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آشنایی با کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین

معنای  به   »Entreprendre« فرانسوی  کلمۀ  از  کارآفرینی،  واژۀ 
دانشگاهی  واژه نامۀ  تعریف  بنابر  است.  گرفته  نشأت  »متعّهدشدن« 
یک  مخاطره های  می شود  متعّهد  که  است  کسی  کارآفرین  وبستر، 
عبارتی  به  کند.  تقّبل  و  اداره  سازمان دهی،  را  اقتصادی  فّعالّیت 
كرد.  تلقی  ن��وآوران��ه  كارهای  و  كسب  ایجاد  می توان  را  كارآفرینی 
رشد  ای��ن رو،  از  و  می شود  فّنی  تغییر  و  ن��وآوری  به  منجر  کارآفرینی 

اقتصادی را ایجاد می نماید.
گرفته،  شکل  جهانی  سطح  در  اخیرًا  که  تحّوالتی  و  تغییرات  جمله  از 
رقابت  و  اقتصاد  خصوصی سازی  شرکت ها،  کوچک سازی  به  می توان 
این  همۀ  که  کرد  اشاره  نوآوری  و  خّلقّیت  چاالکی،  بر  مبتنی  جهانی 
قابل  و  برجسته  نقشی  به  عرصه،  این  در  را  کارآفرینی  نقش  تغییرات، 
نشان  که  دارد  وج��ود  شواهدی  همچنین  اس��ت.  ک��رده  تبدیل  توّجه 
آمریکا،  همچون  کشورهایی  اقتصادی  و  صنعتی  توسعۀ  عّلت  می دهد 
کارآفرینان  حضور  ضرورت  و  اهّمّیت  است.  کارآفرینی  آلمان،  و  ژاپن 
در بخش های صنعت، تجارت و خدمات، چه در سازمان های دولتی و 
چه در سازمان های خصوصی، به حّدی حیاتی و جّدی تشخیص داده 
شده است که حّتی درس کارآفرینی در مقاطع دبیرستان نیز تدریس 

می شود.
در کشور ما، تا اجرای شروع برنامۀ سوم توسعه، توّجه چندانی به مقولۀ 
جز  به  نیز  دانشگاهی  و  علمی  محافل  در  حّتی  بود.  نشده  کارآفرینی 
مشکل  بود.  نگرفته  صورت  زمینه  این  در  فّعالّیتی  نادر،  بسیار  موارد 
تا در  بیکاری و پیش بینِی حادترشدن آن در دهۀ 1380، موجب شد 
سطوح  در  کارآفرینی  توسعۀ  موضوع  توسعه،  سوم  برنامۀ  تدوین  زمان 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و همچنین مؤّسسۀ جهاد دانشگاهی، 
به  1387؛  )زالی،  شود  مطرح  آن ها،  فّعالّیت های  با  ارتباط  دلیل  به 
اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  درنتیجه   .)1388 حاجتمند،  از  نقل 
سیاسی و فرهنگی کشور در سال های اخیر موجب گردید تا در برنامۀ 
پژوهشی،  ابعاد  در  علی الخصوص  کارآفرینی،  مبحث  به  توسعه،  سوم 
راستا  این  در  نیز  اعتباراتی  و  شود  توّجه  کارآفرینان  پرورِش  و  آموزش 

اشاعۀ  پژوهش،  برای  اعتباری  منافع  آن،  بر  علوه  گردد.  پیش بینی 
توّسط  کارآفرینان،  از  حمایت  و  برنامه ریزی  نیز  و  کارآفرینی  فرهنگ 
در  غیره  و  کشاورزی  صنعتی،  ستادی،  مختلف  اجرایی  دستگاه های 
نظر گرفته شد. براساس برنامۀ سوم توسعه، طرحی تحت عنوان »طرح 
نام  »کاراد«  اختصار  به  که  کشور«  دانشگاه های  در  کارآفرینی  توسعۀ 
برنامه ریزی  و  مدیرّیت  سازمان  نظر  با  آن  اجرای  و  تدوین  است  گرفته 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 12 دانشگاه کشور شروع و مسئولّیت 
سال  اواخر  در  علوم،  وزارت  سوی  از  آن  ستادی  امور  و  اجرا  پی گیرِی 

1379، به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شد.

