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  ترويج علمو  محور - ظهور دانشگاه كار آفرين
  

  دانشجوي دكتري ترويج وآموزش كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم: باقرآرايش 

 كارشناس ارشد مهندسي صنايع و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم : علي نوري 

  كارشناس امور پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم – كارشناس علوم اجتماعي: فرشيد سالمت 

  دانشجوي دكتري ترويج و آموزش و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گچشاران:  محسن موسايي

  

  :  چكيده    

از آنهـا   شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران سرشار از فرصتهاي بكر و نواست كـه الزمـة اسـتفاده و بهـره وري               

حاضر بررسي كارآفريني و امكان پذيري ان در دانشگاه ها و  ي مقالههدف اساسي .داشتن روحيه ي كار آفريني است 

معضل انطباق آموزش با اشتغال از طريق كار  .محور مي باشد  –موسسات آموزشي عالي با رويكرد دانشگاه كارآفرين 

افـراد   اشـتغال محيطي مناسب براي  ،رهنگي كار آفرينان در جامعهآفريني قابل حل است لذا بررسي عوامل مختلف ف

به مفهوم كار آفرينـي ، ضـررورت آن در دانشـگاهها ،     با استفاده از مطالعات اسنادي  فراهم خواهد آورد در اين مقاله

  . ساختار دانشگاه كار آفرين توأم بافن آوري و صنعت پرداخته خواهد شد 

   

  صنعت  -فن آوري  -يني كار آفر: واژگان كليدي 

      

     

  : قدمهم

تركيب جمعيتي جوان كشور و ضرورت ايجاد فرصت هاي شغلي ،لزوم رهايي اقتصاد كشور از وابسـتگي بـه بـه مـواد     

خام اوليه و به ويژه نفت خام و همچنين خروج از وضعيت اقتصادي تك محصولي از يك طرف وروندهاي موجـود در  

ديگر ،عواملي هستند كه سياستگذاران و تصميم گيرندگان كالن كشور را وادار مـي كنـد    اطالعاتي از طرف ي جامعه

اطالعـاتي دارد   ي جامعـه كه به منبع قابل اتكايي به جز مواد اوليه بينديشند و بدون شك با توجه به الزاماتي كه كـه  

  .،اين منبع اطالعاتي جز خالقيت ،نوآوري و كارآفريني نيست

شورهايي كه به توسعة اقتصادي و صنعتي بها مي دهند حمايت از ايجاد بستر كاري بر پايةْ فـن آوري  امروزه ك        

كار آفريني با هدف تبديل فن آوري و دانش محققين به كسـب و  .را به طور جدي در برنامه هاي خود بكار مي گيرند 

ت علمـي و تحقيقـاتي را تـا حـد شـگفت      مؤسسا موفقيتحمايت دانشگاهي مي تواند ضريب . كار ، ايده اي زيباست 

  . آوري افزوني دهد 

كاري و دانشگاهي عمل نموده و بهتـرين بسـتر بـراي     ي جامعهصنعت و فن آوري مي تواند به عنوان عامل ارتباط     

 كار آفريني به معناي عام استفاده از ايده هاي خالق و فرصت هاي مناسب جهت موفقيت به. ترويج كار افريني باشد 

  . توليد اشتغال تلقي مي شود 

كار آفريني به گذشت زمان نيـاز   ي توسعهبهترين موفقيت براي شناسايي كار آفرينان است هر چند كه  ،دانشگاه      

كار آفريني در دانشگاهها مـي  . اما بايد در استفاده از پتانسيل و دانش فارغ التحصيالن دانشگاهها تعجيل نمود . دارد 

در اوردن آنها در مكان و زمان مناسب باشد يك كار آفـرين بايـد    يتتوانايي هاي دانشجويان و به فعالتواند تشخيص 

دانشگاهها بايد به نحوي سازمان دهي شوند ،تـا در زمينـه كـار آفرينـي حسـاب      . ريسك پذير ، توانا و هدفمند باشد 

را عهـده   دنان كه سرمايه هاي ارزشمند كشـورن شده عمل نمايند به نحوي كه توانايي پشتيباني و حمايت از كار آفري

چرا كه عدم سازمان دهي و برنامه ريزي مناسب مانع از گسترش كار آفريني گشـته و يـا نهايتـاً بـه كـار      . دار گردند 

