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 مقدمه 
 در ضروري عنصريکه  است بلندمدت پذیري رقابت موتور تنها نوآوري ،کنونی دنیاي در

 عامل نوآوري حاضر حال در براین،عالوه. شود می محسوب تولید عوامل کارایی افزایش
 تغییر درحال نوآوري فرایند از سنتی درک اما ،است شده مطرح دانشی اقتصاد در بهبودبخش

 فرایند این و اند داده دست از نوآوري تبیین در را خود  کارایی خطی الگوهاي زیرا ؛است
 براساس. است شده مطرح گوناگون عناصر و ابعاد از متشکل اي شبکه و سیستم عنوان به

 ارتقاي در دولت، و دانشگاه صنعت، بخش سه بین همکاري حوزه، این در جدید اتمطالع
 عامل، سه این میان . از (Philpott et al., 2011)دارد ضرورت نوآوري محلی و ملی سیستم

 بخش سه از ترپررنگ نقشی فنون، و هادانش جدیدترین ارائة رسالت داشتن دلیل به هادانشگاه
 و تحوالت با همگام زمان، بستر در هادانشگاه موریتأم اساس،براین. دارند عهده بر دیگر

 تحول دچار جوامع، اقتضایی نیازهاي به پاسخگویی هدف راستاي در و جهانی هايدگرگونی
 (& Etzkowitzاست حرکت درحال کارآفرینانه پارادایم در مشارکت سوي به و شده

(Leydesdorff, 2000و فرایند در را مهمی نقش شدن جهانی که دنیایی در دیگر، بیان به ؛ 
 در جدید هاي مسئولیت به توجه با ها دانشگاه نقش کند، می بازي اقتصادي و اجتماعی تغییرات

 بازار و عمومی مالی منابع کاهش اجتماعی، توسعة ملی، اقتصادمانند  تغییر درحال ةجامع قبال
 . (Guerrero et al., 2006)است شده دگرگون آموزشی

 قرار محور پژوهش هاي دانشگاه یعنی یدانشگاه دوم نسل در ها دانشگاه اغلب ما، کشور در
 و کارآفرین افراد تربیت ،ها پژوهش هاي یافته سازي تجاري راستاي در چندانی فعالیت و دارند
 هايفعالیت. ندارند کارآفرین هاي دانشگاه یعنی ها دانشگاهبه نسل سوم  شدن تبدیل

 دهش محدود وفناوريعلم هايپارک ایجاد حد در اغلب ،داخلی هايدانشگاه سازي تجاري
 از. (Salamzadeh et al., 2011) ندده نمی ارائه وکارکسب بازار به چندانی خروجی که است

 رازی ؛دارد ضرورت کارآفرین هايدانشگاه خلق طریق از نوآورانه هايفعالیت ایجاد ،رو این
 مخازن در انبارشدن جز سرنوشتی علمی تحقیقات نتایج هایی،دانشگاه چنین به دستیابی بدون

 تبدیل نوآورانه خدمات و محصوالت و هافعالیت به ندرتبه که ندارند هاکتابخانه و دانشگاهی
 کارآفرین دانشگاه براي گوناگونی هاي مدل تاکنون .(1389 ،انو همکار ی)قناعت ندشو می

 (,Dill, 1995; Leslei & Slaughter, 1997; Clark, 1998; Ropkeاست شده طراحی
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 1998; Van vaught, 1999; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Guerrero et al., 2006; 

(Etzkowitz & Zhou, 2008 . به فقط ها آن ؛است مطرح هامدل گونهاین در هایی کاستی 
 بین ارتباطات از بخشی یا اندپرداخته کارآفرین هايدانشگاه هاي ویژگی از فهرستی ارائة

 گروه این زمینة در  عمده ةمسئل درنهایت،. انددهکر بررسی را دانشگاه در کارآفرینانه عناصر
 باشد باید آنچه عنوانبه و آن سازمانی بافت از مستقل طور به را دانشگاه که ستا این مطالعات

 به دستیابی براي ساختار در کارآفرینانه هاي ویژگی تقویت چگونگی دربارةو  انددهکر بررسی
 از کارآفرین دانشگاه الگوي که شودمی مطرح پرسش این پس. اند نگفته سخنی ها ویژگی این

 است؟ چگونه سازمانی منظر

 

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی بر مروری
 هایی دانشگاهبراي توصیف  1اتزکویتز سوي ازکارآفرین  دانشگاه اصطالح، 1983سال  در