نوآوریوخلّاقیت،ازاجزایالینفّکاکرآفرینیمیباشند
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مكاتب كارآفرینی

برای مطالعۀ تمام ابعاد علم كارآفرینی، الزم است مبانی و مكاتب 
مختلف آن را بشناسیم. شش مکتب فکری از منظرهای گوناگون 
کارآفرینی را مورد بررسی قرار می دهد.  این مکاتب که به درک 
منحصر  به فردی  دیدگاه های  می کنند،  کمک  کارآفرینی  فرآیند 
چه  کیستند،  کارآفرینان  می دهد  نشان  که  می دهند  ارائ��ه  را 
آن ها  کلیدی  فّعالّیت های  و  وظایف  و  می دهند  انجام  کارهایی 
می شوند  دسته بندی  گروه  سه  در  که  مکتب  شش  کدامند.این 

عبارتند از:

سنجش خصوصیات شخصیتی: * 

افرادی  را  کارآفرینان  ب��زرگ":  اشخاص  کارآفرینی"  مکتب  1 .
و  مفاهیم  افکار،  ارائ��ۀ  به  ق��ادر  که  می کند  توصیف  ب��زرگ 
و  هیجان انگیز  جالب،  دیگران  برای  که  هستند  نگرش هایی 

الهام بخش است.
بر  تمرکز  روان شناختی":  "ویژگی های  کارآفرینی  مکتب  2 .
کارآفرینان  که  است  معتقد  دارد،  شخصیتی  ویژگی های 
و  کار  به  نسبت  به فرد  منحصر   نگرش های  و  ارزش ها  دارای 

زندگی می باشند. 

شناسایی فرصت ها * 

مکتب کارآفرینی "کلسیک": به کارآفرینی به عنوان فرآیند  1 .
ایجاد یک فرصت اشاره می کند.

سرپرستی و مدیرّیت * 

مکتب کارآفرینی "مدیرّیت": معتقد است که همانند بسیاری  1 .
از زمینه های مطالعات سازمانی، کارآفرینی نیز از تئوری های 
با جنبه های  پیروی می کند. مکتب فکری مدیرّیت،  مدیرّیت 
کارآفرینی  که  است  باور  این  بر  و  دارد  سروکار  مدیرّیت  فّنی 

می تواند آموزش داده شود.
که  می کند  بیان  مکتب  ای��ن  "ره��ب��ری":  کارآفرینی  مکتب  2 .
کارآفرینان، اشخاصی هستند که نقش عمده ای را در هدایت 
و رهبری افراد ایفا می کنند، درنتیجه باید دارای مهارت های 

تعامل با مردم باشند.
مکتب کارآفرینی"درون سازمانی": در پاسخ به فقدان نوآوری و  3 .
رقابت در درون سازمان ها تکامل یافته است. کارآفرینان سازمانی، 
دارای اختیار و آزادی عمل می باشند و قادرند افکار خود را به عنوان 
کارآفرین در سازمان پیاده کنند. چنین رفتاری در سازمان باعث 
می شود. فرصت ها  کشف  و  سازمان  فّعالّیت های  گسترش 

 ویژگی های شخصیتی کارآفرین
)مکتب کارآفرینی ویژگی های روان شناختی(

نسبت  به فرد  منحصر  نگرش های  و  ارزش ها  دارای  کارآفرینان، 
همراه  به  نگرش ها  و  ارزش ها  این  که  می باشند  زندگی  و  کار  به 
نیازهایی خاص، رفتار افراد را در مسیر کارآفرینی سوق می دهد 
)Cunningham & Lischron, 1991(. در اینجا با پنج ویژگی 

شخصیتی بارز کارآفرینان آشنا می شویم: 

دراکرآفرینيسازماني،لكسازمانواکركناندارايروحیهاکرآفرینيهستند
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هدفاصليدانشاگههاينسلسوم،ارتباطصنعتودانشاگهاست

نیاز به توفیق طلبی: شخصی که نیاز به موّفقّیت در او باالست، 
و  مسائل  از  است،  باالتر  عملکرد  جستجوی  در  که  است  شخصی 
اهداِف چالشی لّذت می برد و پشتکار و روحیۀ رقابتی در فّعالّیت های 
کاری دارد )مقیمی، 1383: 339 و340(. نیاز به توفیق، انگیزۀ 
اصلی توسعۀ اقتصادی درکشورها بوده و در تصمیم گیری فرد برای 
کارآفرین بودن تأثیر به سزایی دارد )McClelland, 1992 به نقل 

از احمدپور داریانی، 1387: 82(.

