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 راهکارهای انتقال تجارب کارافرینان موفق به دانشگاه 

 آموزشکده فني و حرفه ای سما واحد یزد عضو هيأت علمي  - مجيد فتوحي

 majidfotoohi825@gmail.com   –كارشناس ارشد صنايع 

03518211268-09133536606 

 چکيده:

، در می يابیم نمايیموقتی مسیر حوادث، وقايع و روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می  

كه انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده و در اين میان، افرادی بوده اند كه از قوانین كلی جوامع تبعیت نکرده و 

افرادی كه ايده های خالقانه خود را به حقیقت اند. باعث تغییر در جوامع خود و به طور كلی جوامع بشری شده 

موقعیت های جديد را داشته و از جرأت كافی برخوردار بوده  خلقروحیه استقالل طلبی برای تبديل نموده  و 

هیچ كشوری در پیمودن سريع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد  كه ما آنها را به نام كارآفرين می شناسیم.اند

ويت روحیه كارآفرينی در افراد مستعد و ارزش آفرين و بها دادن به نوآوری و خالقیت و كارآفرينی بود مگر با تق

 و نه بها دادن به محفوضات و دانسته های اولیه آنها كه آنها را از اين مسیر خارج میگرداند.

ز تحقیقاتی هستند كه طبیعی است بارز ترين چیزی كه می تواند ما را به اين مقصود برساند دانشگاهها و مراك

به دانشگاههای كارآفرين معروف بوده و خالقیت را به منصه ظهور می رسانند . دانشگاهها و ساير مراكز 

تحقیقاتی با آموزش كارآفرينان و القای فرهنگ كارآفرينانه و با مديريت دانش و بهبود بهره وری و ايجاد فرهنگ 

 ور باعث ايجاد تحوالت شگرفی گردند .خالقیت می توانند در روند توسعه صنعتی كش

روابط  –دانشگاههای كارآفرين  –نوع ارتباط آن با دانشگاه  –در اين تحقیق بر آنیم كه فرهنگ كارآفرينی 

بین صنعت و دانشگاه و فرهنگ كارآفرينانه و نقش آموزش وچگونگی انتقال تجارب كارافرينان موفق را به 

 دانشگاه مورد بررسی قرار دهیم .
 

 آموزش كارآفرينی . –فرهنگ كارآفرينانه  –دانشگاه كارآفرين  کليد واژه :
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 مقدمه:

امروز شاهد تغییر و تحوالت جدی در عرصه فناوری هستیم و دانشگاه به سبب رسالت ها و تعهداتی كهه نسهبت   

به نقشی كه در جوامهع   به جامعه دارد بايد از يکسو برای بقا و اثربخشی خود تالش كند و از سوی ديگر با توجه

به عنوان الگو و قالب ساير سازمان ها دارد، بايد در جهت ايجاد بستری مناسب برای اثربخش كردن سازمان های 

ديگر برنامه ريزی نموده و قدم بردارد. دانشگاه بايد باور داشته باشد كه يک سیستم و مجموعه اجتمهاعی اسهت،   

ا با محیط از دست بدهد و به داد و سهتد مهادی و اطالعهاتی بها محهیط      هر سیستم زمانی كه رابطه بهینه خود ر

 نپردازد يا اين روند حالت ايستا به خود بگیرد، هويت مستقل و جامعیت خود را از دست خواهد داد.

معتقد است كه دانشگاه های پويا در قرن بیست و يکم دانشگاه هايی هستند كه كارآفرين بوده « بارتون كالرک»

نند ارزش های تخصصی و مديريتی را تلفیق نمايند. در زمان ما ، آموزش معطوف به كارآفرينی در دانشگاه و بتوا

های كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه رو به افزايش است. اين برنامه ها با هدف ايجاد تجربیهات علمهی و   

نوع برنامه ها، به دانشجويان در تولید ايده  [ معموالً اين1فرآيند مناسب تولید كاالهای جديد طراحی شده اند. ]

های نوين و برنامه ريزی جهت عملی ساختن اين ايده ها كمک می كنند.در حال حاضر، دانشگاه ها بها تسسهی    

پارک های فناوری، شهرک های تحقیقاتی و انکوباتورها برآنند كه از كارآفرينی و كاربردی كردن ايده های جديد 

 حمايت كنند.

