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جوامع  رفاه  و  اقتصادی  توسعه  فناوری،  به  دستیابی  عالی،  آموزش  جهانی  چشم انداز  اساس  بر  چکیده: 
کارآفرین است. این پژوهش با هدف  درگرو تحول نظام آموزش عالی و تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه نوآور و 
شناسایی پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده دانشگاه کارآفرین و طراحی سناریو های آن، با بهره گیری از رویکرد 
آینده پژوهی و با استفاده از روش ترکیبی در دو بخش کّمی و کیفی انجام شده است. به منظور گردآوری اطالعات، 
آینده پژوهی  کارآفرین و  گسترده ادبیات نظری و بررسی پژوهش های موفق در حوزه دانشگاه  ابتدا به مرور 
کارآفرین  کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه  پرداخته شد، سپس با استفاده از روش دلفی فازی در دو دور، عوامل 
شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش 51 عامل شناسایی و در 16 مقوله دسته بندی شدند. اعضای 
کارآفرینی و آینده پژوهی آموزش  پنل دلفی فازی در این پژوهش تعداد 21 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت، 
گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و  که با استفاده از روش های نمونه گیری قضاوتی و  عالی بوده اند 
تحلیل داده ها، از یک جعبه ابزار آینده نگاری شامل نظر خبرگان از طریق دلفی فازی، تحلیل روندها در حوزه 
کارآفرین، تحلیل تأثیر متقابل و سناریو پردازی استفاده شده است. مفاهیم استخراجی از روش دلفی  دانشگاه 
گرفت، برهم کنش این  فازی به روش تحلیل تأثیر متقابل و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تحلیل قرار 
عوامل بر یکدیگر سنجیده شد و پیشران های راهبردی شناسایی شدند. چهار متغیر سیاست های راهبردی 
کید بر توسعه پایدار به عنوان پیشران های راهبردی  دولت، توسعه نوآوری باز، الگوی حکم رانی بازارمحور، تأ
گذاشته شد. سپس با روش سناریو نویسی  کار سناریو نویسی بر این چهار متغیر  مشخص شدند. لذا اساس 
با استفاده از نرم افزار سناریو  ویزارد و ارائه سه سناریو  برای هر یک از متغیرها، چهار سناریو  با سازگاری قوی 
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مقدمه و بیان مسئله� 1
بـرای آن، جـزء جدانشـدنی فراینـد برنامه ریـزی اسـت. در اغلـب مـوارد،  آینـده و برنامه ریـزی  بـه  پرداختـن 
پرداختـن بـه آینـده بـا تکیـه بـه پیش بینـی و تحلیـل روندهـا، مشـکالت بسـیاری را در اجـرای برنامه هـا ایجـاد 
اقتصـادی،  تأثیـرات شـرایط سیاسـی،  اجتماعـی،  بـه  از بی توجهـی  ناشـی  ایـن مشـکالت  کثـر  ا کـرده اسـت. 
از نیروهـای پیشـران و عوامـل  یـا غفلـت  یـا در حـال ظهـور در زندگـی بشـر  فرهنگـی و فناوری هـای نوظهـور 
کل نظـام می شـود. در  کلیـدی در فراینـد توسـعه، باعـث تضعیـف تدریجـی آنهـا و تأثیرگـذاری منفـی آنهـا بـر 
کنـده و غیرمنسـجم در حـوزه برنامه ریـزی  آغـاز هـزاره سـوم، علـم آینده نـگاری1، بررسـی ها و پژوهش هـای پرا
که بـا به کارگیری  کرده اسـت  بـرای آینـده را بـه علـم مـدون بـا اصـول و مبانی اسـتوار و روش هـای دقیق تبدیل 
کشـف، ابـداع و ارزیابـی آینده هـای ممکـن، محتمـل و  گذشـته، بـه  آن می تـوان عـالوه بـر تحلیـل روندهـای 

.)Godet, 2006: 2( مطلـوب نیـز دسـت یافـت
کـه به عنوان  در عصـر حاضـر، دانـش بـه یـک عامـل مهـم تولیـد و توسـعه در جامعـه ای تبدیل شـده اسـت 
که توسعه اقتصادی و اجتماعی  جامعه دانش شناخته می شود )Schmitz et al., 2017: 370(. به این معنا 
کشـورها به شـدت به توانایی آنها در ارتباط با دانش بسـتگی دارد. از این  رو، دانشـگاه ها  مناطق، ایالت ها و 
کـه دانـش را تولیـد می کننـد و انتشـار می دهنـد و همچنیـن پتانسـیل باالیـی بـرای  به عنـوان سـازمان هایی 
)Etzkowitz, 2003( می کننـد  بـازی  جامعـه  و  اقتصـاد  در  مهمـی  بسـیار  نقـش  دارنـد،  دانـش   به کارگیـری 

کارآفریـن  کلیـدی در نظـام نـوآوری تبدیـل  شـده اند )Schmitz et al., 2017: 370(. دانشـگاه  و بـه عنصـری 
کـه در آن تمـام فعالیت هـای اعضـا، از قبیـل آمـوزش، پژوهـش و... بـه  گونـه ای مدیریـت،  دانشـگاهی اسـت 
گـردد، یعنـی جهت گیـری  کـه دانشـگاه به عنـوان نهـاد یـا شبه شـرکتی اقتصـادی تلقـی  اداره و اجـرا می گـردد 
 .)Dabic et al, 2015( کسـب مزیت هـای رقابتـی اقتصـادی باشـد ایـن فعالیت هـا در جهـت سـوددهی و نیـز 
کارکنـان واجـد شـرایط آموزشـی و مدیریتی هسـتند و آنها  کارآفریـن بـه دنبـال جـذب  بنابرایـن، دانشـگاه های 
کار را انجام دهند )Budyldina, 2018: 268(. همچنین  باید یک شهرت خاص داشته باشند تا بتوانند این 
کارآفریـن، بـه سـبب خروجی هـای اقتصـادی آن نظیر حق اختـراع، قراردادهای امتیاز، شـرکت های  دانشـگاه 
زایشـی، اشـتغال زایی و نیز سـازوکارهای انتقال علم و فناوری به صنعت دارای اهمیت خاصی نیز در اقتصاد 
دانش بنیـان می باشـد )Savas & Alkan, 2015(. هانسـون جینـکل دانشـگاه های آینـده را سـازمانی بـرای 
پرورش خالقیت و نوآوری می داند، او معتقد اسـت دانشـگاه ها در سـال 2050 سـاختار و قالب هایی خواهند 
کـه خالقیـت و نـوآوری را بیشـینه می نماینـد و ممکـن اسـت بسـیار متفـاوت از دانشـگاه هایی باشـند  داشـت 
کـه از آن به عنـوان خصیصـه دانشـگاه های آینده یاد می شـود،  کـه مـا امـروزه می شناسـیم. خالقیـت و نـوآوری 
کارآفرین دنبال می شـود. در پارادیم جدید، دانشـگاه  کارآفرین و دانشـگاه  امروزه در قالب تربیت دانشـجوی 
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گسـترش مرزهـای  کیـد بـر تولیـد علـم و  کـه هم زمـان بـا تأ کارآفریـن، دانشـگاهی اسـت  نسـل سـوم یـا دانشـگاه 
دانـش بشـری نسـبت بـه نیازهـای آموزشـی، پژوهشـی و خدمـات مشـاوره ای تخصصـی محیط حسـاس بوده 
بـه نیازهـای  از  طریـق ایجـاد خالقیـت و شـیوه های تفکـر هوشـمندانه ضمـن پاسـخ گویی سـریع و دقیـق  و 
کمـک می کنـد تـا توانایـی تعریـف، فرموله کـردن و برطـرف سـاختن مشـکالت جامعه به صورت مسـتقل  افـراد، 

