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طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی
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 .3استادیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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چکیده
دانشگاه کارآفرین ،بهعنوان نسل سوم دانشگاهها ،مأموریت توسعة اقتصادي و اجتماعی را بر عهده دارد .از
اینرو ،شناخت این مأموریت و نحوة تحقق آن در دانشگاههاي سنتی ،اهمیت ویژهاي دارد .براساس
چارچوب نظري ،دانشگاه کارآفرین هویتی مستقل و ویژگیهاي مشخص دارد و از آنجا که سازمان است،
ویژگیهاي سازمانی را نیز دارد؛ بنابراین سوقدادن ویژگیهاي سازمانی سنتی دانشگاه بهسوي کارآفرینی
سازمانی ،میتواند دانشگاه سنتی را به دانشگاه کارآفرین بدل کند .در مطالعة حاضر ،ابتدا با استفاده از
مطالعات کتابخانهاي ،ویژگیهاي دانشگاه کارآفرین شناسایی شد و همچنین نتایج فعالیتهاي کارآفرینی
سازمانی در دانشگاهها مشخص شد .پس از آن ،با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع روایتی و از طریق
مصاحبههاي نیمهساختاریافتة عمیق با پانزده نفر از خبرگان دانشگاهی -که حداقل ده سال در زمینة
کارآفرینی سابقة اجرایی داشته و در این زمینه ،تألیف علمی در قالب کتاب و مقاله دارند -الگوي نهایی از
طریق تحلیل محتواي مصاحبهها تدوین شد .نتایج نشان می دهد الگوي دانشگاه کارآفرین از منظر
کارآفرینی سازمانی ،شامل مؤلفههاي کیفیت دانشآموختگان ،انتشار یافتههاي علمی ،جذب منابع مالی،
قراردادهاي پژوهشی ،ثبت اختراع ،ایجاد کسبوکارهاي زایشی ،ایجاد پارک علموفناوري ،فرهنگ
سازمانی کارآفرینانه ،ساختار سازمانی منعطف ،رویکرد کارآفرینانة استادان ،مدیریت کالن ،محتواي
دروس و ویژگیهاي دانشجویان میشود.
واژههای کلیدی :دانشگاه کارآفرین ،کارآفرینی سازمانی ،نوسازي ،نوآوري ،ورود به کسبوکارهاي
جدید.

* نویسندة مسئول:

Email: nazanin.behzadi@yahoo.com
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مقدمه
در دنیاي کنونی ،نوآوري تنها موتور رقابتپذیري بلندمدت است که عنصري ضروري در
افزایش کارایی عوامل تولید محسوب میشود .عالوهبراین ،در حال حاضر نوآوري عامل
بهبودبخش در اقتصاد دانشی مطرح شده است ،اما درک سنتی از فرایند نوآوري درحال تغییر
است؛ زیرا الگوهاي خطی کارایی خود را در تبیین نوآوري از دست دادهاند و این فرایند
بهعنوان سیستم و شبکهاي متشکل از ابعاد و عناصر گوناگون مطرح شده است .براساس
مطالعات جدید در این حوزه ،همکاري بین سه بخش صنعت ،دانشگاه و دولت ،در ارتقاي
سیستم ملی و محلی نوآوري ضرورت دارد ) .(Philpott et al., 2011از میان این سه عامل،
دانشگاهها به دلیل داشتن رسالت ارائة جدیدترین دانشها و فنون ،نقشی پررنگتر از سه بخش
دیگر بر عهده دارند .برایناساس ،مأموریت دانشگاهها در بستر زمان ،همگام با تحوالت و
دگرگونیهاي جهانی و در راستاي هدف پاسخگویی به نیازهاي اقتضایی جوامع ،دچار تحول
شده و بهسوي مشارکت در پارادایم کارآفرینانه درحال حرکت است )& Etzkowitz

