
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

  دانشگاه كارآفرين
  استاديار گروه جامعه شناسي دانشكده علوم انساني دانشگاه كاشان: ي ازيدكتر محسن ن

  كارشناس ارشد جامعه شناسي و پژوهشگر دانشگاه كاشان:  محمد كاركنان نصرآبادي

  :چكيده

سـاختارهاي دانـايي   به دليل تحوالت سريع اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در چند دهه اخير و نياز كشـور بـه تقويـت    

محور و توليد ثروت از دانـش، احتيـاج بـه يـك بسترسـازي مناسـب جهـت توليـد علـم و فـن بـه شـدت احسـاس              

پرداختن به مقوله كارآفريني و تربيت و آموزش دانش آموختگاني كه داراي تواناييهـا و مهارتهـاي الزم بـراي    .شود مي

 اصلي هر دانشگاه محسوب مي شود كه متاسفانه خالء آن كامالًراه اندازي يك كسب و كار مناسب باشند ، از وظايف 

در اين مقاله ضمن پرداختن به مفاهيم كارآفرين و دانشگاه كارآفرين به اين مهم پرداختـه شـده كـه     .محسوس است

دانشگاه از طريق آموزش، فرهنگ و علم آموزي مي تواند در تربيت كارآفرينان نقـش مهمـي بـازي نمايـد و بـر ايـن       

  .ساس مدل راهبردي در اين خصوص ارائه شده استا

  كارآفرين، دانشگاه كارآفرين، نقش فرهنگي دانشگاه، علم :واژگان كليدي

   :مقدمه

كـه   يبـه طـور  . كسب و كار بوده است يهاعرصه يار گسترده در تماميرات بسييستم شاهد تغيجهان در اواخر قرن ب

ت كاالهـا و خـدمات،   يـ فياطالعات، توجـه بـه ك   يفناور ي توسعهبت، ش رقايشدن، افزا يچون جهان يميامروزه مفاه

از . رو كرده اسـت  روبه يجد يهارا در سراسر جهان با چالش يامور بخش عموم ي نها، ادارهيو مانند ا يمدار يمشتر

امعـه  در ج ينيآوردن بـه بحـث كـارآفر    يهـا، توسـل و رو  ن چـالش يبا ا ييارويرو يبرا يمؤثر دولت يجمله راهكارها

جهـان   يكشـورها  يستم مورد توجه محافـل آموزشـ  ياست كه در اواخر قرن ب يموضوع ينين رو كارآفرياز ا. باشد يم

ـ يـ د آن است كه ايمؤ ينيات كارآفريادب يخيتار يبررس. قرارگرفته است و  ياقتصـاد  يهـا ن بـار در نظريـه  ين واژه اول

. شـده اسـت   يعلـوم انسـان   يها ر رشتهيسا ينيكارآفر يها جاد شده وسپس وارد مكاتب و نظريهيتوسط اقتصاددانان ا

د بـا آنهـا اشـتباه گرفتـه     ياست، اما نبا 3جاد كاريو ا 2رنده هر دو مقوله خود اشتغاليينكه در برگيبه رغم ا 1ينيكارآفر

  .شود

ن مفهـوم  يـ انگران آن هستند كه  ياعده. ران شده استيدر جامعه ا ينيبه مفهوم كارآفر ير توجه خاصياخ ي دههدر 

-م بهرهير مفاهيهمانند سا» ياقتصاد ي توسعهموتور «، ينيتر، پدر كارآفريو به قول شومپ ياقتصاد  ي توسعهبا ارزش 

بمانـد و وارد   يا كمرنـگ شـده  و در حـد شـعار بـاق     يـ ل جامعه گم ير مسايسا يال، در البهيت مشاركتيريو مد يور

جوامع و مـردم،   ين مفهوم در سطح اقتصاديافته اي ي توسعه يشورهادر ك. ها نشودكسب و كار و سازمان يهاصحنه

ل يافتن فرصـت تبـد  يـ هر جوان و فرد جسـتجوگر،   يكه آرزو يار جا افتاده و مورد قبول واقع شده است، به طوريبس

ك قهرمـان كسـب وكـار    يل شدن به يه محصول و خدمات و سرانجام، تبديد و ارايش به كسب وكار، توليخو ياهايرؤ

  . است يدر صحنه اجتماع

ج گـردد و سـپس   يهـا تـرو  ر بخشيع و سايدانشگاه، در صنا يد ابتدا در سطح نخبگان علمين مفهوم بايدر كشور ما ا

، يجـ يترو يهـا اسـت يدن بـه س يك راهبرد جامع، نسبت بـه عمـق بخشـ   يريزي شده در قالب  ك حركت برنامهي يط

سـته كسـب و   يز قهرمانـان شا ياقدام شود و در سطح جامعه ن ينعتها و مراكز صدر سطح دانشگاه يو پژوهش يآموزش

  ). 15: 1382، يانياحمدپور دار(م يكن يشتازان و نوآوران خدمات در كشورند را به جامعه معرفيكار كه همواره پ

                                                
1
. Entrepreneurship  

2
. self employment  

3. job creating  
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 يكيوزه امر. شوديشتر احساس مين بيت كارآفري، اهميكاريش نرخ بيو با توجه به افزا يبه آمار آموزش عال يبا نگاه

 يريـ گاست و با بهره ينيا كارآفري» دانش كارآمد«الن از يفارغ التحص يريگبهره يآموزش عال يها ن دغدغهيتر از مهم

ـ . برداشت يمؤثر يهاگام يكاريتوان در حل معضل بيمناسب م يهايزيرالن به همراه برنامهيالتحصاز توان فارغ  يب

در حال حاضر . برخوردار است ياژهيت وياز اهم ينيكارآفر ي توسعه يبرا دولت يتيحما يهااستيها و سشك برنامه

 يتيحمـا  يهـا اسـت يس يكشور، برخـ  يهادر دانشگاه ينيكارآفر ي توسعهنامه نييب آي، تصوينيجاد مركز كارآفريبا ا

  . اند دولت اعمال شده

گر يكـد ي يازهـا يبـه ن  ييپاسـخگو  يبـرا الزم  يكپـارچگ ياز انسـجام و   يو اقتصاد يكه دو نهاد دانشگاه يطيدر شرا