.)NiazAzari et al., 2017( گـردد کشـور آمـاده  گروهـی تحقق یافتـه و زمینـه بـرای توسـعه پایـدار  یـا 
کـه مدیـران و دسـت اندرکاران دانشـگاه ابتـکار عمـل و آینده پژوهـی  کشـور مـا آن اسـت  مشـکل جـدی در 
و  ایدئولوژیکـی  الگـوی  و  نفتـی  اقتصـاد  و  نوعـی دیوان سـاالری دولتـی  بلکـه  ندارنـد.  در دسـت  را  دانشـگاه 
که تعیین کننده سیاسـت ها و برنامه ها و سـاختار و فضای دانشـگاه در ایران شـده  رویکردهای سـنتی اسـت 
کارآمـد شـدن دانشـگاه ایرانـی و بازمانـدن آن از پویایی هـای الزم دانشـگاهی  اسـت. نتیجـه  ایـن نقیصـه، نا
بوده اسـت. آموزش عالی در ایران به شـدت وابسـته به دولت شـده اسـت. در عین  حال ساختارها و مدیریت 
کـه با این  در انحصـار حکومـت اسـت. در نتیجـه دولـت، هـم عرضه کننـده اسـت و هـم متقاضـی! واضح اسـت 
کیفیت داشـته باشـیم. در جوامع موفق، دانشـگاه در متن  وضعیت نمی توانیم دانشـگاهی پویا، درون زا و با
کار و صنعـت و بخش هـای اجتماعـی و فرهنگـی و اقتصـادی جامعـه پیـش  جامعـه و در ارتبـاط بـا دنیـای 
مـی رود و بـا آنهـا تعامـل خـالق دارد. برعکـس در جامعـه ایـران دانشـجویان، درس هـای زیـادی را می گذراننـد 
نـه  نتیجـه دانش آموختـگان  آنهـا نیسـت. در  بـه  کار  بـازار  و  نیـاز و تقاضایـی در جامعـه، صنعـت  کـه اصـواًل 
کارآفرینانـه به دسـت نمی آورنـد بلکـه نتایـج حاصـل، مهـارت، دانـش و  انتقـادی و توانایی هـای   تنهـا تفکـر 
فنـاوری مـورد تقاضـای بـازار را هـم جوابگـو نیسـت. )Farasatkhah, 2012(. بیشـتر دانشـگاه های مـا در نسـل 
اول و تعـداد محـدودی از آنهـا در نسـل دوم به سـر می برنـد و هنـوز نسـل سـوم دانشـگاه ها در ایـران به طـور 
ح نشـده اسـت. بـر همیـن اسـاس بسـیاری از دانش آموختـگان به دلیـل نداشـتن مهارت هـای  جـدی مطـر
کـه فشـارهای روزافـزون بر دوش  کـرد  کارآفرینـی در بـازار توفیـق نمی یابنـد. در یـک جمع بنـدی می تـوان بیـان 
تعـداد  افزایـش  اخیـر،  بودجـه دولتـی در سـنوات  کاهـش  و  فنـاوری  و  علـوم، تحقیقـات  وزارتخانـه  و  دولـت 
دانش آموختـگان، بیـکاری فزاینـده و بحـران اشـتغال جوانـان، به ویـژه دانش آموختـگان، تغییـر در انتظـارات 
جامعـه،  افـراد  مقابـل  در  پاسـخ گویی  و  مسـئولیت پذیری  بـازار،  متغیـر  نیازهـای  دانشـگاه ها،  متقاضیـان 
و  آموزش هـای سـنتی  تحـول در  تجاری سـازی دانـش، ضـرورت  و  لـزوم مدیریـت دانـش  و  دانـش  تغییـر در 
کـه  کاربـردی، لـزوم به کارگیـری فناوری هـا و سـایر مـواردی  گرایـش بـه سـمت آموزش هـای نـو و پژوهش هـای 
کارکردهـای دانشـگاه شـده اسـت )Sharifzadeh et al, 2009(، ضـرورت  موجـب تحـول در رسـالت، نقـش و 
کارآفریـن به عنـوان یکـی از ابزارهـای حیاتـی راهبـردی آمـوزش عالـی بـرای مواجهـه بـا ایـن  ایجـاد دانشـگاه 
ح هـا و برنامه هـای متفاوتـی بـرای پشـتیبانی  کامـاًل محسـوس اسـت. در حـال حاضـر، طر تغییـرات و فشـارها 
کشـور اجرایـی شـده اسـت امـا نتایـج  کارآفرینـی دانشـگاهی و تجاری سـازی تحقیقـات در داخـل  از توسـعه 
اسـت کشـور  دانشـگاه های  در  دانشـگاهی  کارآفرینـی  وضعیـت  بـودن  نامناسـب  بیانگـر  اخیـر،   مطالعـات 
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)Kordnaeej et al, 2012؛ Qasem Nejad, 2010؛ Mahdavi Mazdeh, 2013؛ Fakoor & Haj Hosseini, 2008( 
و ایـن امـر ضـرورت مطالعـات عمیق تـر در ایـن زمینـه را نشـان می دهـد. جسـتجو در پایگاه هـای اطالعاتـی 
کارآفریـن،  دانشـگاه  بـر  مؤثـر  کلیـدی  پیشـران های  شناسـایی  به منظـور  پژوهشـی  کنـون  تـا  کـه  داد  نشـان 
بـا دیدگاهـی راهبـردی و آینده نگـر انجـام  نشـده اسـت. از  سـوی دیگـر، بیشـتر پژوهش هـای انجام گرفتـه در 
کشـور، معطـوف بـه حـوزه فنـاوری و پـس  از آن، سیاسـت گذاری اسـت  حـوزه آینده نـگاری و سناریو نویسـی در 

کاربـرد روش هـای آینده نـگاری مختـص بـه حـوزه آموزش  کـه  )Goldaste, 2017( و ایـن امـر سـبب شـده اسـت 
کاربرد مفاهیـم مرتبط با آینده نـگاری در آموزش  کـه  کـم باشـد. بـا وجـود اهمیت باالیی  عالـی در ایـران بسـیار 
ح اسـت و نیازمنـد توجـه  کشـور به عنـوان حـوزه ای نوپـا در عرصـه آمـوزش عالـی مطـر عالـی دارد، ایـن علـم در 
ویژه و عمیق از سـوی دسـت اندرکاران آموزش عالی اسـت. با این اوصاف سـؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:

کدام است؟ 	 کارآفرین  کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه  عوامل 
کدام است؟ 	 کارآفرین با رویکرد آینده پژوهی و سناریو های آن  پیشران های راهبردی دانشگاه 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش� 2
که سازمان را نسبت به رویدادها، فرصت ها و تهدیدهای احتمالی آتی  آینده پژوهی، دانش و معرفتی است 
کاهش داده و توانایی انتخاب های هوشـمندانه را افزایش  کرده، ابهام ها، تردیدها و دغدغه های آن را  گاه  آ
.)Taj Abadi et al, 2012( کلی، آینده پژوهی ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است  می دهد. به طور 

گولدستین، هدف از آینده پژوهی در آموزش عالی، پیش بینی آینده نیست بلکه شناسایی نیروهایی  از نظر 
.)Goldstein, 2006( کاربری ظرفیت آنها برای آموزش عالی است که در حال ایجاد تغییر هستند و فهم   است 
به عبـارت  دیگـر آینده پژوهـی در آمـوزش عالـی بـه معنـای یافتـن چالش هـا و خلـق آینـده مطلـوب بـا طراحـی 
و اجـرای راهبردهـا و اقدامـات در زمینـه محلـی، ملـی و جهانـی اسـت. آینده پژوهـی آمـوزش عالـی بـه  معنـای 
کشـور از نظـر  کشـور و هدایـت آن بـه سـمت ایفـای نقـش هـر چـه بیشـتر در توسـعه  برنامه ریـزی حرکـت علمـی 

اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و علمـی اسـت.
کارآفریـن وجـود دارد، ازجملـه: تجاری سـازی دانش  در ادبیـات نظـری، تعاریـف مختلفـی بـرای دانشـگاه 
 Etzkowitz, 1984, 2003,( ارتبـاط بـا صنعـت )Etzkowitz, 2003, 2013, Guenther & Wagner, 2008(
تولیـد   ،)Etzkowitz et al, 2000, Kirby et al, 2011( بـرای منابـع مالـی  Kirby et al, 2011(، جسـتجو 

اجتماعـی  توسـعه  )Etzkowitz, 2003, 2013, Guerrero et al, 2014(، مشـارکت در  به کارگیـری دانـش  و 
کالرک چنیـن   )Etzkowitz, 2003, Kirby et al, 2011, Guerrero et al, 2014 ( و اقتصـادی منطقـه ای
شـامل  دانشـگاه  سـطوح  تمـام  شـامل  و  اسـت  چندبعـدی  کارآفریـن  دانشـگاه  پدیـده  کـه  کـرد  اسـتدالل 
اخیـر  بحث هـای  زمینـه  در   )1998( کالرک  دیـدگاه  حاضـر  حـال  در  اسـت.  حکومـت  و  آمـوزش  تحقیـق، 
اسـت  آورده  به دسـت  بیشـتری  حمایـت  کارآفریـن،  جامعـه  ظهـور  در  دانشـگاه  نقـش  پیچیدگـی  مـورد  در 
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را  کارآفریـن  واژه دانشـگاه  کالرک در سـال 1998  )Audretsch, 2014, Abreu et al, 2016(. نخسـتین  بـار 
کـرد. وی در مطالعـات طولـی  ح  کنونـی مطـر بـه رشـد جهـان  بـه نبـود قطعیـت و چالش هـای رو  در پاسـخ 
کـه چگونـه پنـج دانشـگاه اروپایـی، در پنـج موقعیـت  گسـترده خـود، در جسـتجوی فهـم ایـن مسـئله بـود  و 
خـود  بتواننـد  کـه  دهنـد  تغییـر  چنـان  را  خـود  گی هـای  ویژ توانسـته اند  مختلـف  کشـورهای  در  و  متفـاوت 
کـه دانشـگاه ها در مسـیر تحـول بـه سـمت سـازگاری  را بـا تغییـرات سـازگار سـازند. او بـه ایـن نتیجـه رسـید 
کارآفریـن بـه پنـج مؤلفـه اساسـی نیـاز دارنـد: 1. هسـته  بـا محیـط بیرونـی و تبدیل شـدن بـه یـک دانشـگاه 
رهبـری قـوی، 2. توسـعه محیـط سـازمانی، 3. متنوع سـازی منابـع مالـی دانشـگاه، 4. هسـته فنـی قـوی، 5. 
کـه توسـط اتزکویتـز )2004 و 2001(  کارآفریـن  کارآفرینـی )Clark, 2004(. چهارچـوب دانشـگاه  ایجـاد فرهنـگ 
توسـعه یافـت، مبتنـی بـر ایـده مارپیـچ سـه گانه اسـت و نـوآوری را به عنـوان یکـی از بردارهـای محـرک روابـط 
گی هـای اصلـی یـک دانشـگاه  گفتـه اتزکویتـز، یکـی از ویژ بیـن دانشـگاه، دولـت و صنعـت تأییـد می کنـد. بـه 
اسـت صنعـت  و  دولـت  بـا  ترکیبـی  سـاختارهای  ایجـاد  از  طریـق  تحقیقـات  نتایـج  تجاری سـازی   کارآفریـن، 