منطقه و  ةبراي مشارکت در توسع شان علمی مختلف سازوکارهايگرفته شد که از  کار هب
. دارد. دانشگاه کارآفرین در ادبیات تعابیر مختلفی کردند میدرآمدها استفاده  افزایش

( 1997) 5اسالترو  لزلی ،4نوآور هاي دانشگاه( 1999) 3وات ون و( 1998) 2کالرک
 عنوان بهکارآفرین را  دانشگاه( 1998) روپکه و 7آکادمیک داري سرمایهو  6بازار هاي دانشگاه
 اول: دنکن می بندي دسته بخشرا در سه  خود نظرهايو  ددندا قرار نظر مد کارآفرین سازمان

آن  ياعضا اینکه دوم گیرد؛ کار هب را کارآفرینانه مدیریتی شیوة ،سازمان عنوان بهدانشگاه  ینکها
پیروي  خود تعامل با محیط رايب کارآفرینانه الگوي از اینکهکارآفرینانه عمل کنند و سوم 

 هايفعالیت آن در که دهدرا پیشنهاد می 9شرکتی دانشگاه از مدلی( 2000) 8آرونوویتز. ندک
 .ندارند ارزشی تجاري نتایج بدون تحقیق و آموزش و ستا ارزشمند سودآور

                                                           
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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همیشگی و متداول در تحقیقات مدیریت  موضوعیتوجه داشت دانشگاه کارآفرین  باید 

  Rothaermelگذشته بوده ) ةآموزش عالی در چند ده هايگذارينوآوري و تحقیقات سیاست

et al., 2007)، مسئله این از تر مهماست.  نشدهکالن بررسی  طوربه ،اما ادبیات این موضوع، 

 ینبنابرا ؛است شده بررسی تخصصی صورت به تندر هب نیز سازمانی منظر از رآفریندانشگاه کا

 کارآفرین دانشگاه ایجاد بر کهشده است  یادامه بررس در یسازمان ینیکارآفر ابعاد

  .ثیرگذارندأت

مهم است  یاربس یسازمان ارآفرینیک یتتقو يسازمان برا ةکارآفرینان استراتژیک مدیریت

 & Covinدارد ) یسازمان بستگ ةکارآفرینان استراتژیک مدیریت به کارآفرینانه هاي فعالیتو 

Slevin, 1991.) سمت بهدارند  یلتما کارکنانو  دانشجویان یکه در آن تمام یمحیط ایجاد 

 است سازمانی کارآفرینی اثربخش استراتژي اصلی محور کنند، حرکت پیشرفت و نوآوري

 عنوانبه را آن و کنندرا درک  ينوآور یدبا ها دانشگاه ،همچنین (.1390 ن،اهمکار و قهرمانی)

 ةشیو را نوآوري حوزه، این پژوهشگران از برخی. دهند توسعه شان يدر استراتژ یاتیح ةلفؤم

 مند نظام اصلیآن را  یگرد یبرخ کهیدرحال ،اند کرده یمعرف نشدهریزي برنامهو  نظم بی

 هايراه از یکی. دنباش درست ندنتوایم یدگاهد ینا دو هر ،نوآوري ماهیتبا توجه به  .دانند می

 ,.Kuratko et al) است یجیو تدر یکالراد نوآوري نوع دو بر تمرکز ،مفهوم این درک

2009).  

. ثیرگذارستأدانشگاه ت ةکارآفرینان هايفعالیت بر که است یگريد متغیر یسازمان ساختار

 الیه کمی تقریباًتعداد  از آن یسازمان ساختار که شود میشکوفا  یزمان ینکارآفر دانشگاه

 تسهیل موجب ساختاري هايیژگیو ینا (.Frank & Meyer, 2007) باشد شده تشکیل

 و خالق مدیریتی هايسبک و شودمی سازمان پایین سطوح در نوآورانه هايایده با رویارویی

موجب  پذیريمسئولیت و قدرت در موجود تمرکز بردنازبین. دهدمی پرورش را فردمنحصربه

کارکنان در سراسر سازمان  سوي ازارتباط متناوب و اثربخش  ياحتمال برقرار یشافزا

 بهبود موجب که شود گذاشته اشتراک به ايشیوه بهدانش  شودمی موجب امر همین. شود یم

 ةیجدر نت معموالً نیزنقش  ییربه تغ یاز. ندشو یشتازانهبه رفتار پ یلو تما پذیريریسک نوآوري،