سـاز و   يد درجستجويگر، باين دو نهاد در همديا يگذار ريتأث ياست براين هر نوع سيمنظور تدوستند، بهيبرخوردار ن

-د حلقـه ين علم و اقتصاد، بايدر مورد خاص ارتباط ب. ن آنها برآمديوند بيو پ ييهمگرا يالزم برا يكارها و ساختارها

ل يل شـود و وسـا  يـ ه و تحليـ ن دو خرده نظام، تجزيا يهايها و سازگار ، تنشييو واگرا يينقاط همگرامفقوده،  يها

ن ارتبـاط،  يـ در ا. شـود  ينـ يبشيو پ ين دو مجموعه طراحين ايارتباط ب يبرقرار يبرا ينهاد يو ساز وكارها يعقالن

منظـور   بـه  يصـنعت  – ياقتصـاد  يبا نهادهـا  يدانشگاه -يعلم ين نهادهايارتباط ب يندها و ساز و كارهايفرا ينيبازب

اشـتغال   يهاد در حوزهين روند به تحرك شديا. شوديه ميدر كشور توص يعلم – يمتوازن اقتصاد ي توسعه يبرقرار

ش، بـا  يخـو  ين حفـظ اسـتقالل كـاركرد   يد، در عـ يبا يبازار آموزش عال. ديد دانش خواهد انجاميو كار، و كاربرد تول

ن دو مجموعـه  ين تعامل به رشد متوازن و متقابل ايتعامل داشته باشد و ا يخدمات – ياقتصاد يهابخش يهاتيفعال

كار،  يها در بازارهانده دانش آموختگان دانشگاهيا و سازنده، عرضه فزايك تعامل پويدر صورت گسترش . منتهي شود

 ياقتصـاد و فنـاور   يواقع ياز تقاضا يبخشانجامد، بلكه تنها يآموختگان نم و دانش ينه تنها به كاهش ارزش اقتصاد

  ). 46-47: 1382راد،  يقانع(را پاسخگو خواهد بود » پژوهش -دانش -تخصص«

  :كارآفريني

هاي اقتصادي خود به تشريح كـارآفرين و كـارآفريني پرداختنـد و از     يه اقتصاددانان نخستين كساني بودند كه در نظر

سـي   ژان باتيست. اند ي مكاتب اقتصادي آن را مورد توجه قرار داده كليه يبيطور تقر بهقرن شانزدهم ميالدي تا كنون 

كنـد و مسـئوليت ارزش    كارآفرين عاملي اسـت كـه تمـامي ابـزار توليـد را تركيـب مـي       : گويد ي كارآفريني مي درباره

). 1380منـد،  برو(گيـرد   توليدات، بازيافت كل سرمايه هزينه شده و سـود و يـا زيـان حاصـل از آن را بـر عهـده مـي       

و ) شركت(نو و جديد است و از طريق فرايند تأسيس و ايجاد يك كسب و كار  ي كارآفرين فردي است كه داراي ايده

  ). 129: 1379احمدپور، (كند  قبول مخاطره محصول يا خدمات جديدي را به جامعه معرفي مي

. ر عملكرد توليد و توزيع آن نقش محـوري دارد باشد و د دهنده بنگاه اقتصادي مي كارآفرين سازمان» سي«از ديدگاه 

  در واقع وي تنها بر اهميت كارآفريني در كسب و كار تأكيد دارد و كارآفرين را در ارتباط با نوآوري يا ايجـاد سـرمايه  

  ).88: 1987پالمر، (دهد  مورد بحث قرار نمي

  :فين تعاريبا توجه به ا

  ؛)جديد ي دهاي(كارآفرين اهل فكر جديد و نوآور است  -1

ي مطالعـه بـازار تهيـه، طـرح كسـب و كـار، توجيـه         كارآفرين در فرايند ايجاد يك كسب و كـار يعنـي از مرحلـه    -2

درگيـر بـوده و اقـدامات عملـي را برعهـده        طور شخصي برداري از آن به اقتصادي، بسيج منابع، احداث كارخانه و بهره

 كند؛ گيرد و همه مخاطرات را قبول مي مي

 بايد به محصول و خدمات جديد منجر گردد؛  طور حتم يجه فعاليت و زحمات وي بهنت -3

  ).  35: 1992تيمونز، (داند  را ايجاد كننده يك چيز ارزشمند از هيچ مي» كارآفرين«جفري تيمونز 

ه كـاال را بـا   دانـد كـ   پذير مي كننده واژه كارآفريني است، كارآفرين را فردي ريسك كه ابداع) 1755(لون يريچارد كانت

او به سه عنصر اصـلي در خصـوص فعاليـت كارآفرينـان     . فروشد كند و با قيمت نامعلوم مي قيمت معلوم خريداري مي

كنند و دوم اينكه آنها در صورت نداشتن توانـايي   اول آنكه در يك محيط همراه با عدم قطعيت فعاليت مي: اشاره كرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

شوند و سوم آنكه آنها سرمايه اوليه را خودشـان فـراهم    هي خاصي مواجه ميزياد براي فعاليت اقتصادي، يا فساد و تبا

  ). 37: 1987رامبال، (آورند  مي

  .گذاري كرد نام» تخريب خالق«كار برده و آن را با عنوان  عنوان نيروي برهم زننده اقتصاد به شومپيتر كارآفريني را به

  :پيتري شامل سه ويژگي اساسي استتكراري يا تقليدي، كارآفريني شوم يبرخالف كارآفرين

طور عملي آن  كار بردن قوانين معمولي و استنباط از حقايق موجود به توان با به كارآفريني قابل درك است، اما نمي-1

  بيني كرد؛ را پيش

عي هاي مطلوب، اقتصـادي و اجتمـا   دهد و براي اين امر، موقعيت كارآفريني رويدادها و نتايج بلندمدت را شكل مي-2

 دهد؛ را تغيير مي

كثرت و تكرار رويدادهاي كارآفرينانه به كيفيت نسبي نيروها، تصميمات فرد، اقدامات و الگوهاي رفتـاري بسـتگي   -3