کنترل  تحت  وی  اینکه  به  نسبت  را  فرد  »عقیدۀ  کنترل:  مرکز 
می نامند«.  کنترل  مرکز  می باشد،  داخلی  یا  خارجی  وقایع 
افراد  به  نسبت  کارآفرینان  است  معتقد   )1987( براکهاوس 
دیگر، دارای مرکز کنترل داخلِی بیشتری هستند و این ویژگی، 
می باشد.  غیرموّفق  کارآفرینان  از  موّفق  کارآفرینان  تمایز  وجه 
افراد با مرکز کنترل داخلی بر این باورند که پیشرفت های آیندۀ 
آورند.  به دست  فّعالّیت و تلش خود  از طریق  را می توانند  خود 
صورت  به  آینده  در  آن ها  شکست  و  موّفقّیت  که  معتقدند  آن ها 

تصادفی به دست نمی آید، بلکه در گرو عمل آن ها می باشد.

ریسک پذیری: ویژگی شخصیتِی ریسک پذیری نشان می دهد 
مخاطره آمیز  تصمیم گیرِی  موقعّیت های  با  چگونه  اف��راد،  که 
به  میل  کّلی،  طور  به   .)1987  ,Begly & Boyd( می آیند  کنار 
ریسک پذیری می تواند به عنوان برخورد با ریسک و عدم اطمینان 
و درجه ای از آمادگی برای تحّمل آن تعریف شود. افراد با سطح 
ریسک پذیری باال، تمایل بیشتری برای تصمیم گیری در شرایط 
به  پژوهشی  در  نیز   )2001( رات  و  استوارت  دارند.  نامشّخص 

مطالعۀ ریسک پذیری پرداختند و نشان دادند که افراد ریسک پذیر 
به احتمال زیاد حرفه های کارآفرینی را انتخاب می کنند و افراد 

ریسک گریز، به دنبال اشتغال سازمانی می باشند.

خالقیت و نوآوری: خّلقیت، توانایی خلق ایده های جدید است 
نیز  جدید  خدمات  یا  محصوالت  به  است  ممکن  ایده ها  این  که 
به  جدید  خدمات  و  فرآیند  محصول،  ارائۀ  نوآوری  و  شوند  منجر 
نهفته  نوآوری  پِس  در  که  است  نیرویی  خّلقیت  و  می باشد  بازار 
است. نتایج تحقیقی که در سال 2005 انجام شد، رابطۀ مثبتی 
بین نوآوری، کارآفرینی و رشد سازمان را نشان می دهد؛ در واقع 
 ,Brem دارند  سازمان  در  هم افزایی  نقش  نوآوری  و  کارآفرینی 
2005((. هم نوآوری و هم خّلقیت، از اجزای الینفّک کارآفرینی 
دالیل  به  بیشتر  را  جدید  مشاغل  واقعی،  کارآفرینان  می باشند. 
اقتصادی.  های  انگیزه  تا  می کنند  ش��روع  خّلقیت  و  ن��وآوری 
را  ن��وآوری  و  خّلقیت  پژوهشی،  در   )1992( ریسال  همچنین 
عنوان  کارآفرینانه  فّعالّیت های  دادن  انجام  در  ویژگی  مؤّثرترین 

کرده است )بدری، لیاقت دار، عابدی و جعفری، 1384(.

»پذیرفتن  از  است  عبارت  ابهام،  تحّمل  ق��درت  ابهام:  تحمل 
حیات  ادامۀ  توانائی  و  زندگی  از  بخشی  عنوان  به  قطعّیت  عدم 
فّعالّیتی مستقل،  آغاز  به  تمایل  و  ناقص دربارۀ محیط  با دانشی 
بی آنکه بداند آیا موّفق خواهد شد یا خیر« )فرای، 1993؛ به نقل 
تحّمل  ویژگی  دارای  که  کسانی   .)1387 داریانی،  احمدپور  از 
کارآفرینانۀ  فرصت های  زیاد  احتمال  به  هستند،  بیشتری  ابهام 

زیادی را کشف می کنند.
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سازمانهاياکرآفرین،محورتغييراتمحیطشانراازطریقنوآوري،پیشاگمي
وریسکپذیريدنبالمیكنند.

