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 چکیده
تفکر و اند. نیروی اصلی م در فرایند پیشرفت و جهانی شدن و رشد و توسعه، تأثیر زیادی داشته      هادانشگاه 

اند و مودهن تأمینهای فکری باال با تربیت نیروی انسانی متخصص و با مهارت   هادانشگاه موتور توسعه را  

سازی این نیروی مولد و محرک، همگام با تحوالت برای آماده باید هادانشگاه البته که در این فرایند، خود 

 را در بستر تحول تاریخی  هادانشگاه ، آموزشدهنده به آن باشد. از این رو، پژوهشگران حوزه   و البته شتاب 

بود،  آموزشر دوران قبل از رنسللان ، تنها هدفشللان  ی نسللل اول، دهادانشللگاهاند. بندی کردهنسللل

شگاه  سل دوم، با هدف  هادان سل       آموزشی ن شکل گرفتند و اکنون نوبت ن سان   و پژوهش، پ  از رن

 است که باید با فرایندهای جهانی همگام شود.  از دانشگاه دیگری

 برند و نسل ینسل دوم به سر م  از آن ها در  یدر نسل اول و تعداد محدود  هادانشگاه  شتر یدر کشور ما ب 

ود که ش گیری است. ضرورت نسل سوم به این دلیل احساس می      به تازگی درحال شکل  هادانشگاه سوم  

 یندانچ قیالزم در بازار کار توف یو فن ینیکارآفر یهانداشتن مهارت  خاطراز دانش آموختگان به  یاریبس 

، (سوم  نسل  یهادانشگاه  یهدف اصل ) عدم ارتباط صنعت و دانشگاه   ران،یمانند. در ایم کاریو بیابند ینم

صص و      ست که با وجود افراد متخ شده ا ص    خالقباعث  شور، فارغ التح شور   زیادی نالیدر ک  کاربیدر ک

 ینیکز کارآفرادانشگاه، مر  13ابتدا در  1323تا  1321 یدر فاصله سال ها  در راستای چنین نیازی،  د. نباش 

راکز م تأسی  . اما هستند  یمرکز نیچن یکشور دارا  یهادانشگاه از  یشتر یتعداد ب اکنونهم شد و   جادیا

صنعت در   ای ینیکارآفر شگاه دفتر ارتباط با  س   نیاول تنها ،هادان ست و تا ر شگا به  دنیقدم ا سل   یهاهدان ن

 سوم هنوز فاصله وجود دارد.

ای را در مورد مفهوم دانشگاه نسل سوم ایجاد کند و منافع حاصل     این نوشتار بر آن است که آشنایی اولیه   

شگاه از پیشروی به سمت این نوع از    را تبیین نماید، چرا که یکی از منافع همگانی این نوع سیستم    هادان

ساتید و کارکنان خواهد بود. بدین       دانشگاهی، خلق ثروت برای کل جامعه دانشگاهی اعم از دانشجویان، ا

  سازی این نوع دانشگاه ارائه خواهد شد.برای پیاده ایگوی استراتژیک اولیهمنظور ال
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 مقدمه 1
شگاه  در دورانی هستیم که  ستانه تصمیم تاریخی مهمی     هادان در مرز بین ملی ماندن و جهانی شدن، در آ

تدری ،  بر . در نخستین انقالب دانشگاهی، عالوهانددانشگاهی نامیده انقالب دوم هستند، که برخی آن را

فه تلق      به عنوان یک وظی ثانویه       شلللدمی یانجام پژوهش نیز  و پژوهش در  آموزشو توسلللعه، نتیجه 

شگاه  شگاه بود، اما اکنون  هادان شگامان فن    هادان ست پا را فراتر از مرزها نهاده و خود، از پی آوری و قرار ا

شوند.    سعه  ست، برای همگامی با آن، باید پویا بود و الزمه پویایی،     تو سعه، یک فرایند پویا از آنجا که تو

 آفرینی است.کارآفرینی و اثربخشی و ارزش

ستان     شگاه دا شد که       هادان شوع  سوم از آنجا  سل  سط دهه  ی ن سئوالن ایالت فلوریدا، در  1931در اوا ، م

شد  لتی در این ایالتعالی دو آموزشمورد آینده  ساس نگرانی کردند  روبه ر ین امر آنها را مجبور و هم، اح

برابر  3این ایالت باید      1941که تا دهه     در این مطالعه برآورد کردند   این مسلللئله نمود.  درمورد به مطالعه    

رفت ظرفیت انتظار می ی جدید،هادانشگاه  تأسی  یعنی با احتساب  دانشجو بپذیرد.   آن مقطع، تعداد فعلیِ

زمان  در چنین. این مسللئله باعث شللد مسللئوالن به فکر بیفتند چگونه  یابددانشللجو افزایش  11111تا 

 لطمه وارد شود؟ آموزشبدون اینکه به کیفیت  ،به این رشد دست پیدا کنندکوتاهی 

ای مختلف، هبهتر به دانشجویان متعدد در رشتهرسانی نظور خدمتیک دهه بعد به مدانشگاه فنی فلوریدا، 

ست به ارائه کالس    شگاه د ضوری و آنالین زد. ای هایی با فرمت آنالین و یا ترکیبی از کالسدان ن های ح

 فراهم نمود. آموزشرا در پذیری امکان انعطافامر 

سعه بر خالف تجارت،  ،عالی آموزشدر  شگاه تمام می وجههبه قیمت افت کیفیت و  تو ود. ش ی علمی دان

سیاری از    لذا حتی با افزای ضا، ب شگاه ش تقا شرایط تنگنای مالی  کردندورودی خود را محدود  هادان  ،و در 

، ریداو. بطور مثال در آمریکا و ایالت فلنمودنددسللت به راهکارهایی برای جذب منابع مالی از دانشللجویان 

ه بالت افزایش یافت زیرا آنها باید ، نسبت ثبت نام از دانشجویان خارج از ای2112در بحران اقتصادی سال 

صیل در ایالت فلوریدا   شورهای     پرداختند، همچنینای میشهریه ازای تح شجو از ک رقابت برای جذب دان

 .کاهش یابد هادانشگاهمشکالت مالی  ،دیگر زیاد شد تا با اخذ شهریه
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 آموزشصللیل در مراکز ی دولتی و محرومیت بسللیاری از دانشللجویان از تحهادانشللگاهبا کاهش ظرفیت 

شجویان و خانواده  شگاهی و هزینه فرصت     عالی برتر، دان سبه ارزش مدرک دان  .اقدام نمودند آن ها به محا

با هزینه منطقی و پوشللش دانشللجویان مختلف مواجه   آموزشباید طور دیگری با چالش  هادانشللگاهلذا 

 22اعث شد  ب ل،یدولت در تحص  نهیکاهش هز نیو همچن شتر یب النیالتحص به فارغ کایآمر ازین .شدند می

درصد   2اخذ کنند. اما تنها  سان  یمدرک ل یسالگ 21باال، تا  یدهک درآمد یهادرصد از فرزندان خانواده 

 شدند. یموفق به اخذ مدرک دانشگاه نییدهک پا یهاخانواده

شگاه  ساتی   مؤ هادان ستند  س ستمداران و معلمان آینده را تربی    ه سیا ا افزایش لذا ب کنند،ت میکه مدیران، 

ی نسل سوم نقش خود را متفاوت تعریف کردند و   هادانشگاه  عالی، آموزششکاف طبقاتی در دسترسی به    

 بیشللتر و ای برای دانشللجویانِالعادهرا به نحو فوق آموزشر پژوهش در سللطج جهانی تمرکز نمودند تا ب

که  پرداختدانشللگاه پیشللرو در این زمینه می  2فراهم کنند. این گزارش به بررسللی عملکرد  یترمتنوع

شیوه    شجویان خود را با  سترش داده   ای هزینه اثربخشوروردی دان شان به  گ بودند، هرچند که درآمدهای

شجو کاهش یافت  شگاه . هر کدام از این ازای هر دان شدند و هریک    هادان سی   وجود با بطور جداگانه برر

ستراتژی  سیدن به  متفاوت هایا شتراکی نیز  هدف،  در ر شتند وجوه ا که در کنار هم یک چارچوب برای  دا

 .کردرا فراهم می ی نسل سومهادانشگاهحرکت به سمت 

 :بودگیری کلی زیر نتیجه 1های این گزارش بر پایه توصیه

شم  -1 شجویان:  اندازچ ک ی شللدند،یی که بررسللی هادانشللگاهبهترین  آگاهانه متمرکز بر دان

 هجویان و تخصیص بودج تکنولوژی، موفقیت دانش  انتخاب وری،در خصوص بهره  انداز اصلی را چشم 

 . پیش گرفته بودند

شگاه:    -2 سترش اندازه دان شکل  گ صلی  م صوص کارایی و مقیاس   آموزش ا ست عالی در خ .  ا

شگاه  شد  هادان ستفاده از ر ه حل برای کاهش درآمدهایشان  به عنوان یک را ،ی مورد مطالعه قادر به ا

وژی و از تکنول خود بیشلللترین بهره را برده مقیاس از  ند. آنها برای گسلللترش کیفیت پژوهش،   بود
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ه استفاده کرد آموزشبه کیفیت  آسیببدون  ،آنالین برای پوشش دانشجویان بیشتر با هزینه منطقی

 ند. بود

شجو  آموزشثبت نام و امکان وجود  -3 ون بد ،های متفاوتتواناییبا  تعداد زیادی دان

سیب به کیفیت  از تکنولوژی به منظور تشللخیص و  کار،این  ، برایی مورد مطالعههادانشللگاه :آ

رد تا کمیکمک  هابه آن های محلی. مشارکت قوی با کالج استفاده کردند  آموزشاختصاصی کردن   

ر عین د کنند،دانشگاها راهنمایی   یهای ورودآزمون سمت  و بهکنند شناسایی    را ترضعیف  داوطلبان

 فراهم شد. لی های ماکمکدانشجویان با درآمد کمتر نیز  برای حال

 و  الی آموزشدر مؤسررسررات  نوآوری بخشرریدن به امکان سررر تفراهم آمدن  -1

سات   مقیاس  افزایش س سیاری از    :این مؤ شگاه ب سخ به تغییرات  هادان سته عمل  ،در پا  آه

آوری و برای های زیادی جمع  توانند داده تی با اتکا به مقیاس خود می    ی دولها دانشلللگاه کنند.  می

ضعف      سایی  ستفاد       شنا ستم از آن ا سی س ست   ه کنند. همچنین میهای  سیا لی داخهای توانند بر 

 ثیرگذار باشند. تأ

 ی نسل سومهادانشگاهمعرفی  2
رش برای را ملزم به گست  هادانشگاه افزایش جمعیت کشورها و نیاز به فارغ التحصیالن دانشگاهی بیشتر،     

های های آنالین و روشبرآوردن تقاضلا کرد. ثبت نام دانشلجویانِ بیشلتر، فرصلت اسلتفاده از تکنولوژی     

 ها مقابله کنند. را فراهم نمود، زیرا کمک کرد با کاهش درآمدها و افزایش هزینه آموزشجدید 

ها و  رویه ، ها دانشلللگاه رفع مشلللکالت بودجه  جالب اینجاسلللت که حتی پ  از کاهش بودجه دولتی و       

ی نسل سوم به منظور افزایش کارایی در پیش گرفته بودند، به یک ضرورت    هادانشگاه هایی که سیاست  

صمیم به ایجاد منابع درآمدی         سسات ت شت بودجه های دولتی، این مؤ شد. بعد از قطع امید از بازگ تبدیل 

شارکت دولت محلی و قانونگذاران، موفق    ها گرفتند. بطور جدید و کاهش هزینه شگاه بوفالو، با م مثال دان

هایی در ازای بهبود وضلللعیت اقتصلللادی ورب نیویورک دریافت کرد. این به جذب بودجه شلللد و گرنت
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ضای هیأت علمی و           ستخدام اع ضی، ا شته های پرمتقا شجو در ر شگاه با این بودجه اقدام به جذب دان دان

 در حوزه علوم پزشکی برای رفع نیازهای بهداشتی درمانی منطقه نمود.  های جدیددانشکده تأسی 

گذاری چشمگیر در پژوهش و مشارکت با دولت و کسب و کارهای    ی دیگر نیز اقدام به سرمایه هادانشگاه 

سعه نیروی   دیگر نمودند. ایالت آریزونا بر پژوهش صنایع، به منظور تو های کاربردی با همکاری نزدیک با 

ی خود را جهت هماهنگی با اهداف پژوهشی آموزشهای انسانی و ایجاد شغل تمرکز نمود. همچنین برنامه  

ها برنامه جدید را ی خود را متوقف و دهآموزشللبرنامه  41سللال گذشللته، دانشللگاه  11تغییر دادند. در طی 

 شروع کرد. 

سیاری از   شگاه ب شته اقدام به محدودیت ثبت نام،   های مالی طی دههی آمریکا، به دنبال بحرانهادان گذ

سر آمریکا سهم شهریه       ها و کاهش کمکافزایش شهریه  سرا های مالی نمودند و لذا طی دهه گذشته در 

ی موفق، روش هادانشللگاههای دانشللگاه از یک سللوم به نیم افزایش پیدا کرد. اما دانشللجویان در هزینه

افزایش درآمد و کاهش هزینه یافتند. در اینجا بطور مختصلر  متفاوتی در پیش گرفتند و راهکارهایی برای 

 ها اشاره خواهیم کرد:به این استراتژی

  هادانشگاهدر سطح 

و پرورش به سلللمت ارائه  آموزشهای جدید از دامنه فعالیت افزایش یافت و ایده هادانشلللگاهدر سلللطج 

سعه یا       شد تو سانی به جمعیت در حال ر شجویی و خدمت ر فت. به بیان دیگر، علیروم کاهش خدمات دان

ی دولتی هنوز منابع مهمی از جمله نام و جایگاه اجتماعی خود داشتند. یعنی  هادانشگاه های دولتی، بودجه

ی موفق هاگاهدانشالزاماً به معنای افت کیفیت نبود. تجارب  هادانشگاهبرخالف تفکر سنتی، افزایش اندازه 

ت ها، کیفی  توان ضلللمن افزایش دامنه فعالیت   ای یادگیری جدید می   ه نشلللان داد که از طریق تکنولوژی 

 را نیز ارتقا داد.  آموزش

ستقیم بین کالج  سهیل انتقال دانش  ایجاد ارتباط م ساله برای ت شگاه آموزان:  های دو و چهار سل   یهادان ن

 التحصیلی زودهنگام سوق دادند.آموزان را به سمت فارغ های محلی، دانشسوم با ایجاد این ارتباط با کالج 
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مثالً در یک نمونه همکاری بین دانشلللگاه فلوریدای مرکزی و کالج والنسلللیا، تسلللهیالت مشلللترک به 

 آموزان اجازه داد مدرک لیسان  خود را در کمپ کالج دو ساله اخذ کنند. دانش

 هادر سطح ایالت 

های مالی به این دانشللجویان، احتمال کمعقول برای دانشللجویان کم درآمد: با کم هایتضللمین هزینه

 التحصیلی آنها افزایش یافت. نام و فارغثبت

تخصللیص بودجه بر اسللاس عملکرد: قانونگذاران باید تخصللیص بودجه را بر اسللاس خروجی و کیفیت   

 التحصیالن. قرار دهند، نه فقط تعداد ثبت نام و فارغ آموزش

ست    سیا شویق آن آموزان های انتقال دانشایجاد  ش های ها به تکمیل دورهبرای ت ست   آموز سیا های ی: 

اعث شد  کرد بها میرا تشویق به پذیرش تعداد زیادی از دانش آموزان انتقالی از کالج  هادانشگاه انتقال که 

 دانشجویان برای سطج بعدی آمادگی بیشتری داشته باشند. 