 ). 7: 2000فو، (دارد 

شناسـان و دانشـمندان علـوم رفتـاري بـا درك نقـش كارآفرينـان در         از اواسط قرن بيستم به بعد روانشناسان، جامعه

ها و الگوهاي رفتاري و اجتماعي كارآفرينان به بررسي و تحقيـق   منظور شناسايي ويژگي فت جامعه و بهتوسعه و پيشر

  .در خصوص كارآفرينان و مفهوم كارآفرين پرداختند

را مطـرح كـرد معتقـد اسـت كـه عامـل       » اقتصـادي  ي توسـعه نظريـه روانشناسـي   «كله لند كه اولين بـار  ديويد مك

باشد كـه بـا يـك برنامـه      ورهاي در حال توسعه، مربوط به عدم درك خالقيت فردي ميماندگي اقتصادي در كش عقب

اي كه شرايط مورد نياز براي صـنعتي شـدن    گونه توان روحيه كاري الزم در اين جوامع را به صحيح تعليم و تربيت مي

رآفريني يـك فراينـد   دهـد كـه كـا    همچنين مطالعات صورت گرفته تا كنون نشان مـي . ت كرديجوامع فراهم آيد، تقو

  ).29: 1372تفضلي، (آفريني  كنند  توانند كار تكامل انساني است و بسياري از افراد در صورت خواستن، مي

گيري را برعهده دارد، به اندازه مـدير يـك شـركت،     معتقد است مدير نوآور كه مسئوليت تصميم) 1961(كله لند  مك

كنـد و   است كه يك شركت يا يك واحد اقتصـادي را سـازماندهي مـي    از نظر وي فرد كارآفرين كسي. كارآفرين است

هايي چون نياز به موفقيت يا توفيـق   از اين رو يك كارآفرين بايد داراي ويژگي. دهد ظرفيت توليدي آن را افزايش مي

  .پذيري يا ريسك باشد باال و مخاطره

گيـري اجتمـاعي    نظر او كارآفريني يك نوع تصميماز . داند گيري مي رابرت لمب مهمترين ويژگي كارآفرين را تصميم

شود و نقش عمده كارآفرين را اجراي فرايند گسترده ايجاد جوامع محلـي،   است كه توسط نوآوران اقتصادي انجام مي

  ).48: 1987پالمر، (دانست  المللي و يا دگرگون ساختن شعارهاي اجتماعي و اقتصادي مي ملي و بين

هاي بزرگ اعمـال و رفتـار كارآفرينانـه     فرينان سازماني اشخاصي هستند كه در درون سازماناز ديدگاه مديريتي كارآ

دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازماني يافت شده و آنها از طريق فرايند كـارآفريني باعـث تحـول در سـازمان     

هـا،   نـوآوري در فراينـد و روش   :عنصر كليدي كارآفريني سازماني، نوآوري است كه با اشكال مختلف ماننـد . شوند مي

 1369رضـاييان،  (شوند  انجام امور در درون سازمان ها ظاهر مي ي نوآوري در محصوالت يا خدمات و نوآوري در نحوه

 :32 .(  

پـذيري، دارنـدگي، كـوچكي و     بر اين باور است كه كارآفريني از طريق نوآوري، رشد، عـدم اطمينـان، خطـر   » گارتز«

آميـز مسـتقل    هاي مخـاطره  معتقدند كارآفريني تنها به فعاليت» جاريلو«و » استيونسون«. ستتازگي قابل تشخيص ا

س و اسـتار،  يـ د(شـود   اي سـازماني نيـز مـي    كارآفرينان و مجموعه  شود، بلكه عالوه بر آن شامل سازمان منحصر نمي

1992 :92.(  

و جـوي تغييـر اسـت، نسـبت بـه آن از خـود         داند كه هميشه در جسـت  دراكر، كارآفريني را منظري براي تغيير مي

  ). 67-72: 1985دراكر، (داند  دهد و آن را يك فرصت و شانس مي واكنش نشان مي

  :كندينه اشاره ميدراكر به سه زم

مديريت كارآفريني پاسخي به نوآوري و تمايل به تغيير در يك فرصت است، نه يك تهديـد و بـراي ايجـاد يـك     ) الف

  . كند هايي را پيشنهاد مي ها و روش سياستفضاي كارآفرينانه، 
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عنوان يك كـارآفرين يـا نـوآور حيـاتي اسـت و هـدف آن        معيارهاي روشمند براي ارزيابي عملكرد يك شركت به) ب

  . ي عملكرد است توسعه

  ). 25: 1384مقيمي، (آفريني است  ترين فضا براي ايجاد فضاي كار ساختار سازماني مناسب) ج

اتر از شغل و حرفه، بايد يك شيوه زندگي دانست كه با ايجاد و انتقال آن به نسـل جديـد، بسـياري از    كارآفريني را فر

كند كه ما بايـد دربـاره اقـدامات و     از اين رو دراكر مطرح مي. شود هاي اجتماعي موجود برطرف مي مشكالت و آسيب

  ). 3: 1994ون و وينر، جانس(رفتار كارآفرينان نه درباره روانشناسي كارآفرينان صحبت كنيم 

  :دانشگاه كارآفرين

بـا   ييارويرو يبرا. قرار داده است يآموزش عال يرا فرا رو ينينو يهاط و چالشي، شرايطيپرشتاب مح يهايدگرگون

ر يو اجتنـاب ناپـذ   يضـرور  يهـا امـر  آموختگان دانشگاهدانش ينيكارآفر يهاتيقابل ي توسعهها، ط و چالشين شرايا

از  ينياگـر چـه واژه كـارآفر   . گـذرد يمـ  ينيبه نام كـارآفر  يار شدن مقولهيش از سه دهه از فراگياكنون ب. خواهد بود

آمـوزش   يهـا از رشـته  ياريسـال در بسـ   يهـا ده سـال يـ ن پديق ايم عميده است، اما مفاهيش مطرح گرديها پسده

اكنـون مـوج   . مانـد  يناشـناخته بـاق   افتـه نهفتـه و  يتوسـعه  يدر كشورها يز در قلمرو كسب و كار حتيو ن يدانشگاه