 سازمان (.Ireland et al., 2006) شودمی ایجاد نوآوري به هاکارکنان و پرداختن آن یتموفق
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فرهنگ  تبدیل براي چندانیامید  ،حمایت بدون زیرا ،کند ایجاد کننده حمایت یسیستم باید 

( نشان 2006) 1یو کل هایتون تحقیق نتایج. (Fry, 1993) نیستسنتی به فرهنگ کارآفرینانه 

 افزایش سازمان نوآوري در را ها تیم یا افراد مشارکت نیز «عملکرد با متناسب پرداخت»داد 

تنظیم انگیزشی و پاداش ايه   سیستم ینو همچن هاپاداش ةارائ و تشویق نامناسب سیستم. دهد می

 و ندارد را بالقوه کارآفرینان تحریک توان نیز سازمانی کارآفرینی ةتوسع به توجه بدون ،شده

 ,.Fry, 1993; Stoner et al) کند می محروم آن در موجود کارآفرینی منابع از را سازمان

1995; Kuratko & Hadgetts, 2001; Thompson, 1999.) 

در  یا دوش می سازمان ییجاست که  موجب ته یاجتماع يانرژ ی،سازمان فرهنگ همچنین

 دشوار آن توصیف شایداست که  ايیچیدهپ ةپدید سازمانی فرهنگ. خورد میامر شکست  ینا

دارند  یتاهم یزن دانشگاه افراد يدر توانمندساز ینانهکارآفر هايفرهنگ. (Clark, 1998) باشد

 از کهزمانی. ببرند بهرهخود  هاي قابلیتاز  و دننکخالقانه عمل  دندهمی امکان هاو به آن

 بهتردر مورد منافع شرکت  توانندمی کارکنان شود، کاسته پذیريمسئولیت و قدرت تمرکز

 ,.Ireland et al) هستندپاسخگو  یزن شانهاییتفعال ةیجنت دربارة ینهمچن و بگیرند یمتصم

2006.) 

 یجاددر شکست ا یارشد را عامل اساس یریتمد يتعهد بی( 1981) 2پرت و فست

 کردند یان( ب1983) 3یدیک( به نقل از م1981) پرت و فست .دانند می آمیزمخاطره کارو    کسب

 یجادنباشد، ا ییرمتعهد به تغ ارشد یریتاگر مد ،تکامل سازمان ةمرحل یا اندازه از نظر صرف

 . خورد می شکستسازمان  در کارو   کسب

در  ینانهکارآفر هاي فعالیت يو ارتقا یلتسه يبرا را یرانمد یلتما ،مدیریتی حمایت

 :جمله از ،شوند ایجاد مختلفی هاي شکلبه  توانند می ها حمایت ین. ادده می  نشان دانشگاه

 کردنینهنهاد و ضروري هاي تخصص یامنابع  کردن فراهمنوآورانه،  هاي ایدهاز  یتحما

 ،درواقع(. Hornsby et al,. 2002) سازمان یندهايافر و هاسیستم در کارآفرینانه ايه  فعالیت

                                                           
1. Hayton and Kelley  

2. Fast and Pratt 

3. Maidique 
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و  نوآورتر ،تر منعطف یریتیاعمال مد یازمندن ،اعتمادي بیباالتر  سطوح اندکرده یانب محققان 

 (.Bettis & Hitt, 1995) است تر ینانهکارآفر

 بر ثرؤم عوامل مجموعه یمنظر سازمان از یابیمیموضوع درم یاتادب یلو تحل یهتجز با

 :گیردمی قرار زیر اصلی بعد سه در سازمانی کارآفرینی

 یوکار فعلدرون کسب یدکار جدو  کسب یجادا 

 يهاحوزه یاتح یدتجد یقها از طر مجدد سازمان یايو اح یدگرگون یا نوسازي 

 کارو  کسب یديکل

 يو نوآور یتخالق (2002 .,Hornsby et al) 

 

 تحقیق شناسی روش
 در کیفی روش ،اطالعات يگردآور منظر ازاست و  يکاربرد ،بر حسب هدف پژوهش این 

 طریق از سپس و گرفت انجام ايکتابخانه مطالعات ابتدا ،پژوهش این در. است 1روایتی نوع

 یندانشگاه کارآفر يالگو ابعاد ،دانشگاهی خبرگاننفر از  پانزده با ساختاریافتهنیمه هايمصاحبه