کـه در دانشـگاه های انگلسـتان  گیـب1 )2012( در پژوهـش خـود   .)Etzkowitz, 2017, Schmitz et al, 2017(
راهبـرد، شـیوه  و  راهبـرد )مأموریـت  و  کـه مأموریـت، چشـم انداز  نتیجـه رسـید  ایـن  بـه  انجـام  شـده اسـت، 
کارآفرینـی )بررسـی قابلیت هـا،  حکم رانـی، طراحـی سـازمان، سـازمان دانـش، ارزش هـا، امـور مالـی(، آمـوزش 
)همکاری هـای  سـهام داران  اشـتغال  دانشـجویان(،  حمایـت  نیروهـا،  هدایـت  سـازمان،  اهـداف  بـا  ارتبـاط 
شـرکت های  غ التحصیـالن،  فار اشـتغال  کارآفرینـان،  اشـتغال  تجـاری،  همکاری هـای  منطقـه ای،  و  محلـی 
کـز رشـد،  کارآفرینـی، اسـپین آف هـا، مرا اجتماعـی(، حمایـت از انتقـال دانـش )انتقـال دانـش، سیاسـت های 
کارآفرینی دانشـگاهی(، بین المللی سـازی )فرهنگ مشـارکتی، تحرک  پارک های علم و فناوری، وام و دارایی، 
کشـور( پنـج جنبـه مختلـف  ج از  کارکنـان و دانشـجویان، مشـارکت و ایجـاد شـبکه، توسـعه دانشـگاه ها بـه خـار
گروهی،  کارآفرین را سـازمان پژوهش  کارآفرین هسـتند. اتزکویتز )2017( عناصر اصلی دانشـگاه  یک دانشـگاه 
ایجـاد بنیـان تحقیقاتـی بـا ظرفیـت تجاری سـازی، توسـعه سـازوکارهای سـازمانی به منظـور انتقـال تحقیقات 
بـه بیـرون دانشـگاه به عنـوان دارایـی فکـری حفاظت شـده، ظرفیـت سـازمان دهی بنگاه های درون دانشـگاه 
کـز  و انتقـال آن بـه بیـرون دانشـگاه، تجمیـع عناصـر دانشـگاهی و تجـارت در قالب هـای جدیـد به عنـوان مرا
کرده اسـت. سـناوبلی و همکاران2 )2018( در پژوهشـی، یک بررسـی  تحقیقاتـی دانشـگاهی- صنعتـی معرفـی 
کردن یک چارچوب  کارآفرینی برای فراهـم  نظام منـد از ادبیـات در مـورد روند پیشـرفت دانشـگاه ها به سـمت 
کارآفرین  مفهومـی و یـک برنامـه تحقیقاتـی راهبـردی را ارائـه می دهنـد. پژوهشـگران عوامـل مؤثـر بر دانشـگاه 
اهـداف،  و  قـوی، مأموریـت  کرده انـد: 1- محیـط داخلـی سـازمانی: هسـته مرکـزی  زیـر معرفـی  به صـورت  را 
سـاختار، مدیریـت، رهبـری، هویـت، فرم هـای سـازمانی ترکیبـی، تجاری سـازی دانـش، راهبرد هـا، مدل هـای 

1- Gib 2- Centobelli
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فنـاوری، فرهنگ سـازمانی، نظام هـای تشـویقی  و  پارک هـای علـم  کـز رشـد،  نقـش، تشـویق و حمایـت، مرا
2- محیـط خارجـی: ارتبـاط بـا صنعت،  ارتباط با سیاسـت های دولت، شـبکه ها، ارتباط با جامعه و رسـانه ها 
کارآفرینـی،  توسـعه  بین المللی سـازی،  دانـش،  انتقـال  پژوهـش،  آمـوزش،  کارآفریـن:  دانشـگاه  3- فعالیـت 
کارآفرینـان، ایجـاد  کارآفریـن: سـاختن  هیئت علمـی، توسـعه همکاری هـای راهبـردی 4- عملکـرد دانشـگاه 
کارآفرینانـه، چـاپ مقاالت علمی، انتقـال دانش، تجاری سـازی نتایج تحقیقات،  شـغل هایی بـا مهارت هـای 
کارآفرینانه، مشـارکت در توسـعه  مشـارکت در پروژه هـای بـر پایـه صنعـت، دریافـت پـاداش بـرای پژوهش هـای 
کارآفرینانـه. یافته هـای پژوهـش  اراسـتی و همـکاران1 )2018( عوامـل  اجتماعـی و منطقـه ای، ارتقـای فرهنـگ 
کارآفریـن را بـه سـه دسـته تقسـیم می کنـد. مؤلفه هـای زمینـه ای: شـــرایط  مؤثـر بـر سـطح رشـد دانشـگاه های 
ســیاســـی، اجتماعـی، جمعیت شناسـی، قانونـی و اداری؛ مؤلفه هـای منابـع: مالـی- زیرسـاخت ها، منابـع 
مدیریتـی،  گـروه  از  حمایـت  سیاسـت ها،  و  رویه هـا  چشـم انداز،  و  راهبـرد  فراینـدی:  مؤلفه هـای  انسـانی؛ 
نشـان  یافته هـا  فعاالنـه.  روش شناسـی  بین المللی ســازی،  کارآفرینـی،  رســمی  آمـوزش  ســازمانی،  طراحـی 
کـه دانشـگاه های اسـپانیا در چهـار حـوزه برجسـته هسـتند: بین المللی سـازی، اسـتفاده از روش شناسـی  داد 
گـروه مدیریـت. یعقوبـی و همـکاران )1396( در پژوهـش خـود در  فعاالنـه، مأموریـت و راهبـرد و حمایـت از 
ابتـدا بـا بررسـی چهارچـوب نظـري، سـه حـوزه عوامـل سـاختاري، محتوایـی، زمینـه اي را شناسـایی و سـپس 
بـا اسـتفاده از مصاحبه هـاي نیمه بـاز 25 عامـل از ایـن سـه زمینـه را به عنـوان عوامـل مؤثـر بـر آینـده دانشـگاه 
گسـتردگی  کردنـد. 1-عوامـل سـاختاری )شـامل ارگانیـک  بودن سـاختار، سـاختار علمی،  کارآفریـن شناسـایی 
کـز، امـور آموزشـی، امـور پژوهشـی، امـور مالـی 2-عوامـل محتوایـی )شـامل تشـکیالت، چشـم انداز  قلمـرو مرا
گـی فـردي، مـدل نقـش، تفکـر رهبـري  و رسـالت، اهـداف و راهبـرد، حمایـت مدیـر، فرهنـگ سـازمانی، ویژ
قانونـی- اجتماعی-فرهنگـی،  سیاسـی-اداري،  اقتصادي-مالـی،  فنـاوري،  )شـامل  زمینـه ای  3-عوامـل 
کبـری  کارآفرینـی )AE(، پژوهشـی )AE(، آموزشـی )AE(. ا مقرراتـی، شـبکه هاي نـوآوري، موقعیـت مکانـی، 
کارآفریـن از روش  و همـکاران )1399( در پژوهشـی بـا هـدف شناسـایی و الویت بنـدی مؤلفه هـای دانشـگاه 
کـرده انـد. پژوهشـگران20 مؤلفـه در پنـج مقولـه اصلـی 1. راهبـرد و مدیریت، 2. سـاختارها  فراترکیـب اسـتفاده 
و فرایندهـا، 3. فرهنـگ، 4. نظـام آموزشـی و 5. شـبکه تعامـالت را به عنـوان مؤلفه هـای اصلـی شـکل گیری 
کرده انـد. یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان داد پنـج مؤلفـۀ رهبـری، سـازماندهی  کارآفریـن معرفـی  دانشـگاه 

کارآفرینـی و قوانیـن، دارای باالتریـن وزن و اهمیـت هسـتند. کارآفرینانـه، مدیریـت منابـع، نگـرش 

روش تحقیق� 3
بـر اسـاس روش هـای جدیـد علـم  بـه لحـاظ ماهیـت  از لحـاظ هـدف توسـعه ای-کاربـردی و  ایـن پژوهـش 

1- Errasti et al
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کیفـی  کمـی و  بـا اسـتفاده از ترکیبـی از روش هـای  کـه  کتشـافی محسـوب می شـود  آینده پژوهـی، تحلیلی-ا
گسـترده ادبیات نظری و بررسـی پژوهش های  گردآوری اطالعات، ابتدا به مرور  انجام شـده اسـت. به  منظور 
کارآفرین و آینده پژوهی پرداخته شـد. سـپس با اسـتفاده از روش دلفی فازی در دو  موفق در حوزه دانشـگاه 
کارآفریـن شناسـایی و مـورد  کلیـدی مؤثـر بـر آینـده دانشـگاه  دور بـا اسـتفاده از نظـرات خبـرگان، پیشـران های 
کـه در 16 مقولـه دسـته بندی شـدند. اعضـای  گرفـت. در ایـن بخـش 51 پیشـران شناسـایی شـد  بررسـی قـرار 
کارآفرینـی و آینده پژوهی آموزش عالی  پنـل دلفـی در ایـن پژوهـش تعـداد 21 نفـر از خبـرگان در حوزه مدیریت، 
گلولـه برفی انتخاب شـدند.  کـه بـا اسـتفاده از روش هـای نمونه گیـری غیراحتمالـی شـامل قضاوتـی و  بوده انـد 
کـه در فراینـد انتخـاب نمونـه، ابتـدا محقق بـا اسـتفاده از روش نمونه گیری قضاوتـی افراد نخبه  بدیـن ترتیـب 
کرده  گلوله برفی اسـتفاده  کـرده و در ادامـه بـرای یافتن سـایر افراد متخصص از روش  و صاحب نظـر را انتخـاب 

کـه در آن یـک شـرکت کننده در پژوهـش، مـا را بـه شـرکت کنندگان دیگـر هدایـت می کنـد.  اسـت 
جدول1. مشخصات پانل خبرگان دلفی 

تعدادتخصصسمتردیف

9کارآفرینی عضو هیئت  علمی1

6مدیریت دولتیعضو هیئت  علمی2

1آینده پژوهی عضو هیئت  علمی3

2کارآفرینیرئیس پارک علم و فناوری4

1کارآفرینیرئیس دانشکده5

2مدیریت دولتیدکتری6

به منظورتجزیه وتحلیـل داده هـا از یـک جعبـه ابـزار آینده نگاری شـامل نظر خبـرگان از طریق دلفی فازی، 
کارآفریـن، تحلیـل تأثیـر متقابـل و سـناریو پردازی اسـتفاده شـده اسـت.  تحلیـل روندهـا در حـوزه دانشـگاه 
مفاهیـم اسـتخراجی از روش دلفـی فـازی بـه روش تحلیـل تأثیـر متقابـل و بـا اسـتفاده از نرم افـزار میک مـک 
گرفت، برهم کنش این عوامل بر یکدیگر سـنجیده شـد و پیشـران های راهبردی شناسـایی  مورد تحلیل قرار 
شـدند. نرم افـزار میک مـک جهـت انجـام محاسـبات سـنگین ماتریـس اثـرات متقاطـع طراحی شـده اسـت. 
شناسـایی  نظـر  مـورد  حـوزه  در  مهـم  مؤلفه هـای  و  متغیرهـا  ابتـدا  کـه  اسـت  این گونـه  نرم افـزار  ایـن  روش 
می شـوند، سـپس در ماتریسـی بنـام ماتریـس تحلیـل اثـرات وارد می شـود و میـزان ارتبـاط میـان متغیرهـا بـا 
حـوزه مربـوط، توسـط خبـرگان تشـخیص داده می شـود. متغیرهای موجود در سـطر بر متغیرهـای موجود در 
سـتون بـر اسـاس نمـره داده شـده از جانـب خبـرگان تأثیـر می گذارنـد )Beheshti & Zali, 2011: 47(. شـکل 1 