کارآفرینی فردی )مستقل( و کارآفرینی سازمانی

طور  به  گروه،  یا  فرد  یک  چنانچه  مستقل)فردی(:  کارآفرینی 
مستقل و بدون وابستگِی خاص به یک سازمان، اقدام به فّعالّیت 
کارآفرینانه نماید، در این صورت این نوع کارآفرینی، تحت عنوان 
کارآفرینی،  نوع  این  در  می شود.  نامیده  مستقل«  »کارآفرینی 
فرصت ها،  شناسایی  و  مستقل  کار  و  کسب  ایجاد  بر  الزم  تمرکز 
فرآیند،  توسعۀ  ن��وآوری،  بر  تمرکز  الزم،  امکانات  و  منابع  بسیج 

ایجاد محصوالت و یا خدمات جدید می باشد.

را  بستری  و  شرایط  سازمانی،  کارآفرینِی  سازمانی:  کارآفرینی 
در سازمان فراهم می کند که در گام نخست همواره هر شخص یا 
گروهی بتواند پروسۀ کارآفرینِی درون سازمانی را سریع، راحت و 
اثربخش طی نموده و آن را به اجرا درآورد، ثانیًا محّرک، مشّوق و 
آموزش دهندۀ افراد برای اجرای فّعالّیت های کارآفرینانه توّسط 
کارآفرینان سازمانی باشد. از طرفی یک سازمان کارآفرین )مانند 
از  خارج  متغّیر  محیط  با  را  خود  تا  است  قادر  و  آماده  دانشگاه(، 
و  سازمان  كل  سازمانی،  كارآفرینی  در  دهد.  تطبیق  سازمان 
كاركنان دارای روحیه كارآفرینی هستند و ساختارها و فرهنگ 
بین  در  مشترك  فهم  و  بینش  یك  و  اثرگذاراست  آن  در  سازمان 

مدیران و كاركنان ایجاد می گردد.
هنگامی که فرد کارآفرین به استخدام سازمانی در می آید، نقش 
متفاوت  مستقل،  کارآفرین  با  نیز  آن  اختیارات  و  مسئولّیت ها  و 
می شود. این کارآفرینان معتقدند باید کارها را به طریق دیگر و به نحو 
بهتری انجام دهند. چنین افرادی با درک محیط، برای خود بینش 
و آرمانی غایی تعیین نموده و برای نیل به آرمان خویش با پشتکار 
و پیگیری، تلش می ورزند. در این حالت، فرد یا گروه کارآفرین، از 
قابلّیت ها و امکانات یک سازمان استفاده کرده و اقدام به فّعالّیت 

می نماید. سازمانی  وابستگِی  با  فّعالّیتی  عنوان  به  کارآفرینی 
کارآفرین  که  می کند  فراهم  را  بستری  و  شرایط  که  سازمانی  به 
بتواند پروسۀ کارآفرینِی درون سازمانی را سریع، راحت و اثربخش 

طی نموده و آن را به اجرا درآورد، سازمان کارآفرین گویند.
می توانند  كارآفرینان  ها،  سازمان  قبیل  این  رویكرد  به  توّجه  با 
دریچه های فرصت را شناسایی نموده و منابع را تخصیص دهند، 
منظور  به  را  استراتژی ها  و  نمایند  سازماندهی  را  سیستم ها 
بهره برداری از فرصت ها اجرا نمایند. در این حالت، نقش کارآفرینِی 
سازمانی اغلب می تواند از طریق تجهیز تمامی ظرفّیت های سازمان  

كه بالغ بر توانایی های هر فرد كلیدی است، اجرا شود. 
طریق  از  را  محیط شان  تغییرات  محور  كارآفرین،  سازمان های 
پاسخ  آن ها  به  و  نموده  دنبال  ریسك پذیری  و  پیشگامی  نوآوری، 
وابسته  آن ها،  کارآفرینِی  به  گرایش  درجۀ  این،  بنابر  می دهند. 
به میزانی است كه آن ها نوآور بوده، به طور پیشگامانه ای اقدام 