(Leydesdorff, 2000؛ به بیان دیگر ،در دنیایی که جهانیشدن نقش مهمی را در فرایند و
تغییرات اجتماعی و اقتصادي بازي میکند ،نقش دانشگاهها با توجه به مسئولیتهاي جدید در
قبال جامعة درحال تغییر مانند اقتصاد ملی ،توسعة اجتماعی ،کاهش منابع مالی عمومی و بازار
آموزشی دگرگون شده است ).(Guerrero et al., 2006
در کشور ما ،اغلب دانشگاهها در نسل دوم دانشگاهی یعنی دانشگاههاي پژوهشمحور قرار
دارند و فعالیت چندانی در راستاي تجاريسازي یافتههاي پژوهشها ،تربیت افراد کارآفرین و
تبدیلشدن به نسل سوم دانشگاهها یعنی دانشگاههاي کارآفرین ندارند .فعالیتهاي
تجاريسازي دانشگاههاي داخلی ،اغلب در حد ایجاد پارکهاي علموفناوري محدود شده
است که خروجی چندانی به بازار کسبوکار ارائه نمیدهند ( .)Salamzadeh et al., 2011از
اینرو ،ایجاد فعالیتهاي نوآورانه از طریق خلق دانشگاههاي کارآفرین ضرورت دارد؛ زیرا
بدون دستیابی به چنین دانشگاههایی ،نتایج تحقیقات علمی سرنوشتی جز انبارشدن در مخازن
دانشگاهی و کتابخانهها ندارند که بهندرت به فعالیتها و محصوالت و خدمات نوآورانه تبدیل
میشوند (قناعتی و همکاران .)1389 ،تاکنون مدلهاي گوناگونی براي دانشگاه کارآفرین
طراحی شده است )Dill, 1995; Leslei & Slaughter, 1997; Clark, 1998; Ropke,
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;1998; Van vaught, 1999; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Guerrero et al., 2006
 . (Etzkowitz & Zhou, 2008کاستیهایی در اینگونه مدلها مطرح است؛ آنها فقط به

ارائة فهرستی از ویژگیهاي دانشگاههاي کارآفرین پرداختهاند یا بخشی از ارتباطات بین
عناصر کارآفرینانه در دانشگاه را بررسی کردهاند .درنهایت ،مسئلة عمده در زمینة این گروه
مطالعات این است که دانشگاه را بهطور مستقل از بافت سازمانی آن و بهعنوان آنچه باید باشد
بررسی کردهاند و دربارة چگونگی تقویت ویژگیهاي کارآفرینانه در ساختار براي دستیابی به
این ویژگیها سخنی نگفتهاند .پس این پرسش مطرح میشود که الگوي دانشگاه کارآفرین از
منظر سازمانی چگونه است؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
در سال  ،1983اصطالح دانشگاه کارآفرین از سوي اتزکویتز براي توصیف دانشگاههایی
1

بهکار گرفته شد که از سازوکارهاي مختلف علمیشان براي مشارکت در توسعة منطقه و
افزایش درآمدها استفاده میکردند .دانشگاه کارآفرین در ادبیات تعابیر مختلفی دارد.
کالرک )1998( 2و ون وات )1999( 3دانشگاههاي نوآور ،4لزلی و اسالتر)1997( 5
دانشگاههاي بازار 6و سرمایهداري آکادمیک 7و روپکه ( )1998دانشگاه کارآفرین را بهعنوان
سازمان کارآفرین مد نظر قرار دادند و نظرهاي خود را در سه بخش دستهبندي میکنند :اول
اینکه دانشگاه بهعنوان سازمان ،شیوة مدیریتی کارآفرینانه را بهکار گیرد؛ دوم اینکه اعضاي آن
کارآفرینانه عمل کنند و سوم اینکه از الگوي کارآفرینانه براي تعامل با محیط خود پیروي
کند .آرونوویتز )2000( 8مدلی از دانشگاه شرکتی 9را پیشنهاد میدهد که در آن فعالیتهاي
سودآور ارزشمند است و آموزش و تحقیق بدون نتایج تجاري ارزشی ندارند.
1. Etzkowitz
2. Clark
3. Van vaught
4. Innovative universities
5. Leslei & Slaughter
6. Market universities
7. Academic capitalism
8. Arnowitz
9. Corporate university
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باید توجه داشت دانشگاه کارآفرین موضوعی همیشگی و متداول در تحقیقات مدیریت
نوآوري و تحقیقات سیاستگذاريهاي آموزش عالی در چند دهة گذشته بوده ( Rothaermel

 ،)et al., 2007اما ادبیات این موضوع ،بهطور کالن بررسی نشده است .مهمتر از این مسئله،
دانشگاه کارآفرین از منظر سازمانی نیز بهندرت بهصورت تخصصی بررسی شده است؛ بنابراین
ابعاد کارآفرینی سازمانی در ادامه بررسی شده است که بر ایجاد دانشگاه کارآفرین
تأثیرگذارند.
مدیریت استراتژیک کارآفرینانة سازمان براي تقویت کارآفرینی سازمانی بسیار مهم است
و فعالیتهاي کارآفرینانه به مدیریت استراتژیک کارآفرینانة سازمان بستگی دارد ( & Covin