جایـگاه ایـن متغیرهـا را در نمـوداری دو بعـدی نشـان می دهـد.
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متغیرهای تأثیرگذارمتغیرهای دووجهی

ورودیمخاطره و هدف

تنظیم کننده

کم تأثیرخروجی

متغیرهای مستقل متغیرهای وابسته

ی
ذار

یرگ
تأث

تأثیرپذیری

)Godet, 1991: 100( شکل 1. موقعیت متغیرهای راهبردی در نمودار نرم افزار میک مک

z	 کمتـر تأثیرپذیـر هسـتند. بنابرایـن، سیسـتم متغیرهـای تأثیرگـذار: ایـن متغیرهـا بیشـتر تأثیرگـذار و 
تغییـرات  زیـرا  هسـتند  مؤلفه هـا  بحرانی تریـن  متغیرهـا  ایـن  دارد.  بسـتگی  متغیرهـا  ایـن  بـه  بیشـتر 
کنتـرل بـر ایـن متغیرها بسـیار مهم اسـت. در  سیسـتم بـه میـزان زیـادی بـه آنهـا بسـتگی دارد و میـزان 
که به  شـدت بر سیسـتم تأثیرگذارند.  میان این متغیرها، معمواًل متغیرهای محیطی دیده می شـود 
ج از سیسـتم قـرار دارند و بیشـتر به عنوان  ایـن متغیرهـا توسـط سیسـتم قابل کنتـرل نیسـتند زیـرا خار

عواملـی از ثبـات عمـل می کننـد.

z	 )متغیرهـای دو وجهـی: ایـن ناحیـه دو دسـته متغیـر را دربرمی گیـرد: متغیرهـای ریسـک )راهبـردی
و متغیرهـای هـدف. ایـن متغیرهـا هم زمـان به صـورت تأثیرپذیـر و بسـیار تأثیرگـذار عمـل می کننـد. 
و  کنـش  وا آنهـا،  بـر  تغییـری  و  هـر عمـل  زیـرا  اسـت  آمیختـه  بـا عدم پایـداری  ایـن متغیرهـا  طبیعـت 

تغییـری بـر دیگـر متغیرهـا را بـه دنبـال دارد.
متغیرهـای ریسـک )متغیرهـای راهبـردی(: ایـن متغیرهـا ظرفیـت بسـیار باالیـی جهت تبدیل  شـدن  	

کلیـدی سیسـتم را دارنـد زیـرا به علـت ماهیـت ناپایدارشـان، پتانسـیل تبدیـل  شـدن بـه  بـه بازیگـران 
نقطـه انفصـال سیسـتم را دارنـد.

متغیرهـای هـدف: ایـن متغیرهـا بیشـتر تأثیرپذیـر هسـتند تـا تأثیرگـذار و آنهـا را می تـوان بـا قطعیـت  	
کامـل سیسـتم شناسـایی نمـود. بـا دسـتکاری ایـن متغیرهـا می تـوان به  قابل قبولـی به عنـوان نتایـج 
تغییـرات و تکامـل سیسـتم در جهـت مـورد نظر دسـت یافت. در نتیجه این متغیرهـا نمایانگر اهداف 

ممکـن در سیسـتم هسـتند.



سمانه محمدپور و همکاران 141

z	 متغیرهـای مسـتقل: ایـن متغیرهـا از سـایر متغیرهـای سیسـتم تأثیـر نمی پذیرند و تأثیری هـم  بر آنها
کمـی بـا سیسـتم دارند زیرا نه باعـث توقف یک متغیـر اصلی و نه  ندارنـد. ایـن متغیرهـا ارتبـاط بسـیار 

باعث تکامل و پیشـرفت یک متغیر در سیسـتم می شـوند.

z	 .متغیرهـای تأثیرپذیـر یـا وابسـته: ایـن متغیرهـا تأثیرگـذاری پاییـن و تأثیرپذیـری بسـیار باالیـی دارنـد
بنابرایـن نسـبت بـه تکامـل متغیرهـای تأثیرگـذار و دووجهـی بسـیار حسـاس هسـتند، به عبارت دیگـر 

ایـن متغیرهـا خروجـی سیسـتم هسـتند.

z	 متغیرهـای تنظیمـی: ایـن متغیرهـا می تواننـد به صـورت احـکام ثانویه اهداف ضعیف و یـا متغیرهای
.)Salmani et al, 2016: 9( ثانویـه عمـل نمایند

خروجـی مربـوط بـه نرم افـزار میک مـک به عنـوان ورودی نرم افـزار سـناریو  ویزارد محسـوب می شـود. پس 
نرم افـزار  بـه  را  بـه آن  ارائـه سـناریو ها، داده هـای مربـوط  راهبـردی، به منظـور  از مشخص شـدن متغیرهـای 
سـناریو  ویـزارد منتقـل و در نهایـت سـناریو ها بـا اسـتفاده از نرم افـزار سـناریو  ویـزارد طراحـی شـد. سـناریو ها، 
کـه تصاویـری بدیـل از آینده هـای باورپذیـر در حـوزه مـورد نظـر  جان مایـه فعالیت هـای آینده نگارانـه هسـتند 
ح  کلیـدی، رویدادهـا و پیامدهـا را نیـز در سراسـر روایـت خـود شـر را ترسـیم می کننـد، درحالیکـه تصمیمـات 
می دهنـد Carbonell et al, 2017: 16( (. سـناریو ها، توصیـف موقعیت هـای آینـده و رویدادهـای ممکـن در 
کنونـی خـود بـه  سـوی آینده هـای بدیـل  کـه شـخص بتوانـد از موقعیـت  آن موقعیت هـا هسـتند، به گونـه ای 

کند. حرکـت 

یافته های پژوهش� 4
کارآفریـن و تشـکیل  در ابتـدا پـس از مطالعـه و تحلیـل و بررسـی پژوهش هـای موفـق در حـوزه دانشـگاه 
کارآفرینـی و آینده پژوهـی 51 پیشـران  پنـل دلفـی و اسـتفاده از نظـرات 21 نفـر از خبـرگان در حـوزه مدیریـت، 
نرم افـزار  بـا  متقابـل  تأثیـر  تحلیـل  روش  سـپس   .)2 )جـدول  شـدند  دسـته بندی  گـروه   16 در  و  شناسـایی 
کار  کارآفریـن بـه  میک مـک به منظـور اسـتخراج پیشـران های راهبـردی اثرگـذار بـر وضعیـت آینـده دانشـگاه 

گرفتـه شـد.
کارآفرین، نتایج دلفی فازی )منبع: یافته های محقق( کلیدی مؤثر بر آینده دانشگاه  جدول 2. پیشران های 

مقدار دی فازی شده 
هر سؤال درصد اجماع مقدار وزن رتبه شاخص ها پیشران ها ف

ردی

4.7055767 84/7058824 0/30916275 3 ساختار سازمانی پویا

ساختار سازمانی 
کارآفرین

14.4108526 67/7058824 0/25916275 19
طراحی مجدد ساختارها و 

فرایندها

4.3773357 63/8235294 0/22077668 25 ارتباطات همه جانبه
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ادامه جدول 2

مقداردی فازی شده 
هر سؤال درصد اجماع مقدار وزن رتبه شاخص ها پیشران ها ف

ردی

4.8707912 80/3529412 0/30629822 5
حمایت و تعهد مدیریت به 

کارآفرینی مدیریت 
کارآفرین و 

جامعه محور
2

4.6707152 70/5882353 0/25917189 6 کارآفرینانه نظارت و ارزیابی 

4.5027123 72/9411765 0/2840688 11 الگوی حکم رانی بازارمحور

4.7099612 75/9411765 0/29241194 8 کارآفرینانه و آینده نگر چشم انداز 
چشم انداز 
و مأموریت 
کارآفرینانه

3
4.5767081 76/4705882 0/30091807 22 کارآفرینانه مأموریت 

4.5108374 72/568235 0/27811259 12 کارآفرینانه اهداف و راهبرد های 

4.8508821 83/9411765 0/30241194 4 کید بر توسعه پایدار تأ

4.8408864 85/3529412 0/31268731 2 کارآفرینانه برنامه درسی 

آموزشی 
کارآفرینانه

4
4.2767085 68/8235294 0/26077668 17

به کارگیری روش ها و 
فناوری های جدید

4.7707912 78/5882353 0/29917189 6 کارآفرینانه تدریس و ارزیابی 

4.5707912 78/7058854 0/26744597 16
آموزش موضوعات مربوط به 

پایداری

4.8055112 84/7058824 0/30916275 3 فعالیت های پژوهشی کارآفرینانه

پژوهشی 
کارآفربنانه

5
4.2430915 63/8235294 0/22599548 26 نیازسنجی

4.5027621 72/9411765 0/2240688 11 پژوهش های مشترک با صنعت

4.9027621 88/2352941 0/31447994 1 تجاری سازی دانش و فناوری

4.5027615 69/5882353 0/26756987 18
جذب منابع انسانی خالق 

و نوآور
مدیریت منابع 
کارآفرین انسانی 

64.7365215 77/9411765 0/29366785 7
آموزش و توانمندسازی 

کارآفرینانه

4.3108354 62/7058824 0/22143445 24 کارآفرینی ارتقاء با رویکرد 

4.7099612 75/9411765 0/29241194 8 کارآفرینانه سرمایه گذاری 

منابع مالی 
کارآفرین و پایدار

7
4.4365227 66/2941176 0/24325661 20 کارآفرینانه فعالیت های مالی 

4.4108345 69/5882353 0/26988871 17 حمایت مالی و تخصیص بودجه

4.5027572 70/8235294 0/26320939 15
تنوع، پایداری و خوداتکایی در 

منابع مالی

4.5707912 69/7058824 0/26744848 16 کارآفرینی فرهنگ حامی  فرهنگ 
کارآفرینی و 

پایداری
84.5027123 52/9411765 0/2540688 11 نگرش های فرهنگی

4.6586715 74/7058824 0/28258873 9 ترویج فرهنگ پایداری
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ادامه جدول 2