اه كارآفرين دانشگاه سیستمی است كه مهم ترين واژه در ادبیات آن نتیجه گرايی و مشتری گرايی اسهت،  دانشگ

زيرا اين دانشگاه شامل گروهی از وظايف به هم پیوسته است كه با هم نتیجه ارزشمندی از ديد مشتری بهه بهار   

 می آورند.

   کارآفریني چيست

ر بر مبنای يک فکر و ايده نو است. اكنون در عرصه جهانی افراد كارآفرينی همان فرآيند تسسی  يک كسب و كا

خالق و نوآور به عنوان كارافرينان منشس تحوالت بزرگی در عرصه تولید و خدمات شده اند. حتهی شهركت ههای    

بزرگ جهانی برای حل مشکالت خود به كارآفرينان مراجعه می كنند. كارآفرينی هم دارای بعد نظری )تئوريک( 

دارای بعد عملی )كاربردی( است كه می توان با روش های مختلف آموزشی، به آموزش كارآفرينهان همهت   و هم 

در دوران جوانی شکل می گیهرد مهی تهوان بها يهک      گماشت . با توجه به اين كه شخصیت و روحیه آدمی عمدتاً
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ار كارآفرينانهه در دانشهگاه   برنامه صحیح آموزشی به پرورش ويژگی ها و روحیه كارآفرينی و آشنائی با كسب و ك

 [2ها به اين امر همت گذارد.]

كارآفرين كسی است كه متعهد می شود مخاطره های يک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل كند و يا 

 هر فرآيندی كه منجر به كاالی جديد، ايجاد روشی جديد، بازار جديد و منابع جديد می شود گفته می شود.

شامل نوآوريها و فن آوريهای امتحان نشده است كه به تخريب خالق معروف می باشد و اعتقاد بر اين  كارآفرينی

است كه كارآفرينان نیروهای محرک در پ  تخريب فعال هستند، و يا كارآفرينی را يکی از قدرتمنهدترين روش  

 [3] های تغییر عملیات و سبک مديريت می دانند.

 مراکز علمي دانشگاهيآموزش کارآفریني و نقش 

امروزه در دانشگاه ها، كارآفرينان همانند بقیه ياد می گیرند، اشتباهاتشان را از مربیان خهود مهی آموزنهد و آنهها     

میالدی، اولین كشوری كه در اين زمینه به صورت كالسیک كار كرد  50مستعد يادگیری هستند. در اواخر دهه 

بیرستان شروع كهرد و آمهوزش ههايی را داد، كشهور ژاپهن بهود. مسهئله        و ترويج فرهنگ كارآفرينی را از سطح د

 %96مهیالدی بهیش از    1992تها   1970كارآفرينی در ژاپن به سطح دانشگاه ها هم كشیده شهد، بهین سهالهای    

نوآوری صنعتی كه توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهانی به يک موقعیت برجسهته و برتهر تبهديل    

سیاسهتی   وانتقال تجارب كارافرينان موفق بهه دانشهگاه   رآفرينان صورت گرفت. آموزش كارآفرينیكند، توسط كا

است كه به طور مستقیم در كمیت عرضه كارآفرين در يک جامعه اثر می گذارد. به همهین دلیهل اسهت كهه در     

مردم پرداختهه انهد.    بسیاری از كشورها، به ويژه كشورهای پیشرفته صنعتی دولت ها به شکوفا شدن توان بالقوه

دانشگاه ها نیز بايد با نگرش نو به آموزش، تحقیقات، نوآوری و توسعه فرهنگ كارآفرينی دست به تحول اساسی 

زده و با تربیت نیروهای محقق، خالق و توسعه يافته، زمینه ورود به صنايع پیشرفته و توسعه آن را به سهم خود 

 [4فراهم سازند.]