 در سطح ملی 

عالی با بحران مدیریت روبرو بود، چراکه  آموزشنسل سوم:   ی هادانشگاه تربیت رهبران نسل سوم برای   

ستگی بودند و لذا تربیت مدیران جدید مطابق با نیازهای      ش سنی مدیران کنونی، باال و رو به بازن میانگین 

 نمود. بدین منظور اقداماتی با مضامین زیر صورت گرفت.دانشگاه نسل سوم ضروری می

 به خالقیت در:  هادانشگاهر تشویق ایجاد برنامه های رقابتی به منظو

 : افزایش دسترسی و تربیت نیروی انسانی 1

 و حمایت از دانشجو  آموزشاز طریق اختصاصی سازی  آموزش: بهبود کیفیت 2

 :  کاهش هزینه 3

 -: افزایش چشللمگیر ثبت نام و فاروالتحصللیلی دانشللجویانی که نماینده وضللعیت اقتصللادی   1

 اجتماعی، قومی و نژادی منطقه خود هستند. 
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سل  ی نهادانشگاه های الزم برای ایجاد های تاریخی، پیشینه و زیرساخت  در ادامه به بررسی علل و ریشه  

 سوم خواهیم پرداخت. 

 سوم های نسلهای دانشگاهویژگی 2-1

شگاه با توجه به مثال شگاه های پیشرو مطرح شد، می  هایی که از دان ای هتوان چند ویژگی کلی درمورد دان

زیر  هایهای نسللل سللوم دارای ویژگیتوان گفت دانشللگاهنسللل سللوم بیان کرد. با یک تعمیم کلی می

 هستند:

الوه ها عکه این دانشگاه برداری از دانش فنی، به هدف دانشگاه نسل سوم تبدیل شد، چرا      بهره .1

باشلللند. دانش تولید    های نوین کارآفرینی می  و پژوهش، مهد فعالیت    آموزشبر وظایف معمول  

شگاه می    شد    شده در دان صی با صا سوم،      آموزش. هدف از تواند عمومی یا اخت سل  شگاه ن در دان

 باشد.دیده علمی و کارآفرینان می آموزشخلق دانشمندان، متخصصان 

ت ها درحال رقابکنند. آنالمللی فعالیت میی نسللل سللوم در یک بازار رقابتی بین  هادانشللگاه  .2

 فعاالنه برای داشتن بهترین دانشگاهیان، دانشجویان و قراردادهای پژوهشی صنعتی هستند.

شگاه  .3 شگاه     دان سوم، به عنوان دان سل  شبکه های ن صنعت، مراکز  های   R&Dای، در ارتباط با 

صی، تأمین    صو شگاه      کنندگان خ سایر دان سط مالی، ارائه دهندگان خدمات تخصصی و  ه ها به وا

 چرخه دانش هستند.

سترده  .1 شته پژوهش به میزان گ شته ای یا بینای فرا ر شگاه   ای میر شد. دان سوم ب   با سل  ه های ن

که اهمیت           یک نیروی محر به عنوان  یت  ندازه روش منطقی علمی، برای مفهوم خالق مان ا ه

  یعنی گیرد. نهادهای دانشللگاهی،امر مفهوم سللازگاری علمی را دربر میقائل هسللتند که این 

شته واحدهای فرا صی تمرکز دارند ر ضروری این نوع    مؤلفه ،ای که بر حیطه خا ساختاری  های 

سوب می    شگاه مح ستخدام       .شوند دان ستند و کارکنانی ا شگاهی، ذاتاً کارآفرینان ه نهادهای دان

 هایآموزشها مسلئول  دهند. دانشلکده أت مدیره گزارش میکنند که به طور مسلتقیم به هی می
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و  ها کوچک و کم اهمیتپایه هستند. با انتقال کارکنان به نهادهای دانشگاهی، کم کم دانشکده

 شوند.حتی به تدریج محو می

هایی چندفرهنگی با گستره متنوعی از دانشجویان هستند که از    های نسل سوم سازمان   دانشگاه  .3

اران چون سیاستمد  باشند.  های قرون وسطی )نسل اول( می  انشجویان شبیه دانشگاه   نظر تنوع د

ست    سیا صت »های مبتنی بر در تعقیب  ستند، « های برابرفر شگاه  ه سوم الجرم    دان سل  های ن

ها تمایل دارند نقش پیشللرو ایفا هایی در خدمت منافع عمومی هسللتند. از آنجا که آندانشللگاه

سهیالتی نمایند، آن ساتید برتر فراهم می   ها ت شجویان و ا شگاه را برای دان ای هآورند. بنابراین دان

سویه عمل می     سوم دو  سل  شمندان برتر خدمت ن سانی می کنند، از یک طرف به دان ز کنند و ار

های دو ی دانشللگاهآورند. ایدهها را فراهم میهای عمومی در سللایر برنامهآموزشسللوی دیگر 

در کنار کار علمی « های تکمیلیپژوهش»شود که در آن  نیز ا عمال می سویه، بر قلمرو پژوهش 

 پیشرفته وجود دارد.

شگاه  .2 ساختار بین      دان ستند و در  سوم چند ملیتی ه سل  ها برای کنند. آنالمللی فعالیت میهای ن

 د.کننتمامی واحدهای درسی خود از زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جدید استفاده می

های نسل سوم کمتر به قوانین ملی وابسته هستند و درنهایت ممکن است بطور کامل از دانشگاه .4

 و این قواعد مستقل شوند، البته اگر تأمین مالی مستقیم با تأمین مالی ویرمستقیم جایگزین شده

 المللی انعطاف نشان دهد.کشور به تأثیرات دیپلماسی و بین

های نسل دوم بطور خالصه بیان شده    های نسل سوم در برابر دانشگاه   های دانشگاه در جدول زیر ویژگی

 است.
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 های نسل دوم و سومهای دانشگاه: مقایسه ویژگی1-2جدول 

 های:ویژگی
 دانشگاه نسل سوم دانشگاه نسل دوم

  اسلللتفاده از  ای به  . عالقه آموزشدو هدف: پژوهش و
 دانش ساخت خود ندارند.

برداری از دانش، مشغله اصلی و سومین هدف این    بهره
 دانشگاه است.

شگاه   در بازار داخلی فعالیت می سایر دان ا به ها رکنند و 
 نگرد.دید همکار می

المللی فعالیت دارد.در بازار رقابتی بین 

         نهادهای مسلللتقل بدون ارتباطات رسلللمی با سلللایر
 ها.سازمان

های باز، و دارای ارتباطات آزاد با شرکای زیاد.دانشگاه 

 هاسلطه کامل دانشکدهای و پژوهش تک رشته  ای و ظهور نهادهای دانشگاهیپژوهش فرارشته 

  ًنخبگان برای تربیت دانشجویان نمونه آموزشوالبا  در سللطج  آموزشهای چند فرهنگی، با ارائه سللازمان
 عمومی و نخبگان

 دانشگاه ملی  دانشگاه چندملیتی 

 نقش پررنگ تأمین مالی دولتی، همراه با دخالت دولت   عدم تأمین مالی مستقیم دولتی و درنتیجه عدم دخالت
 دولت

 

 ی نسل سومهادانشگاه لل پیدایش  2-2

 ،دادقرار  یمورد بررسلل یچارچوب زمان کی در ها راآن یسللتیبا ،هادانشللگاهنسلللی  راتییدرک تغ یبرا

ی این پیش از این هم در چکیده. رسلللدبه نظر می یضلللرور هاآن خچهیبه تار یاجمال ینگاه نیبرابنا 

شتار عنوان کردیم که متخصصان،     سل از   3 نو شگاه ن شگاه : اندهنمود زیرا از هم متما هادان قرون  یهادان

، و (2بود هادانشگاه که نمونه و نماد این نسل از   1مبولته)یا  نسل دوم  یهادانشگاه نسل اول،   ای یوسط 

 یهادانشللگاه شللاهدهسللتند و  خود گذار یدومین دورهدر  هادانشللگاهاکنون  سللوم. لنسلل یهادانشللگاه

  نیز در پیش از این .باشند مینسل سوم    یهادانشگاه که در حال حرکت به سمت مدل   ای هستیم شرفته یپ

شابه  گذارِ یمرحله کی شنفکر   نیدر دوران ماب ،م سان  و  جنبش رو شگاه  ،یرن سل دوم   یهادان دیدار پن

 (1-2شکل . )شدند

                                                      
1 . Humboldt 

اپلئون  آموزش در دولت پروس، پس از ن ریوز ،یروشنگر  لسوف یمدرن، ف یزبان شناس   انگذاریپروس، بن پلماتیمبولت، دفون ه لهلمیو.  2

 ، فصل اول(Wissema, 2009)ر.ک. کتاب  شد. یگذارنام خودشبود که بعدها به نام  1810در سال  نیدانشگاه برل انگذاریو بن
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های مدرن و تفکر ای از پیشللرفت، یا دانشللگاه نسللل دوم، تا کنون در پیدایش بخش عمدهمبولتمدل ه

 : دچار مشکل شد به دالیلیاست، اما  گرانه، بسیار موفق عمل کردهروشن

به یک کاال با کمترین تماس بین دانشللجو و  آموزشتبدیل  انفجار جمعیت دانشللجویان و به تبع آن .1

به دلیل )ای به دلیل کمبود فضللا برای حضللور فیزیکی  دانشللجویان( و با امتحانات چند گزینهدانشللگاه )

 دشواری تصحیج اوراق انبوه امتحانی(.

دولت به روزافزون های پرداختی نههزی به علت 1دمیککاهش آزادی آکا انفجار جمعیت دانشللجویان و .2

 هاگاهدانشبر  دولتبیش از پیش نظارت و کنترل  و در نتیجهعالی  آموزش مؤسساتو دیگر  هادانشگاه

شدن . 3 شگاه     جهانی  شجویان و دان سی بین دان های مهم و امکان ارتباطات اینترنتی با زبان جهانی انگلی

های مشلللترک  ها از نظر ارزش مدرک و لزوم تأمین مالی پروژه    دنیا، باعث افزایش رقابت بین دانشلللگاه      

 المللی شد.بین

ه چنین دانشگاه همبولت ب هایی از چند دانشکده داشت و   ، که نیاز به تشکیل تیم ای. پژوهش بین رشته 1

 سیستمی مجهز نشده بود.

                                                      
 .آزادانه انتخاب کنند ت،یاهم زانیخود را بنا بر م یقاتیتحق یها نهیتوانند زم یم دیاست که حداقل اسات یمعن نیبه ا کیآکادم یآزاد.  1

 دانشگاه قرون وسطی یا نسل اول

 اولین دوره گذار

همبولت یا دانشگاه 

 نسل دوم

 دومین دوره گذار

1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 2150 

 ها: سیر تاریخی دانشگاه1-2شکل 
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شکل چهارم و به دلیل بزرگ   3 شرفته، در ادامه م شدن تیم . افزایش هزینه مطالعات پی ش تر  ی های پژوه

از  شتریب یمال یبه دنبال کسب کمک ها جیدانشگاه کمبر ریبرتر نظ یدانشگاههاپیش آمد و باعث شد تا 

 های همکاری جدید، منابع مالی جدید را به اشتراک بگذارند.ایجاد فرصت تا بتوانند با جانب دولت باشند

سات   . ظهور 2 س شرکت   تحقیقاتی ویژه مؤ صوص در  شغول به انجام فعالیت   ، بخ صنعتی که م های های 

R&D .و حتی موفق به کسب جایزه نوبل و درآمدزایی مستقل نیز شدند 

 (ITاطالعات ) یفناور دیجد یهاظهور شللرکتشللدند.  ی اقتصللادی جدیدهافعالیت، مهد هادانشللگاه. 4

شگاه   شگاه  فرصت هایی را برای دان شان داد که دان ید های جدتوانند مهد تکنولوژیها میها ایجاد کرد و ن

شاخه  شرکت       در  شدن به بزرگترین  شد و تبدیل  شند، هدف برخی از آنها ر ده های دنیا بوهای مختلف با

شرکت   ست.  شگاه هایی که برای انا بندند و در عوض پرداخت پول، ها میجام تحقیقات، قراردادهایی با دان

صیالن آن فارغ شغول به کار می التح شگاه ها را م های کنند. این روند، زندگی جدید و متفاوتی را برای دان

 پویا ایجاد کرد.

بخش  زانیکه م افتندیدرخود  R&Dهای در جریان انجام فعالیت   ها  شلللرکت : . همکاری با صلللنعت   2

ست و    یلیآنها، خ یادیبن یهاپژوهش یضرور  شده ا  نیند. اکن دایپ یگرید یهاراه حل دیبا بنابراینکم 

اهتنها با دانشگ ییهان شرکت یشد. چن  یدانشگاه  نهادهایسسات و   ؤبا م یموضوع باعث ضرورت همکار  

کار  ییها  ند می یهم که سلللطوح عم کن مده  قی،  ند.    نیادی بن یها از پژوهش یاو ع جام ده چنین را ان

 یکه دارا ییهاکنند. دانشللگاهیکوچک عمل م یهاشللرکت ی، به عنوان دفاتر توسللعه براییهادانشللگاه

ش به منابع و دان ی: دسللترسللرینظ یادیز یایرا ببرند، مزا یباز ونهدانند که چگ یتخصللص هسللتند و م

 کنند.یرا کسب م یسازمان

شد کارآفرینی 9 س  ی، نهنیبه کارآفر یفرهنگجوامع : اکنون . ر سب   یون یبرا یالهیبه عنوان و کردن و ک

سیله  شتر، یب یمنابع مال ضروری برای امرار معاش نیازمندند بلکه و س ای   تیاکثر ایاز جوانان، همه  یاری! ب

چرخ دنده شللرکت بزرگتر باشللند. در  کیدنده در  کی نه اینکهخود را بسللازند،  یخواهند زندگیها، مآن

ر ب یمبتن یهاشلللرکت جادیعالوه بر تالش جهت اشلللتغال در صلللنعت، به دنبال ا ان،یدانشلللجو جهینت
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ستند موفق  ییهاشرکت  ایو  دیجد یتکنولوژ شورها ه س  ی. ک رار داده را مورد توجه ق ینیکارآفر زین ییایآ

 نیسللنگاپور، ا یدانشللگاه مل  ییاسللتچ چون فونگ، ر انیدر حال جر نیو کارآفر دیجد هیروح کیاند. 