می نمایند و ریسك پذیر هستند.
پیشگامِی یك سازمان، مهارت های کارآفرینی و مدیرّیتی را ایجاب 
سریع تر  آن ها،  ربودن  و  فرصت ها  شناسایی  مهارت  به  و  نموده 
دانشگاه ها  نظیر  سازمان هایی  چنین  می دهد.  معنی  رقبا  از 
پیش بینی  و  كشف  در  باید  آگاهانه  و  منّظم  طور  به  بانک ها،  و 
روندها، وقایع و تغییرات در محیط درگیر شوند كه تمامِی آن ها 
فرصت هایی را برای توسعه از طریق معّرفی محصوالت، خدمات، 

برندها، تكنولوژی یا رویه های جدید فراهم می سازند.
دانشگاه نیز می تواند به یک سازمان کارآفرین تبدیل شود 
که طی آن همه اعضای آن  می توانند در نقش کارآفرین 
انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی 
و گروهی، به طور مستمر، سریع و راحت تر در سازمان 

مرکزی )ستاد( یا دانشکده ها به ثمر برسند.
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دانشاگهاکرآفرین،عالوهبرآموزشمطالبنظريوتئوري،واقعیتهاوالزاماتبازاراکررا
بهآنانميشناساند.

سیر تحول دانشگاه ها
هدفتمرکزنسل
آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصصآموزش محوراول
پژوهش و تولید علمپژوهش محوردوم
تربیت نیروهای انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعتکارآفرینسوم

دانشگاه کارآفرین )سازمان کارآفرین(

اش���اره ک��ردی��م ک��ه دان��ش��گ��اه نیز م��ی ت��وان��د ب��ه ی��ک س��ازم��ان 
که  شود  تبدیل    )Corporate Entrepreneurship(کارآفرین
طی آن همه اعضای آن می توانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه 
به طور  گروهی،  و  فردی  کارآفرینانه  فعالیت های  تمام  و  کنند 
مستمر، سریع و راحت تر در سازمان مرکزی )ستاد( یا دانشکده ها 
به ثمر برسند. طی این فرآیند و با آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 
و همچنین ایجاد مراکز توسعه کارآفرینی، »فرهنگ کارآفرینانه« 
روند  در  تحولی  و  دهیم  توسعه  دانشگاهی  قشرهای  میان  در  را 

توسعه صنعتی کشور ایجاد خواهد شد.
در اواخر دهه 50 میلدی، اولین کشوری که ترویج فرهنگ کارآفرینی 
را از سطح دبیرستان شروع کرد و آموزش هایی را داد، کشور ژاپن 
بود. مسئله کارآفرینی در ژاپن به سطح دانشگاه ها هم کشیده شد. 
بین سال های 1970 تا 1992 میلدی بیش از 96درصد نوآوری 
صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد و صنعت جهانی به یک 
موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت. 
را  افرادی  کشورمان،  دانشگاه های  آموزشی  نظام  حاضر  حال  در 
پرورش می دهد  كه فقط می توانند شكاف های شغلی از پیش تعریف 
شده را پركنند. دانشگاه كار آفرین مكانی است كه مشاغل جدید در آن 
خلق می شوند و از افراد كارآفرین حمایت می كند. این حمایت شامل 
حمایت های آموزشی مالی و بازاریابی است. در نتیجه کارآفرینان 
امكان دسترسی به كتابخانه ها آزمایشگاه ها و ... را پیدا می كنند . 

دانشگاه های نسل اول تا نسل سوم

نقش اساسی دانشگاه ها در تربیت نیروی کار متخصص موجب شده 
است در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، به تغییر و 
تحوالت اساسی در دانشگاه ها بپردازند. در ابتدا دانشگاه ها آموزش 
محور بودند که آن ها را دانشگاه های نسل اول می نامند. هدف این 
دانشگاه ها، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. پس از آن، 
انقلب آکادمیک نخست در اواخر قرن 19 در کشور آلمان روی داد 
که طی آن دانشگاه های پژوهش محور به عنوان نسل دوم دانشگاه 
نقش  علم  تولید  و  پژوهش  در  ها  دانشگاه  این  شدند.  معرفی  ها 
داشتند. سپس، انقلب آکادمیک دوم در نیمه دوم قرن بیستم پس 
از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، که طی آن دانشگاه های کارآفرین 
و  کارآفرین  انسانی  نیروهای  تربیت  هدف  با  سوم  نسل  عنوان  به 

ارتباط با صنعت پا به عرصه ظهور گذاشتند. 

