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   در دانشگاهنیکارآفر مدل دانشگاهسازي  پیادهامکان تحلیل 

  اهوازشهید چمران

  3علیزادهرو یداهللا مه2رادحمید فرهادي ،1نیافرامرزي ضرغام

  

در دانشگاه شهید چمران اهواز و تبیین  نیکارآفرمدل  دانشگاه سازي پیاده از امکان یآگاههدف اصلی پژوهش حاضر،  :چکیده 

ی دانشگاه شهید علم ئتیه اعضاي نفر از  120 کنندگان مشارکتاز نوع تبیینی و  آمیخته روش پژوهش،. چرایی و چگونگی آن بود

ی اي تصادفي طبقهریگ نمونهی با روش چمران اهواز بودند که در بخش کم(Classified Random Samplin) بر اساس فرمول کوکران و 

ي دانشگاه کارآفرین ها مؤلفه ۀسازي همی، امکان پیادهعلم ئتیه اعضاي نظر ازی حاکی از آن بود که هاي کمنتایج داده. انتخاب شدند

 انتخاب موارد ةبا شیو  (Purposive Sampling)ي هدفمندریگ نمونه از روش در بخش کیفی .در دانشگاه شهید چمران وجود دارد

 صورت افتهیساختاری مرتبط با کارآفرینی و صنعت مصاحبه نیمهعلم ئتیه و اعضاي ن نفر از مسئوال12مطلوب استفاده شد و با 

.  قرار گرفتندلیوتحل هیتجزواي کیفی مورد ها با روش تحلیل محت بر مبناي اشباع نظري بود و مصاحبهها نمونهکفایت . گرفت

 و بسترهاي رساختهایزعلمی ضمن پذیرفتن مشکالت و موانع دانشگاه و نبود  درمجموع، نتایج تحقیق نشان داد که اعضاي هیئت

عمال تواند با اِ و میداردي مناسبی ها و زمینههاسیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مناسب در کشور، معتقدند دانشگاه  توانمندی

  .شدن به دانشگاه کارآفرین حرکت کند ارهایی در مسیر تبدیلکراه

  

 محیط سازمانی، ۀ رهبري قوي، توسعۀدانشگاه کارآفرین، هست :کلیدييها  هواژ

   فنی قوي، فرهنگ کارآفرینیۀسازي منابع مالی، هستمتنوع
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 مقدمه .1

.  اجتماعی و اقتصادي استۀسریع در عرصجهان در عصر حاضر، شاهد تغییرات و تحوالت گسترده و 

بنیان شدن، افزایش رقابت، رشد فنّاوري، کمبود منابع، گسترش روزافزون اقتصاد دانش جهانی
1

 ،

 مأموریت و رسالت دانشگاهها در. شرایط و محیط جدیدي براي جامعه و دانشگاه فراهم کرده است

داده و نیز بر اساس رسالت و   تحوالت رويبهتوجهگذشته شامل آموزش و پژوهش بود که امروزه با

تدریج از نقش سنتی خود فاصله گرفته و  تعهد دانشگاه نسبت به جامعه و بقا و رشد خود دانشگاه، به

دانشگاههایی . ده استشدار رسالت و نقش جدیدي   اقتصادي و اجتماعی، عهدهۀبا مشارکت در توسع

)دانشگاه کارآفرین(کنند به دانشگاههاي نسل سوم  سازگار جدید شرایط با را خود که توانستند
2
 

دانشگاه کارآفرین ). Clark,1998  (دهستن دانشگاههاي نسل اول و دوم ۀیافت  که تکاملاندمعروف

گیري از ابزارهاي مدیریت کارآفرین و رویکرد سیستمی، فعالیتهاي آموزشی  دانشگاهی است که با بهره

امروزه وجود ). 1391نژاد، پور و قاسمیحیی (ندکن آینده منطبق را با نیازهاي جهان امروز و جها

مشکالت گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کارکرد و نقش دانشگاههاي سنتی را دچار چالش 

 سوم ۀرو، در برنام ازاین. کنددار میکرده است و ماهیت وجودي و تعهد آنها نسبت به جامعه را خدشه

گرفته و نتیجه این  توجه قرار عی و فرهنگی کشور موضوع کارآفرینی مورد اقتصادي، اجتماۀتوسع

توجه تصویب طرح کاراد
3

این طرح به انجام فعالیتهایی نظیر تأسیس دفاتر ارتباط با .  بوده است

وري و مراکز ااوري، شرکتهاي انشعابی دانشگاهی، پارکهاي علم و فنّصنعت و جامعه، دفاتر انتقال فنّ

 این ة زیرساختهاي عمدۀ که هم،اندازي مراکز کارآفرینی بنیان و راه ر، شرکتهاي دانشوکا رشد کسب

  ).1391قی و نورشاهی،یتوف ( است، منجر شدهشوند عصر براي دانشگاههاي کارآفرین محسوب می

»تیآيام «دانشگاه به توانمی جهان، در کارآفرین دانشگاههاي از اينمونه عنوانبه
4

 ایالت در 

 این ۀاشاع و دانشگاه و صنعت ۀرابط جدید شکل مبدع »تیآيام «درواقع. کرد اشاره آمریکا متحده

  توسط شرکت 1000 از بیش ماساچوست در تنها. است بوده امریکا دانشگاههاي سایر به الگو

 به جهان سراسر در »تیآيام« آموختگاندانش شرکتهاي است، شده برپا دانشگاهاین  آموختگاندانش

 ثبت را اختراع دو روزانه متوسط طور به آن علمی هیئت اعضاي و دانشجویان. رسد می شرکت 4500

 سالیانه دانشگاه. کنندمی سازي تجاري را اختراع چهار فنّاوري ثبت دفاتر هفته هر در که کنندمی

  مشارکت جدید شرکت 20 تا 15 اندازيراه در و کندمی واگذار صنعت به را امتیاز حق صدها

____________________________________________________________________ 
 

1. Knowledge-based Economy 
2. Entrepreneurial University 

  کارآفرینی در دانشگاههاي کشورۀ طرح توسع. 3
4. MIT: Massachusetts Institute of Technology 
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 ترکیب با را فنّاوري دنیاي و صنعت دنیاي میان همکاري »تیآيام «کارآفرینی مرکز. جویدمی

 مرکز »تیآيام «در. کندمی تسهیل شده اثبات اجرایی و عملی تجارب و برجسته علمی تحقیقات

 و گیردمی قرار جدید محصوالت و نو مفاهیم اختراع، و نوآوري صنعت، و فنّاوري تقاطع در کارآفرینی

 براي زمینه تا شودمی موجب تجارت و وکار کسب ذهنیت داراي نیروهاي ساختن همسو در آن نقش

 فراهم بازار به محصوالت موفق ۀارائ براي الزم ۀتجرب و ابزار  وانسانی نیروي به کارآفرینان دسترسی

 و تشویق آن هدف که است جهان در شده تأسیس دانشگاههاي اولین از یکی نیز کمبریج دانشگاه. آید

 در مشارکت دانشگاه این رسالت. هاسترشته از بسیاري در علمی فعالیتهاي در سرآمدي تحقیق

 المللیبین سطح باالترین در پژوهش و یادگیري آموزش، طریق از جامعه به خدمت و اجتماعی زندگی

 را خود مستقل درآمدهاي و داراییهایک  هر که دارد کالج 31 و دپارتمان 100 از بیش دانشگاه. است

 اوري،فنّ و علم پارکهاي مثل مناسب امکاناتی و دارد جریان ها ایده آزاد گردش کالجها این در. دارند

 تحقیقات ۀشبکاز  کمبریج دانشگاه. دارد دانشجویان براي... و فنّاوري ثبت دفاتر صنعت، و علم دفاتر

 منابع و ها سرمایه دانشگاهاین . برخوردار است پیشرفته فنّاوري داراي و محور دانش ةگسترد و قوي

کالرك زمینه این در. کندمی جذب) المللیبین سازمانهاي و شرکتها (جهان سراسر از را مالی
1

  

جدیدي کتاب در خود تجربی تحقیقات گسترش با ،کارآفرین دانشگاه پردازایده
2
 2004 سال در که ،

وگانداا از کارآفرین دانشگاه سه به کرد، منتشر
3
شیلی ،

4
استرالیا و 

5
 از دانشگاه شش همچنین و 

آمریکا
6
  ).Clark, 2004 (کندمی اشاره 

 نیز نیازمند بازنگري در اهداف و مأموریت خود براي تطابق با ایرانرسد دانشگاههاي به نظر می