 خوانده است. میپارادا رییتغموضوع را 

 هاشللگاهدانتوان نتیجه گرفت که را مجبور به تغییر کرد، می هادانشللگاه، دومین نسللل هاییچنین چالش

سلللازی و های تجاری  اکنون در حال گذار هسلللتند، )دومین دوره گذار(. آنها در حال حاضلللر روی مدل         

سازمانی جدید، فعالیت  برداری از دانش و بهره شج   های بازاریابی جهت جذب بهتر وساختار  شتر دان ویان بی

سنل، و روش  سایر موارد(، کار می  مالی)  تأمینهای جدید و پر شگا کنند. برخی، این کسب درآمد و   هاهدان

شگاه »را،  سی    رکردهایبرداری از دانش هنوز به عنوان یکی از کاو بهره می نامند« آفرینی کارهادان سا   ا

 .و پژوهش است آموزش

 هادانشگاه از نسل سه یهایژگیو خالصه: 2-2جدول 

 دانشگاه نسل سوم دانشگاه نسل دوم دانشگاه نسل اول 

 برداری از دانش+ بهره و پژوهش آموزش پژوهش + آموزش آموزش هدف

 ایجاد ارزش طبیعتکشف  دفاع از واقعیت نقش

 علم مدرن، بین رشته ای علم مدرن، تک رشته ای مدرسه ای روش
 کارآفرینان + متخصصان و دانشمندان دانشمندان +متخصصان  متخصصان هکنندتولید
 جهانی ملی همگانی گیریجهت
 انگلیسی زبان های ملی التین زبان

 سازمان
 ها، ها، دانشکدهگروه

 یآموزشو سایر مراکز 
 دانشگاهی نهادهای هادانشکده

 مدیریت تخصصی دانشگاهیان)پاره وقت( ی  دانشگاهرئ مدیریت

 

 و تجربیات موفق ی نسل سومهادانشگاهپیشینه  2-3

 یول ندارد، یبه طور عام در کشللور ما سللابقه چندان ینیمفهوم کارآفر یو حت "نیدانشللگاه کارآفر"مفهوم 

شورها ک ریدر سا نهیزم نیو پژوهش در ا قیکه تحق دهدیمربوط نشان م یو پژوهش یسوابق علم یبررس

 آواز شده است. شیحداقل از ربع قرن پ یدانشگاه یهاو نظام
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شگاه  شگاه از  یکی (W.V.U)   یغرب یاینیرجیو دان به  91که از اواخر دهه  ی بودمعتبر یهادان

از محققان و   یأتی ه ها شلللد. آنرو به رو   یطیو مح یها و مشلللکالت متعدد درون  با چالش   یطور جد 

ست یس  شگاه    گذارانا سعه دان صاد و بازرگان    تیریبا مد را یتو شکده اقت س    ،یدان سئول انجام برر  یهایم

 هیظرو بسللط ن جادیبر ا یگروه مطالعات نیا یاصللل هی. توصللنمودنداثربخش  یراهکارها افتنیو  شللتریب

با ا      ینیکارآفر  عاد مختلف دانشلللگاه   یند یبه عنوان فرآ  ینیبود و کارآفر  هی نظر نیو سلللازگار نمودن اب

به دنبال  و است  یتیریو مد یتارساخ  ،یابعاد فرهنگ رندهیکه در برگ تعریف شد،  شده و جامع  یزیربرنامه

به  اینیرجیدانشللگاه و یهاتیدر فعال یاو گسللترده یجد راتییمطالعات فوق و بر اسللاس مدل مذکور، تغ

سا    شنا سعه فرآ    ،ییمنظور  ستقرار و تو ش ابعاد  یدر تمام ینیکارآفر یندهایا ش  ،یآموز  یتیریو مد یپژوه

 دانشگاه بود.  نیدر ا ینیمرکز کارآفر تأسی مذکور  همطالع جهینت نی. بارزتررفتیصورت پذ

در سللال  کایمتحده آمر االتیبرتر ا نیدانشللگاه کارآفر 111از  یکیبه عنوان  1تیمارکوئ دانشررگاه

دانشللگاه همچون ارائه  ینیکارآفر اریمع 31بر اسللاس  هادانشللگاهکه  یبررسلل کی. در شللد یمعرف 2112

مؤسللسللات و مراکز  تأسللی  ،یآموزشلل نینو یهاروش یریبکارگ د،یجد یآموزشلل یهاها و دورهرشللته

ستفاده از روش  ،یجانب یهابرنامه ،یپژوهش  ش  دیجد یهاا  یابیزار الن،یالتحص  و فارغ یکادر علم یابیارز

 یهاتیتوسللعه ارتباطات با صللنعت و تجارت و ابتکارات و خالق ،یلیو درجات تحصلل هانامهیمدارک، گواه

از  ینیبرنامه کارآفر 411از  شیبا ب گاهدانشللل نیا ،قرار گرفتند  یبند و طبقه  یابی مورد ارز ،ییو اجرا یعلم

 یهاطرح یو اجرا یزیرو به موازات برنامه شللناخته شللد  ینیکارآفر نهیموفق در زم یهادانشللگاهجمله 

که   بود نیبر ا ها اعتقاد آن . بودمبادرت نموده   "کهلر ینیمرکز کارآفر " تأسلللی  به   ،ینیمختلف کارآفر 

 . شودیجامعه م یو عموم یاست بلکه منجر به رشد کل یاقتصاد وائدف ینه تنها دارا ینیکارآفر

دانشگاه در چشم انداز توسعه ده ساله      نیدر ا ینیطرح توسعه کارآفر  چ2نبرنیسوئ  نیکارآفر دانشگاه 

شگاه   نیا سی فعالیت   دان سا ست. برنامه کارآفر    نییتعها به عنوان محور ا و  عیس و یارچوبدر چ ینیشده ا

                                                      
1 . Marquette University 

2 . Swinburne University of Technology 
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 یبلکه به طور جد ،یدانشلگاه  روند یهاو برنامه هافعالیت یکالن که نه تنها دارا یگسلترده و با اهداف 

 یدانشللگاه به عنوان نهاد نی. اباشللدیم یو خدمات یصللنعت ،یدیبا مراکز تول یطیشللامل ارتباطات مح

بر  یاساس دیو با تأک داندیمتعهد م جامعه نینو یازهایبه ن ییپاسخگو یاصل تیمسئول خود را به یاجتماع

 :پایبند استبه موارد زیر  ینیکارآفر یفرهنگ کردیو رو ینظر یهاجنبه

 ارشد دانشگاه. زانیرو برنامه رانیمد انیدر م ینیکارآفر یهافرهنگ و ارزش میتوسعه و تحک(1

 کالن توسعه دانشگاه.  یهااستیاندازها، اهداف و سو اصالح چشم یبازنگر(2

 .کیآکادم یمتناسب با ساز و کارها ینیکارآفر یاتیعمل یندهایمدل و فرآ نیتدو(3

 ینیتحقق اهداف کارآفر یالزم برا یزشللیو انگ یتیعوامل حما ینیبشیو پ ییاجرا یهاضللمانت جادیا(1

 دانشگاه.

 ن،ایدانشجو ،یعلم أتیاعضاء ه ران،یمد نانهیخالقانه و کارآفر یهااز طرح یو مال یسازمان یهاتیحما(3

 .یدانشگاه یها و نهادهاو انجمن النیالتحصفارغ

گذاران هیها، سللرماهمچون انجمن یطیمح یاقتصللاد  یتجار یارتباطات مسللتمر با نهادها یبرقرار(2

 مؤسسات و مراکز عالقمند. ریو سا یدیو تول یاقتصاد یهاها، بنگاهبانک ،یقیحق

 .شگاهدر دان ینیکارآفر یهافعالیتبرنامه ها و  یو بازخورد مستمر و همه جانبه نسبت به تمام یابیارز(4

از  یو درون یرونیها و مشکالت ب و پ  از مواجه شدن با چالش  1991 در اواسط دهه  1ئنتهتو دانشگاه 

سو  ،محققان جوان و نوآور خود یهاسو و مطالعات و پژوهش  کی را به طور  ینیبحث کارآفر گر،ید یاز 

سال  یبه نحو، نمود یریگیمطرح و پ یجد شگاه   کیرا به عنوان  دخو دیقرن جد نیآواز یهاکه در  دان

 نیا کیارتباط نزد یبرقرار قیامر در واقع از طر نیکرده اسللت. ا یمعرف ینیکارآفر یهارو در طرحشللیپ

تازه  یهاروابط متقابل با شرکت جادیو مخصوصاً با ا یو مل یبزرگ و کوچک محل عیدانشگاه با انواع صنا

سی   سال     افتهیتحقق  "شرفته یپ یتکنولوژ"با  تأ ست. در شگاه دارا  نیا 2113ا  یپارکها"از  یکی یدان

                                                      
1 . University of Twente 
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ست که از طر   " یقاتیتحق یعلم شرکت   311از  شیسال گذشته با ب   11آن در  قیفعال و گسترده بوده ا

شوند، در ارتباط بوده   یعضو را شامل م   3311از  شیکه ب شرفته یسطج باال و پ  یها یبا تکنولوژ یدیتول

ست. در پارک ها  شگاه هر نوع اند  نیا یقاتیو تحق یعلم یا و  یدیتول یطرح ها ای یعلم دهیو ا شه یدان

شجو  دیجد یخدمات سات  ان،یدان ضا  یحت ایو کارکنان و  دیا شگاه و همچن  رونیب یاع و  هاشرکت  نیاز دان

شد  پرورش و ر یالزم برا یها نهیو زم ردیگ یقرار م یمورد توجه و بررس  ،یمحل یو صنعت  یدیمراکز تول

ت منابع توانسته اس   ینیبر مفهوم و فرهنگ کارآفر دیسال ها دانشگاه با تأک   نی. اگرددیو نمو آنها فراهم م

دانشگاه   ریاخ النیفارغ التحص  نی. عالوه بر ادینما یاز آنها  بهره بردار یو به خوب ییرا شناسا   دیجد یمال

سب و کارها  یدر راه انداز سترده موفق  زین یکوچک و گاه یک شم  یها تیبزرگ و گ ست  یریگ چ  به د

شهرت و محبوب  ییعامل خود به تنها نیآورده اند. ا شگاه و در نت  تیموجب  ا و ثبت نام ه شیافزا جهیدان

 از آن شده است.  یناش یدرآمدها

 یها یلوژفنون و تکنو یریبکارگ  ازمند ی ن دی بدون ترد  نیگفت که دانشلللگاه کارآفر     نیچن توانیکل م  در

 فیطو  اسلللت ها تی و کنترل و نظارت فعال   اتی عمل ت،ی ریمد  ،یزیرمختلف برنامه   یها در حوزه دی جد 

 یشگاهیآزما یافزارهاافزارها و نرم تا ابزارها و سخت 1(ICT) یو ارتباط یاطالعات یهایاز فناور یعیوس

آزمون و  یبزرگ برا شلللگاهیآزما کیخود تماماً  نی. در واقع دانشلللگاه کارآفرردیگیرا دربر م یو کارگاه

 .است یاتیو عمل یدیتول ی،پژوهش ،یآموزش ،یتیریمد یهاهیانواع فرض یشگیسنجش هم

ز ا یمطرح شده است، اما درک سنت    یحال حاضر نوآوری به عنوان عامل بهبود بخش در اقتصاد دانش    در

ند و انوآوری از دسللت داده نییخود را در تب ییکارا یالگوهای خط رایاسللتچ ز ریینوآوری درحال تغ ندیفرا

س  ندیفرا نیا شبکه  ستم یبه عنوان  ساس         و  ست. برا شده ا صر گوناگون مطرح  شکل از ابعاد و عنا ای مت

س      نیحوزه، همکاری ب نیدر ا دیمطالعات جد شگاه و دولت، در ارتقای  صنعت، دان و  یلم ستم یسه بخش 

 نوآوری ضرورت دارد.  یمحل

                                                      
1 . Information and Communication Technologies 
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 یها و فنون، نقشللدانش نیدتریجد یهداشللتن رسللالت ارائ لیبه دل هادانشللگاهسلله عامل،  نیا انیم از

سه بخش د پررنگ ساس، مأمور  نیبر عهده دارند. برا گریتر از  شگاه  تیا ستر زمان، همگام با   هادان در ب

سخگو    یجهان هاییتحوالت و دگرگون ستای هدف پا ضا  ازهاییبه ن ییو در را ل تحو دچارجوامع،  ییاقت

شارکت در پارادا     سوی م ستچ به ب  نانهیکارآفر میشده و به   یه جهانک ییایدر دن گر،ید انیدرحال حرکت ا

صادی بازی م  یاجتماع راتییو تغ ندیرا در فرا یشدن نقش مهم  شگاه کند، نقش یو اقت وجه به با ت هادان

بع کاهش منا ،یاجتماع یهوسللعت ،یمانند اقتصللاد مل رییدرحال تغ یهدر قبال جامع دیجد هایتیمسللئول

 دگرگون شده است.  یآموزشو بازار  یعموم یمال

ی پژوهش محور قرار دارند و هادانشللگاه یعنی یدر نسللل دوم دانشللگاه هادانشللگاهکشللور ما، اولب  در

دن به شلل لیو تبد نیافراد کارآفر تیها، تربپژوهش هایافتهیدر راسللتای تجاری سللازی  یچندان تیفعال

سوم    سل  شگاه ن شگاه  یعنی هادان شگاه سازی  تجاری هایتیندارند. فعال نیی کارآفرهادان  ،یاخلد یهادان

به بازار کسب وکار ارائه   یچندان یهای علم وفناوری محدود شده است که خروج  پارک جادیاولب در حد ا