یونسکو در چشم انداز آموزش عالی برای قرن 21، دانشگاه های 
نوین یا نسل سوم را این گونه توصیف کرده است: »جایگاهی که 
بهبود  منظور  به  عالی  آموزش  در  کارآفرینی  های  مهارت  آن  در 
قابلیت های فارغ التحصیلن در جهت تبدیل شدن به کارآفرینان 

توسعه می یابند.«

دانشگاه های نسل سوم در جهان

در آمریکا، در دهه های60 و 70 میلدی بیش از 140 دانشگاه 
دانشگاه  ب���ه500  ده���ه90  در  و  اس��ت  ش��ده  ای��ج��اد  ک��ارآف��ری��ن 
کارآفرین رسید. در آسیا نیز دانشگاه های کارآفرین در کشورهای 
هند، فیلیپین و مالزی ایجاد شد. دانشگاه MIT، به عنوان یکی 
برای  ترین دانشگاه های نسل سوم در جهان، مرکزی  از مطرح 
هدف  با  اساتید  و  دانشجویان  بین  کارآفرینی  ارتقای  و  آموزش 
دانش  شرکت های  موفقیت  موجب  که  است  مدیرانی  تربیت 
بنیان شوند، تاسیس کرده است. مدیرانMIT، بر این باورند که 
شود،  اختراع  جدید  فناوری  و  ایده  کاال،  یک  نیست  کافی  صرفا 

بلکه معیار موفقیت، تجاری سازی آن نوآوری می باشد. 
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نوآوریوخلّاقیت،ازاجزایالینفکاکرآفرینیمیباشند

دانشگاه های کشور ما در چه نسلی هستند؟

از  در کشور ما بیشتر دانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدودی 
برند و هنوز نسل سوم دانشگاه ها  آن ها در نسل دوم به سر می 
است  همین  ب��رای  اس��ت.  نشده  مطرح  ج��دی  ط��ور  به  ای��ران  در 
های  مهارت  نداشتن  دلیل  به  آموختگان  دانش  از  بسیاری  که 
و  نمی یابند  چندانی  توفیق  کار  ب��ازار  در  الزم  فنی  و  کارآفرینی 
بیکار می مانند. در ایران، عدم ارتباط صنعت و دانشگاه، که هدف 
اصلی دانشگاه های نسل سوم است، باعث شده است که با وجود 
هزار   700 حدود  اکنون  هم  کشور،  در  خلق  و  متخصص  افراد 
سال  از  البته  باشد.  داشته  وجود  کشور  در  بیکار  التحصیل  فارغ 
دانشگاه  سمت  به  حرکت  راستای  در  هایی  گام  بعد  به   1381
های نسل سوم برداشته شده است. در فاصله سال های 1381 تا 
1383 ابتدا در 13 دانشگاه، مرکز کارآفرینی ایجاد شد و امروزه 
می  مرکزی  چنین  دارای  کشور  های  دانشگاه  از  بیشتری  تعداد 
باشند )مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1381 
یا  کارآفرینی  مراکز  تاسیس  اما  کرد(.  آغاز  را  خود  فعالیت  رسمًا 
دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها، اولین قدم است و تا رسیدن 

به دانشگاه های نسل سوم هنوز فاصله وجود دارد.

دانشگاه های کارآفرین چه ویژگی هایی دارند؟

ظهور دانشگاه های کارآفرین، دانشگاه های فاصله گرفته از جامعه 
و صنعت را به دانشگاه هایی تبدیل کرده است که در ارتباط با صنعت 
و جامعه هستند. دانشگاه کارآفرین، باید دانش تولید شده خود را از 
طریق تجاری سازی برای استفاده و کاربرد به بخش های اقتصادی 
تحقیقات  آم��وزش،  بین  تعادل  کند.  می  تزریق  جامعه  صنعتی  و 
دارد: اولیه  مشخصه  سه  کارآفرین  دانشگاه  یک  در  خدمات  و 

پذیرش وحمایت فعالیت های کارآفرینانه به صورت سیستماتیک  1 .
انتقال  گوی  پاسخ  و  موفق  دفتر  )یک  مشترک  های  مکانیزم  2 .

فن آوری(
حمایت های مالی  مستقیم از طرف صنعت 3 .