انی دانشگاهها زم.  اجتماعی و اقتصادي کشور هستندۀمحیط و انجام تعهد و رسالت خویش در توسع

گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات  در مسیر خدمت به توسعه و پویایی کشور قرار می

گویی به نیازهاي صنایع و نیازهاي جامعه صنعتی متجلی سازند و در راه تحقیق و پژوهش براي پاسخ

ي و امروزه بیش از هر زمان دیگري جامعه به یار ).1391زاده،حسینقلی (گامهاي جدي بردارند

دانشگاهها باید به مکانهایی براي انجام دادن . مساعدت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیاز دارد

____________________________________________________________________ 
 

1. Clark 
2. Sustaining Change in Universities: Continuities in Case Studies and Concepts (Open 

University Press, 2004) 
3. Makerere University 
4. Catholic University 
5. Monash University 
6. Stanford University; Massachusetts Institute of Technology; University of Michigan; 

University of California, Los Angeles; North Carolina State University; Georgia 
Institute of Technology 



   اهوازدانشگاه شهید چمران سازي دانشگاه مدل کارآفرین در     تحلیل امکان پیاده

  

68

از میان دانشگاههاي کشور، دانشگاه شهید چمران ). 1391دوامی، (پژوهشهاي درازمدت تجهیز شوند

کاربردي و ( و عملی) علوم بنیادي ( نظريةعنوان یک دانشگاه مادر ناگزیر است در هر دو حوز به

  .دنکحرکت ) سازي علم تجاري

هاي عظیم انسانی و به لحاظ موقعیت جغرافیایی، وجود سرمایهاهواز دانشگاه شهید چمران 

هاي مناسب براي کارآفرینی، صنعتی بودن استان خوزستان و دیگر طبیعی، دارا بودن فرصتها و زمینه

 اقتصادي و اجتماعی منطقه دارد و به نظر ۀعوامل و فرصتها، نقش برجسته و ممتازي در روند توسع

 تحقیق الزام، این تحقق براي .رسد الزم است در مسیر تبدیل به یک دانشگاه کارآفرین قدم برداردمی

دانشگاه وجود این سازي مدل دانشگاه کارآفرین در   آیا امکان پیاده کهندک بررسی تا دارد تالش حاضر

شدن به دانشگاه کارآفرین را دارد؟ چه مشکالت و   ي الزم براي تبدیلها و مؤلفهنیازهادارد؟ آیا پیش

 راهکارهاي تبدیل دانشگاه شهید پیش روي خود دارد؟شدن به دانشگاه کارآفرین   براي تبدیل موانعی

 سازي پیاده امکان یبررس اصلی پژوهش حاضر، ۀرو مسئل ازاین اند؟ ماچمران به دانشگاه کارآفرین کد

  .است چمران اهواز دیدانشگاه شهدر  علمی و مدیران هیئت ي اعضادگاهی از دنیآفردانشگاه کار

 

   پژوهشۀ مبانی نظري و پیشین .2

 اجتماعی و ۀیتهاي جدیدي که در قبال جامعه، توسعمسئولبه توجهشدن، با یجهان در عصر دانشگاهها

 هدف). 1390  و دیگران،سیفار یداللهی(اند  شده  دگرگونبازار آموزشی دارند،  اقتصادي کشور و

 عمدتاً دانش ۀ در عرصدانشگاهها. ي نسل اول آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص بوددانشگاهها

در ادامه بر ). 1388 عقیقی و سلیمی،(اند  بودهي در تحقیقات بنیادي متوقف تا حددر آموزش و 

انشگاهی و علمی، دو انقالب به وقوع اساس پویایی درونی دانشگاه و نیز اثرات بیرونی بر ساختارهاي د

 آن به دنبال در کشور آلمان روي داد که 19ی نخست در اواخر قرن دانشگاهانقالب . پیوست

)هومبولتی(محور ي پژوهشدانشگاهها
1

 با دانشگاههااین .  معرفی شدنددانشگاهها نسل دوم عنوان به 

   صنعتی کمکۀ و برآورده ساختن توسع صنعت، به تحققةانجام پژوهشهاي خاص و کاربردي در حوز

که طی   دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتادۀی دوم در نیمدانشگاهانقالب . کردندمی

یروهاي انسانی کارآفرین و ارتباط با ن تربیت هدف با نسل سوم و عنوان بهي کارآفرین دانشگاههاآن 

 نوآوري مأموریت دار عهده تنها نه دانشگاههانقالب دوم، یند اادر فر.  ظهور گذاشتندۀصنعت پا به عرص

آموزش (سازمان  اقتصادي و اجتماعی شدند، بلکه آموزش فرد به آموزش ۀیجه توسعدرنت و فنّاورانه

 اهدانشگاهتا انقالب دوم دانشگاهها . ي گروهی تبدیل شدپژوهشهاي فردي به پژوهشها و) کارآفرینی

____________________________________________________________________ 
 

1. Humboldt 
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ي آموزشگاهها فعالیت اقتصادي در داخل مراکز پژوهشی و ةیددهندنوهاي  یدهاهرگز نگران یافتن 

یاز براي شناخت موردنییها و مهارتهاي توانا ۀ خود را براي توسعدانشگاههاخود نبودند؛ اما امروزه اکثر 

عزیزي و (اند  کرده دهی سازماني پژوهشی مختلف تخصصی ها رشتههاي اقتصادي در  یدهاو ارزیابی 

  .)1392زاده،  شفیع

ي دانشگاهها کالرك، ة است؛ به عقیدآمده  عمل  بهاز دانشگاه کارآفرین تعاریف بسیار زیادي  

 محیطی، خود را ة تطبیق با شرایط پیچیدمنظور بهي مترقی و مدرنی هستند که سازمانهاکارآفرین 

 هگویی ب پاسخرشد و ظرفیتحالهاي در بین خواستهناهماهنگیکنند تا به  میفیبازتعربازنگري و 

  ).Clark, 2001(برنخورند  آنها

 دانشگاه کارآفرین پرداخته و نتایج تحقیقات خود را منتشر ةاندیشمندان متعددي به بحث دربار

شدن دانشگاه تأکید  دهد که بیشتر محققان بر پیامدهاي کارآفرین بررسی تحقیقات نشان می. ساختند

 قرار داده و مدنظرهاي دانشگاه کارآفرین را   و مؤلفههایژگیوگران نیز میان برخی از پژوهش، اما درایناند کرده

 ،)2005، 2004، 2001، 1998(کالرك توان به بارتون  این اندیشمندان میۀازجمل. اند کرده  مدل اقدامۀبه ارائ

روپکه
1

اسپورن، )1998 (
2

تزیاتزکوو، )2001 (
3

، کربی)2004 (
4 

، روترمل)2005(
5 

انگیجو آگونگ و 
6

) 2007 (

  .کرداشاره 

جوي فهم این مسئله بود که چگونه ودر جست ، خودةطولی و گسترد مطالعات در کالرك بارتون

پنج دانشگاه اروپایی
7

اند ویژگیهاي خود را توانسته در پنج موقعیت متفاوت و در کشورهاي مختلف 

 وي به .)1392راد، لی و فرهاديمیرکما (چنان تغییر دهند که بتوانند خود را با تغییرات سازگار سازند

شدن به   این نتیجه رسید که دانشگاهها در مسیر تحول به سمت سازگاري با محیط بیرونی و تبدیل

 ۀ هست.1: اند از  عبارتها مؤلفهاین . یک دانشگاه کارآفرین، الزم است پنج مؤلفه اساسی داشته باشند

رهبري قوي
8

 و تنظیم راهبردها آن را انداز چشم که با داشتن دداردانشگاه کارآفرین مدیریتی قوي : 

 محیط سازمانیۀتوسع. 2 ؛کنداداره می
9
 تعامل با محیط خارج از براي دانشگاه و ایجاد سازکارهایی :

____________________________________________________________________ 
 

1. Ropke 
2. Sporn 
3. Etzkowitz 
4. Kirby 
5. Rothaermel 
6. Agung & Jiang 
7. The University of Warwick in England, the University of Strathclyde in Scotland, the 

University of Twente in the Netherlands, the University of Joensuu in Finland, and 
Chalmers University of Technology in Sweden. 