موفقی داشته باشیم به نظر می رسد بايد كارآفرينی در كشور بیشتر مورد توجه قرار گیهرد.  اگر قرار است اقتصاد 

آموزشی، كهار مهنظم و حسهاب شهده ای در      -ولی متسسفانه چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح پژوهشی

ار داشته باشیم كه زمینه كارآفرينی انجام نداده ايم. پ  توقع بیجايی است كه از فارغ التحصیالن دانشگاهی انتظ

كسب و كار و فعالیت سازنده ای داشته باشند همانطور كه بدون خالقیت و كهارآفرينی انتظهار ريسهک سهرمايه     
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گذاران را كه عامل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هسهتند را داشهته باشهیم. از جملهه كارههايی كهه بايهد در        

 انجام شود می توان به موارد زير اشاره كرد:راستای ايجاد فرهنگ كارآفرينی در بین افراد جامعه 

     در نظام آموزشی اعم از دانشگاه ها، دانشکده ها، مراكز آموزش های حرفه ای، دبیرسهتانها و ... بايهد بهه

نوآوری، ابداع و خالقیت و كارآفرينی بها دهند نه به محفوظات. اگر تفکر نوآوری در آموزش حاكم شود 

از تجربیهات ديگهر    اگهر  یر فعالیت های كهارآفرينی مهی شهوندو   ما درگ بخش عظیمی از نیروهای جوان

 موفق تر خواهیم بود. كارافرينان استفاده نمايیم

  دانشگاه ها و ساير مراكز تحقیقات بايد ايجاد همبستگی نسبی تحقیقاتی با اهداف توسعه صنعتی، تحول

اصالت بخشی به تحقیقات را از اهم رشته های دانشگاهی نسبت به روند تحول فن آوری وآينده نگری و 

 وظايف خود بدانند.

       آموزش كارآفرينی در دانشگاه ها و شناسايی افراد مسهتعد و ارزش آفهرين )كهارآفرين( در دانشهگاه هها

 توسعه گروه خبره ای كه در صنعت كار كرده اند.

  در برنامه كاری دانشگاه توسعه فرهنگ نوآوری از طريق دوره های آموزشی، برگزاری سمینارها و ... بايد

 ها باشد.

       تشويق و حمايت دانش آموختگان مستعد دانشگاه ها در سطح كشهور از طريهق رسهانه ههای جمعهی و

ک های آزمايشگاهی و كمک های مالی وايجاد بستری مناسب جهت معرفهی كارافرينهان موفهق بهه     كم

 جامعه دانشگاهیان و استفاده از تجربیات انها.

 نشگاه هايمان مراكزی بهرای توسهعه كهارآفرينی و تر یهب كارآفرينهان داشهته باشهیم        وقتی كه ما در دا

ودانشجويان مستعد كارآفرينی را برای رسیدن به اهدافشان يهاری كنهیم در ايهن جها مهی تهوانیم يهک        

را « فرهنهگ كارآفرينانهه  »دانشگاه كارآفرين داشته باشیم. ما بايد طی آموزش كارآفرينی در دانشگاه ها 

یان قشرهای دانشگاهی پیشرفت دهیم كه در روند توسهعه صهنعتی كشهور ايجهاد تحهولی داشهته       در م

 [5باشیم.]

 دانشگاه کارآفرین

دانشگاه كارآفرين مکانی است كه مشا ل جديد در آن خلق می شوند. اين مراكز از افراد كارآفرين حمايهت مهی   

است. در نتیجه كارآفرينهان امکهان دسترسهی بهه     كند. اين حمايت شامل حمايت های آموزشی مالی و بازاريابی 
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كتابخانه ها ، آزمايشگاه ها و ... را پیدا می كنند. در چنین دانشگاه هايی برای سرمايه گذاران امکاناتی فراهم می 

شود تا مراكز جديد كسب و كار را فراهم آورند. با آنها همکاری می شود تا مشکالت آنها پهیش بینهی شهده و از    

 بدست آمده استفاده كنند كه خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاريابی است. فرصت های

كه با يک دانشگاه كارآفرين در ارتباط باشند از مزايای فن آوری نیز بهره وكارافرينان موفق  شركت های صنعتی 

درون می جويند به اين جهت فرآيندهای علمی و صنعتی دانشگاه ها بايد تکمیهل شهده و ايجهاد شهركت هها از      

دانشگاهی رخ می دهد. در اين مجموعه ها دانشجويان بايد مجموعه ای از دانهش و مهديريت   طرحهای پژوهشی 

ارآفرين را تواما آموخته و با امکانات الزم كه دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد شروع بهه فعالیهت در عرصهه    ك

    [5صنعت نمايند.]