شامل  سازمانی  قابلّیت  یك  عنوان  به  کارآفرینی،  به  گرایش 
می باشد.  ریسك پذیری  ب��االی  میزان  و  پیشگامی  ن���وآوری، 

سازمان های كارآفرین، محور تغییرات محیط شان را از طریق 
نوآوری، پیشگامی و ریسك پذیری دنبال نموده و به آن ها پاسخ 

می دهند. بنابر این، درجۀ گرایش به کارآفرینِی آن ها، وابسته 
به طور پیشگامانه ای  بوده،  نوآور  آن ها  به میزانی است كه 

اقدام می نمایند و ریسك پذیر هستند. دانشگاه نسل سوم، 
کارآفرینانه عمل می کند، مشاغل جدید خلق می کنند و مراکز 
رشد و پارک های فناوری را ایجاد می نماید. از افراد کارآفرین 
این  آورد. در  به عمل می  بازاریابی  و  آموزشی، مالی  حمایت 

دانشگاه ها، توسعه صنایع و فناوری های جدید بر پژوهش های 
دانشگاهی بنا شده است. 

یک دانشگاه برای کارآفرین شدن در سه حوزه باید فعالیت نماید:
خود دانشگاه، به عنوان یک سازمان، کارآفرین باشد. * 

و  کارکنان  علمی،  هیات  اعضای  از  اعم  دانشگاهیان  کلیه  * 
دانشجویان به سمت کارآفرینی حرکت کنند.

ارتباط دانشگاه با محیط از یک ساختار کارآفرینانه پیروی کند.   * 

تمامی  در  کارآفرینی  توسعه  مستلزم  دانشگاه  در  کارآفرینی 
آموزش های  و  رشته ها  تمامی  تعامل   و  است  دانشگاه  سطوح 
در  کارآفرینی  آم��وزش  بر  ع��لوه  و  می کند  طلب  را  دانشگاهی 
تمامی رشته های دانشگاهی باید مراکز نوآوری و کارآفرینی در 

هر یک از دانشکده های دانشگاه فعال شوند.
تئوری،  و  نظری  مطالب  آم��وزش  بر  ع��لوه  کارآفرین،  دانشگاه 
مهارت های شغلی رشته تحصیلی مورد نظر و مهارت های مدیریتی، 
بهره گیری از فرصت ها و نوآوری را به دانشجویان آموزش می دهد، 
واقعیت ها و الزامات بازار کار را به آنان می شناساند، از ایده های 
بین  در  را  کارآفرینی  روحیه  و  کند  می  استقبال  خلق  و  جدید 
دانشجویان توسعه می دهد. دانش آموختگان دانشگاه های نسل 
سوم، پس از فارغ التحصیلی منتظر کار نمی مانند یا به جستجوی 
کارآفرین  دانشگاه  بود.  خواهند  کارآفرین  بلکه  پردازند  نمی  کار 
دانشگاهی است که ارائه کننده فرصت ها، تجربیات و فرهنگ الزم 
برای هدایت کردن و تشویق کردن دانشجویان و فارغ التحصیلن 

به سمت کارآفرینی می باشد.
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ایده های نو نباشد 
كنترل سهل گیر و غیر رسمی  * 

داشتن كاركنان توانمند * 

حمایت مدیریت * 
قدردانی مدیریت از افراد ریسك پذیر  * 

قدردانی مدیریت از افراد صاحب ایده  * 
تحمل كردن انحراف از قواعدكاركنان  * 

متولی شدن طرح های كار آفرینانه ، داشتن تنوع در  * 
حمایت های مالی مدیریت 

حمایت مدیریت از طرح های كوچك  * 
به كار گیری ایده های جدید  * 

تغذیه مالی برای شروع و حركت طرح های نو  * 
قدرت تصمیم گیری مدیریت * 

ارتباط با صنعت و 
جامعه

آموزش مهارت های 
شغلی و مدیریتی

ایجاد مرکز رشد و 
پارک های فناوری

تولید دانش برای استفاده 
دربخش های اقتصادی

استقبال از ایده های 
جدید وخالق

حمایت آموزشی، مالی 
وبازاریابی ازکارآفرینان

 خلق مشاغل 
جدید

توسعه روحیه کارآفرینی 
دربین دانشجویان

توسعه صنایع و 
فناوری های جدید مبتنی بر 

پژوهش های دانشگاهی

ویژگی های سازمان )دانشگاه( کارآفرین