 .)Slevin, 1991ایجاد محیطی که در آن تمامی دانشجویان و کارکنان تمایل دارند به سمت
نوآوري و پیشرفت حرکت کنند ،محور اصلی استراتژي اثربخش کارآفرینی سازمانی است
(قهرمانی و همکاران .)1390 ،همچنین ،دانشگاهها باید نوآوري را درک کنند و آن را بهعنوان
مؤلفة حیاتی در استراتژيشان توسعه دهند .برخی از پژوهشگران این حوزه ،نوآوري را شیوة
بینظم و برنامهریزينشده معرفی کردهاند ،درحالیکه برخی دیگر آن را اصلی نظاممند
میدانند .با توجه به ماهیت نوآوري ،هر دو این دیدگاه میتوانند درست باشند .یکی از راههاي
درک این مفهوم ،تمرکز بر دو نوع نوآوري رادیکال و تدریجی است ( Kuratko et al.,

.)2009
ساختار سازمانی متغیر دیگري است که بر فعالیتهاي کارآفرینانة دانشگاه تأثیرگذارست.
دانشگاه کارآفرین زمانی شکوفا میشود که ساختار سازمانی آن از تعداد تقریباً کمی الیه
تشکیل شده باشد ( .)Frank & Meyer, 2007این ویژگیهاي ساختاري موجب تسهیل
رویارویی با ایدههاي نوآورانه در سطوح پایین سازمان میشود و سبکهاي مدیریتی خالق و
منحصربهفرد را پرورش میدهد .ازبینبردن تمرکز موجود در قدرت و مسئولیتپذیري موجب
افزایش احتمال برقراري ارتباط متناوب و اثربخش از سوي کارکنان در سراسر سازمان
میشود .همین امر موجب میشود دانش به شیوهاي به اشتراک گذاشته شود که موجب بهبود
نوآوري ،ریسکپذیري و تمایل به رفتار پیشتازانه شود .نیاز به تغییر نقش نیز معموالً در نتیجة
موفقیت کارکنان و پرداختن آنها به نوآوري ایجاد میشود ( .)Ireland et al., 2006سازمان
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باید سیستمی حمایتکننده ایجاد کند ،زیرا بدون حمایت ،امید چندانی براي تبدیل فرهنگ
سنتی به فرهنگ کارآفرینانه نیست ) .(Fry, 1993نتایج تحقیق هایتون و کلی )2006( 1نشان
داد «پرداخت متناسب با عملکرد» نیز مشارکت افراد یا تیمها را در نوآوري سازمان افزایش
میدهد .سیستم نامناسب تشویق و ارائة پاداشها و همچنین سیستمهاي پاداش و انگیزشی تنظیم
شده ،بدون توجه به توسعة کارآفرینی سازمانی نیز توان تحریک کارآفرینان بالقوه را ندارد و
سازمان را از منابع کارآفرینی موجود در آن محروم میکند ( Fry, 1993; Stoner et al.,

.)1995; Kuratko & Hadgetts, 2001; Thompson, 1999
همچنین فرهنگ سازمانی ،انرژي اجتماعی است که موجب تهییج سازمان میشود یا در
این امر شکست میخورد .فرهنگ سازمانی پدیدة پیچیدهاي است که شاید توصیف آن دشوار
باشد ( .)Clark, 1998فرهنگهاي کارآفرینانه در توانمندسازي افراد دانشگاه نیز اهمیت دارند
و به آنها امکان میدهند خالقانه عمل کنند و از قابلیتهاي خود بهره ببرند .زمانیکه از
تمرکز قدرت و مسئولیتپذیري کاسته شود ،کارکنان میتوانند در مورد منافع شرکت بهتر
تصمیم بگیرند و همچنین دربارة نتیجة فعالیتهایشان نیز پاسخگو هستند ( Ireland et al.,

.)2006
فست و پرت )1981( 2بیتعهدي مدیریت ارشد را عامل اساسی در شکست ایجاد
کسبوکار مخاطرهآمیز میدانند .فست و پرت ( )1981به نقل از میدیک )1983( 3بیان کردند
صرف نظر از اندازه یا مرحلة تکامل سازمان ،اگر مدیریت ارشد متعهد به تغییر نباشد ،ایجاد
کسبوکار در سازمان شکست میخورد.
حمایت مدیریتی ،تمایل مدیران را براي تسهیل و ارتقاي فعالیتهاي کارآفرینانه در
دانشگاه نشان میدهد .این حمایتها میتوانند به شکلهاي مختلفی ایجاد شوند ،از جمله:
حمایت از ایدههاي نوآورانه ،فراهمکردن منابع یا تخصصهاي ضروري و نهادینهکردن
فعالیتهاي کارآفرینانه در سیستمها و فرایندهاي سازمان ( .)Hornsby et al., 2002درواقع،