  . آفريني نامناسب و ضعيف منتهي مي گردد 
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  مفهوم كار آفريني     

بحـران اشـتغال را در كشورتشـديد     ‘قاضا بـراي نيـروي كـار   طي سالهاي اخير ورود جوانان جوياي كار و كاهش ت    

در اين بين ورود داشگاهيان بـه ايـن حيطـه    . نموده است كه بايد به صورت بنيادي مورد توجه دولتمردان قرار گيرد 

 ‘براي حل معضل بيكاري مبتني بر پژوهش و مطالعـه  اصرويارويي صحيح و تدابير خ. نيز مي تواند بسيار مؤثر باشد 

ضرورت دارد با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو دهه گذشته بيكاري را مي توان مهم ترين چالش اجتمـاعي چنـد   

. پيامدهاي اين بحـران گسـترش فقـر و افـزايش پديـده هـاي نـاگوار اجتمـاعي اسـت          . آينده به حساب آورد  ي دهه

هر چند كـه در خصـوص ماهيـت و مفهـوم آن      با توجه به اين امر خالي از لطف نيست(آفريني  رپرداختن به بحث كا

آقـا  (. عدة انگشت شماري از دانشمندان بـه آن پرداختـه انـد بنـابراين تعريـف اسـتانداردي بـراي آن وجـود نـدارد          

دانشمندان ، مهـم   يدگاهدر كتاب سازمان هاي كار آفريني در ضمن گرد آوري مفهوم كار آفريني از د) 1378،صمدي

  : رح زير ارائه نموده است ترين تعريف ها را به ش

  پروسة ايجاد ثروت  -    

  پروسة تخريب خالق  -    

  پروسة هدايت به خلق سازمان جديد بدون توجه به نوع پتانسيل سازمان  -    

توسعة موقعيت ها و اقدامهاي نوآورانه همراه با خطر چه در سازماني كه قبالً تاسيس شده يـا بـه صـورت ازاد و     -    

  مستقل 

  . روش اداره اي است كه فرصت ها را بدون در نظر گرفتن منابع موجود و قابل كنترل فعلي تعقيب مي كند  -    

  وظايف ، فعاليت ها واعمالي كه براي تحقق فرصت شناخته شده و ايجادسازماني مناسب باآن كمك مي كند  -    

  .وة زندگي است پروسه اي فراتر ازشغل و حرفه بلكه كار آفريني يك شي -    

طريـق مـديريت   ز براين باورند كه كارآفريني به معناي آغاز و يا رشد يـك شـركت نوپـا ا    )1385احمدپور ومقيمي ،(

نوآورانه و مديريت مخاطره پذير است و كارآفرين فردي است كه داراي ايده و فكر جديد مي باشد و با بسيج منابع از 

ر خـانگي ،كسـب و كـار خـانوادگي     اكار الكترونيكي يا اينترنتي ،كسب و كـ كسب و (طريق فرايند ايجاد كسب و كار 

مالي و اجتماعي و حيثيتي است ،محصول و خدمت جديـد بـه    ي كه توام با مخاطره) ،كسب و كار كوچك و متوسط 

  .بازار عرضه مي كند

الً در كشور ما نظام آموزش دهنـدة  فع. كار آفريني را در كل مي توان ايجاد كسب و كارهاي نوآورانه تلقي كرد         

دانشگاهها ، افرادي را پرورش مي دهد كه فقط مي توانند شكافهاي شغلي بسيار تعريـف شـده را پركننـد و بنـابراين     

به عنوان قطب علمي كشور صورت گيـرد كـه ايـن بـه      نشگاههابايد حركتي عظيم در راستاي توليد كار آفرينان در دا

صنعت و فن آوري است كار آفرينان بايد فرصت شناس باشند نظام آموزشي دانشگاه مبتنـي   معناي اتصال دانشگاه با

  . بر يادگيري نيست ، آموزش مبتني بر تعليم است و اين خود عاملي بر اي عدم پرورش افراد كار آفرين است 

و مي توانـد منـابع الزم را   فرد كار آفرين كسي است كه توانايي تشخيص و ارزيابي فرصت هاي كسب و كار دارد       

مرديث ، . (جمع آوري كرده و از آنها بهره برداري نموده و عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي كند 