 اریضللرورت داردچ ز نیی کارآفرهادانشللگاهخلق  قینوآورانه از طر هایتیفعال جادیرو، ا نی. از ادهندینم

 یانشگاه جز انبارشدن در مخازن د  یرنوشت س  یعلم قاتیتحق جینتا ،ییهادانشگاه  نیبه چن یابیبدون دست 

ن شلللوند تاکنویم لیو محصلللوالت و خدمات نوآورانه تبد     ها فعالیت  ندرت به    ها ندارند که به     و کتابخانه   

 شده است.  یطراح نیبرای دانشگاه کارآفر یهای گوناگونمدل

به خاص و محدود بودن پذیرش  که موفقیت و برتر بودن یک دانشللگاه الزاماً دانشللگاه آریزونا اعتقاد دارد

آن بسللتگی ندارد. میزان پذیرش این دانشللگاه در حال حاضللر با دانشللگاه کالیفرنیا و میشللیگان در دهه  

سترش خود به پژوهش تکیه کرده و برنامه    1931 شگاه در برنامه گ ست. این دان وهش هایی مانند پژبرابر ا

ضوری، حداقل یک کالس آنالین طی       در  شجویان ح ست. نیمی از دان سان  را درپیش گرفته ا مقاطع لی

ی های تحصیل یک ترم دارند. علیروم رشد ثبت نام، هیچ کالس جدیدی احداث نشده است. همچنین ترم   

های مهر برناپذیری بیشتری دشوند، تا دانشجویان انعطافرایج ارائه می ایهفته 13هفته ای نیز در کنار  4

شرده  سال      ف شند. در  شته با شته با این   هایشان دا شجو،  نوآوریگذ دالر کاهش  1111ها، هزینه هر دان



 

 

19 

شته و به   سیده که از میانگین هزینه   13211دا سی       3111دالر  ر ست. با برر شور، کمتر ا دالر در این ک

مدت با افزایش تعداد دانشللجویان دانشللگاه دیگر، مشللاهده شللد که در کوتاه 3تجربه دانشللگاه آریزونا و 

 بهره برد.  "های اقتصادی مقیاسصرفه"توان میانگین هزینه را کاهش داد و در واقع از می

 12در دانشگاه آرلینگتون پیشرفت چشمگیری در استفاده از تکنولوژی کالس آنالین شد. در حال حاضر 

درصد  21طور کامل آنالین هستند. حدود هدرصد ب 24درصد دانشجویان حداقل یک کالس آنالین دارند و 

د. با استفاده شونهای آنالین با مشارکت یک موسسه انتفاعی و مابقی توسط خود دانشگاه برگزار میکالس

مهم  پرستاری در امریکا را داراست. نکته دانشکدهاکنون بزرگترین از همین امکانات آنالین، آرلینگتون هم

 باشد. در بین اساتید و دانشجویان می ایجاد فرهنگ آنهای آنالین، هدر استفاده از ظرفیت برنام

توجهی فرآیند آکادمیک  که بطور قابلبازطراحی کرده است عمومی را  آموزشدوره  2شگاه آریزونا، دان

ز حالت ها اانتفاعی در حال تبدیل این کالس یسسهکنند. با همکاری یک مؤیند مکُ رامردود  دانشجویان

 ند.کبه تفکر نقادانه دانشجویان کمک میباشد که میهای حل مسئله با روش یهایسخنرانی به کالس

 

شگاه  تیمامور سل اول   یهادان سل دوم    آموزشن ست. در ن انجام پژوهش به منظور رفع  تیمأمور ،بوده ا

نی یکارآفر تیمأمور ،و پژوهش آموزشعالوه بر  هانسل سوم دانشگاه   درنهایت جامعه بوده است.   یازهاین

ستون کار  نی. مهمتررا نیز برعهده دارند شگاه  ینیآفرمحور و  ست  ینیکارآفر یهاآموزشارائه  یدان . در ا

و  هادانشلللگاهبه آن در  یو عمل یاسلللت که عالقه نظر یموضلللوع ینیکارآفر آموزش ریاخ یهاسلللال

مداخله  کیرا به عنوان  ینیکارآفر آموزش یهااسللتیاسللت. سلل افتهی شیافزا یعال آموزش مؤسللسللات

 دانند. یم ینیفرهنگ کارآفر جیدر توسعه و ترو یدیکل

  یسلللابقه او،انجام داده اسلللت. طبق مطالعات  ینیکارآفر آموزش ینهیمطالعه را در زم نیکامل تر 1کتز

شگاه در  ینیکارآفر آموزش سال   هادان به عنوان  ینیکارآفر آموزشگردد. اما در واقع یبر م 1923روارد به 

                                                      
1 . Jerome Katz 
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 یایفرنی. دانشللگاه کالشللروع شللد1941 دهه لیاوا از یبازرگان تیریمد یهابرتر در دانشللکده تیمز کی

سال   ینیرا در مرکز کارآفر MBAدوره  نیاول یجنوب س   1941در  شنا سال    یو دوره کار را پ  از آن در 

شته علم      1942 ست. ر ست. در اوا  شه یدوره ر نیاز هم ینیکارآفر یشروع کرده ا   1921 دهه لیگرفته ا

  هاند ودر دهو کسب و کار کوچک داشته   ینیکارآفر نهیدر زم ییهادوره کایدانشگاه در آمر  311به  کینزد

 آموزش یتوان گفت ظهور واقع یم نیاسلللت، بنابرا  افته ی  شیدانشلللگاه افزا  1131 به  تعداد  نیا 1991

 بوده است.1921از دهه   ینیکارآفر

همچون  یرنتنتیا یهاتیبرنده سا شیپ یاصل یرویعامل و ن "یوال کانیلیحومه س"استنفورد در  دانشگاه

ستنفورد به عنوان       اهوی شگاه ا ست. دان سات    نیاز مهمتر یکیو گوگل ا س  ایر دند ینیکارآفر آموزش مؤ

ست و  س      یمتفاوت نانهیکارآفر یهاو برنامه هافعالیت معروف ا شنا سطوح کار شد ا یرا در  ارائه  یو دکتر ر

انجام داده اسللت. دوره  نانهیکارآفر یهابرنامه یاندازراه یرا برا ی. دانشللگاه تگزاس اقدامات بزرگدهدیم

  .گرددیبرگزار م 2ردمک کومبز یدر دانشکده بازرگان 1هرب کلهر نیتوسط مرکز کارآفر ینیکارآفر

سال  د شکده مد 1943ر  س    یبازرگان تیری، دان شگاه پن سه   ؤم نیاول ایوانیوارتون  در دان ه برنامه بود ک یاس

 یاندهسللازم وارتون نانهیکارآفر یهاکه در برنامه ییهاتیکرد. امروزه فعال یاندازرا راه نیکارآفر قاتیتحق

 مشاوره و توسعه است.  ،یتدر ،یقاتیتحق یهاتیشوند، شامل فعالیم

در دانشگاه تگزاس در جذب و استفاده از سخنرانان مهمان در کالس درس     ینیکارآفر آموزش یهابرنامه

صورت فعاالنه عمل م  شگاه کند یب س   نهیبرتر در زم یهادان ستفاده از مدر سابقه و زم  نیا  نانهیارآفرک نهیبا 

مهم  یارهایاز مع کیآکادم هیپا یهاو مهارت نانهیو سللابقه کارآفر  نهیزم MITدارند. در  یعملکرد خوب

 هستند. ینیکارآفر ناو استخدام مدرس یریجهت بکارگ

برتر اسللت. در  یهااز دانشللگاه یاریبسلل یبرا یمنابع درآمد نیتراز مهم یکی تیریو مد ییاجرا آموزش

زار مشابه برگ  یهاو شرکت  رانیمد یبرا یمتنوع ییاجرا یها، دورهییاجرا آموزشکالج بابسون دانشکده   

                                                      
1 . Herb Kelleher center 

2 . Red Mccombs 
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  ریکشللور جذب کرده اسللت. سللا 11از  باًیکالج بابسللون، سللخنرانان مهمان را تقر 1921از سللال کند. یم

 یکارورز یهامدرس دارند. دوره نانیبه کارآفر  یروش تدر آموزش یبرا یترساده  یهاطرح هادانشگاه 

شگاه  شتر یمدت در ببلند اط اولب با تداوم ارتب یکارورز یهادوره. وجود دارد ینیکارآفر یبرتر برا یهادان

 عیشللبکه وسلل  از طریق، MIT ینیشللود. جامعه کارآفریکامل م یخصللوصلل  یهامسللتمر با شللرکت 

 مرکز و دهیبخشلل لیو جامعه کسللب وکار را تسلله MIT نیکه تعامل بشللود حمایت می اینانهیکارآفر

 .کندیجذب م MITمدرس را به  نانِیکارآفر که است یگاهیبه عنوان جا ینیکارآفر

شور کانادا نیز در دو دهه اخیر برنامه ها و دوره های   در ش ک ی مختلفی پیرامون کارآفرینی و مدیریت آموز

کسللب و کارهای کوچک به اجرا درآمده اسللت. دسللت کم هفت دانشللگاه کانادایی در این زمینه پیشللتاز 

 هستند.

کارآفرینی و کسللب  هایآموزشهای چشللمگیری برای ترویج تالش 1921و  1941اروپا در دهه ی  در

سات       چای کووکاره س ست. امروزه اکثر مؤ صورت گرفته ا هایی در این عالی اروپا دارای برنامه آموزشک 

ی  کارآفرینی تأس نبرای اولین بار در جهان یک دپارتما دانشگاه استیرلینگ 1994 زمینه هستند. در سال

ی گسترده به اجرا درآمده که هدف آنها  آموزش به بعد چندین برنامه  1921کرد. در انگلستان از اواسط دهه   

ها تأثیرات ترویب دانشللجویان به ایجاد کسللب و کارهای شللخصللی بوده اسللت. برخی از این برنامه     

 اند.داشته هادانشگاهچشمگیری بر کارآفرینی دانش آموختگان 

برنامه تجهیز دانش  . هدف اینشللدی کارآفرینی آواز ای برای توسللعهبرنامه 1991ایرلند نیز در سللال  در

سع آموختگان به مهارت ست. در اثر این       ههای الزم برای برپا کردن و تو شخصی بوده ا کسب و کارهای 

سته   41شرکت از بین   33برنامه،  ستند و  شرکت نو پا توان شغل جدید نیز ایجاد   219اند روی پای خود بای

 شده است.

شاهد گسترش بر       در سیا نیز  مؤسسه   »نامه های کارآفرینی هستیم. در تایلند،  کشورهای در حال توسعه آ

سعه نیروی کار ماهر  شور، افراد را در زمینه مهارت    «ملی تو سته به وزارت کار این ک  آموزشهای فنی واب

  ست. ا کوچکهای دهد. هدف از این برنامه، فراهم کردن نیروی کار ماهر برای شرکتمی
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و پشلللتیبانی کارآفرینان در اولین مراحل      آموزشهای خاصلللی برای گزینش،   مالزی و فیلیپین برنامه    در

در  هایی رادر آسیای جنوب شرقی، درس هادانشگاهبرپایی کسب و کارهای کوچک وجود دارد. بسیاری از 

شد ارائه می         زمینه سی ار شنا سی و کار شنا سب و کارهای کوچک در مقاطع کار نند. کهای کارآفرینی و ک

هایی را آواز کرده اسللت. برخی ریت در انسللتیتو تکنولوژی آسللیا  نیز تدری  چنین دوره دانشللکده مدی

سی     هادانشلگاه مؤسلسلات و    ، نیز مراکزی را برای ی توسلعه کارآفرینی و کسلب و کارهای کوچک تأ

شگاه فی     اند که از آن میان میکرده صنایع کوچک در دان  رینی درفمراکز توسعه کارآ  لپین،توان به مؤسسه 

از  ی کارآفرینی در دانشگاه تکنولوژی نانیانگ اشاره کرد. مرکز توسعه   در مالزی "مارا"انستیتو تکنولوژی  

شاوره      آموزشهای مختلفی همچون طریق فعالیت شارات، و م سمینار و کنفران ، انت ، پژوهش، برگزاری 

 های توسعه کارآفرینی در منطقه مبدل شده است. به یکی از مهمترین قطب

، 21ی ت. طی دههس ها تبدیل شده ا ترین فعالیتترین و گسترده کارآفرینی به یکی از مهم آموزش وزهامر

ی آموزشللای و ملی، برنامه های و نیازهای منطقه آموزشهای تحت برحسللب ویژگی گروه هادانشللگاه

اسلللاسلللی برای حمایت از  ییهاها طراحی کردند. در اروپا، امریکا و کانادا گاممتعددی را برای سلللازمان

های عملی، مشاوره، ارایه تسهیالت مالی   ها شامل راهنمایی اند. این حمایتهای کارآفرینی برداشته فعالیت

کارآفرینی  آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه و خارج از آن است. دوره   یهای ویژه دربارهو برگزاری دوره

شگاهی    درنه تنها جای خود را  ستر دروس دان شته های مختلف باز کرده، بلکه در دوره  ب های مختلف و ر

 شود. تحصیلی نیز به آن توجه می

مادام العمر  یریادگی ندیفرا کیرا به عنوان  یجهان تیاهم 1(EE) ینیکارآفر آموزش ر،یاخ یسال ها  در

 یلیتکم التیتحص یکنند. تمرکز اصل یم فایا یدینقش کل نهیزم نیدر ا هادانشگاهبه دست آورده است و 

 یآموزان را قادر م شاسللت که دان نانهیکارآفر یبر توسللعه دانش، مهارت ها و نگرش ها هادانشللگاهدر 

 .استفاده و بهره برداری نمایندفرصت ها  نیتحقق ا یبه طور بالقوه برا ینیکارآفراز سازد تا 

                                                      
1 . entrepreneurship education 
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ستا  در سعه جهان  یرا شته پ    21اروپا در  یعال آموزشدر بخش  EE ،یتو شمگ  شرفت یسال گذ  یریچ

نوآورانه  یهابلکه در رابطه با روش ،ینیانتشلار و توسلعه کارآفر   نهینه تنها در زم شلرفت یداشلته اسلت. پ  

 ( صورت گرفته است.2113، 2112 ییاروپا ونی)کمس  یو تدر یریادگی

ها و نهیاز زم یعیوس  فیدر ط 1(HEIاروپا ) یعال آموزشدر سراسر مؤسسات      ینیتوسعه کارآفر  یچگونگ

ه نه تنها با توجه ب ینیکارآفر آموزش طیمثال، مح یمختلف جالب اسللت. برا یکشللورها نینه تنها در ب