8. The Strengthened Steering Core 
9. The Developmental Periphery 
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سازي منابع مالیمتنوع. 3 ؛دانشگاه
1

 دولتی نیست، بلکه جریانهاي ۀ وابسته به بودجکامالًدانشگاه کارآفرین : 

 فنی قويۀهست. 4 دارد؛و متوازن درآمدي چندگانه 
2

 بهترین بودن در بین سایر دانشگاهها انجام براي: 

ایجاد فرهنگ کارآفرینی. 5 ؛ي ضروري استا رشته نیباي و رشتهتحقیقات چند
3
 ) 2005,Clark .(  

 مدیریت کارآفرینانه، اعضاي کارآفرین و تعامالت کارآفرینانه را ةداشتن شیو) 1998( روپکه 

براي ) 2001(اسپورن ) 1391،و همکارانکردنائیج (داند  اصلی ایجاد دانشگاه کارآفرین میعوامل 

پذیري بیشتر دانشگاهها با دانشگاه کارآفرین، به ارتباط بین ساختار دانشگاه و نیروهاي  انطباق

و وي عوامل اصلی دانشگاه کارآفرین را مأموریت . محیطی، مدیریت، نظارت و رهبري توجه کرده است

 که ،این عوامل در تعامل با محیط بیرونی. داند هدف، ساختار، مدیریت، نظارت، رهبري و فرهنگ می

 دانشگاه فراهم شدن  نیکارآفربراي را رقابتی بوده و منابع در حال کم شدن هستند، بستر الزم 

هم دارند،  ي باا  که تنش خالقانه،معتقد است پنج ویژگی) 2004 (تزیاتزکوو). Sporn, 2001(آورند  می

 بهینه یک دانشگاه در شکلبه اعتقاد وي . بسیار مهم هستند  دانشگاهشدن  نیکارآفربراي نوآوري و 

سازي دانشسرمایه. 1: اند از  عبارتهایژگیواین . یکدیگرند کارآفرین، این عناصر در تعادل با
4

 :

ت و نقش دانشگاه را در  اجتماعی و اقتصادي اسۀسازي دانش از دیدگاه وي اساس توسعسرمایه

همبستگی. 2 ؛دهدجامعه ارتقا می
5

دانشگاه کارآفرین از نزدیک با صنعت و دولت تعامل دارد و برج : 

استقالل. 3 ؛عاج منزوي از جامعه نیست
6

 مستقلی است و تابع ۀدانشگاه کارآفرین نسبتاً مؤسس: 

پیوند زدن. 4 ؛مؤسسات دیگر نیست
7

مبستگی و استقالل باعث ایجاد رفع تنشها بین ویژگیهاي ه: 

نوسازي. 5 ؛دشوشکلهاي سازمانی پیوندي براي داشتن همزمان هر دو ویژگی می
8

منظور نوسازي : 

نژاد، پور و قاسمیحیی(است دائمی ساختار داخلی دانشگاه به لحاظ ارتباط آن با تغییرات صنعت و دولت 

ارتباطات، تشویق و حمایت، ارکت، اجرا، صحه گذاشتن و تأیید، مش) 2005( کربیدیوی د). 1391

صورت خالصه   به1 جدول  در.داند دهی و ارتقاء را عوامل اصلی دانشگاه کارآفرین می دهی، سازمان پاداش

نظران مدلهاي دانشگاه کارآفرین   صاحبها و عناصر کلیدي دانشگاه کارآفرین از دیدگاه ویژگیها، مؤلفه

  .شده است ذکر

____________________________________________________________________ 
 

1. The Diversified Funding 
2. The Stimulated Academic Heartland 
3. The Entrepreneurial Culture 
4.Capitalization of Knowledge 
5. Interdependence 
6. Independence 
7. Hybridization 
8. Reflexivity 
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  ها و عناصر کلیدي دانشگاه کارآفرین مؤلفهویژگیها، : 1جدول 

  ها و عناصر کلیدي دانشگاه کارآفرین ویژگیها، مؤلفه  نظران مدلهاي دانشگاه کارآفرین صاحب

ــست  )1998(کالرك بارتون  ــوي ۀه ــري ق ــازمانی ، رهب ــیط س ــسترش مح ــوع، گ ــازي  متن س

ــالی  ــابع م ــست ،من ــشگاهی ۀه ــوي دان ــی ق ــگ  ، فن ــسترش فرهن  گ

  کارآفرینی

ــیو  )1998(روپکه  ــامالت    ةشـ ــارآفرین و تعـ ــضاي کـ ــه، اعـ ــدیریت کارآفرینانـ  مـ

  کارآفرینانه

  مأموریت و هدف، ساختار، مدیریت، نظارت، رهبري و فرهنگ  )2001(اسپورن 

   نوسازي، پیوند، استقالل، همبستگی،دانش  )2004 (تزیاتزکوو

ــد    )2006 (یکربدیوید  ــتن و تأیی ــحه گذاش ــشارکت،ص ــرا، م ــات، اج ــ، ارتباط شویق و  ت

  ارتقاء ،دهی  سازمان،دهی تشخیص و پاداش ،حمایت

  

  ها و عناصر کلیدي دانشگاه کارآفرین ویژگیها، مؤلفه: 2جدول 

  هاي دانشگاه کارآفرین مدل کالرك مؤلفه

گسترش محیط    رهبري قويۀهست

  سازمانی

 فنی قوي ۀهست  سازي منابع مالیمتنوع

  دانشگاهی

گسترش فرهنگ 

  کارآفرینی

دیریت  مةشیو

  )روپکه(کارآفرینانه 

 نیکارآفراعضاي     

  )روپکه(

تعامالت 

 نانهیکارآفر

  )روپکه(

همبستگی و   

ایجاد پیوند 

  )اتزکوویتز(

 ينوساز  )اتزکوویتز(دانش   )اتزکوویتز(استقالل 

  )اتزکوویتز(

مدیریت، نظارت، 

رهبري مأموریت، 

  )اسپورن(هدف 

ساختار و محیط 

  )اسپورن (یرونیب

  )پورناس(فرهنگ     

 دییتأدهی،  سازمان

  )کربی(

مشارکت دهی و  پاداش    )کربی(ارتباطات 

  )کربی(

تشویق و حمایت، 

  )کربی(اجرا 

 
کالرك هاي دانشگاه کارآفرین مدل بارتون مؤلفهشود،   مشاهده می2 و 1طور که در جدول  همان

 مدیریت ةتوان شیو می. گیرد یمبرها و ویژگیهاي سایر مدلها را در و اکثر مؤلفهردجامعیت دا) 2005(

 دیی تأدهی و  و سازمان)اسپورن (ي رهبرمأموریت، هدف، نظارت، ، مدیریت،)روپکه (کارآفرینانه

 یهمبستگ ۀهمچنین مؤلف.  رهبري قوي کالرك مورد بررسی قرار دادۀ را در قالب هست)کربی(

که ابزار ) اسپورن(تار سازمانی است و ساخ دولت و صنعت با که به معنی تعامل دانشگاه) اتزکوویتز(
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اي بین  که به پیوند شبکه) کربی( ارتباطات ۀآورد و مؤلف تعامل دانشگاه با محیط بیرونی را فراهم می

  . محیط سازمانی کالرك قرار دادۀ توسعۀتوان ذیل مؤلف دانشگاه و محیط بیرونی اشاره دارد می

 ةتگی به منابع مالی یکی از دالیل عمدلی نیست اما وابسماپیداست استقالل دانشگاه تنها 

معتقد است ) 1998(کالرك  ،بر همین اساس. وابستگیهاي دانشگاه به سازمانها و اشخاص دیگر است

ویژه دولت محدود  سازي درآمدها، وابستگی به سایر سازمانها بهدر دانشگاه کارآفرین از طریق متنوع

  ).Clark,1998(کند قالل دانشگاه را تأمین تواند است  رهبري و فنی قوي میۀشود و هست می

. قوي ایجاد کند  فنی دانشگاهیۀهستد بای شدن،   کالرك معتقد است که دانشگاه براي کارآفرین

 اعضاي دانشگاه فرهنگ ۀدانشگاهها الزم است هم سایر بین در بودن درحقیقت براي بهترین

شدن آن   رون و کارآفرینیاه با محیط بکارآفرینی را پذیرفته و در جهت تحول و سازگاري دانشگ

 و )اتزکوویتز(دانش ، )روپکه (نی کارآفر، مؤلفه اعضاي2 جدول مطابق ،روایناز. مشارکت داشته باشند