 دانشگاهیپژوهش شامل خبرگان  يآمار ةجامع .شد شناسایی سازمانی کارآفرینیاز منظر 

 ةسابق کارآفرینی ةحوز در سیاستگذاري و مشاوره آموزش، ةزمین در سال ده حداقل که است

خبرگان با  ین. اهستند مقاله و کتاب قالب در علمی اتلیفأت داراي زمینه این در و دارند اجرایی

هب گیرينمونه روش. شدند بندي طبقه کارآفرینی رشتةموجود در  هاي گرایشتوجه به تعداد 

به اشباع  تحلیل و تجزیه فرایندکرد که  پیدا ادامه جایی تا و شد درنظرگرفته هدفمند صورت

 ،دوازدهم تا پانزدهم ةاز مصاحب ،یقتحق یندر ا .(Strauss & Corbin, 1998) برسد ينظر

 ین،بر دانشگاه کارآفر ثرؤم عوامل شناسایی ،هامصاحبه در. کرد یداپ يتکرار ةجنب هامصاحبه

 نظرخواهیخبرگان  از و شد یابعاد بررس ینا یحو تشر یندانشگاه کارآفر یابعاد سازمان

 و باز رویکرد با کدگذاري ،ها داده یلو تحل یهتجز يبرا یاصل تکنیک. گرفت صورت

 در. گرفت انجام 5 نسخة 2تی .اتلس افزار نرم یقداده از طر هاي تحلیلو  تجزیه. است محوري

                                                           
1. Narative 

2. Atlas.ti 
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 از هرکدام مفاهیم به توجه با و شد استخراج ها مصاحبهاز  یکالم هاي گزاره ،پژوهش این 

قرار گرفتند تا  هم باز در کنار يکدها ،بعدي مرحلة. در گرفت صورتباز  يکدگذار ،ها آن

 الگوي ابعاد عنوان به يمحور يکدها (.Creswell, 2005) یابیم دست يمحور يبه کدها

 اختالف و دهند انجام را کدگذاري نفر چند یا دو اگر .شد گرفته درنظر کارآفرین دانشگاه

نفر  دو ،حاضر تحقیق در. آید می دست به هاي کدگذاري اعتماد قابلیت ،شود سنجیده ها آن

 میزان دهندة نشان ها آن يکدگذار ینب يدرصد 95مشابهت  که دادند انجام را کدگذاري

 .است گرفته انجام هاي کدگذارياعتماد 

 

 ها یافته
 ياعضا از نفر ده یقتحق یندر ا ندهکن مشارکتخبرگان  دهد مینشان  تحقیق نمونة یفیتوص آمار

 علمی تألیفات و یاستگذاريو س یریتیمد ةسابقاز ده سال  بیشهستند که  ها دانشگاه علمی هیئت

 یزن نفر پنج. دارند یدانشگاه ینیو کارآفر ینمختلف دانشگاه کارآفر ابعاد زمینةمتعدد در 

 بخش در. اندسازمانی کارآفرینی و کارآفرین دانشگاه هاي زمینهدر  محققو  دکتري يدانشجو

 انجام محوري و باز رویکرد با کدگذاري از استفاده با هامصاحبه کیفی هاي داده تحلیل ،استنباطی

با  .است هارائه شد یینها يجدول کدگذار ،قسمت یندر ا ییفضا یت. با توجه به محدودگرفت

 هايلفهؤم یمحور اصل دو در کارآفرین دانشگاه متغیرهاي ،ها تحلیل و تجزیه به توجه

 :شود می شامل را ابعاد این افزاري  سختشدند. محور  بنديطبقه افزارينرم و افزاري سخت

 پژوهشی ايه     فعالیت براي منابع جذب. 3 علمی هاي  یافته انتشار. 2 فناوري هايپارک یجادا .1

 .منعطف سازمانی ساختار. 7 زایشی هايشرکت ایجاد. 6اختراع  ثبت. 5 پژوهشی قراردادهاي. 4

 سازمانی فرهنگ. 2 آموختگان دانش کیفیت .1: گیرد یرا دربر م ابعاد ینا نیز افزاري نرممحور 

 در .دروس محتواي. 6 دانشجویان هاي ویژگی. 5 استادان کارآفرینانة نگرش. 4 کالن مدیریت .3

 .دشومی بررسی مجزا ورط  ههرکدام ب ،ادامه

 شده آورده هاآن اهمیت میزان بیان و هالفهؤم به دادنوزن براي «فراوانی»ذکر است ستون  شایان

 .است
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 افزاریابعاد سخت یمحور باز و یکدگذار یجنتا .1 جدول 
 یفراوان یمحور یکدگذار نماد کد کد باز