مقداردی فازی شده 
هر سؤال درصد اجماع مقدار وزن رتبه شاخص ها پیشران ها ف

ردی

4.014910 66/7058824 0/3054445 31 سیستم های مدیریت یکپارچه  فناوری های 
نوین اطالعاتی و 

ارتباطی
94.7055156 86/3529412 0/31268731 2 سیستم های نوین اطالعاتی

4.2099615 63/588235 0/22619209 28 سیستم  های پشتیبان تصمیم

4.1773387 62/1764706 0/21025261 27
کارآفرینان به عنوان  معرفی 

الگوی نقش مدل های نقش 
و سیستم پاداش

10
4.5586792 65/1764706 0/24367637 21 پاداش های مادی و غیرمادی

4.8027569 84/7053824 0/30952275 3 کارآفرینی کز  ایجاد و توسعه مرا

کارآفرینی کز  مرا 114.6408854 72/9411765 0/2840688 14 کمک به تجاری سازی

4.2767085 68/8235294 0/26077668 17 نقش آموزشی

4.6586715 74/7058824 0/28258873 9 کارآفرینی حمایت دولت از 

حمایت دولت 12
4.5707944 72/9411765 0/28409772 10 حمایت های مالی و اعتباری

4.1365257 71/4705882 0/26455866 29 سیاست های راهبردی دولت

4.5027123 72/9411765 0/2840688 11
قوانین حمایت از مالکیت 

معنوی

4.0149121 64/7058824 0/3143445 30 آئین نامه ها و مقررات
عوامل اقتصادی 13

4.0646422 72/588235 0/27812559 12 تدوین نقشه جامع اقتصادی

4.5027572 70/8235294 0/26320939 15
کارآفرینی در  ترویج فرهنگ 

جامعه عوامل 
اجتماعی- 

فرهنگی
144.0049105 62/7058824 0/3004441 32 تغییر نگرش صنعت به دانشگاه

4.7365219 79/9411765 0/29966755 6 توجه به محیط زیست

4.8027156 85/3529412 0/28268731 2 توسعه ارتباطات و شبکه سازی

ارتباط متعهدانه 
صنعت و 
دانشگاه

15
4.3430954 63/9411765 0/23782432 23 کز بازاریابی ایجاد مرا

4.5773312 71/588235 0/27141355 13
انعطاف پذیری ساختارها و 

فرایندها

4.7099605 79/9411761 0/29141192 8 توسعه نوآوری باز

4.4108526 69/7058821 0/25916212 19 به کارگیری دانش بین المللی
بین المللی سازی 16

4.6707941 78/9411765 0/28959772 10 ارتباطات بین المللی

میزان اثرگذاری و اثرپذیری روندها بر یکدیگر. 4-1
خروجـی اول نرم افـزار رتبه بنـدی، میـزان اثرگـذاری و اثرپذیـری روندهـا بـر اسـاس جمـع فعـال و غیرفعـال آنهـا 
اسـت. در ماتریـس، تأثیـر متقابـل مجمـوع اعـداد سـطرها هـر متغیـر به عنـوان میـزان تأثیرگـذاری و مجمـوع 
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نـام اختصـاری  سـتونی هـر متغیـر، میـزان تأثیرپذیـری آن را از متغیرهـای دیگـر نشـان می دهـد. همچنیـن 
متغیرهـا در نرم افـزار میک مـک در جـدول 3 آمـده اسـت.

جدول 3. رتبه بندی متغیرها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

به
نام رت

میزان نام متغیراختصاری
بهتأثیرگذاری

رت

میزان نام متغیر
تأثیرپذیری

1MGM112پژوهش های مشترک با صنعت1071الگوی حکم رانی بازارمحور

2IERM
کارآفرینان به عنوان الگوی  معرفی 

نقش
109سیاست های راهبردی دولت1032

3CIAUکارآفرینانه1023تغییر نگرش صنعت به دانشگاه 104نظارت و ارزیابی 

4ACHR102تدوین نقشه جامع اقتصادی1014جذب منابع انسانی خالق

5SMCE
حمایت و تعهد مدیریت به 

کارآفرینی
کارآفرینانه995 101مأموریت 

6UIK101سیستم های یکپارچه مدیریتی996به کارگیری دانش بین المللی

7DIAUکارآفرینی977توسعه ارتباطات و شبکه سازی کز  101ایجاد و توسعه مرا

8FEVکارآفرینانه و آینده نگر 101سیستم های اطالعاتی نوین978چشم انداز 

9EMکارآفرینانه 99حمایت مالی و تخصیص بودجه979مأموریت 

10CKTکارآفرینانه9710تجاری سازی دانش و فناوری 99سرمایه گذاری 

11CLSI
تدوین قوانین حمایت از مالکیت 

فکری
کارآفرینانه و آینده نگر9611 98چشم انداز 

12GSPکید بر توسعه پایدار9612سیاست های راهبردی دولت 98تأ

13DOI98تنوع و پایداری در منابع مالی9513توسعه نوآوری باز

14ECکارآفرینی کارآفرینی9414فرهنگ حامی  98ارتقاء با رویکرد 

15EOS97طراحی مجدد ساختارها و فرایندها9415ساختار سازمانی پویا

16PSC9416ترویج فرهنگ پایداری
آموزش موضوعات مربوط به 

پایداری
97

17MIS96کمک به تجاری سازی9417سیستم های یکپارچه مدیریتی

18ESGکارآفرینانه کارآفرینانه9318اهداف و راهبرد های  95تدریس و ارزیابی 

19EEATکارآفرینانه 95پاداش های مادی و غیرمادی9319تدریس و ارزیابی 

20FSBA95سیستم های پشتیبان تصمیم9320حمایت مالی و تخصیص بودجه

21EETکارآفرینانه 94توسعه نوآوری باز9221آموزش و توانمندسازی 

22EVMکارآفرینانه 94ساختار سازمانی پویا9222نظارت و ارزیابی 

23EDECکارآفرینی کز  کز بازاریابی9223ایجاد و توسعه مرا 94ایجاد مرا

24ESDکید بر توسعه پایدار 93الگوی حکم رانی بازارمحور9224تأ

25GSEA
حمایت دولت از فعالیت های 

کارآفرینانه
92جذب منابع انسانی خالق9225
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ادامه جدول 3

به
نام رت

میزان نام متغیراختصاری
بهتأثیرگذاری

رت

میزان نام متغیر
تأثیرپذیری

26ERAکارآفرینانه 91ارتباطات بین المللی9126فعالیت های پژوهشی 

27DECPکارآفرینانه9127تدوین نقشه جامع اقتصادی 90برنامه درسی 

28VSFکارآفرینانه9028تنوع و پایداری در منابع مالی 89فعالیت های مالی 

29RSPکارآفرینانه9029طراحی مجدد ساختارها و فرایندها 88اهداف و راهبرد های 

30CCکارآفرینانه8930ارتباطات همه جانبه 88فعالیت های پژوهشی 

31NA8931نیازسنجی
انعطاف پذیری ساختارها و 

فرایندها
88

32NMR8932پاداش های مادی و غیرمادی
حمایت دولت از فعالیت های 

کارآفرینانه
85

33LR85نیازسنجی8933آئین نامه ها و مقررات

34NTM84تجاری سازی دانش و فناوری8934روش ها و فناوری های جدید

35ECUکارآفرینانه کارآفرینی در جامعه8835برنامه درسی  84ترویج فرهنگ 

36IC84حمایت های مالی و اعتباری8836ارتباطات بین المللی

37NIS83به کارگیری دانش بین المللی8737سیستم های اطالعاتی نوین

38CMU83روش ها و فناوری های جدید8638فرهنگ سازی در دانشگاه

39DECSکارآفرینی در جامعه 83توجه به محیط زیست8639ترویج فرهنگ 

40FSP
انعطاف پذیری ساختارها و 

فرایندها
82ترویج فرهنگ پایداری8440

41CFS81توسعه ارتباطات و شبکه سازی8441حمایت های مالی و اعتباری

42EFAکارآفرینانه 8442فعالیت های مالی 
تدوین قوانین حمایت از مالکیت 

فکری
80

43EIکارآفرینانه 80نقش آموزشی8343سرمایه گذاری 

44ER8144نقش آموزشی
کارآفرینان به عنوان الگوی  معرفی 

نقش
79

45EMCکز بازاریابی 79آئین نامه ها و مقررات8145ایجاد مرا

46CRI78تغییر نگرش صنعت به دانشگاه8046پژوهش های مشترک با صنعت

47AE8047توجه به محیط زیست
حمایت و تعهد مدیریت به 

کارآفرینی
77

48PEAکارآفرینی کارآفرینی7848ارتقاء با رویکرد  76فرهنگ حامی 

49TTS
آموزش موضوعات مربوط به 

پایداری
کارآفرینانه7649 76آموزش و توانمندسازی 

50AC76ارتباطات همه جانبه7650کمک به تجاری سازی

51DSS73فرهنگ سازی در دانشگاه7551سیستم های پشتیبان تصمیم
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تحلیل سیستم� 5
کلیـدی و مهم تریـن عناصـر مؤثـر  گی هـا، سـاختار، متغیرهـای  هـدف نهایـی تحلیـل سـاختاری، شـناخت ویژ
بـر سیسـتم اسـت. در ماتریـس متقاطـع، جمـع اعـداد موجـود در سـطر بـرای هـر متغیـر، بیانگـر جمـع فعـال 
اسـت و میـزان تأثیرگـذاری آن عامـل را نشـان می دهـد و جمـع اعـداد موجـود در سـتون، نیـز بیانگـر جمـع 
کنـش متغیرهـا در  فعـال و غیرفعـال اسـت و میـزان تأثیرپذیـری آن عامـل را نشـان می دهـد. نحـوه توزیـع و پرا
کـی از میـزان پایـداری یـا ناپایـداری سیسـتم مـورد مطالعـه اسـت. در سیسـتم پایـدار  کندگـی، حا صفحـه پرا
کنـش متغیرهـای به صـورت حـرف L انگلیسـی اسـت، امـا در سیسـتم ناپایـدار، وضعیـت پیچیده تـر اسـت  پرا
کندگـی قـرار دارنـد و در بیشـتر مواقـع، حالـت بینابینـی از تأثیرگـذاری  و عوامـل حـول قطـر مرکـزی صفحـه پرا
کـه ارزیابـی و شناسـایی عوامـل اصلـی را دشـوار می نمایـد. شـکل 2 نقشـه  و تأثیرپذیـری را نشـان می دهنـد 