1371  .(  

پديدة كار آفريني ابعاد گسترده اي داشته ، گرد هم آوردن منابع تكنولوژيكي ، فني و آموزشي و مالي را در بـر          

هـر چنـد دانشـگاه مـي     . دانشگاهها مي توانند بخشي از فعاليت خود را به پرورش كار آفرينان تخصيص دهند . دارد 

و آن را در اختيار دانشجويان و جامعه بگذارد ، امـا ايـن بـه     دتواند فقط به توليد و عرضة فن آوري و دانش بسنده كن

بكار گيرد و آن را در اختيار كار آفرينان بگـذارد بـه    معناي موفقيت نيست اگر اين فن آوري بدست آمده را در جامعه

 توامـاً معناي ديگر جنبة عملي اين فن آوري را نيز خودش تا حدودي عهده دار باشد ، بـه موفقيـت علمـي و عملـي     

دانشگاه مي تواند افقهاو فرصت هاي بهره وري فن آوري را براي افـراد ترسـيم نمايـد و آنهـا را در     . دست يافته است 

نگاهي كه دانشگاه نسبت به فن آوري دارد نبايد صـرفاً خـود فـن آوري باشـد بلكـه كـار       . هت استفاده هدايت كند ج
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بـه ايـن   .آفريني را در جهت استفادة بهينه و اشتغال زايي براي جوانان در بحث توسعة فن آوري در نظر داشته باشـد  

ين مسئوليت خطيـري شـوند در بحـث كـار آفرينـي مـي       دليل مسئولين دانشگاه به تنهايي نمي توانند عهده دار چن

 ملـي توانند جنبة ارشادي و اغنايي افراد را ايفا كنند چون در كشور ما هنوز پديدة كار آفريني به صـورت گسـترده ع  

از آنجـايي كـه در   . نشده است ، مردم به يك نقش هدايتي نيازمندند كه در عرصة عملي فن آوري پيش قـدم شـوند   

ي و صنعتي امكان ريسك بسيار باال است دانشگاه مي تواند به عنوان حوزة دولتي حامي مردم شـود  بخشهاي خصوص

تا با ايجاد محيط رقابتي فناوري فرصت بيشتري براي رشـد پيـدا نمايـد ايجـاد مؤسسـات و شـهركهاي تحقيقـاتي ،        

ارغ التحصـيالن در محـيط و بسـتري    پژوهشي وابسته به دانشگاهها مي تواند بسيار مؤثر باشد چرا كه دانشجويان و ف

در . علمي تحقيقاتي قرار مي گيرند كه مي توانند آنچه در اين دانشگاه آموختـه انـد در معـرض حضـور قـرار دهنـد       

مي توان اميدوار بود كه با شناخت دقيـق  . زيباتر آنچه را كه بالقوه دارند در اين مسير بالفعل نمايند  يحقيقت به بيان

ه به ظرفيت ها و محدوديت ها ي كشور از لحاظ كار آفريني و ميزان بهره برداري از عوامل و منـابع  اين عمل وبا توج

  . پايه اي توليد بتوان تصميم ها و سياست گذاري هاي مفيد و مؤثر تري براي مقابله با بحران بي كاري اتخاذ نمود 

      

  :  ضرورت كار آفريني در دانشگاهها

هر مدير كار آفرين مي كوشـد از  . معتقدند كه فناوري پيشرفته محصول كار آفريني است  *بعضي از صاحبنظران    

اما حاصل فعاليت او نيز خود به ابداع فناوري جديد . پيشرفته ترين فناوريهاي قبالً خلق شده در كار خود بهره جويد 

ر هر يك از اين ابعاد منجر به تحـول در  تحول د. است) و روش  اردانش ، ابز(فناوري داراي سه بعد . تري مي انجامد 

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

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

  . هر اقدامي كه يكي از ابعاد اين مثلث را تحول بخشد كار آفريني تلقي مي شود . تحول مي كند ساق ديگر را نيز م

مديران متعارف مـي كوشـند در   ) . مهندسي مثلث دانش ـ روش ـ ابزار ـ    (بنابراين كار آفريني عبارت است از         

وشند ابعـاد مثلـث فنـاوري را تغييـر دهنـد و      درون يك مثلث قبالً تشكيل شده فعاليت كنند ، اما كار آفرينان مي ك