 یسازمان ساختار Str1 کیارگان ساختار
 منعطف

3 

 Str2 2 منعطف ساختار

 P1 انتشارات دانشگاه ةگستر
 یهاافتهی انتشار

 یعلم

6 

 P2 7 دانشگاه اتیتنوع نشر

 P3 5 اتیبودن نشریکاربرد

 P4 6 دانشگاه یبرا اتیاز نشر یناش یسودآور

 Grnt1 یدولت یهاکمکجذب 

 یمال منابع جذب

4 

 Grnt2 5 ییدانشجو یهانامهانیپااز  تیحما یبرا یمال یهاکمکجذب 

 Grnt3 1 مستقل ینهادها یمال یهاکمکجذب 

 Grnt4 4 بزرگ یهاشرکتاز  یجذب منابع مال

 Grnt5 5 یخارج منابع از دانشگاه یمال منابع جذب تیظرف

 Grnt6 5 دانشگاه یمال انیتعدد حام

 Cres1 یعموم یپژوهش یعقد قراردادها

 یپژوهش قرارداد

6 

 Cres2 4 کارهاو  با کسب یپژوهش یقراردادها

 Cres3 3 یپژوهش یو تنوع قراردادها یگستردگ

 Cres4 4 با دولت یپژوهش یقراردادها

 Patnt1 هایگواهآنان به  لیدانشگاه و تبد یهاینوآور یریگیپ

 اختراع ثبت

2 

 Patnt2 3 هایگواهرشد تعداد 

 Patnt3 10 ییدانشجو ابداعات از تیحما

 Patnt4 11 هایگواهسطح درآمد حاصل از فروش 

 Spnf1 یشیزا یوکارها کسبتعدد 
 و کسب جادیا

 یشیزا یکارها

8 

 Spnf2 5 یشیزا یوکارهاکسب سیسأتبه  یعلم ئتیه یاعضا شیگرا

 Spnf3 7 دانشگاهدرون یهاینوآوراز  یشیزا یهاشرکتبرخاستن 

 Spnf4 4 یشیزا یهاشرکت یاندازاهربه  انیدانشجو شیگرا

 Tchprk1 پارک یکارهاوکسب تیرضا

 و علم پارک جادیا
 یفناور

6 

 Tchprk2 5 پارک یها یفناوررشد سطح 

 Tchprk3 4 مستقر در پارک یهاشرکتسطح تعامالت 

 Tchprk4 6 یوفناورعلمبودن پارک فعال

 Tchprk5 7 یوفناورعلمپارک  ةانداز
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 ةزمین درمهم  هايلفهؤم از منعطف و انیکارگ سازمانی ساختارهاي ایجاد نتایج، به توجه با 

 پایین حجم با و کم مدیریتی سطوح با ساختارهایی وجود. است یندانشگاه کارآفر ایجاد

. دشو منجردر دانشگاه  ینانهکارآفر يهافعالیت تسهیل به تواندیم کاري هايرویه و هانامه آیین

 گستردگی وکارها،کسب با پژوهشی قراردادهاي عمومی، پژوهشی قراردادهايعقد  ،همچنین

بر  گذارتأثیر عوامل عنوانبه یزن دولت با پژوهشی قراردادهاي و پژوهشی قراردادهاي تنوع و

 هايشاخص به باید ی،. در بعد جذب منابع مالاست شده شناسایی یندانشگاه کارآفر یجادا

 دانشجویی، هاينامهپایان از حمایت براي مالی هايکمک جذب دولتی، هايکمک جذب

 ظرفیت بزرگ، هايشرکت از مالی منابع جذب مستقل، نهادهاي مالی هايکمک جذب

 دیگر یکی. کرد توجه دانشگاه مالی حامیان تعدد و خارجی منابع از دانشگاه مالی منابع جذب

 دانشگاه، در زایشی وکارهايکسب تعدد. است ارشد مدیریت کارآفرین دانشگاه مهم ابعاد از

 از زایشی هايشرکت برخاستن زایشی، وکارهايکسب سیسأت به علمی تئهی اعضاي گرایش

 یندر ا یزن زایشی هايشرکت اندازيراه به دانشجویان گرایش و دانشگاه درون هاينوآوري

کسب رضایت وفناوري،علم هايپارک اندازيراه بعداست. در  توجه شایاناز عوامل  ینهزم

 در مستقر هايشرکت تعامالت سطح پارک، هايتکنولوژي سطح رشد پارک، وکارهاي

 در که ندا هاییشاخص ،وفناوريعلم پارک اندازة و وفناوريعلم پارک بودنفعال پارک،

 ةزمین در دانشگاه انتشارات ةگستر .شوند گرفته درنظر باید کارآفرین دانشگاه ایجاد راستاي