 انقالب کارآفرینانه در دانشگاه ها

كارآفرينی ، خالقیت و كسب و كارهای مخاطره آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می كند. اهمیت ايهن  

عنصر نمی تواند ا راق آمیهز باشهد. مهديران كهارآفرين كهه در رأس كسهب و كارههای مخهاطره آمیزنهد، در          سه 

جستجوی فرصتهاهستند و خالقیت ا لب ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می شوند. كارآفرينان به عنصر تغییر به 

واكنش نشان می دهند و از آن عنوان يک پديده معمولی می نگرند و همیشه در جستجوی تغییر هستند، به آن 

 [9]به عنوان يک فرصت، بهره برداری می كنند.

در دانشگاه ها می توان با آموزش كارآفرينی و ايجاد فرهنهگ كهارآفرينی در دانشهجويان يکهی از قدرتمنهدترين      

ی مهیالدی شهاهد احیها    1980روشهای تغییر عملیات و سبک مديريت را به وجود آورد. همهانطور كهه در دههه    

تحقیقات و عملیات كارآفرينی بوده ايم كه آن را انقالب كارآفرينانه نامگذاری نموده اند و اين انقالب هنهوز ههم   

 استمرار دارد.

به  یر از رشد خیلی سريع ادبیات علمی و حرفه ای كارآفرينی و سرمايه گذاری های كارآفرينانه در پهنه جهانی 

د به كارآفرينی، ظهور رشته های دانشگاهی در زمینه كارآفرينی بوده شايد واضح ترين مدرک در اين توجه مجد

 است.

دانشگاه و دانشکده در آمريکا دارای رشته های تحصیلی كارآفرينی بوده اند  400میالدی بیش از  1993در سال 

 [6و كشورهای مختلفی به تر یب آموزش كارآفرينی در دانشگاه ها پرداخته اند.]
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 دانشگاه هادر انتقال تجربيات به رین نقش مدیران کارآف

منابع و ارزشها را حفظ نمايد، يعنی ريسک هايی  -يک مدير كارآفرين نیازمند اين است كه همنوائی بین محیط

كه سازمان با آن مواجه می شود را مديريت نمايد و از فرصت های ارزشمند بهره برداری نمايد. با توجه به اينکه 

ادراكی و فنی شرط الزم در موفقیت مديران است ولی شرط كافی نیست، زيرا بايد  -انسانیهر چند مهارت های 

مهارت های سیاسهی مهی باشهد     -2مهارت های كارآفرينی  -1دو شرط ديگر هم اين مديران داشته باشند و آن 

سهخنرانی ههای    حال مهارت كارآفرينی اين مديران بايد بررسی و از اين مديران دعوت شهود تها در سهمینارها و   

دانشگاه شركت و دانش حوزه تخصصی مرتبط با خود را در اختیار دانشجويان قرار دهند و در جلسات متعهددی  

كه به حوزه تخصصی آنها مربوط است فعاالنه شركت نمايند و دانشجويان بتوانند از مهارت كارآفرينی آنان بههره  

ر بوده و مخاطبین خود را تحت تسثیر قرار می دهند و عالوه بهر  ببرند زيرا اين مديران بر افراد طرف تعامل اثرگذا

آن آگاهی و ظرفیتی را در دانشجويان به صورت ماندگار و جاودانی ايجاد می كنند كه به نظهر مهی رسهد عامهل     

 [7ديگری نمی تواند در سیستم به اين صورت تسثیرگذار باشد. ]

 مشکالت و موانع آموزش کارآفریني در دانشگاه ها

 عدم وجود فرهنگ كارآفرينی -1

با توجه به اينکه فرهنگ كارآفرينی در جامعه ما فقط معطوف به اشتغال زائی بوده و جنبه های ديگهر آن مهورد   

 توجه قرار نمی گیرد آموزش كارآفرينی با چالش جدی روبرو می باشد.