، حقـوق،  ي، هنر، اقتصـاد، صـنعت، كشـاورز   يكه در تمام سطوح از جمله آموزش عال يطور ر شده، بهيفراگ ينيكارآفر

ن آن بحـث  يت و غيـره را در برگرفتـه اسـت كـه مهمتـر     يري، مـد يشناسـ ، ورزش، اجتمـاع، جامعـه  يفرهنگ، فنـاور 

  . باشديم ينشگاهو دا يدر نظام آموزش عال ينيكارآفر

كردن دانش،  ي، تجاريت در نظام دانشگاهيو خالق ينوآور ي توسعه ينه برايجاد زميعبارت از ا يدانشگاه ينيكارآفر

نش يه، گـز يـ ن پايـ بـر ا . باشد مي يدانش بشر يدر گسترش مرزها يو نوآور يدانشگاه يهاج پژوهشياستفاده از نتا

  )39: 1386نيازي و كاركنان نصرآبادي، (است ينيكارآفر دانشگاه يسو به يراه ينيكرد كارآفريرو

دگاه خود را با يد يو. مطرح شده است4كالرك. بارتون آر ين، از سويدانشگاه كارآفر ي دهين مسئله در طرح ايمهمتر

ـ ياز نظر او چهار منبع مختلف ا. كندير شروع مييتغ يها برااد به دانشگاهيار زيبس يمسئله فشارها ه شـرح  ن فشارها ب

  :باشدير ميز

  ان؛يش تعداد دانشجويافزا -1

 متخصص؛ ي العادهفوق ياافراد حرفه يها، از سودر دانشگاه يآموز مهارت يتقاضا -2

 ج بهتر با پرداخت پول كمتر؛يدرخواست نتا-3

 .دانش ي العادهگسترش فوق-4

 ياد شده، صرفاً متوجـه اعضـا  ي يفشارها ها برغلبه دانشگاه يبرا يوه فعال ضرورين است كه شيش فرض كالرك ايپ

ن يهمچنـ . اسـت  يدانشـگاه ضـرور   يبـرا  يسراسـر  يد منظم سازمانيك تجديبلكه . ستيو دانشكده ن يئت علميه

باشـد   مختلـف سـازمان الزم مـي    يهـا بخـش  يكپارچـه بـرا  ي يزيربرنامه ييمنجسم و توانا يان اداريك بنيرش يپذ

  ). 18: 2005من، نكيبر(

است كـه از   يو چالش يبه نسبت طوالن يرين، مسيدانشگاه كارآفر ير حركت به سويپژوهشگران مس يبرخبه اعتقاد 

  :گذردير ميمراحل ز

ا يـ ه دهنـدگان  يـ ق گفتگـو بـا ارا  يـ دانشـگاه از طر  يهـا تيـ ن اولوييراهبردي و تع يدا كردن نگرشيمرحله نخست؛ پ

  .يكنندگان منابع دانشگاه نيتأم

، يئت علمـ يه ياعضا يهاتياز فعال يناش يفكر يهاييكردن دارا يفعاالنه دانشگاه در تجارنقش  يفايمرحله دوم؛ ا

  . ان دانشگاهيكاركنان و دانشجو

 يك مسـاع يـ ق نشـر  يدر منطقه، از طر يط نوآوريمح ييش فعاالنه دانشگاه در بهبود كاراينقش پ يفايمرحله سوم؛ ا

  .صنعت و جلب مشاركت دولت ي با فعاالن عرصه
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 يت آن بـدون نـوع  يريكه مـد  يرونيو ب يرات درونيياست به تغ يواكنش يدانشگاه ينيكارآفر يسو ن حركت بهيبرابنا

  ). 2: همان(باشد يسر نميد ميجد يهاتيفعال

ط خود موفق است، بلكه يازها و انتظارات متنوع محيبه ن يياست كه نه تنها در پاسخگو ين، دانشگاهيدانشگاه كارآفر

و اصـالح   ينان مورد بازنگريت و پروش كارآفريو ترب ينياشاعه فرهنگ كارآفر يآن برا ياتيعمل يندهايفراها و برنامه

  ). 487: 1382، يمراد(قرار گرفته است 

 يگاهيجا«: ف كرده استينگونه توصين را اينو يها، دانشگاه21قرن  يبرا يآموزش عال يونسكو در چشم انداز جهاني

ل شدن به يالن و جهت تبديالتحصفارغ يها تيل قابليمنظور تسه به يدر آموزش عال ينيآفركار يهاكه در آن مهارت

 يهـا افته دانشـگاه يها به دانشگاه نسل سوم معروف هستند كه تكامل ن دانشگاهيا. ابدييجاد كنندگان كار، توسعه ميا

  . باشدينسل اول و دوم م

زوله و با فاصله با جامعـه و صـنعت خـارج شـده و بـه      يكه از حالت ااست  ينانه دانشگاهيا كارآفريدانشگاه نسل سوم 

و رفـع   ييژه در جهـت شناسـا  يـ و افته با صـنعت و جامعـه بـه   يطور كامل در ارتباط هوشمندانه و سازمان  به يسازمان

  . ل كرده استيآنها تبد يواقع يازهاين

جـاد  يا يكـه بـرا   يدانشگاه و تحـول و تكـامل   يوندر ي نخست، از جنبه: رگذار استين از دو جنبه تأثيدانشگاه كارآفر

ـ يب ي دوم از جنبـه . ديـ آيوجود م در آن به ينيكارآفر يفضا از جـو   يرونـ يط بيكـه در محـ   يريدانشـگاه و تـأث   يرون

  . ابديدر آن تحقق  ييبر دانا يمبتن يگذارد تا نظام نوآوريك دانشگاه ميآكادم

هـايي هسـتند كـه كـارآفرين بـوده و بتواننـد        و يكم دانشـگاه  رن بيستهاي پويا در ق معتقد است كه دانشگاه 5كالرك

ها، ايجاد توازن  دارد كه هدفمند كردن فعاليت چنين اظهار مي وي هم. هاي تخصصي و مديريتي را تطبيق كنند ارزش