1. Hayton and Kelley
2. Fast and Pratt
3. Maidique
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محققان بیان کردهاند سطوح باالتر بیاعتمادي ،نیازمند اعمال مدیریتی منعطفتر ،نوآورتر و
کارآفرینانهتر است (.)Bettis & Hitt, 1995
با تجزیه و تحلیل ادبیات موضوع درمییابیم از منظر سازمانی مجموعه عوامل مؤثر بر
کارآفرینی سازمانی در سه بعد اصلی زیر قرار میگیرد:

 ایجاد کسبوکار جدید درون کسبوکار فعلی

 نوسازي یا دگرگونی و احیاي مجدد سازمانها از طریق تجدید حیات حوزههاي
کلیدي کسبوکار

 خالقیت و نوآوري ()Hornsby et al., 2002
روششناسی تحقیق
این پژوهش بر حسب هدف ،کاربردي است و از منظر گردآوري اطالعات ،روش کیفی در
نوع روایتی 1است .در این پژوهش ،ابتدا مطالعات کتابخانهاي انجام گرفت و سپس از طریق
مصاحبههاي نیمهساختاریافته با پانزده نفر از خبرگان دانشگاهی ،ابعاد الگوي دانشگاه کارآفرین
از منظر کارآفرینی سازمانی شناسایی شد .جامعة آماري پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی
است که حداقل ده سال در زمینة آموزش ،مشاوره و سیاستگذاري در حوزة کارآفرینی سابقة
اجرایی دارند و در این زمینه داراي تألیفات علمی در قالب کتاب و مقاله هستند .این خبرگان با
توجه به تعداد گرایشهاي موجود در رشتة کارآفرینی طبقهبندي شدند .روش نمونهگیري به
صورت هدفمند درنظرگرفته شد و تا جایی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل به اشباع
نظري برسد ( .)Strauss & Corbin, 1998در این تحقیق ،از مصاحبة دوازدهم تا پانزدهم،
مصاحبهها جنبة تکراري پیدا کرد .در مصاحبهها ،شناسایی عوامل مؤثر بر دانشگاه کارآفرین،
ابعاد سازمانی دانشگاه کارآفرین و تشریح این ابعاد بررسی شد و از خبرگان نظرخواهی
صورت گرفت .تکنیک اصلی براي تجزیه و تحلیل دادهها ،کدگذاري با رویکرد باز و
محوري است .تجزیه و تحلیلهاي داده از طریق نرمافزار اتلس .تی 2نسخة  5انجام گرفت .در
1. Narative
2. Atlas.ti
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این پژوهش ،گزارههاي کالمی از مصاحبهها استخراج شد و با توجه به مفاهیم هرکدام از
آنها ،کدگذاري باز صورت گرفت .در مرحلة بعدي ،کدهاي باز در کنار هم قرار گرفتند تا
به کدهاي محوري دست یابیم ( .)Creswell, 2005کدهاي محوري بهعنوان ابعاد الگوي
دانشگاه کارآفرین درنظر گرفته شد .اگر دو یا چند نفر کدگذاري را انجام دهند و اختالف
آنها سنجیده شود ،قابلیت اعتماد کدگذاريهاي بهدست میآید .در تحقیق حاضر ،دو نفر
کدگذاري را انجام دادند که مشابهت  95درصدي بین کدگذاري آنها نشاندهندة میزان
اعتماد کدگذاريهاي انجامگرفته است.
یافته ها
آمار توصیفی نمونة تحقیق نشان میدهد خبرگان مشارکتکننده در این تحقیق ده نفر از اعضاي
هیئت علمی دانشگاهها هستند که بیش از ده سال سابقة مدیریتی و سیاستگذاري و تألیفات علمی
متعدد در زمینة ابعاد مختلف دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی دارند .پنج نفر نیز
دانشجوي دکتري و محقق در زمینههاي دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی سازمانیاند .در بخش
استنباطی ،تحلیل دادههاي کیفی مصاحبهها با استفاده از کدگذاري با رویکرد باز و محوري انجام
گرفت .با توجه به محدودیت فضایی در این قسمت ،جدول کدگذاري نهایی ارائه شده است .با
توجه به تجزیه و تحلیلها ،متغیرهاي دانشگاه کارآفرین در دو محور اصلی مؤلفههاي
سختافزاري و نرمافزاري طبقهبندي شدند .محور سختافزاري این ابعاد را شامل میشود:
 .1ایجاد پارکهاي فناوري  .2انتشار یافتههاي علمی  .3جذب منابع براي فعالیتهاي پژوهشی
 .4قراردادهاي پژوهشی  .5ثبت اختراع  .6ایجاد شرکتهاي زایشی  .7ساختار سازمانی منعطف.
محور نرمافزاري نیز این ابعاد را دربر میگیرد .1 :کیفیت دانشآموختگان  .2فرهنگ سازمانی
 .3مدیریت کالن  .4نگرش کارآفرینانة استادان  .5ویژگیهاي دانشجویان  .6محتواي دروس .در
ادامه ،هرکدام بهطور مجزا بررسی میشود.
شایان ذکر است ستون «فراوانی» براي وزندادن به مؤلفهها و بیان میزان اهمیت آنها آورده شده
است.
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جدول  .1نتایج کدگذاری باز و محوری ابعاد سختافزاری
کد باز