 نوآوری و خالقیت و مخاطره پذيری آن -2

 ی در جامعه تا روحیه كارآفرينی و ريسک پذيریوجود روحیه كارمندی و مستخدم -3

 توجیه نبودن دانشجويان در خصوص كارآفرينی و فرهنگ كارآفرينانه -4

 انکوباتورها و پارک های صنعتي

اگرچه برخی بر اين باورند كه كارآفرينان ساخته نمی شوند، بلکه متولد می شوند، ولی شواهد و قراين نشان می 

تواند از طريق نهادهای آموزشی، پرورشی نمود پیدا كند و استعداد كارآفرينانه می توانهد  دهد كه كارآفرينی می 

با برنامه های آموزشی و توسعه ای مورد حمايت قرار گیرد يکی از اين مراكز انکوباتور يا مراكز نوآوری و يا پارک 

 [8های علمی و فناوری در دانشگاه ها می باشند. ]
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رقراری ارتباط موثر بین استعداد، تکنولوژی، سرمايه و دانستن چگونگی انجام كار بوده و به انکوباتورها به دنبال ب

عنوان اهرمی برای استعداد كارآفرينانه، تجاری سازی تکنولهوژی را تسهريع مهی بخشهند و ايجهاد شهركت هها و        

 واحدهای جديد را تشويق و تر یب می نمايند.

 عبارتند از:چهار نوع مدل انکوباتور وجود دارد كه 

 انکوباتورهای مرتبط با دانشگاه -1

 انکوباتورهای خصوصی -2

 انکوباتورهای محلی  یرانتفاعی -3

 انکوباتورهای سازمانی -4

انکوباتورها ممکن است برای سازمان ها و مراكز دانشگاهی كه وابسته به آنها هسهتند، خهدمات و حمايهت ههای     

اری، حمايهت ههای تسههیالتی، حمايهت تخصصهی، )مهديريت،       مختلفی همچون: حمايت دفتری، كمک ههای اد 

بازاريابی، حسابداری و مالی( و دسترسی به منابع مالی فراهم نمايند. با ارائه ايهن نهوع تسههیالت، انکوباتورههای     

كسب و كار جديد، شکل و ماهیت )ساختار و باورپذيری( الزم را برای شروع و ظهور شركت های جديهد فهراهم   

 [2می سازند. ]

 نتيجه گيری

كشورهای پیشرفته و صنعتی از طريق كارآفرينی، آموزش آن و فرهنگ كارآفرينی در حهال تحکهیم پايهه ههای     

 اقتصادی خود می باشند و اساسی ترين نقش را در اين زمینه دانشگاه ها ايفا نموده اند.

دانشهگاه هها و مراكهز كهارآفرينی و     طبیعی است كه بارزترين چیزی كه می تواند ما را به ايهن مقصهود برسهاند    

 تحقیقاتی هستند.

گسترش فرهنگ كارآفرينی و رويکردی بهه انقهالب    -تربیت مديران كارآفرين -آموزش كارآفرينی در دانشگاه ها

كارآفرينی همه و همه كلیه رشد و توسعه اقتصاد نوين محسوب گشته و همچنین ايجاد انکوباتورهها و يها مراكهز    

ای علمی و تحقیقاتی در دانشگاه ها و برقراری ارتباط مهوثر بهین صهنعت و دانشهگاه و تربیهت      نوآوری و پارک ه

ث كارافرينی را در كشور جدی بگیريم اگر می خواهیم بح مديران كار آفرين كلیه توسعه و پايداری كشورهاست.

شود مگر با ايجاد ارتبهاط  بايد نظام اموزشی و خصوصا دانشگاههای ما به اين سو هدايت شوند. و اين میسر نمی 
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مستمر با مديران كارافرين و كارافرينان موفقی كه با دانشگاه ارتباط داشته و بتهوانیم تجربیهات انهها را بهه ايهن      

 محیطها منتقل نما يیم.
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