روش ها ممكن است سير انحطاطي پيـدا كننـد كـه     همثلث فن آوري به ندرت قابل انقباض است ، جز در مواردي ك

در عمـوم مـوارد بعـد    . و بنابراين توانمندي فناوري ـ كاهش مي يابـد    -مثلث فناوري  -ضلع روش كوچك مي شود 

ش است بنابراين مساحت مثلث را افـزايش مـي دهـد و مسـاحت مثلـث شـاخص گسـترش        دانش يا ابزار روبه گستر

و تجربه ، نوآور نيز هست و ايـن نـوآوري   ) يا بينش (است كه عالوه بر داشتن دانش  يريكار آفرين مد. فناوري است 

  . خطر پذيري دارد 

. ها را به عنوان امري ضـروري سـاخته اسـت    جهاني شدن بازارها ، تشويق و پشتيباني از كار آفريني در كشور         

ايجـاد ايـن مراكـز ، انتقـال     . ايجاد مركز و جايگاهي براي كار آفرينان كه منابع توليد ثروت اند به سود جامعه اسـت  

ايده است كه به اين سبب ايجاد اين مراكز براي دانشـگاهيان   القفناوري از دانشگاها به بازار و استخدام دانشجويان خ

كـار آفرينـان بـراي عملـي     . يكي از ضرورت هاي ايجاد دانشگاه كار آفـرين ايجـاد سـرمايه اسـت     . سودمند است نيز 

از يك سو ، سرمايه داران بزرگ فرصت شنيدن ايده هاي كـار آفرينـان و   . ساختن ايد ه هاي خود با مشكل مواجهند 

ود را صرف پـروژه هـاي كـالن مـي نماينـد در      پرداختن به كار هاي كوچك را ندارند و از سوي ديگر سرمايه هاي خ

نتيجه وجود دانشگاه كه نقش مركز پشتيباني از كار آفريني را به عنوان پل ارتباطي بين كارآفرينـان و سـرمايه داران   

  . ايجاد مي كند ، ضروري است 

ني با آمـوزش مسـتقيم   معتقد است كه به رغم آنكه برخي از صاحب نظران معتقدند كار آفري)  1380اكبري ، (       

امـا هـيچ كـس منكـر ايـن مطالـب نيسـت كـه         . حاصل نمي شود و بايد به روش پرورشي كار آفرينان را تربيت كرد 

با مراجعه . در عمل دست نيافتني است  ژوهشاستفاده از فن آوريهاي نو و ايجاد كسب و كار جديد بدون آموزش و پ

دانشگاهي ، كار آفريني در كشور هاي توسعه يافته و در حـال توسـعه ،   به اطالعات موجود دربارة افزايش رشته هاي 

به عبـارت ديگـر   . اهميت نظام آموزشي و پژوهشي در توسة كار آفريني و تربيت كارآفرينان بيشتر مشخص مي شود 
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شـگاه در  آموزشي به ويـژه دان  نظام. ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش كار آفرينان وجود دارد 

و به مانند ديگرنهادهاي اجتماعي تحت تأثير دنياي بيرون و محـيط پيرامـون   . يابند خالء به رشد و توسعه دست نمي

به عنوان مثال با تحـوالت تكنولوژيـك و صـنعتي شـدن درماهيـت و سـاختار و فراينـد        . شوند دگرگون و متحول مي

هـاي   ن منوال توسعة علـوم كـامپيوتر، گسـترش شـبكه    چشمگيري داشت، به همي قشهاي درسي و آموزشي ن برنامه

هاي اطالعات و ارتباطات به تدريج محتوي و ساختار آموزش و پيامد آن مشاغل مرتبط با علوم  رساني و فناوري اطالع

فضـاي عمـومي    نسـاني را در تحت تأثير قرار خواهد داد و همچنين با تأثيرگذاري بر مناسبات و روابـط اجتمـاعي و ا  

  )1385،مقيمي و همكاران ،.ي علمي و آموزشي را متأثر خواهد ساختنهادها

اولين مركزي كه در دنيا ، دورة آموزش ويژه كار آفريني درون سازماني را برگزار كرد مؤسسـة كـار آفرينـي در            

  : است از جمله هدفهاي اصلي اين دوره مي توان به نمونه هاي زير اشاره كرد )  EDI-I) هند