 و نشریات بودنکاربردي دانشگاه، نشریات تنوع علمی، و تئوریک صورتبه کارآفرینی

 دانشگاه ایجاد راستاي در کهاند عواملی از نیز دانشگاه براي نشریات از ناشی سودآوري

 .باشند داشته بسزایی نقش وانندت  می کارآفرین

 .شد بررسی کارآفرین دانشگاه فزاريمابعاد نر ،ادامه در
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 افزاری نرمابعاد  یباز و محور یکدگذار نتایج. 2 جدول 
 یفراوان یمحور یکدگذار نماد کد کد باز

 I1 آموختگانوکار دانشکسب یهامهارت یسطح عموم

دانش تیفیک
 آموختگان

8 

 I2 5 آموختگاندانشجذب  تیقابل

 I3 6 انیآموختگان و دانشجودانش نانةیکارآفر یهاتیفعالسطح 

 I4 5 آموختگاندانش ینظر یهامهارت

 I5 6 کار بازار یازهایآموختگان با ندانش یهاییتواناانطباق 

 Cul1 ینوآور از تیحما فرهنگ

 یسازمان فرهنگ
 نانهیکارآفر

3 

 Cul2 6 نو یهادهیا شیریپذ فرهنگ

 Cul3 6 کار در رشدنیدرگ فرهنگ

 Cul4 7 ینیکارآفر محرک پاداش ستمیس

 نانةیکارآفر کردیرو Teac1 ینیکارآفر دربارة استادان کردیرو
 دیاسات

4 

 Teac2 4 استادان ینیکارآفر دانش

 Teac3 10 استادان نانةیکارآفر تجربة

 Man1 دانشگاه تیریمد تیحما

 کالن تیریمد

5 

 Man2 3 دانشگاه رانیمد ینیکارآفر کردیرو

 Man3 10 تیریمد نانةیکارآفر یهایاستراتژ

 Cour1 ینیکارآفر یبرادروس  یکاربرد یمحتوا

 دروس یمحتوا

5 

 Cour2 6 کارگاه یبرگزار

 Cour3 5 دروس یمیت و یمشارکت تیماه

 یهایژگیو Stu1 انیدانشجو نانةیکارآفر قصد
 انیدانشجو

3 

 Stu2 7 انیدانشجو نانةیکارآفر یاریهوش

 Stu3 8 وکارکسب یاندازراه سابقة داشتن

 

 و باشند کاربردي باید دروس محتواي ،کارآفرین دانشگاه ایجاد براي دهد می نشان نتایج

 کار میزان. باشد داشته تأثیرموضوع  ینا بر تواند می نیز کارگاهی صورت به ها کالس برگزاري

 .شود دیده دروس محتواي در باید که است معیارهایی جمله از نیز مباحث در مشارکت و تیمی

 از نو هايایده پذیرش و هانوآوري از حمایت فرهنگ وجود گفت توانمی ،فرهنگ ةزمیندر 

. دنباش داشته کارآفرین دانشگاه گیري شکل در بسزایی ثیرأت دنتوانمی که هستند عواملی

 این در. استشده  شناسایی مؤثر عوامل از دیگر یکی کار، در درگیرشدن فرهنگ ،همچنین
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)حدود دو دهه(  اخیر هاي سال در که است نوین مفهومی کار، در درگیرشدن گفت باید ،زمینه 

 شاداب، افرادي ،کار در درگیر کارکنان و دانشجویان رازی است، شده سازمانی مباحث وارد

 نشان خود از فراوان کوشش و تالش صرف براي زیادي تمایل که نداوربهره و پرانرژي

 جذب قابلیت آموختگان،دانش وکارکسب هايمهارت عمومی سطح ،زمینه ایندر  .دهند می

دانش هايتوانایی انطباق آموختگان،دانش ةکارآفرینان هايفعالیت سطح آموختگان،دانش

 مهم معیارهاي جمله از آموختگاندانش تئوریک هايمهارت و کار بازار نیازهاي با آموختگان

 الزم منابع اختصاص و کارآفرینی از دانشگاه ارشد مدیریت حمایت ،همچنین. هستند بعد این

 ةکارآفرینان هاياستراتژي و دانشگاه مدیران کارآفرینی رویکرد زمینه، این در انگیزه ایجاد و