نماد کد

کدگذاری محوری

فراوانی

ساختار ارگانیک

Str1

ساختار منعطف

Str2

ساختار سازمانی
منعطف

3

گسترة انتشارات دانشگاه

P1

تنوع نشریات دانشگاه
کاربردیبودن نشریات

P2
P3

سودآوری ناشی از نشریات برای دانشگاه

P4

6

جذب کمکهای دولتی
جذب کمکهای مالی برای حمایت از پایاننامههای دانشجویی
جذب کمکهای مالی نهادهای مستقل
جذب منابع مالی از شرکتهای بزرگ

Grnt1

4
5
1
4

ظرفیت جذب منابع مالی دانشگاه از منابع خارجی
تعدد حامیان مالی دانشگاه

6
انتشار یافتههای
علمی

Grnt2
Grnt3
Grnt4

2

جذب منابع مالی

7
5

Grnt5

5
5

عقد قراردادهای پژوهشی عمومی

Cres1

6

Cres2

Grnt6

قراردادهای پژوهشی با کسبوکارها
گستردگی و تنوع قراردادهای پژوهشی

Cres3

قراردادهای پژوهشی با دولت

Cres4

4

پیگیری نوآوریهای دانشگاه و تبدیل آنان به گواهیها
رشد تعداد گواهیها

Patnt1

2
3

حمایت از ابداعات دانشجویی
سطح درآمد حاصل از فروش گواهیها

Patnt2
Patnt3

قرارداد پژوهشی

ثبت اختراع

Patnt4

4
3

10
11

تعدد کسبوکارهای زایشی
گرایش اعضای هیئت علمی به تأسیس کسبوکارهای زایشی
برخاستن شرکتهای زایشی از نوآوریهای دروندانشگاه

Spnf3

گرایش دانشجویان به راهاندازی شرکتهای زایشی

Spnf4

4

رضایت کسبوکارهای پارک

Tchprk1

6

رشد سطح فناوریهای پارک
سطح تعامالت شرکتهای مستقر در پارک
فعالبودن پارک علموفناوری
اندازة پارک علموفناوری