  اگاهي شركت كنندگان از استعدادهاي نهفته كار آفريني و هدايت انها به سوي نوآوري  -        

  . توسعه و ايجاد جو كار آفريني درون سازماني -        

  . كسب اطمينان از بينش و بصيرت به وجود آمده براي توسعة بيشتر  -        

  ر سازمان شيوة رهبري كار آفرينان د ي توسعهكمك به  -        

  . افراد براي تبديل شدن به مديران موفق در سازمان  ي انگيزه -        

  ارزش كار آفريني         

معتقد است كه كار آفريني و كار آفرينان منشأ آثار ارزشمندي هستند كه در اينجا به )  1380بهزاديان نژاد ، (        

  : اجمال به آنها اشاره مي شود 

ايجاد اشتغال ، رابطة تنگاتنگ كار آفرين و اشتغال به گونه اي است كه محققان بـر ايـن باورنـد و تجـارب      -1        

كشورهاي مختلف نيز آنرا تأييد مي كند كه هر گاه فعاليت هاي كار آفريني در يك جامعه كند و آهسـته شـود نـرخ    

  . فزوني خواهد يافت  ي جامعهبيكاري آن 

  . ار آفريني موجب توزيع متناسب در امد ها و كاهش اضطراب هاي اجتماعي مي شوند ك -2        

  كشور مي شود  ي توسعهكار آفريني موجب بهره برداري از منابع و فعال شدن آنها براي  -3        

له ويژگيهاي كـار  كاالها و ايجاد خدمات جديد از جم ي توسعهبهبود كيفيت زندگي ، كشف نيازها ، ابداع و  -4        

  . آفرينان است 

  :معتقدند كه كه ) 1385احمدپور و همكاران ،(همچنين 

 .كارآفريني موجب افزايش سود اجتماعي از طريق دولت مي شود -

 .كارآفريني تجارت خارجي را ارتقاء مي دهد  -

 كارآفريني كيفيت زندگي را بهبود مي بخشد  -

كه ممكن است بي استفاده و سرگردان بـاقي مانـده باشـند ،بـه      كارآفريني منابع ،سرمايه ها و مهارت ها را -

 .طور مؤثر به تحرك وا مي دارد 

  دانشگاه كار آفرين 

اين مراكـز از افـراد كـارآفرين حمايـت     . دانشگاه كار آفرين مكاني است كه مشاغل جديد در آن خلق مي شوند        

در نتيجه كارآفرينان امكان دسترسـي بـه   . ازار يابي است اين حمايت شامل حمايت هاي آموزشي مالي و ب. مي كند 

  . را پيدا مي كنند ... آزمايشگاهها و  ، كتابخانه ها

. در چنين دانشگاههايي براي سرمايه گذاران امكاناتي فراهم مي شود تا مراكز جديد كسب و كار را فـراهم آورنـد       

ده و از فرصت هاي بدست آمده استفاده كنند كه خـود تجربـه   با آنها همكاري مي شود تا مشكالت آنها پيش بيني ش

  . اي ارزشمند در حيطة مالي و بازار يابي است 

اي دارد و خصوصاً به كمك هـاي دولتـي نيـز نيازمندنـد      در اين دانشگاهها گردهم آوردن ذخاير مالي اهميت ويژه    

هزينـه اسـت و اسـتفادة بهينـه از ذخـاير مـالي نيـزاز        انجام پروژه هاي تجاري و اقتصادي همراه با فن آوري روز كم 
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. تقاضا براي فعاليت و سـرويس دهـي در بـازار اسـت      جودنكتة مهم ديگر و. ويژگيهاي شاخص كار آفرينان مي باشد 

ايـن  . مشاغلي كه از اين دانشگاهها بهره مند مي شوند مسلماً در توسعة فناوري هاي جديـد پـيش رو خواهنـد بـود     

  . ر توليد كا ال ها به كار رفته و منجر به باال رفتن سطح استاندارد زندگي خواهد شدفناوريها د

دانشگاه كار آفرين بايد به بازار دسترسي داشـته و از تجـارب افـراد صـاحب تجربـه در بـازار كمـال بهـره را ببـرد              

  . ضروري است همچنين وجود افراد توانا و شايسته ، عالقه مند و خالق در چنين مجموعه هايي 