سسات   تیماه ص   ای ی( )عمومHEI) یعال آموزش مؤ شگاه   ،یخصو به  توجه ا( ، بلکه بکیتکن یپل ایدان

س   ستر ش آن به منابع  ید ست. در ع  ینیکارآفر یبرنامه ها یبرا یکل یعموم تیو حما یآموز  نیمتفاوت ا

فه  نیچن حال، احتماالً    یها فعالیت  کنند و  یم یرا شلللکل داده و طراح  ینیکارآفر  یها برنامه   هایی مؤل

 سازند. یم متفاوت یو مل یمختلف سازمان یها( را در فرهنگHEI) یعال آموزش مؤسسات

شامل     ،ییایاز لحاظ جغراف شده  سات   موارد انتخاب  س ضو اتحاد    19از  یعال آموزش مؤ شور ع اروپا  هیک

مباحث به برنامه  نید. انتمرکز دار EEاز  یبر مباحث مختلف یعال آموزش مؤسسات   نیاز ا کیاست. هر  

س  یها شگاه . اکثر رندمتفاوت توجه دا دیبا تأک EE  ینهاد یهاو جنبه فوق برنامه یها، برنامهیدر  هادان

 .متمرکز هستند EE یبرنامه درس یهابر جنبه

واحد  کیکه از  یداشللته اسللت به طور یتوجه لبسللال گذشللته رشللد قا 31 یدر ط ینیکارآفر آموزش  

س  س  فیمنفرد به ط یدر صت ها  یعیو ش  یاز فر ست که در ب    لیتبد یآموز کالج و  1311از  شیشده ا

 باشد. یدر دسترس م ایدانشگاه در سراسر دن

شد.   یاندازدر انگلستان راه  2(NCGE)  النیفارغ التحص  ینیکارآفر یمل ی، شورا 2111سپتامبر   13 در

NCGE  سعه ارتباط ب شجو    نیبه منظور تو سات   و  انیصنعت، دان س  ی( طراحHEIs) یعال آموزش مؤ

سه     ست که به دنبال ت سرما "در بهبود در  لیشده ا شگاه در  "یگذارهیفرهنگ  س    یهادان ستان ا  .تانگل

 یعال آموزش مؤسسات  بر  یقیعم ریتاث ینیکارآفر آموزشنشان داد که   NCGEمربوط به  یگزارش ها

                                                      
1 . Higher Education Institutions 

2 . National Council for Graduate Entrepreneurship 
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از  یرا آواز کرده اسلت. ابعاد  "جنب و جوشپر" یفرهنگ رییتغ کیها نوآوریداشلته اسلت و ابتکارات و   

 چیغالخوداشت  چیاجتماع ینیارآفراشتغالچ ک  یهاشاملچ مهارت  ردیگیقرار م مورد توجه اولبکه  ینیکارآفر

 تیریکسللب و کار کوچکچ و، مد تیریکوچکچ مد یاشللتغال در کسللب و کارها  چیگذارهیسللرما جادیا

 باشد.یما رشد باال ب یها هیسرما

 ،آورینوتوانند  یو دانش محور هسلللتند، م  یکیتکنولوژ عیکه در صلللنا   ییآنها  ژهیبه و  د،ی جد  یها بنگاه 

صاد    یوربهره شد اقت شگاه در  ینیکارآفر آموزش ل،یدل نیکنند. به هم جادیرا ا یو ر  کیبه عنوان  هادان

سئله محبوب در ب  ست یس  نیم سر جهان تبد     رانیگذاران و مدا سرا شگاه در  ست. به عنوان  هشد  لیدان  ا

 قیوتش یرشد اقتصاد تیتقو یبرا یا لهیرا به عنوان وس ینیکارآفر آموزش( 2112اروپا ) ونیسیمثال، کم

 قیدق یابیزار کیکند.  قیتشو  انیو دانشگاه  انیدانشجو  انیرا در م ینیکند تا کارآفریتالش مکند و یم

 دانشگاه دارد.  تیریو مد یعموم یها استیس یبرا یاتیح تیاهم ،ینیکارآفر آموزش ریاز تاث

 دانشگاه در تحول الزامات ها و زیر ساخت 2-4

 استاد فوجی شیگرو پروفسور سال این در. گرددبرمی1932  سال به کارآفرینی رسمی هایآموزش سابقه

ده چند دهه بعد در ایاالت متح .نمود ارائه کارآفرینی کاربردی هدور یک ژاپن، در کوب دانشگاه بازنشسته

ای در سطج جهان گسترش های کارآفرینی با سرعت فزایندهآموزش 1921 و از دهههایی آواز شد نیز تالش

  یافت.

نقش اساسی آن در فرآیند توسعۀ ملی،  در تربیت نیروهای انسانی یک جامعه و آموزشبا تأکید بر نقش 

انتظار دارند تا در  عالی به طور خاص آموزشی به طور عام و نظام آموزشهای  نظام از مردم یک جامعه

  توانایی پاسخگویی بهعالی از  آموزشباشند. چنانچه نظام  کشور سهیم ساختار توسعۀ همه جانبه یک

ای، انسانی، پژوهش و انجام خدمات مشاوره تربیت نیروی و آموزشنیازهای جامعه و دانشجو در زمینه 

برخوردار باشند، در آن  تکنولوژیکی و محیطی و انطباق با تحوالت شگرف علمی  امکان رشد و تعالی

 .عرصه پرتحول خواهد بود رقابت درو اثر بخش قادر به  صورت به عنوان یک نظام پویا، و کارآمد
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برخورد با مسائل جدید را داشته و با اعمال  خود توانایی یهچنین ضمن حل مشکالت و مسائل گذشتهم

وابسته به توان  هادانشگاهآینده  چنان کارآمد و به روز خواهند ماند. موفقیت راهکارهای نو هم ها وسیاست

الزم است تا  نیازهای آینده تأمینها در مقابل تغییرو تحوالت است. لذا به منظور شناخت و پاسخگویی آن

ها و اهداف خود ایجاد نمایند و و وسیعی در رسالت تغییرات عمیق هادانشگاهرهبران و سیاستگذاران 

مقدور گردد.  هادانشگاهد و رش های کامالً نو و متفاوت از گذشته اداره کنند تا امکان بقاءشیوه دانشگاه را با

 ه(دانشگا) یآموزشهای زیر بنایی در کلیه ابعاد و ارکان بزرگترین سیستم لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی و

عالی و  آموزشهای ایجاد تحول و دگرگونی در نظام .دنیای امروز است مهمامری حیاتی و از مباحث 

ز مطالعه جامع مبانی نظری و ا توسعه از یکسو نیازمندبه عنوان یک ضرورت حیاتی در مسیر  هادانشگاه

های فرصت ها، نقاط قوت و ضعف و تهدیدها ودقیق تنگناها، محدودیت سوی دیگر مستلزم شناسایی

 .موجود است

د. دهنه تنها مشکالت موجود را کاهش نمی های مرسوم و سنتی های دانشگاه از طریق روشانجام رسالت

 ها و مدیریتاساسی در برنامه های جدیدی خواهد شد که ضرورت ایجاد تغییراترانبح بلکه موجب ایجاد

 هایزمینه و خالقیت در کلیه نوآوریگسترش مفهوم کارآفرینی،  .نمایدمی را الزامی هادانشگاهو رهبری 

 .به مفهوم کارآفرینی نموده است را ملزم به توجه دقیق هادانشگاهتولیدی و خدماتی، 

ی انتشار دانش ناگزیر از پذیرش مفهوم کارآفرین برای حفظ موقعیت برتر خود در تولید، توزیع و هادانشگاه

پاسخگویی دقیق به نیازهای مشاوره  های نیاز محور و کاربردی ودانشجویان، انجام پژوهش آموزشدر 

هوم و ترویج این مف آموزش هایتا کنون بیشتر بر جنبه هادانشگاهکارآفرینی در  بحث .تخصصی هستند

فهومی چهارچوب م کارآفرین در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری نیازمند ارائه تاکید داشته و ایجاد دانشگاه

 .ای امکانپذیر خواهد شدهای کاربردی و توسعهانجام پژوهش دقیق است که از طریق مطالعات تطبیقی و

اجتماعی و اقتصادی محیط پیرامون خود،  یرات و تحوالتهای اخیر متناسب با تغیعالی طی دهه آموزش

آثار  ها واستگاهتحوالت خ بنیادینی شده است. گر چه هر یک از این تغییر و هایدگرگونی دستخوش

ت سنتی خود قداس ضمن حفظ جایگاه و هادانشگاهبندی کلی میتوان گفت جمع اند، لیکن درمتفاوتی داشته
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 ه وهای خواستاند که آنها را به واکنشبنیادینی رو به رو بوده ساختاری و مدیریتیهای مالی، با چالش

 گرایی،، تنوعنوآوریرا به سمت خودگردانی،  هادانشگاه ناخواسته ناگزیر ساخته است. برآیند کلی این فشارها،

ه تاکید ی بر این نکتعال آموزشاندیشمندان  گرایی و .... سوق داده است. صاحب نظران وپاسخگویی، نتیجه

ها و زیادی به چالش توانند تا حدوداز طریق توجه جدی به مفهوم کارآفرینی می هادانشگاهدارند که 

 ها و الگوهایهای اخیر نظریهدهند. بر همین اساس طی سال فشارهای فوق پاسخی مناسب و شایسته

تدوین و عرضه شده است. همچنین ارآفرینی ک به سمت هادانشگاهمتعددی در زمینه چگونگی تحول 

ساختاری و مدیریتی صورت گرفته  ی، پژوهشی،آموزشهای مختلف های چندی در حوزهپژوهش تحقیقات و

 .است

 و خلق ثروت دانشگاه کارآفرین 3

 مقدمه 3-1

شکل    شرکت سابقه  شگاهی به قرن  گیری  شکل  19های دان شگاه گیری یعنی از زمان  ی مدرن باز هادان

شگاه گردد. می شرکت    هادان ستگاه  سیدند و خا شگاهی ی مدرن برای اولین بار در آلمان به ظهور ر  های دان

ی از به انبوه هادانشللگاهنیز از همین کشللور بوده اسللت. در واقع با انقالب علمی در این قرن و دسللتیابی 

های خود در جهت ها و دسللتاوردهای علمی دانشللجویان و اسللاتید به این فکر افتادند که از یافته   یافته

صنعتی حاکم بر ورب           ضای انقالب  ستفاده کنند و این بود که در ف شر ا ضعیت زندگی ب سعه و بهبود و تو

 . های دانشگاهی در آلمان ظهور کردندشرکت

سی  آمریکا بعد از آلمان به  شان داد اما در قرن   شرکت  تأ شگاهی توجه ن شرفت خاصی در    19های دان پی

شر   شت. با  ستم  این زمینه ندا ش  هاشرکت ی این گونه هافعالیتوع قرن بی شت در آمریکا  ری به خود تاب بی

شاهد   سی  گرفت و  شگاهی متعدد بودیم. همکاری  شرکت  تأ شگاه های دان شرکت  هادان های بزرگ با 

سی  ین وجود همچنان مخالفت هایی با تجاری مقدمه این کار بود. با ا شگاهی وجود  شرکت  تأ های دان
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لیل تا ه همین ددانشگاهی آمریکا معتقد بودند دانشگاه نباید وارد فعالیت تجاری شود. ب    هایداشت. چهره 

 های دانشگاهی رواج چندانی نداشت. شرکت تأسی موضوع  1921دهه 

شرکت   سابقه طوالنی  شگاهی، اوج ظهور و  در واقع با وجود  سی  های دان شرکت  تأ  1921ها از دهه این 

ست. از این دهه    سود ا شرکت  به این  ضع قوانین      به بعد آمریکا مهد ظهور  ست. و شگاهی بوده ا های دان

شدن        سهام و ایجاد ابزارهای مالی جدید به همراه کوتاه  سعه بازار  سعه بیوتکنولوژی، تو جدید، ظهور و تو

های سللیکل زندگی محصللول در بسللیاری از صللنایع از جمله عوامل رشللد و توسللعه قابل توجه شللرکت 

شگاهی از دهه   سال       1921دان ضع قانونی در  ستند. و سود ه در آمریکا به ویژه نقش مهمی  1921به این 

ساس این قانون    شت. بر ا شگاه در این زمینه دا ش  مالکیت بر اختراعاتی ی آمریکا از حقهادان  دندبرخوردار 

های دقیقی برای تجاری شللدن العملر. این قانون دسللتودولت فدرال حمایت مالی شللده بود که از سللوی

شگاهی ارائه داده بود و به طور کلی انگیزه و مشوق قابل توجهی را در   ا شگاه ختراعات دان رد ایجاد ک هادان

 سازی کنند. تا یافته های علمی خود را تجاری

امی المللی در تمانداز بینهای شللناخته شللده از یک دانشللگاه کارآفرین، داشللتن یک چشللمیکی از مؤلفه

سازی با فرایندهای استراتژیک، ناچار به اتخاذ   ان با تلفیق روز افزون جهانیها همزمسطوح است. دانشگاه   

تصمیمات آگاهانه در راستای اهداف سازمانی و همچنین ارزیابی و ارتقای عملکرد برمبنای اهداف مختلف 

سیعی از اقدامات جهانی می    ستره و شگاه     در گ ست که دان شند. منظور این ا شدن،  با ها در فرایند جهانی 

شوند، که این اهداف به طور پیوسته       ستا  سازمانی خود، ناچارند با اهداف جهانی هم همرا عالوه بر اهداف 

ذیر پدرحال تغییر و گسللترش اسللت. کارآفرین شللدن یک دانشللگاه بدون جهانی بودن آن نه تنها امکان 

گاه وم که یک دانشللپذیر اسللت، به این مفهمعناسللت، اما این رابطه از طرف دیگر امکاننیسللت، بلکه بی

 تواند کارآفرین نباشد. المللی، میبین

نگ ی استعدادها، فره، پژوهش، توسعهآموزشهای کارآفرینیِ این بخش به تأثیرات محیط جهانی بر جنبه

 پردازد.های جدید میو فرصت
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ی موزشلللآهای  المللی، چندفرهنگی یا جهانی با اهداف و فعالیت       شلللدن، فرایند تلفیق یک ب عد بین   جهانی 

شگاه    ست. اکثر دان ستراتژی ا شدن می ها دارای ا شگاه   های جهانی  شند. به هنگام ارزیابی د ان  ها، یکبا

ستراتژی      سبت به ا شگاه برای کسب رتبه برتر، باید تعهداتش را ن اید، البته شدن تضمین نم  های جهانیدان

 اشد.کننده اهداف کارآفرینی آن دانشگاه نیز بای که منعک به شیوه

 تقاضامحور آموزش 3-1

-ها در نتیجه اقدامات افراد سرمایهآیند. بلکه این شرکتهای دانشگاهی خود به خود به وجود نمیشرکت

رداری بهای دانشگاهی بدست آمده ارزش بهرهیافته که رسندگیرند که به این نتیجه میگذاری شکل می

همی گذار نقش مد. بنابراین فرد سرمایهنشو تأسی های جدیدی در این جهت را دارند و الزم است شرکت

اف ها و اهدهای دانشگاهی دارد. باید توجه داشت که با توجه به خصوصیات و خواستهشرکت تأسی در 

. برخی شودهای دانشگاهی مختلف با خصوصیات و در انواع مختلف تشکیل میگذار شرکتافراد سرمایه

 های بیرونی موجود وع و مبدع تکنولوژی و برخی توسط شرکتخود مختر های دانشگاهی توسطشرکت

وسط افراد های دانشگاهی تشرکت نیمی ازشوند. می تأسی  گذار و شرکتسط ترکیبی از سرمایهبرخی تو

 شود. می های بیرون از دانشگاه تأسی و شرکت

دارد. عالوه بر این که خود مخترع و مبدع تکنولوژی  هاشرکتاین گونه  تأسی گذار نقش مهمی در سرمایه

کند افراد دیگری هم هستند که خودشان برداری از اختراع خود اقدام میگذاری در جهت بهرهبرای سرمایه

 یش از اینپکنند. چنانچه گذاری بر روی اختراع فرد دیگر اعالم آمادگی میمخترع نیستند اما برای سرمایه

 گذاررمایهسباشند بیش از هرچیز به وجود یک هایی که نوپا و نادر هستند و نوظهور مییذکر شد تکنولوژ

ذاشتند پ  از آن پا به عرصه وجود گ انگلستانهای دانشگاهی تشکیل شده در همه شرکت نیاز دارند. تقریباً

اال تولید ایی کچنین شرکتی را تشکیل دهد و از تکنولوژی نوپمصمم اراده کرد که  گذارسرمایهیک  که

 کند. 