Tchprk2

Spnf1
Spnf2

Tchprk3
Tchprk4
Tchprk5

ایجاد کسب و
کارهای زایشی

ایجاد پارک علم و
فناوری

8
5
7

5
4
6
7
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با توجه به نتایج ،ایجاد ساختارهاي سازمانی ارگانیک و منعطف از مؤلفههاي مهم در زمینة
ایجاد دانشگاه کارآفرین است .وجود ساختارهایی با سطوح مدیریتی کم و با حجم پایین
آییننامهها و رویههاي کاري میتواند به تسهیل فعالیتهاي کارآفرینانه در دانشگاه منجر شود.
همچنین ،عقد قراردادهاي پژوهشی عمومی ،قراردادهاي پژوهشی با کسبوکارها ،گستردگی
و تنوع قراردادهاي پژوهشی و قراردادهاي پژوهشی با دولت نیز بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر
ایجاد دانشگاه کارآفرین شناسایی شده است .در بعد جذب منابع مالی ،باید به شاخصهاي
جذب کمکهاي دولتی ،جذب کمکهاي مالی براي حمایت از پایاننامههاي دانشجویی،
جذب کمکهاي مالی نهادهاي مستقل ،جذب منابع مالی از شرکتهاي بزرگ ،ظرفیت
جذب منابع مالی دانشگاه از منابع خارجی و تعدد حامیان مالی دانشگاه توجه کرد .یکی دیگر
از ابعاد مهم دانشگاه کارآفرین مدیریت ارشد است .تعدد کسبوکارهاي زایشی در دانشگاه،
گرایش اعضاي هیئت علمی به تأسیس کسبوکارهاي زایشی ،برخاستن شرکتهاي زایشی از
نوآوريهاي درون دانشگاه و گرایش دانشجویان به راهاندازي شرکتهاي زایشی نیز در این
زمینه از عوامل شایان توجه است .در بعد راهاندازي پارکهاي علموفناوري ،رضایت کسب
وکارهاي پارک ،رشد سطح تکنولوژيهاي پارک ،سطح تعامالت شرکتهاي مستقر در
پارک ،فعالبودن پارک علموفناوري و اندازة پارک علموفناوري ،شاخصهاییاند که در
راستاي ایجاد دانشگاه کارآفرین باید درنظر گرفته شوند .گسترة انتشارات دانشگاه در زمینة
کارآفرینی بهصورت تئوریک و علمی ،تنوع نشریات دانشگاه ،کاربرديبودن نشریات و
سودآوري ناشی از نشریات براي دانشگاه نیز از عواملیاندکه در راستاي ایجاد دانشگاه
کارآفرین میتوانند نقش بسزایی داشته باشند.
در ادامه ،ابعاد نرمفزاري دانشگاه کارآفرین بررسی شد.
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جدول  .2نتایج کدگذاری باز و محوری ابعاد نرمافزاری
کد باز
سطح عمومی مهارتهای کسبوکار دانشآموختگان
قابلیت جذب دانشآموختگان
سطح فعالیتهای کارآفرینانة دانشآموختگان و دانشجویان
مهارتهای نظری دانشآموختگان
انطباق تواناییهای دانشآموختگان با نیازهای بازار کار
فرهنگ حمایت از نوآوری
فرهنگ پذیریش ایدههای نو
فرهنگ درگیرشدن در کار
سیستم پاداش محرک کارآفرینی
رویکرد استادان دربارة کارآفرینی
دانش کارآفرینی استادان
تجربة کارآفرینانة استادان
حمایت مدیریت دانشگاه
رویکرد کارآفرینی مدیران دانشگاه
استراتژیهای کارآفرینانة مدیریت
محتوای کاربردی دروس برای کارآفرینی
برگزاری کارگاه
ماهیت مشارکتی و تیمی دروس
قصد کارآفرینانة دانشجویان
هوشیاری کارآفرینانة دانشجویان
داشتن سابقة راهاندازی کسبوکار

نماد کد کدگذاری محوری
I1
I2
I3
I4

کیفیت دانش
آموختگان

I5
Cul1
Cul2
Cul3

فرهنگ سازمانی
کارآفرینانه

Cul4
Teac1

رویکرد کارآفرینانة
Teac2
اساتید
Teac3
Man1
Man2

مدیریت کالن

Man3
Cour1
Cour2

محتوای دروس

Cour3
Stu1
Stu2
Stu3

ویژگیهای
دانشجویان

فراوانی
8
5
6
5
6
3
6
6
7
4
4
10
5
3
10
5
6
5
3
7
8

نتایج نشان میدهد براي ایجاد دانشگاه کارآفرین ،محتواي دروس باید کاربردي باشند و
برگزاري کالسها بهصورت کارگاهی نیز میتواند بر این موضوع تأثیر داشته باشد .میزان کار
تیمی و مشارکت در مباحث نیز از جمله معیارهایی است که باید در محتواي دروس دیده شود.