  . فنی دانشگاهی کالرك همخوانی زیادي داردۀبا هست) کربی( مشارکت و دهی پاداش

اي در دانشگاه کارآفرین را  اي حرفههمچنین فرهنگ کارآفرینی زیرساخت الزم براي سایر فعالیته

گرفته  موردنظر قرار) 1998-2005(کالرك و ) 2001(اسپورن این مؤلفه در مدلهاي . آورد فراهم می

 ينوسازدر بستر فرهنگ کارآفرینی قابل اجراست و براي ) روپکه (نانهیکارآفرتعامالت . است

  .رسد نگ کارآفرینانه الزم به نظر میداشتن فره) کربی(و همچنین تشویق و اجراي ) اتزکوویتز(

از پس ي بحثها و 2که در جدول  به بررسی مدلهاي مختلف دانشگاه کارآفرین همانطوريتوجهبا

 و اکثر استاز جامعیت بیشتري برخوردار  ي مدل کالرك نسبت سایر مدلهاها مؤلفه ،آن اشاره شد

عنوان مبناي نظري  در پژوهش حاضر بهبنابراین ؛ دهد هاي اصلی سایر مدلها را پوشش می مؤلفه

 از مدل دانشگاه  برگرفته که،تحقیق این مفهومی مدل 1 شکل در. پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

  :است شده  داده کارآفرین کالرك است، نشان
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 مدل مفهومی دانشگاه کارآفرین: 1شکل

  

   پژوهشپرسشهاي .3

  :اند از  تحقیق عبارتپرسشهاي به مدل مفهومی و بر اساس اهداف پژوهشتوجهبا

  محیط سازمانی،ۀي، توان توسع قويرهبر ۀ هستلیتشک (کارآفرینسازي دانشگاه   امکان پیاده.الف

)  فنی قوي و امکان استقرار فرهنگ کارآفرینیۀامکان ایجاد هست ی، منابع ماليسازامکان متنوع

 در دانشگاه شهید چمران چه میزان است؟

  اند؟ ماکد چمران شهید  دانشگاه کارآفرین در دانشگاهسازي پیاده رهايراهکا و  موانع.ب

  

  روش پژوهش .4

 و یکم (آمیخته پژوهش، کاربردي است و به لحاظ روش ـ منظر هدف، نظري از حاضر پژوهش

هاي  سنجی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران بر اساس مؤلفه منظور امکان است؛ به) کیفی

ی، از طرح و الگوي تبیین)مدل بارتون کالرك(رین دانشگاه کارآف
1

استفاده ه دلیل ب. شده است   استفاده

هاي دانشگاه  ی بر اساس مؤلفههاي کمنامه ابتدا دادهاستفاده از پرسشنیز از روش پیمایشی و 

ی شد و در ادامه، با استفاده از روش کیفی مصاحبه، به بررسی چرایی و چگونگ  آوري کارآفرین جمع

ي ریگ نمونهی، از روش براي تعیین حجم نمونه در بخش کم. شده است  ی پرداختههاي کم نتایج داده

اي تصادفیطبقه
2

 محاسبات فرمول مبنايبر ی، علم ئتیه نفر عضو 578 نفر از مجموع 120، تعداد 

____________________________________________________________________ 
 

1. Explanatory Paradigm 
2. Classified Random Sampling 
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هت گیري کیفی به جهمچنین در بخش نمونه.  انتخاب شدند% 5کوکران و با درصد ضریب خطاي 

ي هدفمندریگ نمونهها، از روش  بودن کفایت دادهمدنظر
1

در این .  انتخاب مطلوب استفاده شدة با شیو

 ، دانشگاهی و نیز کسانین نفر از خبرگان و مسئوال12رسیدن به اشباع نظري با راي ن باقسمت محقق

تباط با صنعت ي تحقیقات دانشگاهی یا ارساز يتجار آموزش و ترویج کارآفرینی یا ۀنیزم درکه 

ی هاي کمي دادهآور جمعبراي  نامحقق.  ترتیب دادندافتهیساختار نیمهۀ مصاحب،فعالیت داشتند

. طراحی کردندهاي مدل دانشگاه کارآفرین بارتون کالرك ساخته بر اساس مؤلفه محققۀنامپرسش

 رهبري قوي، ۀهست (نیکارآفرارتون کالرك از دانشگاه ب ايمؤلفهپنجمدل  شده ساخته ۀنامپرسش

روایی .  بود)فنی قوي، فرهنگ کارآفرینی سازي منابع مالی، هستۀ محیط سازمانی، متنوعۀتوسع

 گروه علوم تربیتی و گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز و انادتنامه، به تأیید اسپرسش

ي کرونباخ استفاده منظور سنجش پایایی از آلفابه.  رسیدپژوهشهاي آماري تعدادي از نمونه

.  بود97/0نامه ضریب پایایی کل پرسش. اجرا شد) پایلوت (یمقدمات صورت بهنامه شد و پرسش

 یاستنباطو آمار ) فراوانی و درصد (یفیتوصی از آمار هاي کم دادهلیوتحل هیتجز ايبر

نیز از روش تحلیل ها وتحلیل مصاحبه  براي تجزیهو)  و فریدمناسکوئر يکا  پارامتريآزمونهاي غیر(

، به شرح ذیل، بهره گرفته در تحلیل محتواي کیفی از سه کد محوري. محتواي کیفی استفاده شد

موانع دانشگاه شهید  .2 ؛پذیري دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران دالیل امکان. 1: شد

شهید چمران به دانشگاه راهکارهاي تبدیل دانشگاه  .3 ؛چمران در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرین

  .می و مدیرانعل کارآفرین و نظرات اعضاي هیئت

  

 نتایج تحقیق .5

  هاي بخش کمی یافته.1. 5

   چه میزان است؟ سازي دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران به امکان پیاده:  اولپرسش 
  

هاي  بر اساس مؤلفهساخته  محققۀنامن با استفاده از پرسشا محققپرسشگویی به این براي پاسخ

علمی  هاي حاصل از نظرات اعضاي هیئت آوري و تلخیص داده  مدل بارتون کالرك، به جمعۀگان پنج

هاي دانشگاه کارآفرین با استفاده از  سازي مؤلفه  امکان پیاده3 در جدول ،روایناز. ندکرداقدام دانشگاه 

ان اجراي سه متغیر اول هر مؤلفه با همچنین در ادامه امک. اسکوئر سنجیده شده است آزمون کاي

  .شده است استفاده از آزمون فریدمن ذکر

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Purposive Sampling  
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  هاي دانشگاه کارآفرین سازي مؤلفه امکان پیاده: 3جدول

  

هاي دانشگاه کارآفرین در   مؤلفهۀدهد که هماسکوئر نشان می ، نتایج آزمون کاي3دول به جتوجهبا

علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصور  اعضاي هیئت  معنادار هستند و به عبارتی05/0سطح 

همچنین . هاي دانشگاه کارآفرین در این دانشگاه وجود دارد سازي همه مؤلفه کنند که امکان پیاده می

پذیري هر مؤلفه، تعدادي از متغیرها و شاخصهاي   امکانطبق دهد کهیج آزمون فریدمن نشان مینتا

  .اند دهشهر مؤلفه از امکان اجرایی بیشتري برخوردارند که به ترتیب اولویت ذکر 

  آزمون فریدمن

  )اولویت متغیرها(

  اسکوئر آزمون کاي

  )داري سطح معنی(

هاي  مؤلفه پذیري امکان

  دانشگاه کارآفرین

  گیري تصمیم قدرت واگذاري .1

 

  راهبرديریزي داشتن برنامه. 2

  علمی توانایی جذب مشارکت هیئت. 3

   رهبري قويۀهست  001/0

  دیگر دانشگاههاي و صنعت با گسترده تعامل .1

  اوريفنّ و علم پارکهاي اندازي راه. 2
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  هاي بخش کیفی یافته . 2. 5

پذیري  کانبه اماهواز علمی دانشگاه شهید چمران   نگرش مثبت اعضاي هیئتبر مبنايدر ادامه 

علمی براي  ترین توانمندیها، موانع و راهکارهاي اعضاي هیئت ن مهمادانشگاه کارآفرین، محقق

 که در ادامه ،ن معتقدند که تعداد زیادي از عواملیامحقق. دندکرشدن دانشگاه را فهرست  کارآفرین