پويـا در   هـاي  ي بـارز دانشـگاه  اه ها، آموزش و خدمات اجتماعي و تنوع در تأمين بودجه از جمله ويژگي ميان پژوهش

هاي كشورهاي توسعه يافتـه   در زمان ما، آموزش معطوف به كارآفريني در دانشگاه). 1998كالرك، (قرن جديد است 

ها با هدف ايجاد تجربيـات علمـي و فراينـد مناسـب توليـد كاالهـاي        اين برنامه. و در حال توسعه رو به افزايش است

  .اند جديد طراحي شده

  :شگاه كارآفريندانبر تحليل جامعه شناختي 

آنند كـه از كـارآفريني و    هاي تحقيقاتي و مراكز رشد بر هاي فناوري، شهرك ها با تأسيس پارك در حال حاضر دانشگاه

اما طراحي و ارايـه دروس كـارآفريني و تأسـيس نهادهـاي مختلـف در      . هاي جديد حمايت كنند كاربردي كردن ايده

در اربتاطنـد، ا ز   يشناسـ شتر با فلسـفه معرفـت  يكه ب ينيكارآفر يهاارتمؤثرند كه مه يسازمان ينيت از كارآفريحما

به بيان ديگـر، فراينـد كـارآفريني فراينـدي اسـت كـه از       . دوران كودكي رشد نموده و بعدها در دانشگاه تقويت شوند

با كـار كـردن    شود و دوران كودكي، با همكاري كودك در مديريت امور خانواده و كمك و مساعدت به والدين آغاز مي

  .يابد با هدف آشنايي با محيط زندگي و تعامالت اجتماعي و در نهايت رشد فردي در دوران نوجواني توسعه مي

كوشـد از   هـر مـدير كـارآفرين مـي    . ن معتقدند كه فناوري پيشـرفته محصـول كـارآفريني اسـت    نظرا بعضي از صاحب

هاي از پيش خلق شده در كار خود بهره جويد اما حاصل فعاليت او نيز خـود بـه ابـداع فنـاوري      ترين فناوري پيشرفته

از اين ابعاد منجر بـه تحـول    تحول در هريك. است) دانش، ابزار و روش(فناوري داراي سه بعد . انجامد جديدتري مي

. دهـد  عبارت ديگر تغيير هر بعد به طور طبيعي، ابعاد ديگر را نيز متناسب بـا خـود تغييـر مـي     به. شود در فناوري مي

هاي مثلـث دو سـاق    تحول در هريك از ساق. همانند مثلثي است كه داراي سه وجه دانش، ابزار و روش است  فناوري

  .شود هر اقدامي كه يكي از ابعاد اين مثلث را تحول بخشد كارآفريني تلقي مي. كند ديگر را نيز متحول مي

كوشـند در درون يـك    مـديران متعـارف مـي   . باشد ابزار مي-روش-بنابراين كارآفريني عبارت از مهندسي مثلث دانش

مثلـث  . ييـر دهنـد  كوشـند ابعـاد مثلـث فنـاوري را تغ     اما كارآفرينان مي. تر تشكيل شده فعاليت كنند مثلث كه پيش

نـدرت   شـود بـه   ها ممكن است مسير انحطاطي پيدا كند كه ضلع روش كوچك مي جز در مواردي كه روش آوري به فن
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كـارآفرين مـديري اسـت    . يابد ن صورت مثلث فناوري و بنابراين توانمندي فناوري كاهش مييدر ا. قابل انقباض است

  .آور نيز هست و اين نوآوري خطرپذيري داردو تجربه، نو) يا بينش(كه عالوه بر داشتن دانش 

اين ارتباط نوعي . اي كه آنها را در برگرفته است يك ارتباط متقابل است ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي و جامعه

ن كنند و بايد نيازهاي بازار كار را در نظر بگيرند، ولـي كارفرمايـا   ها افراد را براي كار آماده مي دانشگاه. مشاركت است

التحصـيالن   ها را در نظر داشته، درصدد تأمين رضايت شـغلي فـارغ   ها و استعداد نيز، در يك جامعه مدرن بايد مهارت

گـذاري مـالي نيـاز     مؤسسات آموزش عالي به سرمايه. يافته نظام آموزش عالي هستند واجد شرايطي باشند كه پرورش

وان راهي براي كنترل خطرات زندگي علمي استفاده كند، بـا  عن دارند، ولي هر دولتي كه سعي كند از كنترل خود، به

بخـش تحقيقـات   . قوه ابتكار داشـته باشـد   يالتحصيالن دارا اين مسئله مواجه است كه نخبگان علمي متوسط و فارغ

ضـاي  تواند شكوفا گـردد كـه ف   قات تنها زماني ميياما تحق  ويژه بايد نيازهاي  اجتماعي و سياسي را در نظر بگيرند، به

  . آزاد براي براي تحقيق و كند وكاو فراهم باشد

  :نقش فرهنگي دانشگاه در توسعه كارآفريني

يكـي از آنهـا   . باشـد  مورد نظر مـي  يدر تربيت كارآفرين دو عامل اساس: نقش كاركردهاي دانشگاه در تربيت كارآفرين

شود و ديگـري عـواملي اسـت     نانه در فرد ميها و رفتار كارآفري وجود آمدن رويكردها، ويژگي عواملي است كه سبب به

روانشـناختي مطـرح    يدر عامل اول كه ديـدگاه . سازد هاي كارآفرينانه مساعد و مناسب مي كه محيط را براي فعاليت

هـا را بـه او نشـان     هـا و ويژگـي   هاي كسـب ايـن توانمنـدي     هاي كارآفرينان را براي فرد بيان نموده و راه است، ويژگي

عبـارتي بـا ايـن عامـل، بـذر را تقويـت        به. رد تشويق شده و با كسب توانايي فردي به كارآفريني بپردازددهند تا ف مي

كند كه اين بذر در هر خـاك و محـيط سـخت رشـد كنـد و بتوانـد در        هاي اصالح نباتات كاري مي كند و با شيوه مي

  شناختي است محيط را متناسـب بـا فعاليـت    معهاما عامل دوم كه ديدگاه جا. رقابت دوام آورده و پايدار بماند ي عرصه