در اين مراكز ارتباطات افراد و گروهها به صورت باز وافقي است كه معموالً غيـر رسـمي نيـز مـي باشـد وجـود               

هر چند كـه  . جلسات براي تبادل اطالعات و فعاليت ها ضروري است و از ايده هاي جديد و خالق استقبال مي شود 

در ايـن  . و وجود داشته باشد وكار گروهي با ارزش و سودمند محسوب شود بايد مكانيزمهايي براي ارتباط ايده هاي ن

دانشگاهها نيروي انساني و خصوصاً دانشجويان با ارزش ترين منبع به حساب مي آيند و ازريسـك پـذيري و نـوآوري    

تري گـرا و نـو آور   مي توان شعار اين دانشگاهها را آرمان مدون ، آينده نگر ، مش. آنها نيز حمايت به عمل خواهد آمد 

  .  نوشت

         

  ويژگيــها 

براي سازمانهاي كار آفرين ويژگيهايي در نظر گرفته است كه از آنجايي كه دانشگاه نيز بـه  ) 1378صمد آقائي ، (      

  :  عنوان يك سازمان محسوب مي شود مي توان اين ويژگيهارا به آن نيز تعميم داد

  ساخــتار       

  متمركز بودن غير .1        

  غير رسمي بودن .2    

  عمودي و افقي بودن ارتباطات .3    

  در انحصار نبودن اطالعات .4    

  گروهي بودن كار ها .5    

  برخورداربودن از ساختار سازماني كه مانع ايجاد ايد ه هاي نو نباشد .6    

  كنترل سهل گير و غير رسمي .7    

  داشتن كاركنان توانمند .8    

      

  حمايت مديريت     

  قدرداني مديريت از افراد ريسك پذير .1    

  قدر داني مديريت از افراد صاحب ايده .2    

  تحمل كردن انحراف از قواعد كار كنان .3    

  حمايت مديريت از طرحهاي كوچك آزمايشي .5    

  به كار گيري ايده هاي جديد كار كنان .6    

  شروع و حركت طرح هاي نو  مالي براي ي تغذيه.7    

  قدرت تصميم گيري مديريت .8    

  دانشگاه كار افرين و صنعت         

شركتهاي صنعتي كه با يك دانشگاه كا ر افرين در ارتباط باشند از مزاياي فن اوري آن نيز بهره مي جويند بـه          

ايجاد اين شركتها از دل پژو هشهاي دانشـگاهي   آيند هاي علمي و صنعتي دانشگاهها بايد تكميل شده و اين جهت فر

در اين مجموعه ها دانشجويان بايد مجموعه اي از دانش و مديريت كـار آفرينـي را توامـاً آموختـه و بـا      . رخ مي دهد 

در چنـين مـواردي   . امكانات الزم كه دانشگاه در اختيار آنها قرار مي دهد شروع به فعاليت در عرصة صـنعت نماينـد   
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 هاامكان ايجاد شركتهاي خصوصي مهيا شده و اين شركتها كم كم و با آمادگي كامـل مـي تواننـد از دانشـگاه     معموالً

جدا شوند ولي همچنان از حمايت و پشتيباني دانشگاه بهره مند خواهند بود ضمن اين كه اين مراكز صنعتي نيـز در  

ايـن ارتبـاط ،   . نشـگاهها كمـك خواهنـد نمـود     صورت موفقيت به اجراي پروژه ها و توسعة تحقيقات و فـن آوري دا 

و از دانشـجويان و كـار آفرينـان خـالق و بـا       دانشگاههاجانبه است كه مراكز صنعتي از دانش و تكنولوژي  2ارتباطي 

با تسهيل  (Molenar,1999).استعداد بهره گرفته و دانشگاه نيز از كمك هاي مالي اين مراكز بهره مند خواهد بود 

يكـي از  . و صنعتي مرتبط با كار آفريني پيشرفت علـم و صـنعت سـهل تـر و سـريع تـر خواهـد گشـت         روابط علمي 

  . كار آفرين مؤسسات و شركتهاي صنعتي و تحقيقي است  دانشگاههاينهادهاي مؤثر در حمايت از 

      

  كار افريني توأم با فن آوري     

دو هم خـود ارزش دارنـد و هـم ارزش     نيا. مهم هستندروشن شده است كه اطالعات و ارتباطات دو قدرت  امروزه  