هش حاضر پیداست پژو.  دانشگاههاي کشور وجود داشته باشدۀ ممکن است در هم،دشو ذکر می

گرفته است و امکان بررسی دیگر دانشگاهها براي تعمیم    انجامبردهنامصورت موردي و در دانشگاه  به

هاي کیفی از روش تحلیل از آن جا که براي تحلیل داده. شده وجود ندارد نتایج و ویژگیهاي عنوان

محتوا و بیان مالکهایی شده و انتخاب  هاي انجاممحتواي کیفی استفاده شد، پس از نگارش مصاحبه

ها اقدام ن به تعریف و انتخاب واحدها، سیستم شمارش و انتخاب مقولهابراي تفسیر نهایی، محقق

بندي نظرات  اقدام به طبقهتر ذکر شد، که پیشصورت که با استفاده از سه کد محوري ینه اب. دندکر

  . ندکردعلمی و مدیران دانشگاه  اعضاي هیئت

  

 چمران شهید دانشگاه در کارآفرین دانشگاه پذیري انامک دالیل. الف

مدیران، اعضاي (اي گوناگون در دانشگاه هنیروهاي انسانی با تخصص وجود :دانشگاه توانمندیهاي

مند به پژوهش در سطح تحصیالت تکمیلی، برند،   دانشجویان عالقهوجود، )علمی، کارکنان هیئت

هاي متعدد در دانشگاه، ن دانشگاه، وجود گروهها و رشته و مادر بوديمحور تاریخی، پژوهشپیشینۀ

  . کارآفرین بودن و خالقانهۀ جنگ تحمیلی، روحیۀسال  هشتۀتجرب

اجتماعی، توان به ظرفیتهاي ها می ازجمله این زمینه:پذیري دانشگاه کارآفرین هاي امکانزمینه 

علمی در  ، توانایی مشارکت اعضاي هیئت ...ا، کشاورزي وهاقتصادي، سیاسی و فرهنگی، وجود صنایع، شرکت

مند به کارآفرینی و صنعت، انگیزه و عالقه  جوان، باانادتطرحهاي پژوهشی، اقتصادي و کارآفرینی، وجود اس

  . آزاد، مراکز کارآفرینیۀوجود بازارهاي جدید در منطق

  

  کارآفرین دانشگاه به تبدیل مسیر در چمران شهید دانشگاه موانع. ب

اي  نگاه مالی و هزینه: و رهبري در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرینمدیریتع مربوط به موان

 شایستگی و تخصص الزم در واگذاري مشاغل و نادیده گرفتنبه فعالیتهاي آموزشی در دانشگاه، 

هاي ازحد نظري به رشته  اداري محدودکننده، رویکرد بیشسازکارهايپستهاي دانشگاهی، وجود 

ها و طرحهاي مدیران قبلی، تلقی دانشگاه  پروژهۀمدیران دانشگاه به ادامنبودن تعهد می، دانشگاه

ازحد مدیران در امور جزئی و نامرتبط با رسالت  عنوان یک مرکز صرفاً آموزشی، درگیري بیش به
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بخشها و گروههاي مختلف دانشگاه با یکدیگر، نبود ثبات نکردن ناهماهنگی و همکاري  دانشگاه،

 .شدن به دانشگاه کارآفرین   براي تبدیلراهبردي ۀیریتی در دانشگاه، نداشتن برناممد

سازي دانش و معرفی  مشکالت مربوط به تجاري : دانشگاهارتباطی محیط سازمانی و ۀموانع توسع

 از نیازهاي بازار، شرکتها و صنایع، ضعف یاطالعبیدانشگاه به جامعه، ساختار سازمانی محدودکننده، 

-پروژه نبودن سازمانی صنعت و دانشگاه،  هدفمندگسستگی بخش ارتباط با صنعت، نداشتن کارایی و 

هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ارتباط با نیاز واقعی جامعه، اداري بودن ساختار نامهها و پایان

اعضاي عت توسط انتظارات صننشدن  هسازمانی مراکز ارتباط با صنعت، مراکز رشد و کارآفرینی، برآورد

گاز، فوالد، پتروشیمی، برق،  نفت،: مثال(مراکز تحقیقاتی صنعت در دانشگاه نبودن علمی و دانشگاه،  هیئت

 .گذارانپردازان با سرمایهه ارتباطی بین کارآفرینان، مخترعین و ایدۀ شبکن، نبود...)آب و

رکود  ( کمبود منابع مالی دانشگاه:سازي منابع مالیترین موانع و نقاط ضعف دانشگاه در متنوع مهم

ها و طرحهاي مالی توسط دانشگاه، نبود  پروژهۀموقع هزین بهنکردن ، پرداخت )اقتصادي و تحریم

 مشخص براي ۀ برنامنداشتن، )پول نفت ( دولتیۀاستقالل مالی و وابستگی شدید دانشگاه به بودج

 ۀ به بودجالی مراکز کارآفرینی دانشگاهعلمی، وابستگی م حمایت از طرحهاي کارآفرین اعضاي هیئت

 . به تواناییها و امکانات دانشگاه در بخش خدمات و محصوالتیتوجهبیدانشگاه، 

سیستم ارتقاي نامناسب، فضاي :  فنی قويۀ هستۀزمین موانع و نقاط ضعف دانشگاه شهید چمران در

ي و افزایش مهارت، ضعیف بودن کاري، ناهماهنگی کاري، نبود سیستم بازآموز  علمی و محافظهۀبست

علمی، طوالنی شدن زمان  اعتمادي صنعت به اعضاي هیئت انجمنهاي علمی و دانشجویی فعال، بی

 از انادتاي پژوهشی به دانشجویان، اطالعات ناکافی اسههاي صنعتی، واگذاري طرحاجراي پروژه

 با قرارداددر بستن تن نداشنفس  مسائل صنعت، ضعف تشکیل گروههاي تخصصی مشترك، اعتمادبه

 .هاهاي علمی در گروههاي آموزشی دانشکدههستهنشدن صنعت و انجام پروژه، تشکیل 

طوالنی بودن : ترین موانع و مشکالت فرهنگ کارآفرینی در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرین مهم

الگوي دانشگاهی برحسب شرایط بومی و فرهنگی، اهمیت قائل  نکردنتغییر در فرهنگ، طراحی 

 نوآوري ایجادشده در دانشگاه براي نپذیرفتنافراد کارآفرین و خالق در سازمانهاي دولتی، راي نشدن ب

پذیري اعضاي نا گرایی و اجبار براي ورود به دانشگاه، ریسک صنعت، گسترش اهمیت مدرك

 .فرهنگ کارآفرینی در سطح کالن و دانشگاهندادن سترش و گنکردن گذاري  علمی، ارزش هیئت

المللی و   تهدیدات بینۀسای: موانع و مشکالت فراسازمانی در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرین

 صنعت به دانشگاه، نگاه سیاسی و حزبی ينیازبیتحریمهاي اقتصادي، دولتی بودن صنعت، احساس 

  رقابت براي نبودنرایی زیاد در سیستم آموزش عالی ایران، به انتخاب مدیران دانشگاهها، تمرکزگ

توسعه و پژوهش در صنعت، دولتی بودن اقتصاد کشور، وابستگی صنعت به کشورهاي خارجی، 
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 شناخت کافی مسئوالن از جایگاه و رسالت دانشگاهها، توجه اقتصادي و مالی صرف به رویکرد نداشتن

نعت، وجود نهادهاي سیاسی، صاحب قدرت و مخالف استقالل شدید در ص 1ساالريدیوانکارآفرینی، 

  .دانشگاه

 کارآفرین دانشگاه به چمران شهید دانشگاه تبدیل راهکارهاي. پ

دهی به فعالیتها بر   هدایت و جهت:سوي دانشگاه کارآفرین  حرکت بهمدیریتیراهکارهاي 

 ۀمنظور ایجاد هست ن بها متخصصاساس رویکرد کارآفرینی، داشتن برنامه و تالش براي تشکیل و جذب

حفظ آرامش روحی و فکري کارکنان،  وجود آوردن جو آموزشی مؤثر و منضبط و مدیریت قوي، به

 براي راهبردي ۀ برنامۀگذاري و تهی ، سیاست2دیوانیانبیحذف قوانین محدودکننده و برداشتن موانع 

 دانشگاه با صنعت، تالش براي تغییر سوي دانشگاه کارآفرین، تسهیل ارتباط مؤثر تحول و حرکت به