ها جامعه را براي فعاليت افراد خـالق و كـارآفرين مهيـا     ها و تشويق كارآفرين تنظيم كرده و با انواع تسهيالت، حمايت

  . سازند مي

ه اسـت  ن ترسـيم شـد  يعنوان يك سازمان كارآفر با توجه به كاركردهاي دانشگاه و نيز تصور جديدي از دانشگاه كه به

  . شود به نقش كاركردهاي دانشگاه در عوامل فردي و محيطي پرداخته مي

ن چنانچـه  ياز آنجا كه در علم روانشناسي مراحل تغيير افراد در فرد شامل موارد انگيزش، دانش و تثبيت است، بنـابرا 

رد خـالق و نـوآور بـه    هاي يك فرد كارآفرين تغيير دهـد و ماننـد يـك فـ     فردي بخواهد رفتار خود را براساس ويژگي

افراد  فقط هرج و مرج، تناقض، تضاد و ابهـام را   يهاي كارآفرينانه دست بزند و درست در همان زماني كه برخ فعاليت

ها را ديده و آنها را به موفقيت تبديل كرده و استفاده نمايـد، بايـد بـراي دسـتيابي بـه ايـن        بينند او بتواند فرصت مي

  . دانش و تثبيت را طي كندمنظور سه مرحله انگيزش، 

كنند كه در شبكه متغيري از روابط اجتماعي واقـع  را فرايندي محسوب مي ينيكارآفر 7و زيمر 6ن اساس آلدريچيبر ا

ايـن شـبكه   . ها، محدود يا تسهيل نمايند توانند رابطه كارآفرين را با منابع و فرصت اين روابط اجتماعي مي  شده است،

توانند اين پنج نقش مهـم را در   تمامي افرادي كه از طريق خاص با يكديگر رابطه دارند و ميعبارت است از مجموعه 

تسـهيل تبـديل فكـر بـه يـك طـرح       . 3برانگيختن فكرها؛ . 2باالبردن انگيزه؛ . 1: ها ايفا نمايند فرايند تأسيس شركت

  ).264: 1384ا، يكيديسع(حمايت و پشتيباني . 5ارايه كمك علمي؛ . 4واقعي؛ 

هاي اول و دوم انگيزش و نقش سوم و چهـارم   شود كه در ايفاي نقش با نگاهي به اين پنج عامل اين نتيجه گرفته مي

) فرهنگـي، آموزشـي و پژوهشـي   (از اين رو با توجه به كاركردهـاي دانشـگاه   . دانش و نقش پنجم تثبيت مطرح است

هـاي آموزشـي و نقـش     نقش دانش را توسـط برنامـه  هاي فرهنگي و ترويجي،  توان نقش انگيزش را توسط فعاليت مي

  . هاي پژوهشي ايفا نمود تثبيت را با فعاليت
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  :آموزش و كارآفريني

 ي دهـه  يطـ . ل شده استيدانشگاه تبد يهاتين فعاليترن  و گستردهيتراز مناسب يكيبه  ينيامروزه آموزش كارآفر

 يآموزشـ  يهـا ، برنامـه يو ملـ  يا، منطقـه يمحل يازهايتحت آموزش و ن يهاگروه يژگيها برحسب و، دانشگاه1980

را در  ياديـ ز يآموزشـ  يهـا انـد و بـه دنبـال آن دوره   نموده يطراح يو عموم يخصوص يهاسازمان يرا برا يمتعدد

هـا  در دانشـگاه . شـود يها دنبال مدر دانشگاه يو خصوص يعموم يهاق دورهين امر ازطريا. اندها برگزار نمودهدانشگاه

 يبرخ. را پرورش دهند ينيه كارآفريا روحيرا مطرح كنند  ينيوه كارآفريك شيخواهند يان صرفاً مياز دانشجو يبرخ

  . ت كننديمختلف فعال يش از گروه و در مقاطع زمانيز ممكن است پيگر نيد

و  ينيكـارآفر  ان در مـورد راه و روش يدانشـجو  يريادگيـ زان يها مدردانشگاه ينيژه و خاص از آموزش كارآفريهدف و

ها در استفاده از فنون مختلف، كسـب دانـش مربـوط    آن، عبارتند از اكتساب مهارت ياهداف كل. باشديم ييزااشتغال

ـ ، تقويكـار  يهاب برنامهيو ترك ياقتصاد يهال فرصتي، كسب مهارت در تحلينيبه كارآفر ت، اسـتعداد و  يـ ت ظرفي

  . باشندير مييش تغريها در جهت پذت نگرشين و تقويمهارت كارآفر

 يدر درون سازمان بـرا  يتيريمد ييبهبود كارا يمند برا آگاهانه و نظام ينديت فرايريف ساده، آموزش مديك تعريدر 

 ياسـت كـه بـرا    يتيفعـال  يت آموزشـ يريدر واقع، آموزش و توسعه مد. است يسازمان يدن به اهداف و راهبردهايرس

سـازد  يطور مؤثر قادر مـ ران را بهيگردد و مديم يران موجود طراحيعملكرد مد ها و بهبودها و مهارتييش توانايافزا

  . خود برسند ينده به اهداف سازمانيتا در آ

انتقـال  ر عمـده  ييـ مـوزش موجـب سـه تغ   آ يطـور كلـ  ن است كه بهيتوان استنباط كرد ايف آموزش ميچه از تعار آن

 .مي گردد بود مهارتتوسعه و بهتوسعه و بهبود نگرش و  اطالعات و دانش؛

ـ   ينـان طراحـ  يكارآفر يرا برا يآموزش يهابود كه دوره ياز جمله محققان كله لندد مكيويد  يهـا ن دورهيكـرد و اول

نـه تنهـا    ينيكارآفر يآموزش يهاامروزه دوره. دست آوردن  بهيدر ا يج مثبتيه داد و نتايبازرگانان ارا يرا برا يآموزش

ز مـورد توجـه   يـ رستان نيگرفته تا دب يياز ابتدا يليمختلف تحص يهاز كرده،  بلكه در دورهخود را در دانشگاه با يجا