در زمینة فرهنگ ،میتوان گفت وجود فرهنگ حمایت از نوآوريها و پذیرش ایدههاي نو از
عواملی هستند که میتوانند تأثیر بسزایی در شکلگیري دانشگاه کارآفرین داشته باشند.
همچنین ،فرهنگ درگیرشدن در کار ،یکی دیگر از عوامل مؤثر شناسایی شده است .در این
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زمینه ،باید گفت درگیرشدن در کار ،مفهومی نوین است که در سالهاي اخیر (حدود دو دهه)
وارد مباحث سازمانی شده است ،زیرا دانشجویان و کارکنان درگیر در کار ،افرادي شاداب،
پرانرژي و بهرهوراند که تمایل زیادي براي صرف تالش و کوشش فراوان از خود نشان
میدهند .در این زمینه ،سطح عمومی مهارتهاي کسبوکار دانشآموختگان ،قابلیت جذب
دانشآموختگان ،سطح فعالیتهاي کارآفرینانة دانشآموختگان ،انطباق تواناییهاي دانش
آموختگان با نیازهاي بازار کار و مهارتهاي تئوریک دانشآموختگان از جمله معیارهاي مهم
این بعد هستند .همچنین ،حمایت مدیریت ارشد دانشگاه از کارآفرینی و اختصاص منابع الزم
و ایجاد انگیزه در این زمینه ،رویکرد کارآفرینی مدیران دانشگاه و استراتژيهاي کارآفرینانة
مدیریت میتواند دانشگاه را به سمت کارآفرینی سوق دهد .براي افزایش اثربخشی
آموزشهاي کارآفرینی ،وجود قصد کارآفرینانة دانشجویان ،هوشیاري کارآفرینانة دانشجویان
و داشتن سابقة راهاندازي کسبوکار نیز از ویژگیهاي مهم دانشجویان است .یکی از عوامل
مهم دیگر براي ایجاد دانشگاه کارآفرین ،رویکرد استادان دربارة کارآفرینی است .پرداختن به
مباحث فقط تئوریک توسط استادان نمیتواند روش مناسبی براي دانشگاه کارآفرین باشد و
بهکارگیري رویکردهاي کاربردي و عملی ،الزمة شکلگیري دانشگاه کارآفرین است.
استادان دانشگاه کارآفرین باید دانش کارآفرینی باالیی داشته باشند و این دانش باید جنبههاي
گوناگون را در این زمینه شامل شود .همچنین ،تجربة کارآفرینانة استادان از معیارهاي مهم
است ،زیرا نبودن چنین تجربهاي موجب میشود نگاه استادان دربارة کسبوکار واقعی نباشد و
نتوانند موارد کاربردي و عملی ویژة کشور را در تربیت دانشجویان کارآفرین انتقال دهند.

براساس این یافتهها ،الگوي دانشگاه کارآفرین از منظر کارآفرینی سازمانی با توجه به نتایج
در نمودار  1ارائه شده است.
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ابعاد سختافزاری
ساختار سازمانی منعطف
انتشار یافتههاي علمی
جذب منابع مالی
قرارداد پژوهشی
ثبت اختراع
ایجاد کسبوکارهاي زایشی
ایجاد پارک علموفناوري

دانشگاه کارآفرین








ابعاد نرمافزاری
کیفیت دانشآموختگان
فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
رویکرد کارآفرینانة استادان
حمایت مدیریت ارشد
محتواي دروس
ویژگیهاي دانشجویان

نمودار .1الگوی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

بحث و نتیجهگیری
با نگاه به مدلهایی که تاکنون از دانشگاه کارآفرین ارائه شده است ،میتوان دریافت که
گروهی از آنها مانند مدل روپکه ( ،)1998جاکوب و همکاران ( )2003و اتزکوییتز ()2004
به دانشگاه کارآفرین از منظر فعالیتهاي کارآفرینانه نگریستهاند و گروهی دیگر از مدلها
مانند مدل گوئررو و اوربانو در سال  ،2010بر عوامل مؤثر بر شکلگیري دانشگاه کارآفرین
تمرکز داشتهاند.

یوکویاما ( – )2006به نقل از گوئررو و اوربانو در سال -2010به ارزیابی تغییرات سازمانی
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در دانشگاههاي ژاپن و انگلیس پرداخت که به فعالیتهاي کارآفرینانه مشغول هستند .یافتههاي
وي نشان میدهد استراتژيهاي نهادي جدید (نظارت ،مدیریت ،رهبري و سرمایهگذاري) و
ارتباط با دیگر نهادها موجب ایجاد پنج نوع دانشگاه کارآفرین شده است .اوشی و همکاران
( )2005چرایی موفقیت بیشتر برخی دانشگاهها در ایجاد شرکتهاي انشعابی را تحلیل
کردهاند .نتایج تحقیق وي نشان میدهد بین منابع دانشگاهی و ترکیب آنها در فعالیتهاي
انشعابی مختلف ارتباط معناداري وجود دارد .همچنین ،اوشی و همکاران در پژوهش دیگري
( )2008نشان میدهند که چهار نگرش افراد ،سازمانها ،فرهنگ و محیط در حمایت از فعالیت
شرکتهاي انشعابی اهمیت دارند.
در پذیرش دانشجویان ،با توجه به الگوي ارائهشده ،پیشنهاد میشود آزمونها و
مصاحبههایی انجام گیرد تا قصد کارآفرینانه و هوشیاري کارآفرینانة دانشجویان را بررسی
کنند و افرادي وارد رشتهها شوند که قصد کارآفرینانه و هوشیاري کارآفرینانة باالیی دارند.
همچنین ،به دانشجویانی مجوز تحصیل در رشتة کارآفرینی داده شود که سابقة قابل قبولی در
راهاندازي کسبوکار دارند .پیشنهاد میشود به فرهنگ حمایت از نوآوري و فرهنگ پذیرش
ایدههاي نو در دانشگاه توجه شود و فعالیتها و برنامههایی براي افزایش فرهنگ درگیرشدن
در کار دانشجویان ،استادان و کارکنان دانشگاه درنظر گرفته شود .سیستم پاداش دانشگاه براي
استادان و دانشجویان طوري درنظر گرفته شود که محرک فعالیتهاي کارآفرینی باشد.

