاه كارآفرياز  .ل خواهند كرديتحص يز در مقطع دكتريو حدود چهار سال ن

ن تعداد محدود يهم .ل جامعه دهدين تحويخود را به صورت كارآفر يلياز دانش آموختگان مقاطع مختلف تحص) محدود

توانند موجبات جذب و اشتغال  يما توسعه دهند، يجاد يرا ا ياقتصاد يتينانه نموده و فعاليت كارآفريچنانچه اقدام به فعال

ت يترب ين، الزم است دانشگاه ها برايبنابرا .برطرف گردد يكاريج مشكل بيز فراهم نموده و به تدرير دانش آموختگان را نيسا

  :كنند ير را طياحل زن، مريكارآفر

كه  رديپذ ير ميتأث يو عوامل مختلف يرهاياز متغ ينيكارآفر يريند شكل گيفراهمانطور كه اشاره شد،  :ييشناسا - 1

ن يآنها عموماً در سن يرياست كه شكل گ يو رفتار يتين عوامل از جمله عوامل شخصيا .ن آنها عوامل محرك استيمهمتر

ره، ي، تحمل ابهام و غي، استقالل طلبيريمثل خطرپذ يعوامل .رديگ يواده و اجتماع شكل مط خانيو در مح يزندگ ي هياول

را  يين خصلتهايرا كه چن يانيد دانشجويبلكه با .ستياد نيجاد آنها زينقش دانشگاه در اهستند كه  يازجمله عوامل محرك

  .نانه اقدام كرديكارآفر يت هايالانجام فع يآنها در راستا يبه توانمند سازنموده و  ييدارا هستند شناسا

كارآفريني 

 توليد دانش

كارآفريني 

 اشاعه دانش

كارآفريني 

استفاده از 

 دانش

ايجاد موسسه 

  تحقيقاتي جديد

  

موسسه  ي توسعه

 تحقيقاتي موجود

ايجاد  موسسه 

  آموزشي جديد

  

موسسه  ي توسعه

 آموزشي موجود

ايجاد موسسه 

  ديدتجاري ج

  

موسسه  ي توسعه

 تجاري موجود

 دانش آموخته دكتري

دانش آموخته 

 كارشناسي ارشد

 دانش آموخته كارشناسي

كارآفريني 

دانش 

 محور
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ن مفهوم ياز محقق يبرخ .ف كرديتوان آنرا تعر يم ياست كه به سخت يده ايچيمفهوم پ يتوانمند ساز: يتوانمند ساز -2

با توجه به  .دانند يم ين دانش تخصصيمتنوع و همچن ي، مهارتهايات فردين خصوصيمتعادل ب يبيرا ترك يتوانمند ساز

 يضرورت توانمند سازان برنامه چهارم توسعه، يتا پا يون نفريليم 5/3ش آن تا مرز يو لزوم افزا يينشجوت دايگسترش جمع

د صورت يطه بايان در چهار حيدانشجو يتوانمند ساز .بازار كار، محرز است يد و رقابتيط جديجهت ورود به شراان يدانشجو

  :رديگ

گران كار يبا د يبه خوب يعني يكارگروهف، و يت و انجام وظايلقبول كردن مسئو يعني يرهبرشامل : يجمع يمهارت ها

  .آنها با رغبت گوش دادن يكردن و به حرفها

در  ييداشتن توانا يعنيت يدراخود،  يهاييمطمئن بودن از خود و توانا يعني يخودآگاهشامل : ييخوداتكا يمهارت ها

گران به منظور يارتباط موثر با د يبرقرار يعني يارتباط يمهارت ها، و يقبل يو برنامه ربز يدات شخصياستفاده از تمه

  .متقابل يكمك و همكار

قابل  يعنيتعهد جه، يدن به نتيرس ياهل عمل و حاضر جواب بودن برا يعنيحل مسئله شامل : يعموم يمهارت ها

به انجام  يانطباق و عالقمندت يداشتن قابل يعنيانعطاف كار، و  يبرا ينان و اتكا بودن و صرف كردن تمام ذهن و انرژياطم

  .مختلف يكار يتهايفعال

داشتن  يعني يفن يمهارت هاانه، يرا يبا دانش فن ييآشنا يعنياطالعات  يمهارت فناورشامل : يتخصص يمهارت ها

   ست؟يت شركت ها و سازمان ها در چين نكته كه رمز موفقيدانستن ا يعني يدرك كار، و يو تجرب يدانش شغل

نو خود را به  يده هايبتوانند اتوانمند ان يآنكه دانشجو يفراهم نمودن بستر الزم برا يعني يفعال ساز: يازفعال س -3   

ده ياز اكه  يا مراكزيو  يعلم و فناور يا پارك هايافراد به مراكز رشد  يمعرف اتوااند ب ين مرحله ميا .منصه ظهور برسانند

  .كنند، به انجام برسد يم يت ماليحما مختلف استقبال نموده و ينه هاينو در زم يها

  

  

  

  :يريجه گينت

ع دانش و دارا يد و توزيه مانند توليپا يها يژگيل داشتن ويشود، دانشگاه ها به دل يده ميدر عصر حاضر كه عصر دانش نام

دانش  ينيارآفرو ك ينوآور يبرا يمناسب ي، محل هايأت علميه ياز مخترعان مانند دانشجو و اعضا يبودن منابع بالقوه ا

هستند  يارشد، و كارشناس ي، كارشناسيدانش آموختگان دانشگاه ها عموماً در سه مقطع دكتر. شوند يمحور محسوب م

از دانش . نانه وجود دارد متفاوت خواهد بوديت كارآفريكه از هر گروه از دانش آموختگان در انجام فعال ين، انتظاريبنابرا

 يكه از دانش آموخته كارشناس يد دانش به پردازد در حاليتول ينيشتر به كارآفريرود كه ب يانتظار م يآموخته  مقطع دكتر

 يكه در دانشگاه ها ارائه م يين امر الزم است نوع آموزشهايبا توجه به ا. رود ياز دانش انتظار م يدر بهره بردار ينيكارآفر

هرچند ( يرود الاقل تعداد ين انتظار ميشگاه كارآفرك دانياز . دانشجو، متفاوت باشد يليشود متناسب با مقطع تحص

ن، در مرحله اول يبنابرا. ل جامعه دهدين تحويخود را به صورت كارآفر يلياز دانش آموختگان مقاطع مختلف تحص) محدود

شده  ييشناسا انيدانشجو يتوانمندساز ،مرحله دوم. شوند ييرا دارند شناسا ينيبالقوه كارآفر ينه هايكه زم يانيد دانشجويبا

، و يعموم ي، مهارت هاييخوداتكا ي، مهارت هايجمع يمانند مهارت ها يمختلف ي، دانشجو مهارت هان مرحلهيدر ا. است

د بستر يده بايان توانمند و صاحب ايدانشجو يبرا. است يمرحله سوم مرحله فعال ساز .رديگ يرا فرا م يتخصص يمهارت ها

زان و مسئوالن كشور است اما دانشگاه يفه برنامه رين مرحله هرچند وظيا. اده كننديود را پخ يده هايكرد تا بتوانند ا يساز

     .نقش كنند يفاي، ايو تجار ين دانش آموختگان خود و مراكز صنعتيب يتوانند همانند حلقه ارتباط يمها 
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