 نـده ياز گذشـته و آ  اياجناس در آن بازراها اطالع داشته باشد  متيمختلف و ق يكه از بازراها يفرد. آورند يبوجود م

 ،ياطالعـات عـالوه بـر ارزش ذاتـ    . رديـ تواند بگ يم شتريبه سود ب دنيرس يرا برا يبهتر ماتيبازار باخبر باشد، تصم

ارتباطـات  . گـذارد  يو انجام بهتر آن اثر م يريگ ميتصم زميو در مكان شود يم يدارد كه به دانش منته يگريد ي نبهج

 . كند يافراد م بيمتناسب با اندازه و نوع ارتباطات نص يا مانند اطالعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده زين

 تيـ در انـزوا و بـدون حما   ينيكـارآفر . هسـتند  ينيكـارآفر  تيـ هر فعال ازيمورد ن يو ارتباطات دو ابزار اساس اطالعات

 يازهـا يو كشـف ن . اسـت  ياجتمـاع  ازين كيمستلزم كشف  ينيكارآفر. ستين ريپذ ها امكان ها و انسان نهادها، سازمان

 ييدر شناسـا . باشـد  يآن وابسـته مـ   يو اقتصاد يو اجتماع يآن و بافت فرهنگ يازهايبه شناخت اجتماع، ن ياجتماع

داشـته باشـد و بدانـد     رتيو بصـ  نشيب طينسبت به مح ستيبا يم نيسيتئور اي پرداز دهيا نانه،يكارآفر تيهر فعال زاين

از  تباطـات اطالعات و دانش مانند ار نيبنابرا. ارائه شده است اياز دن يگريدر نقاط د از،يآن ن رفع يبرا ييها حل چه راه

 . است ينيكارآفر تيملزومات هر فعال

 كننـدگان،  نيتـام  دكنندگان،يآورده است كه در آن تول ديرا پد يا تازه طيشرا نترنتيطالعات و در رأس آن اا يفناور

مشـترك   يمجاز يفضا كيقادرند در  يچرخه اقتصاد كياندركار  همه عوامل دست باًيو تقر ان،يفروشندگان و مشتر

 &Laudon K.C و پـول بپردازنـد   در ارتبـاط باشـند و بـه تبـادل اطالعـات، خـدمات، محصـوالت        گريكـد يبـا  

Traver(1996)   
آغاز كار آفريني با فن آوري كار آفرينان است و در حقيقت نقشي بسزا در توسعة جامعـه ايفـا مـي كنـد علـت مهـم        

از جملـه خالقيـت و نـوآوري ، سـود اوري و اشـتغال ،      : فرايند داشتن وجوه و آرمانهاي مشترك است  2تركيب اين 

  . انايي داشتن دانش و تو

در اصل دانشگاه كار آفرين و فن آوربراي كسب سود ، راه اندازي يك كسب و كار را بـا اقـدام بـه نـوآوري در فـن          

البته جا انداختن فرهنگ كار آفريني در اين فرآينـد از ضـرورت و اولويـت    . آوري شروع مي كند و گسترش مي دهد 

داشته باشد كه كار افرين ، نسل بسيار پتانسـيل دار در   باورگاه بايد به اين معنا كه خود دانش. خاصي برخوردار است 

بعد از آن سعي در فرهنگ سازي كار آفريني توام بافن اوري نمايد كـه  . اين باور بسيار مهم است . سطح جامعه است 

 رهـا برقـرا   توسط رسانه هاي جمعي مثل صدا و سيما ، مطبوعات و سمينارهاي متعدد و هدفمند ي كه در دانشـگاه 

  . مي شود امكان پذير خواهد بود 

به وجود آوردن كار آفريني در تعامل با فن آوري بايد توسط آحاد جامعه از جمله دانشجويان و مبتكران و مـديران      

  . و سياستمداران انجام شود 

  مراحل اجرايي ساختار دانشگاه كار آفرين         

  انشگاه از طريق تحقيق و پژوهش بررسي وضعيت موجود ساختار د. 1    

  جمع آوري و تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شد ه براي ترويج كار آفريني وفن اوري .2    

  اصالح ساختار موجود براي تبديل به ساختار كار آفرين .3    
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  طراحي و توصيف مدل اطالع ساختار كار آفريني .4    