همچنین ،استادانی جذب دانشگاه شوند که رویکرد کارآفرینانه دارند و از استادهایی استفاده
شود که دانش کارآفرینی باالیی دارند .در معیار گزینش استادان ،تجربة داشتن فعالیتهاي
کارآفرینانه با نوآوري قابل قبول لحاظ شود .رویکرد کارآفرینی مدیران دانشگاه از عوامل
بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود ،زیرا حمایتنکردن مدیران ارشد دانشگاه از
کارآفرینی ،مانع بسیار مهمی در این زمینه است .استراتژيهاي کارآفرینانة مدیریت ،باید به
صورت مشخص و مدون وجود داشته باشد و در صورت لزوم ،اطالعات آن در دانشگاه منتشر
شود .محتواي دروس بهگونهاي باشد که کارآفرینی کاربردي را آموزش دهد و موجب
افزایش مشارکت و کار تیمی دانشجویان شود .برگزاري برخی از دروس میتواند بهصورت
کارگاهی باشد .پیشنهاد میشود گستره و تنوع انتشارات دانشگاه در زمینة کارآفرینی افزایش
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یابد و این نشریات به سمت انتشار منابع علمی -کاربردي سوق داده شود .همچنین ،به بحث
سودآوري نشریات توجه شود .یکی از ویژگیهاي دانشگاه کارآفرین ایجاد شرکتهاي
نوپاست .در این زمینه ،با توجه به یافتههاي تحقیق ،لزوم افزایش کسبوکارهاي زایشی بسیار
زیاد است و باید مسئوالن با حمایتهاي همهجانبه در این زمینه ،مقدمات آن را فراهم کنند.
اعضاي هیئت علمی و دانشجویان باید به تأسیس کسبوکارهاي زایشی گرایش داشته باشند و
در معیار ارتقاي آنها لحاظ شود .نوآوريهاي ایجادشده درون دانشگاه بهصورت شرکتهاي
زایشی توسعه پیدا کنند و به سمت تجاريشدن روند .وجود پارکهاي علموفناوري از دیگر
ویژگیهاي دانشگاه کارآفرین است که در این زمینه باید رضایت کسبوکارهاي پارک را از
این نهاد افزایش داد تا رشد سطح فناوريهاي پارک از طریق کمکهاي مالی و فنی افزایش
یابد .در پذیرش شرکتها نیز معیارهاي نوآوري و قابلیت تجاريشدن لحاظ شوند .سطح
تعامالت شرکتهاي مستقر در پارک با دانشجویان و استادان افزایش یابد .سطح عمومی
مهارتهاي کسبوکار دانشآموختگان ارزیابی شود و در صورت نبودن مهارت و دانش،
دورههاي خاصی قبل از فارغالتحصیلی به دانشجویان ارائه شود .قابلیت جذب دانشآموختگان
افزایش یابد و سطح فعالیتهاي کارآفرینانة دانشآموختگان بهعنوان امتیازي براي ادامة
تحصیل در مقطع دکتري درنظر گرفته شود .درنهایت ،تواناییهاي دانشآموختگان با نیازهاي
بازار کار انطباق داده شود و مهارتهایی که کاربرد چندانی در بازار کار کشور ندارند ،حذف
شوند و مهارتهاي مرتبط از طریق دورههاي کاربردي بهصورت کارگاهی آموزش داده شود.
پیشنهادهای پژوهشی
 عملیاتیکردن سازههاي پژوهش براي آزمون مدل تحقیق بهصورت کمی
 بررسی ارتباط بین متغیرها ،وزن هریک از آنها و اولویتبندي ابعاد الگوي ارائهشده
 امکانسنجی پیادهسازي الگوي پیشنهادشده در یکی از دانشگاههاي کشور
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