 يسـو  بـه  يريـ گو جهـت  يو متوسطه، هدف آگـاه  يي، راهنماييمقاطع ابتدا يآموزش يها در برنامه. قرار گرفته است

 يك انتخـاب شـغل  يـ عنـوان   به ينير، به كارآفيش آگاهيشود تا عالوه بر افزايم يها سعن دورهيدر ا. است ينيكارآفر

نيـازي و  ( ت گـردد يـ ن شـدن تقو يكارآفر يآموزان برال دانشيزه و تمايسته شود و انگينگر يتمام اقشار اجتماع يبرا

  . ).59: 1386كاركنان نصرآبادي،

و  يكـه احتمـال ناكـام    ينـان يمعتقد اسـت كـه كارآفر   ينيالت در كارآفريدر مورد آموزش و  تحص) 1982( "وسپر"

ـ تجربه يهستند كه دارا يشتر است، كسانيشكست آنها  ب ـ ياز تحصـ  ياند، ول ن گـروه از  يدومـ . بهـره هسـتند   يالت ب

الت دارند، اما تجربـه  يهستند كه تحص ياول است، كسان ي دستهشتر از يب يها حتنان كه احتمال شكست آنيكارآفر

-يت مـ يهـا را هـدا  تين فعالياند، پرسودتردهيهم آموزش دكه هم تجربه دارند و  ينانيدر مقابل، كارآفر. ندارند يكاف

  ). 78-95: 1982وسپر، (كنند يدست خود را ناآگاهانه به النه زنبور وارد نم :به قول معروف ند وينما

  :شكل گرفته است ينيآموزش كارآفر يهااز دوره ياصل ي دستهامروزه چهار  يطور كلبه

و  يش آگـاه يهـا افـزا   ن دورهيـ هـدف از ا . است ينيكارآفر يسو به يريگو جهت يآگاه يبرا ييهااول برنامه ي دسته

هـا در مقـاطع   ن گونـه برنامـه  يا. افراد جامعه است  يتمام يك شغل برايعنوان  به ينينش نسبت به كارآفريدرك و ب

ن يكـارآفر  يان بـرا يآموزان و دانشـجو ل دانشيزه و تمايشود تا انگيس ميو متوسطه تدر يي، راهنماييابتدا يليتحص

 يهـا ر شاغل، مخترعان، دانشـمندان، كاركنـان دولـت و بازنشسـتگان و گـروه     ي، غينژاد يهاگروه. ابديش يشدن افزا

  . رندين دوره قرار گيتوانند تحت پوشش ايم ياديمختلف ز

 يها به اقتضـا مهن برنايا. دهديها را پوشش مس شركتياست كه توسعه تأس يآموزش يهادوم؛ شامل برنامه ي دسته

و هلنـد   ين، مـالز يپـ يليكا، هند، فياز كشورها از جمله آمر يارياند، امروزه در بسشده يط خاص هر كشور طراحيشرا

ژه جهـت توسـعه   يـ و يهـا ه آموزشياند كه ضمن اراس نمودهينان بالقوه تأسيت از كارآفريرا جهت حما ياژهيمراكز و

  . رديگ ينان موجود را در برمينزد كارآفر يعمل يهاو آموزش ياطق شهرزش افراد، توسعه منيها و انگييتوانا
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 يهـا شـده اسـت كـه شـركت     يكوچـك طراحـ   يهانان و شركتيكارآفر يجهت رشد و بقا ييهاسوم؛ دوره ي دسته

 يآموزشـ  يازهاين. رنديد مورد توجه قرار گيبا يها در هر كشورن گروه از شركتيا. دهديكوچك موجود را پوشش م

-رشـد شـركت  «توان به دوره ين خصوص ميار مورد قبول در ايبس يهااز دوره. باشديار متنوع ميها بسن برنامهيدر ا

ـ  » ديخود را بهبود ده ياقتصاد يهاتيفعال«و دوره »  كوچك در دانشگاه دارهام يها  يالمللـ نيكه توسط سـازمان ب

  ). 166: 1970نز، يكول(شود، اشاره نمود  يا اجرا ميكار در سراسر دن

ن ينـو  يهـا ن نقـش يـي د آمـوزش و تع يجد يهاوهياست كه شامل ش ينيچهارم؛ برنامه توسعه آموزش كارآفر ي دسته

د از يد جدياسات يها آموزش و گسترش كمن برنامهيگر ايهدف د. است ينيكارآفر يند آموزشيدانشجو و استاد در فرا

  ).1382، يانياحمدپور دار(است  ينيآموزش كارآفر يبرا يقتصادا يهاتياندركاران فعالان صنعتگران و دستيم

  :علم وكارآفريني

) عنـوان سـازمان   بـه (كارآفريني مبتني بر علم يك فرايند يادگيري تكاملي است كه در دانشگاه يا توسط دانشـگاه      

گـذار   نشـگاه و سـرمايه  ، مـديريت دا )اعضاي هيئت علمي يا دانشـجويان يـا كاركنـان   (اعضاي دانشگاه . گيرد شكل مي

طور معمول  اعضاي دانشگاه به. خطرپذير خارج از دانشگاه سه عامل  اصلي در فرايند كارآفريني مبتني بر علم هستند

مـديريت دانشـگاه نيـز بـه نماينـدگي از شخصـيت حقـوقي        . شوند هاي مخترع يا كارآفرين ظاهر مي در يكي از نقش

دهنـده و حمايـت كننـده     گذار، شـكل  هايي مانند كارآفرين، سرمايه ز نقشدانشگاه ممكن است در يك يا چند نقش ا

در بعضـي مواقـع   . برنـد  ن ارتباط، دانشگاه و عضو هيئت علمي سـهم برابـر مـي   يشود، در ا فرايند كارآفريني ظاهر مي

دانشـگاه ثبـت    مشـتق بـه نـام    يموارد ديگـر سـازمان   يدر برخ. كنند فا  مييدار خطرپذير را ا ها نقش سرمايه دانشگاه

  .كنند هاي اقتصادي مشاركت مي طور مستقيم در فعاليت شود و دانشگاه ها به مي

در يك مطالعه تجربي دو عنصر مهم از سيسـتم كـارآفريني مبتنـي بـر علـم را تحليـل       ) 2004(واهورا و همكارانش 