 اثربخشی افزایش براي .دهد سوق کارآفرینی سمت به را دانشگاه تواندمی مدیریت

 دانشجویان ةکارآفرینان هوشیاري دانشجویان، ةکارآفرینان قصد وجود کارآفرینی، هاي آموزش

 عوامل از یکی. است دانشجویان مهم هايویژگی از نیز وکارکسب اندازيراه ةسابق داشتن و

 به پرداختن. است کارآفرینی دربارة استادان رویکرد ،کارآفرین دانشگاه ایجاد براي ردیگ مهم

 و باشد کارآفرین دانشگاه براي مناسبی روش تواندنمی استادان توسط تئوریک فقط مباحث

. است کارآفرین دانشگاه گیريشکل ةالزم ،عملی و کاربردي رویکردهاي کارگیري هب

 هاي جنبه باید دانش این و باشند داشته باالیی کارآفرینی دانش باید کارآفرین دانشگاه استادان

 مهم معیارهاي از استادان کارآفرینانة تجربة ،همچنین. شود شامل زمینه این در را گوناگون

 و نباشد واقعی وکار کسب دربارة استادان نگاه شود می موجب اي تجربه چنین نبودن زیرا ،است

 .دهند انتقال کارآفرین دانشجویان تربیت در را کشور ویژة عملی و کاربردي موارد نتوانند

 یجبا توجه به نتا یسازمان ینیاز منظر کارآفر یندانشگاه کارآفر يالگو ها،یافته این اساسبر

 ارائه شده است. 1 نموداردر 
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 سازمانی کارآفرینی رویکرد با کارآفرین دانشگاه الگوی. 1نمودار

 

 گیری نتیجه و بحث
 که دریافت توان می است، شده ارائه کارآفرین دانشگاه از تاکنون که هایی مدل به نگاه با

( 2004) اتزکوییتز و( 2003) همکاران و کوباج ،(1998) روپکه مدل مانند ها آن از گروهی

 ها مدل از دیگر گروهی و اند نگریسته کارآفرینانه هاي فعالیت منظر از کارآفرین دانشگاه به

 کارآفرین دانشگاه گیري شکل بر مؤثر عوامل بر ،2010 سال در اوربانو و گوئررو مدل مانند

 .اند داشته تمرکز

 سازمانی تغییرات ارزیابی به -2010سال در اوربانو وبه نقل از گوئررو  –( 2006) یوکویاما

 افزاریسخت ابعاد
منعطف سازمانی ساختار 

علمی هاي یافته انتشار 

مالی منابع جذب 

پژوهشی قرارداد 

اختراع ثبت 

زایشی وکارهايکسب ایجاد 

وفناوريعلم پارک ایجاد 
 

 افزارینرم ابعاد
آموختگاندانش کیفیت 

کارآفرینانه سازمانی فرهنگ 

استادان کارآفرینانة رویکرد 

ارشد مدیریت حمایت 

دروس محتواي 

دانشجویان هايویژگی 
 

 کارآفرین دانشگاه
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 هايیافته. هستند مشغول کارآفرینانه هاي فعالیت به که پرداخت انگلیس و ژاپن هاي دانشگاه در 

 و( گذاريسرمایه و رهبري مدیریت، نظارت،) جدید نهادي هاي استراتژي دهد می نشان وي

 همکاران و اوشی. است شده کارآفرین دانشگاه نوع پنج ایجاد موجب نهادها دیگر با ارتباط

 تحلیل را انشعابی هاي شرکت ایجاد در ها دانشگاه برخی بیشتر موفقیت چرایی( 2005)

 هاي فعالیت در هاآن ترکیب و دانشگاهی منابع بین دهد می نشان وي تحقیق نتایج. اند کرده

 دیگري پژوهش در همکاران و اوشی ،همچنین. دارد وجود معناداري ارتباط مختلف انشعابی

  فعالیت از حمایت در محیط و فرهنگ ها، سازمان افراد، نگرش چهار که دنده می نشان( 2008)

 .دارند اهمیت انشعابی هاي شرکت

 و ها آزمون شود می پیشنهاد ،شده ارائه الگوي به توجه با دانشجویان، پذیرش در

 بررسی را دانشجویان کارآفرینانة هوشیاري و کارآفرینانه قصد تا گیرد انجام هایی مصاحبه

. دارند باالیی کارآفرینانة هوشیاري و کارآفرینانه قصد که شوند ها رشته وارد افرادي و کنند