ایی هشوند. دسته اول شرکتقیسم میی به سه دسته تگذارسرمایهظر نوع های دانشگاهی از نشرکت

ه توسط هایی هستند کآیند. دسته دوم شرکتهستند که توسط خود مخترع و مبدع آن تکنولوژی پدید می
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هایی هستند که توسط ترکیبی از شوند و دسته سوم شرکتمی تأسی های خارج از دانشگاه شرکت

های دانشگاهی رایج هستند و از شوند. هر سه نوع در تشکیل شرکتمی تأسی گذار و شرکت سرمایه

 سهمی یکسان برخوردار هستند. 

شده به هر یک از این سه روش انجام شده  تأسی های تحقیقات اندکی در مورد تفاوت های میان شرکت

معنوی  که حقوق مالکیت شوند در جاییمی تأسی هایی که توسط خود مخترع است. اما باید گفت شرکت

کنند. یک استاد یا دانشجو که اختراعی را انجام د چندان ظهور و بروز پیدا نمینشوافظت نمیبه خوبی مح

د یداده است از سرمایه چندانی برخوردار نیست که بتواند در نبود حمایت قانونی طرح خود را به مرحله تول

برساند. او در شرایطی موفق خواهد شد که از حق انحصاری در تولید محصول خود برخوردار باشد و قانون 

شده  أسی تهای دانشگاهی عدم دستیابی دیگران به تکنولوژی اختراعی توسط وی را تضمین کند. شرکت

هد دمخترع امکان می در نزدیکی دانشگاه مستقر هستند. این کار به توسط خود مخترع همچنین معموالً

های دانشگاه و همچنین از نیروی انسانی متخصص در روابط خود با دانشگاه را حفظ کند و از حمایت

دانشگاهی ی ویرهاشرکتگذاران و هایی است که توسط سرمایهدانشگاه استفاده نماید. این برخالف شرکت

 سی تأانشگاهی خود را در شهرهای بزرگ های دشرکت گذاران بیرونی معموالًمی شوند. سرمایه تأسی 

ان گذارسرمایهکنند تا از نیروی متخصص و مدیران باتجربه درون این شهرها استفاده کنند. به عالوه می

کنند و طبیعی است در چنین شهرهایی معموال در شهرهای بزرگ و در مراکز شهری مشهور زندگی می

 ی بیشتر باشد. گذارسرمایهتقاضا برای 

 ع یک تکنولوژی بوده است معموالًگذاری است. کسی که خودش مبدع و مخترتفاوت دیگر در زمان سرمایه

ن را به آ اولیه ظهور تکنولوژی کند. یعنی در مراحلالفاصله در جهت به تولید رسیدن طرح خود اقدام میب

کند  یگذارسرمایهدانشگاهی خواهد روی یک طرح رساند. اما کسی که از بیرون آمده و میمرحله تولید می

ند و این ککند و پ  از بررسی و ارزیابی شرایط در جهت گرفتن مجوزهای قانونی اقدام میاندکی صبر می

شکیل های دانشگاهی تکند. نکته دیگر آن است که شرکتگذاری بر روی طرح را طوالنی میمسئله سرمایه
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خش ب س  خود برخوردار نیستند. این افراد معموالًو مؤ از حضور دائم مدیر شده توسط خود مخترع معموالً

 توانند در شرکت خود حضور دائم داشته باشند.گذرانند و بنابراین نمیمهمی از وقت خود را در دانشگاه می

ن بیرونی گذاراکنند معموال بیشتر مورد توجه سرمایهیی که یافته های علمی زیادی تولید میهادانشگاه 

ی کوچک که تولیدات علمی اندکی دارند اساتید و مخترعان همان دانشگاه هادانشگاهند. در گیرقرار می

ا و افراد هیی که تولید علم زیاد است شرکتهادانشگاهکنند اما در دانش بدست آمده را وارد عرصه تولید می

دانشگاه  11کنند. تحقیقات انجام شده بروی گذاری پیدا میبرند و فرصت سرمایهبیرونی نیز سهمی می

 ثبات کرده است. ابزرگ انگلی  این موضوع را 

دهد این ها نشان میبررسی کند؟مخترع چرا پول خود را روی یک تکنولوژی خرج می لگذاراما سرمایه

کنولوژی ل کردن تهایی دارند. تمایل به تبدیگذاران از نظر روانی با سایر اعضای جامعه تفاوتگونه سرمایه

ت دارد شود دوسمخترع وقتی با یک تکنولوژی روبرو می -گذارسرمایهبه کاال یکی از این تفاوت هاست. 

شاند. کشرکت جدید می تأسی را به سمت  آن را به فعلیت درآورد و کاالیی از آن تولید کند. این میل او

رعی که اد مختکشاند. بسیاری از افرگذاری میمیل تولید ثروت عامل دیگری است که انسان را به سرمایه

ه کسب که با مشاهداند گفته چرایی این کار،اند در پاسخ به های دانشگاهی در آمریکا تشکیل دادهشرکت

د که اگر ناند. این افراد فکر کردمتمایل شدهثروتمند  به کسب هاسرمایه همکاران خود از تأسی  شرکت

ین که  امتیاز آورند تا ااختراع خود را به تولید برسانند پول بیشتری در می کنند و تأسی خودشان شرکتی 

 های دانشگاهیشرکت تأسی های موجود بفروشند. و عامل روانی دیگری هم در اختراع خود را به شرکت

مستقل برای  انداند گفتههایی را تشکیل دادهدی که چنین شرکتانقش دارد و آن میل به استقالل است. افر

 اند. شدن و رهایی از وابستگی به دیگران چنین کاری را انجام داده

های دانشگاهی توسط مخترعان برخی تحلیلگران اهمیتی به مسائل روانی در تحلیل چرایی تشکیل شرکت

ای او نقش بیشتری قائل هستند. به عقیده این تحلیلگران دهند بلکه برای جایگاه شغلی و حرفهنمی

دهد در واقع به دنبال این است که وارد حوزه تجربی جدیدی ه شرکت دانشگاهی تشکیل میمخترعی ک

ی اشود و به جایگاه شغلی و اجتماعی جدیدی دست پیدا کند. این فرد به دنبال آن است که شغل و حرفه
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ور هی صرف علمی تفاوت دارد تجربه کند و سرمایه فکری خود را به منصه ظهافعالیتجدید را که با 

برساند. او در واقع تمایل دارد وارد دنیای جدیدی شود که همان دنیای تولید کاال است. نکته جالب توجه 

 أسی تاین است که افرادی که از موقعیت باالتری در دانشگاه برخوردار هستند تمایل بیشتری برای 

ن به اکنو ،اندکرده تجربهنشگاه در دا راجاه و مقام  داشتن دهند. این افراد که ح شرکت از خود نشان می

 آورند.روزنه جدید برای ابراز وجود هستند و بنابراین به کاری در خارج از دانشگاه روی می کدنبال ی

توانند می برخوردارند و بنابراین نوهای همچنین افراد مذکور از موقعیت بهتری برای ارزیابی تکنولوژی

سد یا نه. در ریا این تکنولوژی به نتیجه میکه آ بگویندبیرونی با اطمینان بیشتری  گذارسرمایهنسبت به 

شود. می که از نظرشان موفق دهندی نشان میگذاری روی تکنولوژی خاصنتیجه میل بیشتری برای سرمایه

مرحله  بههای علمی خود را گذاری دارند نیز احتمال بیشتری دارد که یافتهمخترعانی که سابقه سرمایه

 تولید برسانند. 

ش به نقو  شدهای دانشگاهی صحبت شرکت تأسی در رابطه با نقش افراد در بخش در هر حال در این 

 . اشاره شدهای جدید دن تکنولوژیها و به تولید رساناین گونه شرکت تأسی افراد در  مهم

 آموزشکارآفرینی در  3-2

  نایه سع تو یبرا یگذارسرمایه و  یدانشگاه  یقاتیتحق یهاافتهی نیب ایتوسعه شاهد وجود شکاف    امروزه

 یهاکتشر لیبحث تشک میرا حل کن یمشکل نیکه چن نیا ی. برامیهست دیدر محصوالت جد هاخروجی

سرما     زودبازدهکوچک و  ست که ورود  شده ا شخصه    تیو جلب حما ریپذسک یر هیمطرح   یهادولت از م

ست. ا  ییهاشرکت  نیچن ضا  هاشرکت  نیا سب  یف  یهایتکنولوژ نهیدر زم یگذارسرمایه  یرا برا یمنا

شگاه شده در   دیتول دیجد ست م  هادان شگ  یاتیعمل یبازو ییهاشرکت  نیدهند. در واقع چنیبه د  هااهدان

ه ن امکان برخوردار هستند ک یکنند و از ایم دیرا وارد عرصه تول  هادانشگاه در  افتهیهستند و دانش دست   

 خود را روانه بازار کنند.  یاختصاص داتیبزرگ تول یهاشرکتابت با فارغ از رق

ها و  یلوژتکنو هیزده است و بر پا یاقدام نیاست که دست به چن ییهادانشگاهاز  یکی یت یام ا دانشگاه

ش  ست   یها یکه در البراتور یدان ست ط  افتهیخود به آن د شته   مین یا شرکت کوچک در   231قرن گذ
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ه افزودده ب زشار شیاشللتغال، افزا جادیدر ا یادیز ریتاث هاشللرکت نیکرده اسللت. ا تأسللی  دیحوزه تول

 انگلستان داشته اند.  یو کمک به توسعه اقتصاد دیمحصوالت جد دیتول ،یامالک و مساتغالت محل

شگاه  و یعلم یها افتهیبر  یکوچک مبتن یدیتول یهاشرکت  لیمقاله تشک  نیما در ا بیهر ترت به  یدان

س  ست یرا  ساز    کیتفک ا شه  شگاه  یو بخ ست یس  نی.  امینام یم هادان سترش در   ا هم اکنون در حال گ

ست. در دهه       سر جهان ا ست یس  1991سرا ساز    ا شه  شگاه  یبخ به خود  یشتاب خوب   یدر انگل هادان

سط   یگذارسرمایه شرکت   332 ریسال اخ  3 ی. طگرفت شگاه کوچک تو سی   یس یانلگ یهادان ده ش  تأ

 1992 یشدند. و در سال ها تأسی   ینوع در انگل نیشرکت از ا 143از  شیب 2111است. تنها در سال 

 شد.  تأسی   یدر انگل یشرکت دانشگاه 331در مجموع  2111تا 

 لیشک ت یاقتصاد  یهاشرکت  نیرا در ب یبخش مهم یدانشگاه  یدیتول یهاشرکت گفت  دیمجموع با در

 نیدتریو جد نیبه آخر هاشلللرکت نیبرخوردار هسلللتند. ا یمهم تیاز مز هاشلللرکت نیا رایدهند ز یم

 دارند.  یها دسترس یتکنولوژ

 

از  یهره بردارب یهستند که برا  ییهاشرکت گفت  دیبا یدانشگاه  یدیشرکت تول  فیاساس در تعر  نیا بر

شگاه  یعلم یها افتهی سی   یو دان ضا    هاشرکت  نیشده اند. ا  تأ سط اع ش سابق   ای یفعل یتو  هاگاهدان

رند ، برخوردا یعلم افتهی کیاز  یدر بهره بردار یاز حق انحصار  هاشرکت  نیا یشوند و گاه  یم لیتشک 

 یهاشللرکت ایکه افراد  یکنند دانشلل یم تیو پنهان فعال یدانش سللر کی هیبر پا هاشللرکت نیا یگاه

س    گرید ستر شک  یاختراع مبنا کی زین ینکرده اند و گاه دایپ یهنوز به آن د قرار  ییهاشرکت  نیچن لیت

 . ردیگ یم

ست تعر  الزم شگاه    فیبه ذکر ا ئه داده اند ارا گریمحققان د یکه برخ یفیمقاله با تعر نیدر ا یشرکت دان

فرد  هیکه توسط   یهر شرکت  ندیگو یم یخود از شرکت دانشگاه   فیمحققان در تعر یکند. برخ یفرق م

که  یرکتهر ش  ندیگو یم یبرخ ایشود.   یمحسوب م  یشده باشد شرکت دانشگاه     تأسی  دانشگاه رفته  

 شود.  یمحسوب م یمشاور باشد شرکت دانشگاه ای رهیمد ئتیاستاد دانشگاه در آن عضو ه کی
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شگاه    نیدر ا اما شرکت دان ست.   یگرید زیچ یجا منظور ما از  شگاه  یهاشرکت ا مورد نظر ما بر  یدان

وسللط ت هاشللرکت نیلزوما ا یهسللتند. حت یبدسللت آمده در دانشللگاه مبتن یو تکنولوژ یعلم یها افتهی

 تأسی  یردانشگاهیو یشوند و ممکن است توسط افراد ینم تأسی همان دانشگاه  انیو دانشجو دیاسات

 شوند. 