  .علمی به رسالت و مأموریت دانشگاه در عصر جدید نگرش اعضاي هیئت

اي تبلیغاتی و معرفی دانشگاه به هاندازي سیستمتوجه و راه:  محیط سازمانیۀراهکارهاي توسع

 بنیان و کارآفرینی و مراکز رشد به بخش خصوصی و اعضاي  مؤسسات دانشواگذاريصنعت، 

هاي دانشگاهی سازي بین رشته تنیدگی و ادغام ساختاري دانشگاه با صنعت، شبکه درهمعلمی،هیئت

هاي دانشجویی بر اساس نیاز جامعه،  ها و رساله نامه ها و موضوعات پایانصنایع، هدفمندشدن پروژه و

جانبه و  رتباط همهگسترش اا به صنعت و جامعه، هعلمی و شناساندن آن  از اعضاي هیئت3کارنامک ۀتهی

اندازي صنعت به دانشگاه، راهنگرانه  بلندمدت و آیندهسیستمی دانشگاه با دانشگاههاي داخلی و خارجی، نگاه 

علمی با صنعت و جامعه،   شغلی در دانشگاه، تسهیل در برقراري مستقل ارتباط اعضاي هیئتةمراکز مشاور

 .شناسی مشکالت ارتباطی صنعت و دانشگاه آسیب

 توجه و اهمیت به گسترش فروش خدمات دانشگاهی، :سازي منابع مالیکارهاي متنوعراه

دهی و استقالل منابع مالی براي  براي جامعه، ارزش شدن تنوعآموزشیسازي و تولید محتواي تجاري

 پژوهشی کافی به شرکتها و سازمانها براي کارآفرینی، افزایش ۀمسئولین دانشگاه، اختصاص بودج

ها و حهاي پژوهشی و افزایش سهم باالسري دانشگاه، گسترش برگزاري آزمون ادارهمیزان طر

  کارآفرین، رفع محدودیتهاي مالیاتی وانادتسازمانها، اعطاي تسهیالت ویژه به دانشجویان و اس

اي کارآفرین، گسترش پردیسهاي دانشگاهی و آموزشهاي مجازي، جذب هاي براي طرحبیمه

 .دانشجویان خارجی

____________________________________________________________________ 
 

  »بوروکراسی«معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي واژه . 1

  »بوروکراتیک«معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي واژه . 2

 »رزومه«معادل مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي واژه. 3
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 توجه به بهبود مهارتهاي تدریس و : فنی قوي دانشگاه کارآفرینۀکارهاي ایجاد هستراه

ساالري، اصالح و اجراي سیستم   بر مبناي شایستهانادتعلمی، جذب اس یادگیري اعضاي هیئت

کارآفرینی  ايهعلمی دانشگاه، قراردادن امتیازات پژوهشی بیشتر براي طرح بازآموزي اعضاي هیئت

ها و علمی دانشگاه، برگزاري دوره می، تغییر و بازنگري در سیستم ارتقاي اعضاي هیئتعل اعضاي هیئت

اوري و شرکتهاي  و دانشجویان، واگذاري دفاتر فنّاندتا مرتبط با کارآفرینی براي اسهمایشهاي

هاي علمی درون گروههاي آموزشی و علمی دانشگاهها، تشکیل هسته بنیان به اعضاي هیئت دانش

صورت عملی و   درس کارآفرینی براي دانشجویان بهۀبنیان، گسترش دامن زي شرکتهاي دانشاندا راه

، فعال شدن بازدیدهاي علمی و آشنایی با تجربیات کارآفرینان و دعوت از نخبگان خارجی و نظري

  .داخلی

 تمرکز بر گسترش فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه :راهکارهاي تقویت و ترویج فرهنگ کارآفرینی

علمی به کارآفرینی، طراحی الگوي دانشگاه کارآفرین بر اساس   و اعضاي هیئتمدیران تغییر نگرش و

ها، افکار کارآفرینانه و نیروهاي انسانی خالق در فرهنگ و ساختار بومی منطقه، توجه و حمایت از ایده

 کارآفرینی و ۀدانشگاه، اعتمادسازي بین صنعت بومی و دانشگاه، استفاده از مسیر و الگوي توسع

ها و گروههاي دانشکده در استقبال از تغییر  اقتصادي کشورهاي پیشرو، همکاري معاونتها، رشته

علمی دانشگاه، الگوسازي و  وکار میان اعضاي هیئت سوي کارآفرینی، ترویج فرهنگ کسب به

  .مستندسازي و استفاده از تجارب کارآفرینان در دانشگاه
  

  گیري بحث و نتیجه  .6

شرطهاي  یکی از پیش . رهبري قوي را داردۀ تحقیق نشان داد که دانشگاه توانایی تشکیل هستنتایج

 ۀ تنوع مهارتها و تخصصها، پیشینۀواسط به. ، داشتن نیروهاي متخصص و توانمند استآن هماساسی 

این شود که دانشگاه شهید چمران اهواز از  قوي علمی و تاریخی و همچنین مدیران توانمند، تصور می

 که ،شده و بانفوذ مدیریت، شناختهۀتجرب علمی با حضور اعضاي هیئت همچنین، .است مند امکان بهره

 روابط با ۀتواند به توسعتوانایی برگزاري جلسات مشترك با صنایع، شرکتها و وزارت علوم را دارند، می

ترین موانع  مهم. ندکشدن کمک  ازپیش به دانشگاه در جهت کارآفرین محیط بیرون کمک کند و بیش

 نامناسب اداري، هماهنگی و همکاري ضعیف بین بخشها سازکارهايقوي  رهبري ۀهستنشدن  تشکیل

 ۀو گروههاي مختلف دانشگاه با یکدیگر، سوگیري سیاسی در انتخاب مسئولین دانشگاه، نبود برنام

 دانشگاه بسیاري از وانیدیانبیپیداست در ساختار . راهبردي و وجود رویکرد سنتی به دانشگاه است

در را  مدیریت یک دانشگاه توانایی و آزادي عمل کافی ۀشود که هستنشده باعث میقوانین بازنگري

 رهبري ۀ تشکیل هستۀزمین همچنین هماهنگی و همکاري پیش. انجام امور کارآفرینانه نداشته باشد
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تواند تغییرات زیادي را در ی نمیتنهای  خاص بهةرسد که یک مدیر یا دانشکدبه نظر می. قوي است

از طرفی نگاه صرفاً سیاسی به انتخاب افراد براي مشاغل  .شدن دانشگاه انجام دهد  جهت کارآفرین

نظر کردن از شایستگیهاي دیگر مدیران و افراد باتجربه به دلیل تفکر و رویکرد  کلیدي و صرف

 ۀهمچنین نبود برنام. بري قوي است رهۀمتفاوت، نیز یکی از موانع جدي در مسیر تشکیل هست

 بر روي امور آموزشی متمرکز شوند و به تنهاراهبردي جامع باعث شده است که مدیران دانشگاه 

 دانشگاه در قوي رهبري ۀهست تشکیل کارهايهرا ترین مهم. نگري و تحول دانشگاه نیندیشند آینده

تسهیل و تقویت ارتباطات فردي اهواز جذب نیروهاي انسانی متخصص و متعهد و  چمران شهید

 اعضاي ۀرسد استفاده از فکر و اندیشمی به نظر. علمی با صنایع و جامعه است اعضاي هیئت

هاي گوناگون، موجب تشکیل کارگروههاي رشته علمی متخصص و متعهد به اهداف دانشگاه در هیئت

ریزي راهبردي و حل مشکالت  هاي مختلف خواهد شد و ضمن سهولت در برنامهتخصصی مدیریتی در رشته

هاي مختلف  رهبري مرکزي در دانشکدهۀ نمایندگان هستۀوسیل شود رویکرد کارآفرینی بهدانشگاه، موجب می

علمی  سازي ارتباط اعضاي هیئت مدیریت از تسهیلۀاز طرفی حمایت هست پذیر شود؛ دانشگاه نهادینه و امکان

اه در صنایع و شرکتهاي تجاري استان خواهد شد و از این طریق باعث نفوذ مدیران دانشگ با جامعه و صنعت

  .توان انتظار داشت که منابع درآمدي زیادي براي دانشگاه فراهم شودمی

 دانشگاه شهید چمران و وجود صنایع و شرکتهاي راهبرديبه موقعیت جغرافیایی توجههمچنین با