کندگـی متغیرهـا و جایـگاه آنهـا در محـور تأثیرگـذاری- تأثیرپذیـری را نشـان  می دهـد. پرا

کندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری-تأثیرپذیری شکل 2. نقشه پرا
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شناسایی پیشران های راهبردی و ارائه سناریو ها� 6
متغیرهـای  یافتـن  در  گام  نخسـتین  آنهـا  رتبه بنـدی  اسـاس  بـر  تأثیرپذیـر  و  تأثیرگـذار  متغیرهـای  مقایسـه 
راهبـردی اسـت. بـر  اسـاس خروجـی تحلیـل تأثیـر متقابـل، چهـار پیشـران راهبردی اسـتخراج شـد )شـکل 2(: 
کید بر توسـعه پایدار. بعد  سیاسـت های راهبـردی دولـت، توسـعه نـوآوری بـاز، الگـوی حکم رانی بازارمحـور، تأ
گردیـد )جـدول 3( و سـپس از خبرگان خواسـته  شـده  از آن بـرای هـر یـک از متغیرهـا، 3 سـناریو  محتمـل ارائـه 
کیفـی از تأثیـر شـدید تقویت کننـده تـا تأثیـر شـدید محدودکننـده )3+ تا 3-( تأثیـر عناصر  تـا بـر اسـاس مقیـاس 

کـرده تـا در نهایـت محتمل تریـن سـناریو ها بـه  وسـیله نرم افـزار اسـتخراج شـد. سـناریو ها را بررسـی 
جدول 4. سناریو های مربوط به پیشران های راهبردی )منبع: یافته های محقق(

سناریو  وضعیت احتمالی عناصر متغیر راهبردی

سیاست های راهبردی دولت افزایش می یابد خوش بینانه A1
سیاست های

راهبردی دولت
سیاست های راهبردی دولت تا حدودی بهبود می یابد بینابین A2

سیاست های راهبردی دولت خیلی محدود انجام می شود بدبینانه A3

کامل توسعه می یابد نوآوری باز به طور  خوش بینانه B1

نوآوری باز تا حدودی توسعه می یابدتوسعه نوآوری باز بینابین B2

نوآوری باز به طور محدود توسعه می یابد بدبینانه B3

کامل انجام می شود الگوی حکم رانی بازارمحور به طور  خوش بینانه C1
الگوی حکم رانی 

بازارمحور
الگوی حکم رانی بازارمحور تاحدودی انجام می شود بینابین C2

الگوی حکم رانی بازارمحور خیلی محدود انجام می شود بدبینانه C3

کید بر توسعه پایدار افزایش می یابد تأ خوش بینانه D1

کید بر توسعه پایدار کید بر توسعه پایدار تا حدودی بهبود می یابدتأ تأ بینابین D2

کید بر توسعه پایدار عدم تأ بدبینانه D3

بـا توجـه بـه تعـداد توصیف گرهـا )4 متغیـر( و تعداد سـناریو  محتمل برای آنها )3(، تعداد 81 سـناریو  برای 
کـه از ایـن تعـداد، 4 سـناریو  بـا سـازگاری قـوی، 40 سـناریو  بـا سـازگاری  ایـن پژوهـش اسـتخراج شـد )3*3*3( 

ضعیـف و 37 سـناریو  نیـز ناسـازگار بودنـد. جـدول 5 سـناریو های بـا سـازگاری قوی را نشـان می دهد.
گاری قوی پژوهش جدول 5. سناریو های با ساز

سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1عنصر

A2: بهبودA2: بهبودA1: افزایشA1: افزایشسیاست های راهبردی دولت

B3: محدودکنندهB3: محدودکنندهB3: محدودکنندهB1: کاملتوسعه نوآوری باز

C1: کاملC1: کاملC1: کاملC1: کاملالگوی حکم رانی بازارمحور

کید بر توسعه پایدار D3: عدم حمایتD2: بهبودD2: بهبودD1: افزایشتأ



148 شناسایی و تحلیل پیشران های راهبردی…

کارآفریـن، سـناریو ی اول  طبـق خروجـی نرم افـزار سـناریو  ویـزارد، بهتریـن سـناریو  بـرای آینـده دانشـگاه 
کامـل حکم رانـی بازارمحور و  کامـل نـوآوری بـاز، الگوی  یعنـی افزایـش سیاسـت های راهبـردی دولـت، توسـعه 

کیـد بـر توسـعه پایـدار اسـت. در بخـش نتیجه گیـری در مـورد ایـن عوامـل بحـث خواهـد شـد. افزایـش تأ

بحث و نتیجه گیری� 7
طراحـی  و  کارآفریـن  دانشـگاه  آینـده  بـر  مؤثـر  راهبـردی  پیشـران های  شناسـایی  هـدف  بـا  پژوهـش  ایـن 
سـناریو های آن، بـا بهره گیـری از رویکـرد آینده پژوهـی انجـام شـده اسـت. بـا اسـتفاده از روش هـای بررسـی 
کلیـدی مؤثـر بـر آینـده  اسـناد و مـدارک، دلفـی فـازی، تحلیـل تأثیـر متقابـل و سـناریو  پردازی، پیشـران های 
کارآفریـن شناسـایی و در نهایـت چهـار پیشـران راهبـردی سیاسـت های راهبـردی دولـت، توسـعه  دانشـگاه 
کار سناریو نویسـی  کید بر توسـعه پایدار اسـتخراج شـد. لذا اسـاس  نـوآوری بـاز، الگـوی حکم رانـی بازارمحور، تأ
گذاشـته شـد. در نهایت چهار سـناریو  با سـازگاری قوی به عنوان سـناریو های آینده دانشـگاه  بر این متغیرها 
افزایـش  یعنـی  اول  کارآفریـن، سـناریو ی  آینـده دانشـگاه  بـرای  بهتریـن سـناریو   گردیـد.  کارآفریـن مشـخص 
کیـد بـر  کامـل حکم رانـی بازارمحـور و افزایـش تأ سیاسـت های راهبـردی دولـت، توسـعه نـوآوری بـاز، الگـوی 

توسـعه پایـدار اسـت. در ادامـه ایـن پیشـران ها معرفـی می گـردد.

- سیاست های راهبردی دولت
اسـت.  کارآفریـن  دانشـگاه  توسـعه  و  سـاخت  در  مولفه هـا  مهم تریـن  از  یکـی  دولـت  راهبـردی  سیاسـت های 
کسـب وکار و ایجـاد  دولـت و سـازمان های قانون گـذار می تواننـد بـا وضـع آیین نامه هـا و مقـررات در مـورد قوانیـن 
کارآفرینی هـا و  کثـر  کـه ا کارآفرینـی در دانشـگاه ها باشـند. از آن جایـی  حقـوق مالکیـت معنـوی، زمینه سـاز بـروز 
کاال و خدمـات فرهنگـی مربـوط اسـت، چنان چـه قوانیـن  خالقیت هـا در رشـته های علـوم انسـانی بیشـتر بـه 
کارآفرینی دانشـگاهی از بین  کپی رایـت و مالکیـت معنوی وضع نشـود، انگیزه بـرای  محکمـی بـرای رعایـت حـق 
کردن نقایص بازار، حذف قواعد  مـی رود )Rezaei et al, 2013(. همچنیـن دولت هـا می تواننـد از طریـق برطرف 
و مقـررات مبهـم، ارائـه منابـع مــالی الزم بـرای انجـام اقدامـات و پژوهش هـای نوآورانــه، ایجـاد زیرسـاخت های 
تجاری سـازی  دانشـگاه ها جهـت  بـه  بودجـه  اختصـاص  کارآفرینـی،  از  قوانیـن حمایـت  کـردن  تسـهیل  الزم، 
ایده های علمی، خط مشـی های مالیــاتی، سـاده ســازی مراحــل اداری، رفع موانع و مشـکالت ارائه تسـهیالت 
کز رشـد، ارائــه انگیزه های مالیاتی و مشـاوره های مدیریتی، آزادسـازی سیاسـت بازرگانی و  مالی، حمایــت از مرا
کـردن زیرسـاخت های علمی، دسترسـی به آخریـن فناوری هـای روز،  اتخـاذ یـک خط مشـی مالـی منظـم، مهیـا 
کشـور، اقدام برای دسـتیابی به فناوری های نوین، وجود قوانین حمایت از ثبت  ایجاد شـبکه های نوآوری در 
 Kirby et al (2011)، Bronstein & .کننــد کمــک  کارآفریـن شـدن دانشـگاه ها  کارآفرینـی و  اختراعـات بـه رشـد 
 Reihlen (2014)، Albulescu et al., (2014) ، Coyle et al., (2014)، Guerrero et al (2015)، Etzkowitz
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Schmitz et al (2017)، Ratten (2017)،  al (2017) Rudenko et، Wynn and Jones (2017) ،(2017) در 