 ؟ی دانشگاهی قرار می گیردهاشرکتچه نوع تکنولوژی هایی مبنای تشکیل 

بزرگ و باسابقه از مزایای بسیاری برای تجاری سازی تکنولژی های تولید شده ی هاشرکتبه طور طبیعی 

از دانش بازار، روابط تجاری با مشتری، سیستم های  هاشرکتبرخوردارند. برای مثال این  هادانشگاهدر

 شتوزیع و پول و سرمایه قابل توجه برخوردارند که با اتکا به آن ها می توانند در زمینه تولید و فرو

محصوالت مبتنی بر تکنولوژی جدید موفق باشند. بنابراین بیشتر تکنولوژی های جدیدی که حتی در 

ی بزرگ قرار داده می شوند و تنها تعداد معدودی اختراع و هاشرکتتولید می شوند در اختیار  هادانشگاه

درصد  3ی دانشگاهی را توجیه می کنند. در واقع تنها هاشرکت تأسی تکنولوژی جدید باقی می ماند که 

 ی جدید مناسب و به صرفه هستند.هاشرکت تأسی اختراعات و یافته های دانشگاهی برای 

نشگاهی ی داهاشرکت تأسی حال سوال اینجاست که چه نوع تکنولوژی هایی هستند که توجیه کننده 

نادر، نوپا و دارای اهداف عمومی هستند و از ارزش زیادی ، می باشند. به طور کلی تکنولوژی هایی بنیادی

برای مشتریان برخوردارند و مبتنی بر پیشرفت های مهم تکنولوژیک بوده و همچنین از قوانین محکم در 

ی دانشگاهی می شوند و هاشرکتزمینه حفاظت از حق مالکیت معنوی برخوردارند وارد حوزه تشکیل 

 ی قرار می گیرند. یهاشرکتچنین  تأسی مبنای 

در واقع بیشتر یافته های علمی دانشگاهی جزو تحقیقات بنیادی نیستند بلکه ادامه یافته ها و دستاوردهای 

ت یک شرکت جدید را توجیه نمی کنند. چنین یافته هایی را بهتر اس تأسی قبلی بشر هستند و بنابراین 

د ات و تجهیزات جدیتأسیسبه ساخت ابزارها و در فضای صنعتی موجود وارد مرحله تولید کرد و نیازی 

 نیست. 
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دی کرده اند دستیابی به یک تکنولوژی  نوپا و بنیا تأسی ی دانشگاهی هاشرکتبسیاری از آن هایی که 

چنین شرکتی عنوان کرده اند. در واقع آن ها تکنولوژی هایی را مبنای  تأسی را انگیزه اصلی خود در 

ی خود قرار داده اند که انقالبی در زمینه تکنولوژی محسوب شده و محصوالت تازه ای هاشرکت تأسی 

را پدید آورده اندچ تکنولوژی هایی که تاکنون کسی به آن ها دست نیافته است. چنین تکنولوژی هایی مورد 

یه های ای بزرگ موجود قرار نمی گیرند زیرا برای به تولید رسیدن نیاز به صرف سرمهاشرکتاستقبال 

تازه و ساخت ابزارها و تجهیزات جدید دارند. از سوی دیگر کسانی که به چنین تکنولوژی هایی دست یافته 

د ی موجوهاشرکتاند از مزیت انحصاری بودن این تکنولوژی ها برخورداند و می توانند به کمک آن با 

ایع موجود است زیرا برای صاحبان صنرقابت کنند. خاصیت نوپا بودن تکنولوژی ها نیز به نفع دانشگاهیان 

ناشناخته هستند و چیزی از ان نمی دانند. به عالوه صاحبان صنایع موجود شاید اعتقادی به تکنولوژی های 

نوپا نداشته باشند و بر این اعتقاد باشند که چنین تکنولوژی هایی شاید در عمل به تولید موفق نرسند. 

ور خود قرار دارند به دلیل این که اثبات نشده هستند مجوز بهره تکنولوژی هایی که در مرحله اول ظه

 به دلیل اثبات هاشرکتی موجود نمی رسد به این دلیل که صاحبان این هاشرکتبرداری از آن ها  به 

نشده بودن این تکنولوژی ها تمایلی برای اخذ مجوز تولید آن ها از خود نشان نمی دهند. به عالوه این 

خواستار خرید تکنولوژی های اثبات شده هستند و پول خود را صرف چیزی که ظهور و بروزی افراد ذاتا 

ی بزرگ تجاری تمایلی به هاشرکتدر عرضه تولید ندارد نمی کنند. دلیل دیگر ی که باعث می شود 

جاری ی تهاشرکتتکنولوژی های نوظهور نشان ندهند طوالنی بودن دوره تکامل این تکنولوژی هاست. 

زرگ عادت دارند در چرخه های کوتاه مدت فعالیت کنند. آن ها بر روی تکنولوژی های دیربازده که خواب ب

 ی نمی کنند. گذارسرمایهسرمایه را به دنبال دارد 

ی هاشرکت تأسی برخورداری از جذابیت نزد مشتری ویژگی دیگر تکنولوژی هایی است که مبنای 

برای این که بتوانند در فضای سنگین صنعتی رقابت کنند باید  هاشرکتدانشگاهی قرار می گیرند. این 

کاالهایی را تولید کنند که عموم مردم تشنه آن باشند. کاالهایی که جای دیگری تولید نمی شود و تقاضای 
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باالیی در مردم نسبت به آن ها وجود دارد. وجود تقاضای باال در مشتریان می تواند سرمایه کم و قدرت 

 ی دانشگاهی را جبران کند. هاشرکتکیالتی اندک تش

دانشگاهی  یهاشرکت تأسی حمایت از حق مالکیت معنوی ویژگی دیگر تکنولوژی هایی است که مبنای 

قرار می گیرند زیرا وجود چنین حمایتی موس  و مالک تکنولوژی جدید را قادر می سازد پیش از لو رفتن 

و بزرگ جای پای خود را در زمینه تولید محصوالت مرتبط با آن تکنولوژی خود و ظهور رقبای کوچک 

 تکنولوژی محکم کند. 

 1و پیشگامان فناوری کارآفرینی در پژوهش 3-3

به دو دلیل ارزشمند است. نخست به علت نقش  هادانشگاهپیشگام بودن در عرصه پژوهش و فناوری برای 

گامان فناوری پیش . در واقعباشدنیز میهای نسل سوم در بکارگیری دانش، که نقطه ثقل دانشگاه هادانشگاه

 موقعیت لهبدینوسیی بزرگ و موسسات تحقیقاتی مستقل ارتباط برقرار می کنند و هاشرکتبا امکانات 

ی هاانشگاهدرا تقویت می کنند. پیشگامان فناوری برای تحقق سومین هدف  هادانشگاهرقابتی  توسعه ای و

 و امکانات مناسب برای پیشگامان فناوری ارائهزی دانش، ضروری هستند. نسل سوم یعنی، تجاری سا

بهتری  دانشجویانشود تا سبب می های خالقانه و نوین علمی و پژوهشی در یک دانشگاه،صاحبان اندیشه

افراد، ترین اددنتخاب بهترین و با استعا برای هادانشگاهزمان رقابت بین  و این  مسئله در شدهجذب به آنجا 

 بسیار مهم است.

ست که   شتغال و کارآفرینی    دلیل دوم این ا شگامان فناوری با ایجاد ا سوی دیگر، پی را در  ، نقش مهمیاز 

صاد  صاد یک جامعه،     اقت سطج کالن تر در اقت شگاه و در  شاول کنند. ایفا می یک دان شد  م   ه،جدید ایجاد 

شاول  سرانگشتی،  برای جبران      .کنندمیتولید انبوه جبران  را بااز دست رفته   م از  شاول مبا یک حساب 

شرکت    ست رفته در  سپری می  ی که دورانهاید سال کنندبلوغ خود را   یکبه راه اندازی  ، جهان در هر 

 . نیازمند است جدید، میلیون شغل

                                                      
1 Techno-Starters 
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شگاه  شرکت جدید توانند برای ایجاد دانش می هادان  و های مبتنی بر فناوری همکاری نمایندو نوآوری با 

ساتید نخبه خود را     ایده شجویان یا ا شی دان شرکت بهره باهای پژوه انه نوآور هایشیوه ها و گیری از این 

 .خشندتحقق ب هایا سایر روش ،های جدیدار از طریق ایجاد بنگاهرساندن دانش به بازها در آن

شگامان فناوری  ش  ،پی ستند که      جویاندان شگاهی ه ساتید دان شتن ایده یا ا می و های نوین و بدیع علبا دا

سب و کارها و    شی، ک شان را دایر می های مبتنی بر دانش یا تکنولوژکتشر پژوه و  کنندی متعلق به خود

شیوه      صنعت یا تجارت را به  شاخه از  شان تکام یک  سعه می  لی خود شند و تو شگامان فناوری بخ   . پی

های خود را بر عهده جرایی کردن ایدهسللئولیت و خطر اافرادی هسللتند که ابتکار عمل داشللته و مایلند م

مناسللب  هنقط در تعیینآنها . هسللتندهای یادگیرنده ها و شللبکهدر واقع بنیانگذاران سللازمانآنها  بگیرند.

سازمان      جهت ترکیب امکانات فنی و ستند.  ستعداد وریزی ه سازمان  نیاز بازار دارای ا س آنها، نوعی  تعداد ا

 هایمهارترهبرانی انتقادی و کارآمد داشللته و  سللته ای داردچشللایمسللئول منابع انسللانی اسللت که  یاب

. رویای بسللیاری از پیشللگامان فناوری این اسللت که به جای نمایدو کار تیمی را تقویت میتشللکیل تیم 

 ایت زندگی خود را  به دست گیرند.زندگی، بتوانند هدروال مشغول  شدن به 

آوری، مدرسلله های کسللب و کار و دیگر  ی فنهاانشللگاهددر واقع، بسللیاری از پیشللگامان فناوری از  

ر های مبتنی بیابند. البته امروزه، تعداد روزافزون شللرکتگرفته و رشللد می اهی منشللأهای دانشللگآموزش

سعه های سازمان  فناوری،  سازمان  1تحقیق و تو شگامان فناوری به    و  ستقل نیز برای پی های تحقیقاتی م

 .دهندهای آنها را پرورش و توسعه میو فعالیت شوندمحسوب می پشتیبانعنوان 

همانند تمام کارآفرینان، پیشلللگامان فناوری نیز میان عرضللله و تقاضلللا، فناوری و بازار  تعادل برقرار                

عالی، بی فایده اسلللت مگر آنکه با برخی از نیازهای بازار منطبق باشلللد.  پژوهشلللینمایند. یک ایده می

 مبه کسب و کار نه تنها نیازمند به توسعه فن آوری، بلکه به همان اندازه، مستلز   بنابراین تبدیل تکنولوژی 

 آنالیز و توسعه بازار نیز هست.

                                                      
1 R&D 
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سللرمایه الزم اسللت و این  عالوه بر ایده و فعالیت پژوهشللی، یک زمینه جدید برای فعالیت،  آوازبرای 

سیاری از مر        شود. ب ست که باید درآن کارآفرین جوان در نظر گرفته  سومین بازاری ا های دم ایدهسرمایه 

ار ا این ایده را بسلللی  توانند پایه یک فعالیت تجاری جدید باشلللند. آنه             ها می این ایده  ای دارند که  خالقانه  

رای ارزش کمی بوده و ارزش آن، به به خودی خود دا علمی یا پژوهشللی دانند، اما یک ایدهارزشللمند می

شخص می هنگام  صول   توانشود. ایده می بکارگیری در بازار م شده و یک مح د یا ، فرآیند به اختراع منجر 

ست که    خدمت جدید تولید نماید.  شایان ذکر ا ستچ  اما  زیراکه ارزش یک اختراع در اولب موارد محدود ا

ستفاده نمی  ست که  تبا توجه به این نک شوند. اکثر اختراعات هرگز ا س  نوآوری مفهوم جدیدیه ا بت به ن

ر و ه توسعه بازا نیاز ب ، عملی شدن یک خالقیت است و  نوآوریآورد زیرا زار به ارمغان میرا برای با اختراع

 کارآفرینی دارد.

ست، مورد اول     بحث ضوع کارآفرینی، دارای دو بعد ا شگامان فناوری    ایدهپژوهش در مو شی پی های پژوه

ست که می  شکل   ا سرمایه و  شد، اما ب عد    تواند در خلق ثروت، جذب  سب و کارهای جدید موثر با گیری ک

ثیر پژوهش و فناوری بر به روز ماندن یک تشلللکیالت کند تأبرجسلللته دیگری که در این میان جلوه می

تجاری و اقتصادی است، در حالی که روند توسعه همه ابعاد تکنولوژیکی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی در     

 توسعه فنی ایده

 کارآفرینی اختراع/ابتکار

 نوآوری

 ابتکار و دهیا انیم ارزش حلقه: 1-3شکل 
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شتابی روزافزون سطج ملی و بین المل  ست  لی  سعه فناوری    یافته ا ستمر جهت تو ، به کارگیری پژوهش م

سترش توسعه بازار و گهدف،  بازارهای اولیه، تطابق با نیاز و سلیقه روز های به کارگرفته شده، توسعه ایده

 باشد.آن در گستره ملی و بین المللی امری ضروری می

گزارش بانک بوستون، نشان می دهد که یک دانشگاه نسل سوم و مبتنی بر اصول توسعه فناوری نوین و    

شرفته می  سترده    تواند برای یک منطقه و به طور کلی برای پی صادی گ صاد مزایای اقت ا به ارمغان ای راقت

ی کارآفرین می توانند مقادیر قابل توجهی از ثروت را نه تنها هادانشللگاهبیاورد. نکته مهم این اسللت که: 

 برای یک منطقه، بلکه برای اقتصاد ملی و حتی جهانی ایجاد نمایند.