 محیط سازمانی دانشگاه وجود ۀامکان توسع... وگاز، برق، کشاورزي، آب  هاي نفت،گوناگون در زمینه

هاي گوناگون با محیط بیرونی خود ارتباط مؤثر و کارآمد برقرار کند تواند در زمینهدارد و دانشگاه می

 هاياز سویی پیداست وجود مراکز ارتباط با صنعت، پارک. و از این راه به پیشرفت و رشد خود بیفزاید

 کارآفرینی و گسترش محیط سازمانی دانشگاه را در ۀزمین... بنیان و انشوري و شرکتهاي داعلم و فنّ

 محیط سازمانی و ارتباطی ۀترین موانع و مشکالت توسع همچنین مهم. استان فراهم کرده است

رسد دانشگاه نتوانسته به نظر می. ضعف دانشگاه در معرفی خود به صنعت و جامعه است: دانشگاه

ضعف موجب شده که  هاي خود را به جامعه و صنعت بشناساند و این نقطهاست تواناییها و کارکرد

علمی و  هاي تحقیقاتی و پژوهشی از تخصصها و تواناییهاي اعضاي هیئتصنعت در بسیاري از زمینه

امکانات دانشگاه غافل بماند و باعث شود که صنایع استان نیاز خود به پژوهش را از دانشگاههاي 

هاي موردنیاز صنعت و  رشتهۀ و ظرفیتهاي انسانی و تخصصی دانشگاه در زمینغیربومی تأمین کنند

ترین  از مهم.  رقابتهاي پژوهشی ناکارآمد تلقی شودۀصحن جامعه غیرکاربردي باقی بماند و دانشگاه در

ازحد به  دالیل این مشکل ضعف دانشگاه در نداشتن تبلیغات و سیستم بازاریابی و نیز اشتغال بیش

سازي همچنین، ناتوانی دانشگاه در کاربردي کردن و تجاري. داري و تدریس در دانشگاه استامور ا

. مناسب دانشگاه و صنعت از دیگر موانع ذکرشده استنارتباط اعلم، ضعف ساختار سازمانی دانشگاه، 
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اند؛  کردهاکتفا ... علمی به تولید علم در قالب مقاله، کتاب و  رسد دانشگاه و اعضاي هیئتبه نظر می

ها،  علمی و دانشگاه و طوالنی شدن پروژه  انتظارات صنعت توسط اعضاي هیئته نکردنهمچنین برآورد

منابع مالی صنعت و دانشگاه براي ندادن علمی به یکدیگر، تخصیص   صنعت و اعضاي هیئتياعتمادبی

 فتنگر نر صنعت و در کل شکل اداري صنعت و دانشگاه، نبود نگاه بلندمدت دساالريدیوانها، شروع پروژه

 . سازمانی دانشگاهها در ارتباط با صنعت استۀصنعت بر اساس نیاز دانشگاه از موانع توسع

ۀتهی) الف: به این قرار استم راهکارها و فعالیتهاي تبلیغاتی و معرفی دانشگاه به جامعه اه 

بازنگري در سیستم )  ب؛علمی در قالب تشکیل بانک اطالعاتی  تخصصی از اعضاي هیئتکارنامک

 ؛1نوشتهر قوي و گسترش تبلیغات و نصب بوبگاهاندازي راه) پ ؛تبلیغات دانشگاه و استفاده از تلویزیون

ها و  براي انجام پروژهاندتامعرفی اس نیازسنجی صنعت و جامعه توسط مراکز ارتباطی دانشگاه و) ت

هاي کاربردي و عملی براي گزاري دورهبرگزاري جلسات آشنایی با صنعت از طریق بر) ث ؛طرحها

برگزاري سفرهاي علمی و ) چ ؛ مشترك با صنعتياندیشیهاهمبرگزاري اجالسها و ) ج ؛انادتاس

ها و مقاالت مرتبط با صنعت به مدیران و مسئوالن  نامه هاي پایان یافتهۀارائ)  ح؛مالقات غیررسمی

 ،علمی ساختارهاي کارآفرین به اعضاي هیئتهمچنین واگذاري نهادها و . روابط عمومی سازمانها

تأسیس مراکز تحقیقاتی  .شود فعالیت و نوآوري آنها میۀ و دانشجویان باعث افزایش دامناندااست

در دانشگاه و سوق دادن فعالیت دانشجویان ... گاز، فوالد، پتروشیمی، برق، آب و نفت،: صنعت شامل

شود که این مراکز در درازمدت به اتاق فکر باعث میعلمی در آن  تحصیالت تکمیلی و اعضاي هیئت

 به صنعت اندتاها و علوم روز جهان با خالقیت و نوآوري دانشجویان و اسصنعت تبدیل شوند و ایده

همچنین .  سازمانی دانشگاه و پیشرفت اقتصادي جامعه فراهم شودۀمنتقل شود و زمینه براي توسع

لی و خارجی عالوه بر اینکه امکان انتقال و جذب دانشجویان و ارتباط و همکاري با دانشگاههاي داخ

تواند باعث شود که دانشگاهها از امکانات و نقاط قوت  می،سازدمی علمی را فراهم اعضاي هیئت

  .سازنند پیشرفت خود را فراهم ۀکنند و زمین یکدیگر استفاده

هاي موجود ن به ویژگیها و زمینهتوادانشگاه، می ی منابع ماليسازامکان متنوعازجمله دالیل 

صنعتی بودن استان، وجود شرکتها و سازمانهاي دولتی و غیردولتی : اشاره کرداستان خوزستان 

دانشگاه  همچنین. بودن و وجود بازارهاي گسترده در سطح استانمتعدد، مرکز استان بودن، مرزي

یکی . داردبندي بسیار قوي   استخوانعنوان یک دانشگاه مادر زیرساختهاي فیزیکی و شهید چمران به

رسد به نظر می.  استاي مشخصدر دانشگاه نبود برنامه ی منابع ماليسازمتنوعاز موانع و مشکالت 

 ۀ خدمات و محصوالت غافل مانده و طرح و برنامۀدانشگاه از تواناییها و امکانات خود در بخش عرض

____________________________________________________________________ 
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به محیط توجهادن فرصتهاي کسب درآمد باهمچنین از دست د. مدونی براي درآمدزایی ندارد

شود که دانشگاه استقالل مالی  دولتی باعث میۀ زیاد بر بودجۀ خوزستان و تکیۀاقتصادي منطق

هاي چنانچه نگاه مدیران به پروژه. نداشته باشد و نتواند فعالیتهاي کارآفرینی خود را توسعه دهد

 و دانشجویان کارآفرین حمایت الزم انادت باشد و از اسمدت کارآفرینی دانشگاهی منفی یا بسیار کوتاه

 .سازي منابع مالی را داشته باشیمو کافی به عمل نیاید نباید انتظار گسترش متنوع

 خدمات دانشگاهی و استفاده از امکانات و ظرفیتهاي دانشگاه، افزایش طرحهاي پژوهشی و ۀعرض

 منابع يسازمتنوعسازي دانش، ازجمله راهکارهاي ري تشویق و حمایت از تجا،انعقاد قراردادهاي کالن

توان به استفاده از  خدمات دانشگاهی، براي مثال میۀزمین در. در دانشگاه شهید چمران است یمال

سالنهاي اجالس دانشگاه و زیرساختهاي دانشگاه مثل آزمایشگاهها و کارگاهها، سالن استخر، فوتبال، 

  یز دیگر خدمات بیرونی دانشگاهها شامل برگزاري آزمونهايزمینها و محصوالت کشاورزي و ن

 به شرکتهاي خصوصی و دولتی، برگزاري همایشها و انادت اسةسازمانهاي دولتی و خصوصی، مشاور

. کالسها و کارگاههاي آموزشی اشاره کرد و) درس تک (مدت هاي کوتاهسخنرانیهاي گوناگون، دوره

الکترونیکی و  هاي شبانه، گسترش آموزشهاي مجازي ودورههمچنین گسترش پردیسهاي دانشگاهی، 

 .دانشگاه استاین جذب دانشجویان خارجی از دیگر ظرفیتهاي درآمدزایی 

اي و  اي و بین رشته رشتهعلمی در انجام تحقیقات چند  فنی قوي توانایی اعضاي هیئتۀمنظور از هست

 ر در علمی ماه نشگاه با دارا بودن اعضاي هیئتدا. است تمرکز بر آموزشها و تحقیقات کاربردي و عملی