کارآفریـن اشـاره کرده اند. پژوهش هـای خـود بـه نقـش دولـت در توسـعه دانشـگاه 

- توسعه نوآوری باز
کمـی بـه آن شـده و در عیـن  حـال اهمیـت بسـیار  کارآفریـن توجـه بسـیار  کـه در تحقیقـات دانشـگاه  مؤلفـه ای 
کـه می پنـدارد سـازمان می توانـد و بایـد از ایده هـای  زیـادی دارد، نـوآوری بـاز اسـت. نـوآوری بـاز پارادایمـی اسـت 
خارجـی و مسـیرهای داخلـی و خارجـی بـه بـازار بـه  خوبـی اسـتفاده نمایـد. در ایـن پارادایـم مرزهـای بیـن یـک 
کند.  بنـگاه و محیطـش نفوذپذیرتـر می شـوند و نـوآوری می توانـد بـه  راحتی به بیرون و درون بنـگاه جریان پیدا 
ج از  کـه شـرکت ها می تواننـد عـالوه بـر ایده هـای درون سـازمانی، از ایده هـای خـار در نـوآوری بـاز فـرض می شـود 
سـازمان نیـز بهره منـد شـوند. بـه  ایـن  ترتیـب مرزهـای بیـن شـرکت ها و محیـط اطـراف آن نفوذپذیرتـر می شـوند 
سراسـر  در  برتـر  کارآفریـن  دانشـگاه های  کـه  اسـت  داده  نشـان  مطالعـات   .)Madhooshi & kiajuri, 2018(
کسـب وکاری هسـتند تا روان سـازی و  کـرده و بـه دنبـال مدل هـای  دنیـا، از ایـن ایـده جدیـد بـه  شـدت اسـتقبال 
کنند.  تسـهیل گری الزم را در زمینـه مشـارکت فعـال بـا شـرکت های مشـغول در فـاز اول نـوآوری بـه  خوبـی فراهـم 
کشـور قـادر خواهـد بـود بـا ایجـاد تعاملـی پویـا و دوسـویه  طـرح ملـی نـوآوری بـاز بـا ایجـاد تعاملـی پویـا و بـاز در 
کشـور به خصـوص دانشـگاه ها،  کارفرمایـان تولیـدی، تمامـی ظرفیت هـای نهفتـه  نـوآوری و  میـان صاحبـان 
کارآفرینـان نـوآور را در خدمـت حـل مشـکالت صنعـت و تولیـد  اسـاتید، دانشـجویان، صاحبـان ایده هـای برتـر و 
کاهـش موانـع نـوآوری بـاز، بایـد از طریـق برگـزاری همایش هـا، سـمینارها  قـرار دهـد )Hefdah tan, 2011(. بـرای 
کـرد. ایجاد  گاهـی از نیازها اقدام  و نشسـت های مشـترک میـان دانشـگاه و شـرکای خارجـی همچـون صنایـع و آ
ج بـه داخـل یـا از  دفاتـر همـکاری در ایـن زمینـه می توانـد باعـث تقویـت اعتمـاد و تسـریع جریـان دانـش از خـار
گـردد. ایجـاد سـاختارهای شـبکه ای مبتنـی بـر اعتمـاد بـه  جـای سـاختارهای سلسـله مراتبی،  ج  داخـل بـه خـار
امـکان مبادلـه و انتقـال دانـش میـان محققیـن و اسـاتید درون دانشـگاه بـا شـرکای بیرونی مانند دانشـگاه های 
دیگـر و بخـش صنعتـی را افزایـش می دهـد. ایجـاد زیرسـاخت های ارتباطـی و اطالعاتـی دانشـگاه و افزایش توان 
دانشگاه ها در حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات و دسترسی به فناوری های نو در این عرصه و همچنین 
دسترسـی آسـان تر بـه منابـع اطالعاتـی و ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای همـکاری اسـاتید بـا سـایر دانشـگاه های 
 Savetpanuvong and Pankasem (2014) Carayannis et al (2016),،Cesaroni and برتـر دنیـا بـا یافته هـای
 Piccaluga (2016) ،Kirs et al (2017)، Marzocchi et al (2017)، Secundo et al (2017), Brown (2016)

Etzkowitz (2017), Schmitz et al (2017)، Budyldina (2018) همخوانـی دارد.

- الگوی حکم رانی بازارمحور
کـه از طریـق آنهـا ذی نفعـان متعـدد دانشـگاهی  کیـد دارد  حکم رانـی دانشـگاهی بـر قوانیـن و سـازوکارهایی تأ
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بـر تصمیمـات اتخاذشـده تأثیـر می گذارنـد. در محیـط آمـوزش عالـی، ایـن نـوع حکم رانـی بـه اعمـال رسـمی و 
کـه بیانگر حقوق و مسـئولیت های  غیررسـمی قـدرت در چارچـوب قوانیـن، سیاسـت ها و مقرراتـی اشـاره دارد 
دسـت اندرکاران مختلـف دانشـگاهی اسـت و ایـن بازیگـران متعـدد دانشـگاهی، تحـت لـوای قانـون بـا هـم در 
که حکم رانی دانشـگاهی، روابط درونی، روابط بیرونی،  گفت  تعامل هسـتند )Marginson, 2013(. می توان 
فصـل مشـترک بیـن دنیـای درونـی دانشـگاه و محیـط بزرگ تـر همچـون دولـت محلـی را دربرمی گیـرد. هینـز 
)2000( حکم رانـی در محیـط دانشـگاهی را دارای دو مؤلفـه درونـی و بیرونـی می دانـد. حکم رانـی بیرونـی در 
اینجـا مشـتمل بـر ایفـای نقـش بازیگـران و سیاسـت گذاران بیرونـی دانشـگاه و تأثیـر آنها بر دانشـگاه ها از طریق 
کمـه و شـوراهای دانشـگاهی اسـت. از  طـرف دیگـر حکم رانـی درونـی دانشـگاه به واسـطه نقش هـا و  هیئـت حا
)Ghorchian & Ahmadi, 2014( .مسـئولیت ها و اقتـدار اعضـای هیئـت  علمـی و مدیـران شـناخته می شـود 

کـم بروکراسـی و  عـده ای معتقدنـد الگوهـای خودگـردان دانشـگاهی اغلـب متـرادف بـا بدتـر شـدن آمـوزش، ترا
که  بی اعتمـادی بیـن دولـت، دانشـگاه ها و جامعـه شـده اسـت. در مقابـل، الگوهـای بازارمحـور ادعـا می کنند 
کـه به عنـوان شـرکت های اقتصـادی در داخـل و بـرای بازارهـای منطقـه ای یـا جهانی عمل  دانشـگاه ها زمانـی 
کارآفرینـی، به عنـوان اصـول سـازمانی  کتیک هـای  می کننـد، از اثربخشـی بیشـتری برخوردارنـد در حالی کـه تا
گرفتـه می شـوند. جانـق بلـود به عنـوان مثـال سیاسـت های بازاری شـدن را سیاسـت هایی  قانونـی، در نظـر 
کیفیـت و  کـه هدفشـان، تقویـت انتخـاب دانشـجویان و آزادسـازی بازارهـا به منظـور افزایـش  تعریـف می کنـد 
تنـوع خدمـات ارائـه  شـده اسـت. در ایـن چهارچـوب، دانشـگاه ها بـرای جـذب دانشـجویان و منابـع مالـی بـا 
کارآفریـن در نظـر می گیرنـد  یکدیگـر رقابـت می کننـد. مدیـران دانشـگاه ها خـود را در نقـش یـک تولیدکننـده یـا 
کـه توسـط مؤسسـات  بنابرایـن رهبـری سـازمانی  ارائـه می دهنـد.  بـه دانشـجویان  را  آموزشـی  کـه خدمـات 
و  کارآفریـن  دانشـگاه  آن،  پـس  از  اسـت.  اصلـی  گی هـای  ویژ از  یکـی  می شـود،  داده  نشـان  عالـی  آمـوزش 
 .)Clark, 1998( گفتمـان فعلـی تسـلط یافته انـد مفاهیـم مرتبـط بـا آن در زمینـه حکم رانـی بنـگاه تجـاری بـر 
کمیـت، تشـکیل  به طـور خالصـه الگـوی حکم رانـی بازارمحـور و شبه شـرکتی یعنـی مجـزا بـودن مدیریـت از حا
کارکنـان در حکم رانی و تشـکیل  کارکنـان، حـق عضویت  کمیته هـای تخصصـی، حـق انتخـاب مدیـران توسـط 
 Urbano & Guerrero (2013), Williams and Kluev (2014), Bikse et al (2016), هیئت مدیـره. 

,Guerrero et al (2016), Shah et al (2018) در پژوهـش خـود بـه ایـن مؤلفـه اشـاره  کرده انـد.

کید بر توسعه پایدار - تأ
که  گـزارش انجمـن بین المللـی حفاظـت از منابـع طبیعـیIUCN( (، توسـعه پایدار توسـعه ای اسـت  بـر اسـاس 
کـردن به توانایی نسـل های آینـده در تأمین نیازهایشـان برآورده  کنونـی را بـدون خدشـه وارد  نیازهـای نسـل 
سـازد )Mirshjaeian & Rahbar, 2010(. توسـعه پایـدار بـه  معنـای تلفیـق اهـداف اقتصـادی، اجتماعـی و 
بـرای  آتـی  نسـل های  توانایـی  بـه  آسـیب  بـدون  فعلـی،  انسـان  رفـاه  کثرسـازی  حدا بـرای  زیسـت محیطی 
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بـرآوردن نیازهایشـان اسـت )OECD, 2001(. نقـش آمـوزش در پیشـبرد مفاهیـم توسـعه پایـدار، به خصـوص 
زیـرا در بقـای جامعـه و  بـه شـمار مـی رود، مهـم اسـت  از اصـول مهـم توسـعه  آمـوزش یکـی  کـه  ایـن نظـر  از 
کـه می تواننـد ارتقـای توسـعه  کلـی معیارهایـی  محیـط و رفتـن به سـوی یـک آینـده پایـدار نقـش دارد. به طـور 
کننـد، عبارت انـد از: 1- انتخـاب رویکـرد میان رشـته ای در آمـوزش: آمـوزش میان رشـته ای،  پایـدار را تسـهیل 
گیـران در آن، رشـته های دانشـگاهی مختلـف را تحلیـل می کننـد و رابطـه بیـن نظریـه  کـه فرا آموزشـی اسـت 
و عمـل، دانـش سـنتی و فنـاوری جدیـد، دانشـگاه و جامعـه، جامعـه و منطقـه، منطقـه و جامعـه جهانـی بـا 
کـردن مفاهیـم توسـعه پایـدار در برنامه ریزی درسـی: از زمانی  رویکـردی نظام منـد روشـن تر می شـود. 2- وارد 
کـه توسـعه بـر رشـد اقتصـادی و مسـائل محیطـی متمرکـز شـده، بعـد اجتماعـی آن بـه فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت. آمـوزش بایـد نتیجـه مطلـوب داشـته باشـد و در راسـتای ارتقـای توسـعه پایـدار، به صورتـی انجـام شـود 
کـه باهـم تعامـل دارنـد بـه عمـل آیـد. 3- قبول  گونـی  گونا کـردن ابعـاد  کـه تحلیلـی اساسـی در زمینـه یکپارچـه 
کـه بـه آمـوزش تنـوع فرهنگـی به صـورت  تنـوع فرهنگـی: الگـوی توسـعه پایـدار، مفاهیمـی را ارائـه می دهـد 
کمـک می کنـد و اصـل برابـری و مسـاوات آن را تأییـد می کنـد. 4- نیـاز مسـتمر بـه پژوهـش و تحقیق در  مثبـت 
زمینـه توسـعه پایـدار: تحقیقـات و برنامه هـای آموزشـی بایـد تقویـت شـود تـا درک عمیق تـری از دانـش افـراد 
کاربـرد آن بـه دسـت آیـد. 5- ایجـاد فضـای سیاسـی از طریـق  بومـی و تجربـه مدیریتـی مرتبـط بـا محیـط و 
کـه در آن احتـرام  جامعـه مدنـی و مؤسسـات سـنتی: آمـوزش چگونگـی ایجـاد فضـای سیاسـی آموزشـی اسـت 
کـه مشـارکت را افزایـش  و منزلـت انسـان اهمیـت دارد و در آن آمـوزش شـهروندی صـورت می گیـرد، رویکـردی 
می دهـد و در آن احتـرام بـه حقـوق خـود و دیگـران آموختـه می شـود)Sohrabi et al., 2012( . دانشـگاه در 
ارتبـاط بـا توسـعه پایـدار می توانـد بـا پـرورش نیـروی انسـانی متخصـص و مـورد نیـاز جامعـه و همچنیـن بـا 
کنـد. بنابراین باید  فراهم کـردن زیرسـاخت های الزم بـرای بخش هـای مختلـف توسـعه نقـش ریشـه ای را ایفـا 
کشـوری بـه نقـش اثرگـذار دانشـگاه در توسـعه پایـدار و همچنیـن همسـو شـدن حرکـت  در برنامه ریزی هـای 
کـه بـدون هماهنگـی میـان دانشـگاه و  گـردد، چـرا  کشـوری توجـه  کلـی  و مسـیر دانشـگاه ها بـا مسـیر توسـعه 
 Ferrer-Balas et .برنامه هـای توسـعه ای نمی تـوان امیـد چندانـی بـه توسـعه و پیشـرفت همه جانبـه داشـت
 al (2009), Disterheft et al (2013), Sedlacek (2013), Amrina & Imansuri (2015), Zou et al (2015),