 در قبولی قابل سابقة که شود داده کارآفرینی رشتة در تحصیل مجوز دانشجویانی به ،همچنین

 شپذیر فرهنگ و نوآوري از حمایت فرهنگ به شود می پیشنهاد. دارند وکار کسب اندازي راه

 درگیرشدن فرهنگ افزایش براي هایی برنامه و ها فعالیت و شود توجه دانشگاه در نو هاي ایده

 براي دانشگاه پاداش سیستم. شود گرفته درنظر دانشگاه کارکنان و استادان دانشجویان، کار در

 .باشد کارآفرینی هاي فعالیت محرک که شود گرفته درنظر طوري دانشجویان و استادان

 استفاده استادهایی از و دارند کارآفرینانه رویکرد که شوند دانشگاه جذب استادانی ،همچنین

 هاي فعالیت داشتن تجربة ،استادان گزینش معیار در. دارند باالیی کارآفرینی دانش که شود

 عوامل از دانشگاه مدیران کارآفرینی رویکرد. شود لحاظ قبول قابل نوآوري با کارآفرینانه

 از دانشگاه ارشد مدیران نکردن حمایت زیرا شود، توجه آن به باید که است مهمی بسیار

هب باید ،مدیریت ةکارآفرینان هاياستراتژي. است زمینه این در مهمی بسیار مانع ،کارآفرینی

 منتشر دانشگاه در آن اطالعات ،لزوم صورت در و باشد داشته وجود مدون و مشخص صورت

 موجب و دهد آموزش را کاربردي کارآفرینی که باشد ايگونههب دروس محتواي .شود

 صورتبه تواندمی دروس از برخی برگزاري. دشو دانشجویان تیمی کار و مشارکت افزایش

 افزایش کارآفرینی زمینة در دانشگاه انتشارات تنوع و گستره شود می پیشنهاد. باشد کارگاهی
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 بحث به ،همچنین. شود داده سوق کاربردي -علمی منابع انتشار سمت به نشریات این و یابد 

 هايشرکت ایجاد کارآفرین دانشگاه هايویژگی از یکی .شود توجه نشریات سودآوري

 بسیار زایشی وکارهايکسب افزایش لزوم ،تحقیق هايیافته به توجه با ،زمینه این در .نوپاست

. کنند فراهم را آن مقدمات ،زمینه این در جانبههمه هايحمایت با مسئوالن باید و است زیاد

 و باشند داشته گرایش زایشی وکارهايکسب سیسأت به باید دانشجویان و علمی تئهی اعضاي

 هايشرکت صورتهب دانشگاه درون ایجادشده هاي نوآوري. شود لحاظ هاآن ارتقاي معیار در

 دیگر از وفناوريعلم هايپارک وجود. روند شدنتجاري سمت به و کنند پیدا توسعه زایشی

 از را پارک وکارهاي کسب رضایت باید زمینه این در که است کارآفرین دانشگاه هاي ویژگی

 افزایش فنی و مالی هاي کمک طریق از پارک هاي فناوري سطح رشد تا داد افزایش نهاد این

 سطح. شوند لحاظ شدن تجاري قابلیت و نوآوري معیارهاي نیز ها شرکت پذیرش در. یابد

 عمومی سطح .یابد افزایش استادان و دانشجویان با پارک در مستقر هاي شرکت تعامالت

 ،دانش و مهارت نبودن صورت در و شود ارزیابی آموختگاندانش وکارکسب هاي مهارت

 آموختگان دانش جذب قابلیت. شود ارائه دانشجویان به یلیالتحص فارغ از قبل یخاص هاي دوره

 ادامة براي امتیازي عنوان به آموختگان دانش کارآفرینانة هاي فعالیت سطح و یابد افزایش

 نیازهاي با آموختگان دانش هاي توانایی ،درنهایت. شود گرفته درنظر دکتري مقطع در تحصیل

 حذف ندارند، کشور کار بازار در چندانی کاربرد که هایی مهارت و شود داده انطباق کار بازار

 .شود داده آموزش یکارگاه صورت به کاربردي هاي دوره طریق از مرتبط هاي مهارت و شوند

 

 پژوهشی پیشنهادهای
 کمی صورت به تحقیق مدل آزمون براي پژوهش هاي سازه کردن عملیاتی 

 دهش  ارائه الگوي ابعاد بندي اولویت و هاآن از هریک وزن متغیرها، بین ارتباط بررسی 

 کشور هاي دانشگاه از یکی در پیشنهادشده الگوي سازي پیاده سنجی امکان 
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