 ضعف سیستمهاي ارتقا و جذب از طرفی،.  فنی خواهد بودۀتدریس و آموزش قوي، قادر به تشکیل هست

 شایسته بر اساس انجام طرحها و فعالیتهاي کارآفرینی ارتقا نیافتن درست وعلمی و  اعضاي هیئت

نبود اجبار پژوهشی، ثبت اختراع و انجام امور . شودعلمی می انگیزگی اعضاي هیئت موجب بی

علمی، صرفاً تالش خود را به  شود که اعضاي هیئت موجب میانادتسیستم ارتقاي اس کارآفرینانه در

اي صنعتی و پژوهشی فعالیت و مشارکت ه تعدادي مقاله علمی محدود سازند و در اجراي طرحۀارائ

علمی   کاري اعضاي هیئتنظمیبیزشی و نیز ناهماهنگی و حجم زیاد تدریس و فعالیتهاي آمو. نکنند

مشترك، استفاده نکردن از  تخصصی گروههاي همچنین ضعف در تشکیل. ازجمله موانع دیگر است

 گروهی اعضاي متخصص موجب تضعیف ارتباط مؤثر و اثربخش با جامعه و صنعت خواهد افزاییهم

توان به بازآموزي  نی قوي در دانشگاه شهید چمران می فۀترین راهکارهاي ایجاد هست ازجمله مهم. شد

 اصلی دانشگاهها ۀپیداست هست. علمی اشاره کرد و بهبود مهارتهاي آموزش و تدریس اعضاي هیئت

 نیازمند بازآموزي ، براي اینکه بتوانند عضو مؤثرتري باشندانادت اسۀتدریس و یادگیري است و هم

ترین و علمی دانشگاه یکی از عملی  سیستم ارتقاي اعضاي هیئتهمچنین، تغییر و بازنگري در. هستند

  .هاي فنی قوي استارهاي وزارت علوم براي فعالیت مؤثرتر و تشکیل هستهکبهترین راه
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توان به نیاز جامعه به ارزش شدن پذیري استقرار فرهنگ کارآفرینی می ازجمله دالیل امکان

 و وجود فرهنگ ـ دانشگاهی آموختگاندانشي اشتغال حلی برا عنوان راه بهـ فرهنگ کارآفرینی 

 که در دوران جنگ اتاق فکر عملیات ،دانشگاه شهید چمران همچنین. اسالمی در دانشگاه اشاره کرد

اعتبار و نفوذ  بر  تواند با تکیه بزرگی اکنون نیز میۀ چنین تجربشتنراهبردي جنگ بوده است، با دا

 و با ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی، شتهو دانشگاه تأثیر گذاخود در جامعه بر فرهنگ جامعه 

 تاریخی پیشینۀهمچنین . یافرینددانشگاهی ب آموختگاندانشاي دیگر در دوران جنگ بیکاري حماسه

علمی کارآفرین در دانشگاه  دانشگاه، مادر بودن، اعتبار باالي دانشگاه در کشور و وجود اعضاي هیئت

انشگاه ضمن تأثیرگذاري مثبت بر فرهنگ جامعه و تربیت دانشجویان، توانایی و باعث شده است که د

 .امکان ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی را داشته باشد

گذاري نامناسب به ترویج و تقویت  توان به ارزشازجمله موانع استقرار فرهنگ کارآفرینی، می

بر بودن   از کارآفرینان و نوآوریها و زماندن حمایت نکرفرهنگ کارآفرینی در سطح کالن و دانشگاهها

  همچنین،.  فرهنگی اشاره کرد ـاي به فعالیتهاي آموزشیاصالح فرهنگ و نگاه مالی و هزینه

اصالح نگرش ) الف: اند از راهکارهاي استقرار فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه شهید چمران عبارت

 یهاي تحصیلی یکت نگاه سنتی به دانشگاه و رشتهپیداس: علمی به کارآفرینی مدیران و اعضاي هیئت

علمی و  از موانع کارآفرینی است و اولین گام در استقرار فرهنگ کارآفرینی تغییر نگرش اعضاي هیئت

شدن دانشجویان در دانشگاه   چنانچه ضرورت دانشگاه کارآفرین و کارآفرین. مدیران دانشگاه است

توان امیدوار بود که  می،دشوریزي  این مسیر متمرکز و برنامهاحساس شود و فعالیتهاي دانشگاه در 

طراحی الگوي دانشگاهی ) ؛ بشوندسازي  سهولت اجرا و پیادههاي دانشگاه کارآفرین به دیگر مؤلفه

 مطلوب ۀرسد الگوي دانشگاه کارآفرین براي یک جامعبه نظر می: برحسب شرایط بومی و فرهنگی

 ددن بسترهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است و باینیاز آن فراهم ش است و پیش

  .الگویی فرهنگی و بومی بر اساس شرایط کشور و منطقه طراحی شود

چند دیدگاه میان اعضاي توان گفت که در پایان میپذیري دانشگاه کارآفرین  در ارتباط با امکان

شدن   علمی با تبدیل  در دیدگاه اول، اعضاي هیئت؛علمی و مدیران دانشگاه شهید چمران وجود دارد هیئت

تأکید بر آموزش ( و حفظ دانشگاه در قالب روشهاي سنتی ثباتدانشگاه به دانشگاه کارآفرین مخالف هستند و 

کنند؛ دیدگاه دوم کسانی پافشاري می)  کشورکنونیو پژوهش، بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه و شرایط 

به نبود زیرساختهاي سیاسی، توجهکنند، اما باگاه کارآفرین حمایت و استقبال میهستند که از مدل دانش

 قانونی آن در کشور و زیاد بودن سهم فرضهاي حقوقی و پیشاقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و نیز نبودِ

ین سازي و حرکت دانشگاه در ا متغیرهاي بیرونی و تأثیرگذار بر آزادي عملکرد دانشگاه، امکان پیاده

سوي دانشگاه   تبدیل و حرکت دانشگاه بهکنند؛ دیدگاه سوم موافقانِمسیر را بسیار ضعیف ارزیابی می
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این گروه ضمن پذیرفتن مشکالت و موانع زیاد معتقدند دانشگاه توانمندیها و . کارآفرین هستند

هد دانشگاه و  تعبنابررسد به نظر می. تواند در این مسیر حرکت کند میدارد وهاي خوبی زمینه

 که این ضرورت را ،دانشگاهیان در برابر جامعه و نیز ابالغ صریح طرح کاراد توسط وزارت علوم

د و در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرین صبورانه قدم کربایست تغییرات را آغاز احساس کرد، می

روه سوم مبنی بر علمی با دیدگاه گ نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اکثر اعضاي هیئت. برداشت

هاي موجود دانشگاه و حرکت استقبال از مدل دانشگاه کارآفرین و استفاده از توانمندیها و زمینه

نظر  از. کنندسوي دانشگاه کارآفرین استقبال می د و از حرکت بهننظر سوي کارآفرینی موافق و هم به

 مدل پایانی 2در شکل . ن وجود داردسازي دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمراآنها امکان پیاده

  .شده است  تحقیق نشان داده

 
  

  پذیري دانشگاه شهید چمران در مسیر تبدیل به دانشگاه کارآفرینمدل امکان :2شکل

دهد که محققین با انتخاب مدل مفهومی بارتون کالرك از دانشگاه  بررسی روند پژوهش نشان می

ی و کیفی در دانشگاه شهید چمران به یق با رویکردهاي کمو بررسی و انجام تحق) 1شکل (کارآفرین

در این مدل سیستمی، دانشگاه شهید چمران . اند  دست پیدا کرده2 مدل پایانی و تغییریافته در شکل
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 محیط سازمانی، ۀ رهبري قوي، توسعۀهست اصلی ۀ پنج مؤلفدبایعنوان یک دانشگاه کارآفرین  به

تعامل سیستمی این پنج . باشدداشته  فنی قوي و فرهنگ کارآفرینی ۀسازي منابع مالی، هستمتنوع

این در . ي دانشگاه کارآفرین استریپذ امکاننیازهاي  دانشگاه با جامعه از پیشمؤثر و نیز ارتباط مؤلفه

همچنین مدل حاضر . شده است   دیگر مطرح ۀ براي چهار مؤلفيعنوان بستر الگو فرهنگ کارآفرینی به

گیرد بلکه نیازمند وجود بستر اقتصادي،  شکل نمیخألهد که دانشگاه کارآفرین در دنشان می

  .سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مناسب در جامعه است
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