,Sonetti et al (2016), Adeniran et al (2017), Rynska et al (2017) بـه مفهـوم توسـعه پایـدار در توسـعه 

کـرده انـد. کارآفریـن اشـاره  دانشـگاه 
کمبودهـای خدماتـی وضعیـت  کـه برنامه ریـزی  بـرای آینـده بـر اسـاس نیازهـای فعلـی و  واقعیـت ایـن اسـت 
موجـود، چهارچـوب توسـعه مناسـبی جهـت حضـور موفـق در جهـان آینـده نیسـت و بـه  منظـور ایفـای نقـش 
کالن روندهـا  موفـق در آینـده ضـروری اسـت به طـور جـدی پیشـران های توسـعه و تحـوالت آینـده بـر اسـاس 
کاوی مسـائل چالش برانگیـز و برنامه ریـزی بـرای  سناریو سـازی شـود و متناسـب بـا قابلیت هـای جامعـه بـه وا
حضـور موفـق در آینـده اقـدام شـود )Zali & Zamanipour, 2016(. یونسـکو در چشـم انداز جهانـی آمـوزش 
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کارآفرینـی در آمـوزش  کـه در آن مهارت هـای  عالـی بـرای قـرن بیسـت و یکم، دانشـگاه های نویـن را »جایگاهـی 
کار توسـعه  عالـی به منظـور تسـهیل قابلیت هـای دانش آموختـگان و بـرای تبدیـل  شـدن بـه ایجادکننـدگان 
کارکردهـای آمـوزش و پژوهـش، وظیفه  می یابـد« توصیـف   می کنـد. مطابـق بـا ایـن تعریـف، دانشـگاه عـالوه بـر 
کار هسـتند. بهتریـن راه  کـه ایجادکننـده  خطیـر دیگـری هـم برعهـده دارد، یعنـی تربیـت افـراد و بنگاه هایـی 
کارآفریـن و زاینـده بنـگاه دانش محـور باشـد  کـه خـود دانشـگاه  تعامـل سـازنده دانشـگاه و صنعـت آن اسـت 
و صنایـع مبتنـی بـر دانـش بـه وجـود آورد. پیشـران های راهبـردی شناسایی شـده در ایـن پژوهـش، پـس از 
کارآفریـن از جدیدتریـن منابع خارجی اسـتخراج شـده اند  گسـترده در حـوزه دانشـگاه  تحلیـل و بررسـی بسـیار 
کنـون در ایـن زمینـه انجـام شـده، بـه آن اشـاره نشـده اسـت.  کـه تا کـه در هیـچ یـک از پژوهش هـای داخلـی 
کارآفرین با  کـه امـکان تبدیـل  شـدن بـه عامل پیشـران در آینـده را دارند، لذا در توسـعه دانشـگاه  متغیرهایـی 

رویکـردی آینده نگـر بایـد بـه آنهـا نگاهـی ویـژه داشـت.
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	  ،1389 سـال  در  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک  محمدپـور:  سـمانه 

کارشناسـی ارشـد را در سـال 1392 و مدرک دکتری را در سـال 1399 در 

کارشناسـی  کـرده اسـت. وی در دوره  رشـته مدیریـت دولتـی دریافـت 

گردیـد. در طـی  التحصیـل  غ  فـار اول  رتبـه  کسـب  بـا  و دکتـری  ارشـد 

حـدود ده سـال فعالیـت علمـی بـه عنوان پژوهشـگر، بیـش از 20 مقاله 

کنفرانس های  در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی و 

ح های پژوهشـی متعددی  ملی و بین المللی  ارائه و همچنین در طر

رفتـار  توانمندسـازی،  وی  پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  داشـته  مشـارکت 

کارآفریـن اسـت. کارآفرینـی سـازمانی و دانشـگاه  سـازمانی، 

حبیـب اهلل سـاالرزهی: مـدرک دکتـری خـود را در سـال 1383 در رشـته  	

اسـت.  نمـوده  اخـذ  طباطبائـی  عالمـه  دانشـگاه  از  دولتـی  مدیریـت 

گـروه مدیریـت دولتـی دانشـگاه سیسـتان و  در حـال حاضـر دانشـیار 

بلوچسـتان اسـت. وی عـالوه بـر تدریـس در دانشـگاه، عضـو شـورای 

علمـی پـارک علـم و فنـاوری و عضـو شـورای توسـعه مدیریـت اسـتان 

بـه ریاسـت دانشـگاه  سیسـتان و بلوچسـتان اسـت و در سـال 1395 

آمـد.  نایـل  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  کاربـردی  علمـی  جامـع 

وی بیـش از 80 مقالـه در مجـالت علمـی و پژوهشـی معتبـر داخلـی و 

کتـاب تالیـف  کنفرانـس هـای ملـی و بیـن المللـی  ارائـه و 3  خارجـی و 

گـذاری  مشـی  خـط  شـامل  وی   پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  نمـوده 

کارآفرینی اجتماعی  کارآفرینی سـازمانی،  عمومی، توسـعه منطقه ای، 

اسـت. کارآفریـن  دانشـگاه  و 

را در سـال 1383 در رشـته  	 کمالیـان: مـدرک دکتـری خـود  امیـن رضـا 

مدیریـت دولتـی از دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اخـذ نمـوده اسـت. در 

پژوهـش  نشـریه  سـردبیر  دولتـی،  مدیریـت  گـروه  اسـتاد  حاضـر  حـال 

ح و توسـعه دانشـگاه سیسـتان و  هـای مدیریـت عمومـی و معـاون طـر

بلوچسـتان اسـت. وی بیش از 100 مقاله در مجالت علمی و پژوهشـی 

کنفرانـس هـای ملـی و بیـن المللـی ارائـه و  معتبـر داخلـی و خارجـی و 

کتـاب تالیـف و ترجمـه نمـوده اسـت. عالیـق پژوهشـی وی  شـامل   10

گـذاری، مدیریـت دانـش و معمـاری  دولـت الکترونیـک، خـط مشـی 

سـازمانی اسـت.
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رشـته  	 در   1379 سـال  در  را  خـود  دکتـری  مـدرک  یعقوبـی:  نورمحمـد 

اسـت.  نمـوده  اخـذ  دانشـگاه دهلـی هندوسـتان  از  دولتـی  مدیریـت 

و  سیسـتان  دانشـگاه  دولتـی  مدیریـت  گـروه  اسـتاد  حاضـر  حـال  در 

مدیریـت  هـای  پژوهـش  نشـریه  تحریریـه  هیـات  عضـو  و  بلوچسـتان 

عمومـی اسـت. وی بیـش از 100 مقالـه در مجـالت علمـی و پژوهشـی 

ارائـه  المللـی  بیـن  کنفرانـس هـای ملـی و  معتبـر داخلـی و خارجـی و 

رهبـری،  وی  پژوهشـی  عالیـق  اسـت.  نمـوده  تالیـف  کتـاب   3 و 

کارآفرینـی  و  سـازمانی  فرهنـگ  سـازمانی،  تحـول  توانمندسـازی، 

اسـت. سـازمانی 

محمـد مهـدی: در سـال 1384 در رشـته مهندسـی سیسـتم دانشـگاه  	

غ  کسـب رتبـه اول فار امـام علـی )ع( بـه عنـوان دانـش آموخته ممتاز با 

گردیـد. درسـال 1391 در رشـته مدیریـت مالـی از دانشـگاه  التحصیـل 

علـوم اقتصـادی تهـران و سـال 1399 بـه عنـوان اولیـن دانـش آموختـه 

التحصیـل  غ  فـار بلوچسـتان  و  سیسـتان  دانشـگاه  از  مالـی  رشـته 

گردیـد. درحـال حاضـر عضـو هیـات علمی دانشـگاه امام علـی )ع( بوده 

و عضـو هیـت تحریریـه مجلـه دانـش سـرمایه انسـانی دفاعـی بـوده و 

دارای بیش از 30 مقاله منتشـر شـده در مجالت داخلی و خارجی می 

بـازار سـرمایه، ریسـک  باشـد. عالیـق پژوهشـی وی سـرمایه انسـانی، 

سـقوط قیمـت سـهام و تامیـن مالـی دانشـگاه هـا اسـت.