يـك فراينـد   ) راينـد اشـتقاق كـارآفريني   ف(اند كه فرايند كارآفريني مبتني بر علـم   اول اينكه آنها نشان داده. اند كرده

هـا،   بنـدي فرصـت   تحقيقـات، قالـب  : اين مراحل عبارت از . غيرخطي است كه از پنج مرحله توسعه شكل گرفته است

هاي  ها و كانون هر مرحله بازگوكننده گروه معيني از فعاليت. باشنديگيري مجدد و بازده پايدار م پيش سازمان، جهت

ها و تصميمات  در هر مرحله، فعاليت. طوركامل اجرا شوند از حركت به مرحله بعدي بايستي به راهبردي است كه قبل

ايـن امـر بيـانگر    . هاي آخر مرحله قبل بايستي تكرار شـود، البتـه ماهيـت فعاليـت متفـاوت اسـت       انجام شده در گام

امـا در  . شـود  هاي تحقيقاتي انجام مـي  عنوان نمونه در مرحله اول تنها فعاليت به. باشد پيوستگي مراحل به يكديگر مي

گيرد، براي يافتن موضوعات تجاري مناسب و شناخت منـابع تجـاري مناسـب     مرحله دوم كه فرصت تجاري شكل مي

سازمان نيز فرايند تحقيق براي توسعه و كسب منابع  در مرحله پيش. هاي تحقيقاتي اضافي انجام شود فعاليت  بايستي

  ).16: 1383تظاري، ان(شود  ضروري تكرار مي

  

  :كارآفريني دانشگاه يمدل راهبردنتيجه گيري و 

اين مدل كه حاصل تحصيل و تحقيق در زمينه كارآفريني و تعامل با دانشجويان طي چندين ترم تـدريس و آشـنايي   

اي هاي صنعتي است سعي در شناسايي عوامل اصلي و كليدي هر دسته از مسـيره  آموخته در محيط با نيروهاي دانش

گذراند و نيـاز بـه مطالعـات ميـداني وسـيع       گرچه اين مدل مراحل آزمايش اوليه خود را مي. تشريح شده باال را دارد

هاي مرتبط و عدم پاسخگويي تجارب گذشته در تأمين نيازهـاي جامعـه از    باتوجه به تحقيقات قبلي در زمينه -دارد، 

اما  –هاي كارآفرينانه فارغ التحصيالن  طح خوداشتغالي و فعاليتچنين پايين بودن س ها و هم آموختگان دانشگاه دانش

  ).23: 1382احمدپور، (داراي پايه و اساس مستحكم علمي و تجربي الزم است 

  ايجاد يك كسب و كار جديد يا اقدام به كارآفريني
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  1مسير   2مسير   3مسير 

Entrepreneurial abilities Business skill Knowledge 

 تخصص و دانش مهارت كسب و كار توانايي كارآفرينانه

 يابي ايده

 خالقيتو  نوآوري

 يابي فرصت

 رشد

  تجديد حيات

 اينترنتو  زبان

 فروشو  خريد

 اقتصادي -مالي

 مديريت

  شركت تأسيس چگونه 

 اي تخصص رشته

  ها آموزش جاري دانشگاه

  

  : به طور كلي عالوه بر موارد گفته شده، راهكارهاي زير مي تواند ما را در رسيدن به اهدافمان ياري كند

  )يكي از مهمترين عوامل موفقيت(استفاده از مدرسان مجرب و توانا براي ارائه اين درس  -

  ايجاد تيم هاي كار گروهي و نيز آنا ليز و تجزيه و تحليل كار ساير تيمها  -

  الت و مطالعات موردي مقا -

  دعوت مهمانان كارآفرين به كالس و مشاركت دانشجويان  -

  پروژه عملي و طراحي فرايندهاي يك طرح تجاري يا امكان سنجي  -

  استفاده از فيلمهاي آموزشي و اساليد -

  . برگزاري كارگاههاي آموزشي -

  : منابع

  ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، نظريات، الگوهاتعاريف: كارآفريني، )1379(احمدپور دارياني، محمود  -

و  ياسـت علمـ  يفصـلنامه س دهـد،   ، آيا كارآفريني استراتژي دانشگاه را تغيير مـي )1382(احمدپور دارياني، محمود  -

  29، شماره رهيافت يپژوهش

  يران، تهران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع امدل صنعت توسعه يافته، )1380(برومند، مسعود  -

  ، تهران، نشر نيتاريخ عقايد اقتصادي از افالطون تا دوره معاصر، )1372(تفضلي، فريدون  -

 ، تهران، انتشارت سمتاصول مديريت بازرگاني، )1369(رضاييان، علي  -

ھاي  ويژگي دانش
 كارآفريني

ھاي  مھارت
تخصصي و 
 ادراكي

توانايي 
 كارآفرينانه

مھارت 
 وكار كسب

 ورود دانشجويان
به بازار كار براي 
 شروع كسب و كار

  
آموزش دانش  ھاي كنكور قبولي

 تخصصي

ھاي  دو مسير جديد با راھبر
 جديد

 جودمسير مو
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مجموعه مقـاالت كنفـرانس آمـوزش عـالي و     گرا،  پيامدهاي دانشگاه نتيجه: ، كارآفريني)1384(كيا، مهدي  سعيدي -

  غالاشت

، تهـران، تشـر   اقتصادي در ايران -هاي اجتماعي ناهمزماني دانش رابط علم و نظام، )1382(قانعي راد، محمد امين  -

  مركز تحقيقات سياست علمي كشور

فصـلنامه فرهنـگ    جامعـه،    ، نقش دانشگاه درحل بحران هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي   )1382(مرديها، سيدمرتضي  -

 م، انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، سال دوم، شماره ششانديشه

  ، تهران، نشر فرازپيشهاي دولتي كارآفريني در سازمان، )1384(مقيمي، سيدمحمد -

  نشر ثامن الحجج دانشگاه كارآفرين، تهران، ،)1386(محسن و كاركنان نصرآبادي، محمد نيازي، -
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