  اجراي آزمايشي مدل كار آفريني .5    

  ارزيابي و نهايي كردن مدل كار آفريني .6    

اصوالً دانشگاهي كه به دنبال ترويج شيوه هاي كار آفريني و فناوري پيشرفته است ازساختي بر خوردار است كـه        

وظـايف مختلـف دانشـگاه پـيش     .امكان به روز كردن خالقيت ها و ايده پردازي را تشويق مي كند و به نوعي انـرا در  

از خالقيت ها هراسـي وجـود نـدارد اگـر دانشـجويان مـي        هدر دانشگاهها از صرف منابع براي استفاد. مي كند بيني 

توانندبه صورت فردي يا گروهي با فرآيند ايده پردازي و نوآوري در گير شده تـا مهـارت الزم را كسـب كـرده و بكـار      

يقين دارند كه بر اساس شايستگي ها و قابليت هـاي  ببندند ، امكان رشد در دانشگاه دور از ذهن نيست و دانشجويان 

رقابت سـالم بـه عنـوان ارزشـي     . مي توانند در دانشگاه رشد كرده و به براورده ساختن آرمانهاي آن كمك كنند  خود

ساخت چنين دانشگاهي افقي و پو يا است در چنين مركزي انعطاف پـذيري بـراي ايجـاد    . مطلوب انگاشته مي شود 

از آنجايي كه تخصـيص منـابع   . بااليي است  ربه سوي رشد و بالندگي فردي و گروهي در سطح بسيا تحول و حركت

  . به سوي دست يابي به كار آفريني با ال است تضمين كيفيت نهادينه خواهد شد 

آنچه مسلم است اين است كه دانشگاه خود تحت تأثير متغيرهايي چون فناوري ، فرهنگ و محـيط اسـت كـه            

براي به وجود آوردن دانشگاهي كه متناسب با تـرويج كـار آفرينـي    . در تركيب اهداف كار آفريني دخيل خواهند بود 

  : شود  توأم با فن افريني باشد راهكارههاي زير پيشنهاد مي

  ـ معين نمودن اهداف      

  ـ بررسي وضعيت دانشگاه از نظر سازماندهي و كار آفريني     

  سعة تكنولوژي و فن اوري ـ توجه به تو    

  ـ تجزيه و تحليل نيازها     

  ـ طبقه بندي و ارزيابي طرح هاي قابل انجام     

  ـ ايجاد دوره هاي آموزشي براي اساتيد     

  ـ ايجاددوره هاي ارتباطات و بازار يابي     

  ـ افزودن واحد كار آفريني به واحدهاي عمومي دانشگاه     

  حراز مشاغل با هدف ارتقاي سطح مهارت هاي شاغلين ـ ايجاد شرايط ا    

  ـ كسب مهارت همراه با دانش الزم براي انجام كار آفريني     

  . ـ مدل سازماني مناسب كه به صورت بالقوه و بالفعل به رشد كار آفريني كمك كند     

  نتيجه گيري    

. در خدمت توليد كا ال ها و خدمت كار افرينـي اسـت    فناوري جزئي از كار آفريني است و پيشرفت و توسعة آن       

دانشگاه مي تواند از طريق شناسايي و بكار گيري عوامل محيطي ، اقتصادي و فرهنگي كه ظهور كار آفريني را آسـان  

مي سازد زمينة مناسب را فراهم سازد چرا كه كه كشوري كـه داراي تعـداد زيـادي كـار آفـرين باشـد از محركهـاي        

براي دست يابي به كار افريني بايد جنبه هاي مختلف آن را سنجيد و آن را تقويت . قويتري برخوردار است اقتصادي 

با انجام پژوهشهاي مناسب مي توان دانشگاه رابه صورت مركز پشتباني از كـار آفرينـي درمنـابع ايـران بوجـود      . نمود 

فعاليتهـاي پشـتيباني از   . قابتي صنايع تأثير گذار شـود  تابا فعاليت مناسب بر شكوفايي فناوري و افزايش توان ر دآور

كار افريني فرايندي زمان بر است و اعتقاد و التزام مـديريت اينچنـين دانشـگاههايي نبايـد گـذرا و مقطعـي باشـد و        

  . مسايل و اهداف صنعت بايد به خوبي در بررسي ايده ها و خالقيت ها ي كار آفرينان گنجانده شود 
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