صل تنها  نقشی   المللتوان در عرصه رقابت بین ست که می محصوالت جدید ا ها، کاال یا ایدهبا تولید  در ا

صورت می   موثر ایفا نمود شدن، تولید به ندرت به میزان انبوه  گیرد. . به دلیل وجود بازارهای باز و جهانی 

جدید نوآورانه به دنبال  هایکسللب و کاراولب  شللود.رشللد اقتصللادی بیشللتر تنها با نوآوری ایجاد می  

 را پر کنند. کارآفرینیتکنولوژی هستند تا شکاف فعالیت های اقتصادی و 

شگاه  شگامان ف می هادان شرکت توانند با حمایت از پی دگان مهمترین خلق کننهای جدید، ناوری یا با ایجاد 

یاری از بسلله کسللب کنند. ثروت باشللند، و می توانند منافع قابل توجهی را برای دانشللگاه و اقتصللاد جامع

و با بهره گیری از تسللهیالتی که آنها برای دانشللجویان  هادانشللگاهبا حمایت  1ی اسللپین اوتهاشللرکت

مدیریت می شللوند. گزینه اسللپین اوت  هادانشللگاهآواز بکار کرده و توسللط خالق خود فراهم می آورند، 

شگاه بخواهد ابتکار عمل خود       شود که دان ستفاده می  ز هایی ا در عین حال بخشرا حفظ کند و زمانی ا

آف شللده، -د. یک شللرکت اسللپین نهای مسللتقل تبدیل شللو تجارتتشللکیالت اقتصللادی و  ، به آن

شلایان ذکر   .کندتولیدشلده را از سلازمان مادر دریافت می   یا محصلوالت  فناوری ،مالکیت فکری دارایی،

ست که  ساس ابتکا  "پایین به باال"وجود دارد:  هاشرکت دو مکانیزم کامال متمایز برای ایجاد  ا  افراد، ربر ا

                                                      
1.  Spin-Out 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 

 

39 

بر اسللاس ابتکارات بدنه دانشللگاه. این دو مکانیزم منجر به سللاختارهای مختلف     "باال به پایین" (2)و 

 شوند. مالکیت و توزیع مختلف حقوق مالکیت می

شد و  خواهد  ویره درآمد مستقیم عاید دانشگاه  در هر صورت، از طریق مجوز، مشاوره، قرارداد پژوهشی و    

رآفرین نیز از مزایای ویر های کا، صللنایع و شللرکت اعضللای هیأت علمی، دانشللجویانجذب همچنین 

ای از طقهمن قوی و گسللترده منطقه ای یا فرا . به این ترتیب، یک شللبکهباشللداین رویکرد می مسللتقیم

 .باشدمنافع آن  تواند محور، که دانشگاه مییابدمیهای دانش بنیان توسعه سسات و شرکتمؤ

 

 اوت نیاسپ یهاشرکت 3-4

 باشند:  نیزتوانند شرکای آن یک دانشگاه اساساً دارای سه نوع مشتری است که همزمان می

، چه آن هایی که در دسته های هاشرکت . بسیاری از این  ی بزرگ فناوری محورهاشرکت  -1

قرار ( یا علوم زیستی،  ITدر دسته فناوری اطالعات )  آنهایی که گیرند و یاسنتی صنعت قرار می  

شافی ، که برای حمایت از پژوهشخود را در زمانی متوقف کردند تحقیقات علمیدارند،   های اکت

ها       ند. از این رو، آن  یاز داشلللت بدان ن ند     خود هنوز  یافت یل  ما با     ت که تحقیقات علمی محض را 

ن ذکر االبته شللای به اشللتراک بگذارند یا این که انجام آن را به یکدیگر واگذار کنند. هادانشللگاه

شی که بر روی    ست که در پژوه شرکت    شرکت بزرگ  112 ا ها صورت گرفته بود، اولب این 

سعه محصوال    تمایل  سیار کمی برای همکاری در زمینه تو شتن و فرآیندهایی  تب د آن د که خودا

 . توسعه آنها بودندقادر به  به شیوه بهتر و سریع تری ها

شده اند نیازی به تحقیقات      هایی که درگیر شرکت  های تولیدی.شرکت  -2 سی ن سا تغییرات ا

ول ها بر توسعه محص  بنیادی و تحقیقات اکتشافی یا علوم محض ندارند. تالش های نوآورانه آن 

شللود، در حالی که ممکن اسللت گاهی اوقات به مطالعات کاربردی هم نیاز  و فرآیند متمرکز می

 د. نداشته باش
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 اصلللیدلیل  پژوهش، بنیاد و. فناوریپیشررگامان  و های جوان دانش بنیانشرررکت -3

به تحقیقات    ز یک پروژه علمی محض نشلللأت گرفته،  اولب ا  و در واقع ها اسلللت آنپیدایش  

به  د،مسللتقل بماننبه موفقیت دسللت یافته و اگر  ای نیاز دارند وهای توسللعهفعالیت کاربردی و

 شوند. های بزرگ فناوری محور مبدل میشرکت

  دارد:اساسا دو راه برای انتشار دانش وجود ، بازار از دیدگاه دانشگاه به

 های موجوداز طریق شرکت (1

 های جدیدخلق شرکتاز طریق  (2

 تواند دو نوع اساسی داشته باشد:های موجود میهمکاری یا تجاری سازی از طریق شرکت

سبت به  تعهد "هایی که مربوط به پروژه - ستند، به این معنی که یک تعهد  "خاص نتیجهیک ن  ه

دها ساده هستند و خروجی   وجود داشته باشد. قراردا  برای انجام یک پروژه قوی از طرف دانشگاه  

 اند. عریف شدهبه خوبی ت

هسلللتند. در این مورد ماهیت دقیق  "یک همکاری نسلللبت به تعهد"هایی که مربوط به پروژه -

شودچ طرف   نتیجه نمی شخص  صول ن   تواند از پیش م سادگی به امید ح  تایج مفید و اهدافها به 

 پردازند.خاص، به همکاری می

ساسی، می توان دو شکل دیگر       عهد تو شکل مربوط به  . دنمود تقسیم بندی در هر یک از این دو شکل ا

 شامل:یک نتیجه نسبت به 

ده اند. مشخص ش   تبیین شده و  به خوبیپژوهش . اهداف و شرایط  تحقیقات بر پایه تقاضا  -

مشلللتری برای همه یا قسلللمتی از تحقیق هزینه می پردازد و همانند قرار داد با یک مشلللاور         

شده      شگاه می پردازد. این قرارداد مالکیت آینده دانش فنی ایجاد  سی به عقد قرار داد با دان مهند

ضا می تواند با تعاونی ها،     شخص می کند. قرارداد تحقیقات بر پایه تقا وچک ی کهاشرکت را م

، دولت یا آژان  های دولتی، سازمان های شاخه ای، دیگر سازمان    هاشرکت یا متوسط، اتحادیه  
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شگاه معموال فقط پروژه هایی را خواه       شود. دان شتریان منعقد  شاید دیگر م د نهای تحقیقاتی و 

 اتوسلللعه ای یپذیرفت که در حیطه علمی باشلللد. تحقیقات بر پایه تقاضلللا معموال یک ماهیت 

 کاربردی دارد.

ست و یک جایزه    فروش یا صدور مجوز ثبت  شگاه از قبل تکمیل شده ا . در این مورد، تحقیق در دان

ست به  صدور این حق ثبت، تمام حقوق مادی و معنوی آن   حق ثبت ممکن ا آن اعطا و یا تعلق گیرد. با 

صاری در    شگاه تعلق می گیرد. خلق دانش فنی انح شگاه می تواند به ت دا پژوهش یا فعالیت به دان الش ن

 بیانجامد که این امر می تواند درآمد مستقیم یا ویرمستقیمی   از آنبرای یافتن خریدار یا استفاده کنندگان  

شگاه بنماید  شگاه مالک  را عاید دان ست،  دانش  انحصاری . در اکثر موارد، دان شده ا ستفاد  و خلق  و  هبرای ا

دهد. مجوز می تواند شللکل می مجوز ارائه ، به آنها سللسللاتافراد و یا بخش ها و مو بهره برداری سللایر

ستفاده موردی از   در تولید باشد یا پرداخت سالیانه   انحصاری  دانش یک پرداخت برای حق امتیاز در ازای ا

شود.   صاحب دانش هاشرکت بابت آن در نظر گرفته  ستند، به وی  انحصاری  ی بزرگ والبا در آرزوی ت ژه ه

یک فناوری زیربنایی می شلللود، و به آن ها کنترل کامل و حق بهره مندی از           در مواردی که مربوط به  

 آن را می دهد. بسیاری از کاربرد های مورد نظر

  نیز به صورت زیر تعریف می شود:  "همکارییک  نسبت به تعهد"دو دسته بندی 

 به  "ههای پای   فناوری "معنای توسلللعه    . این شلللکل از تحقیقات به   تحقیقات پیش رقابتی   -

ست که با تامین مالی  ای گونه ش یک شوند.  تبدیل های کاربردی خود به برنامهحامیان ا تری م

و  هاگروهی از شللرکتدر قالب  ان،یک حامی مالی باشللد اما والبا مشللتری به تنهایی می تواند 

شرکت  سازماندهی می موسسات،    ش   یکنندههای مشارکت شوند. اگر  شته با د، نمتعددی وجود دا

بنیادی به رقابت      های پژوهشاز  منشلللا گرفته  های کاربردی  بهره گیری از برنامه   با  توانند یم

بپردازند و به این دلیل است که به این همکاری از طریق قانون ضد انحصاری اجازه فعالیت داده 

 مثال خوب در توسعه فناوری تولید با استفاده از تحقیقات پیش رقابتی، مربوط به شده است. یک
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شتراک را به افنی تولید محصوالت توانند این دانش ها میاستچ شرکت   حصوالت وذایی متولید 

ابت  به رق  کنند، با یکدیگر    که به بازار روانه می     خروجی نهایی گذاشلللته و با این حال در طراحی     

شه تحقیقات پیش رقابتی به رقابت  مکاری در ه بادهد که اجازه را می کنندگان اینبپردازند. اندی

 بهره ببرند.  مشترک، از هزینه ها و زمان صرفه جویی شدهقات بنیادی تحقی

شگاه انجام می  مشترکی تحقیقات  - شگاه  گیرندکه در دان . در این مورد، محققانی از دان

بین یک حامی مالی  کنند. این نوع از همکاری معموالًو شرکت با همدیگر در یک محل کار می 

صورت می    شگاه  شرکت گیرد. دلیل و یک دان کنند یم یها خورد را درگیر چنین تحقیقاتاین که 

د برای توانند و این امر میاین اسللت که آن ها می توانند با تکنولوژی پیشللرفته در ارتباط باشلل 

 پژوهشی و دستاوردهای جدید باشد. انتشارات ، سرشار ازهادانشگاه

 : میمواجه هست کردیدوباره با دو رو د،یجد یهاشرکت  یسأتدر راستای انتشار دانش با 

شگاه   نیدر ا .off-Spinیا  1Out-Spinهای شرکت  (1 صاحب   یهاشرکت  ایمورد دان تابعه 

ی را تولید دانش  کیستمات یس  کردیرو کبا یتوانند  یم هادانشگاه شوند.   یمانحصاری   نیدانش ف

شیوه توانیکه م نمایند سیار  که می موردی. شود  یساز  یتجار های گوناگونید به  تر وثرمتواند ب

شتراک  شد،  یگذاراز به ا ست که   نیا دانش با سهمی  ا صاص   جادیاز منافع به ا محققان را با اخت

 شیاز پ یها ابتکار عمل   جه ید در نتن توانیها م اسلللپین اوت. نمودها ترویب    Spin-Out نیا

سته  نیا ایشده و   نییتع شوند    یقاتیتحق بر اثرکه به طور ناخوا شکیل   شرفت یپ یرافقط ب هک ت

است.  سهامدار کیمعموال  ،یجزئ ای یشرکت تابعه آن به طور کل ای. دانشگاه گیردیعلم انجام م

، اما اندبودهی در این زمینه موفقاگرچه در بسللیاری از موارد محققان و مبتکران، مدیران بسللیار  

 انیاز دانشگاه  یبود. برخد ننخواه دیشرکت جد  مدیره اجرایی أتیه افراد یکی ازاولب  انمحقق

آن باشللد،  یمال یکه دولت حام یقاتیاز تحق یاقتصللاد یایهسللتند که کسللب مزا یمدع وزهن

                                                      
1 Spin-Out or Spin-off 
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ستفاده  مورد  دیبا قابل بهره بردای است، که  یاست. هر چند، دانش فن  یراخالقیو ، و دواقع شو ا

 بازار است.  سمیاز آن استفاده از مکان یروش بهره بردار نیبهتر

 رسای  ایخود ) یانامه انیپا یهاکه پروژه ها، افرادی هستند تکنواستارتر  .1فناوریپیشگامان   (2

شگاه های با آموزش یکه حت ییهاپروژه ود خ یهاشرکت  یهیندارند( به عنوان پا یوندیپ یدان

ستفاده م  صاحب دانش فن یا صاری   یکنند و  شگاه   ایو شوند  یمانح ستا،  از دان وز مجدر این را

شللده توسللط  جادیا یهاشاز ارز یمعنو تیاگر دانشللگاه صللاحب حقوق مالک کنند.یکسللب م

دانشلللگاه وجود نخواهد داشلللت. هر چند،      یبرا یفور یمال  یای تکنواسلللتارترها نشلللود مزا   

ستارترها م  شوند    یقاتیتحق یهاتوانند بعدها وارد قراردادیتکنوا شگاه  ی ورآاز خدمات فن ایبا دان

 بهره مند شوند. آن،  یاو مشاوره

  جهیتن نسللبت به یک تعهد"نه با  ،دانشللگاه باو تکنواسللتارتر ها  های اسللپین اوتشللرکت نیب یهمکار

سبت به یک همکاری تعهد "و نه با  "خاص  ریو یهمکار کی اًوالبو  کندیم دایپو هم خوانی ارتباط  "ن

سم  ست     ریو ،یر سطه آن  ساختارمند ا شجو به وا صیالت تکمیلی  انیدان رکت ش یک در  یتیکه موقع تح

. یندنمایم ائهارهای خالقانه و بدیعی را علمی و تخصصی و ایده   یهامشاوره اند،  دانشگاهی کسب نموده  

 موسوم است. "یتعامل پژوهش"به  عموماً، ،ینوع همکار نیا

 

 سازماندهی همکاری ها و تجاری سازی دانش فنی 3-2

و برای  ،به چهار تیم کاری تقسیم نمود تجاری سازی دانش فنی را  توان اعضای یک تیم  به طور کلی می

 شرح زیر را در نظر گرفت: ی بهوظایفها هر یک از آن

 هایی از قبیل:با فعالیتتیم بازاریابی.  (1

                                                      
1 Techno-Starters 
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و نشللریات،  وب سللایت، انتشللار بروشللورها   : طراحیمانند های بازاریابی  مومیفعالیت -

 منجر به ، و دیگر فعالیت هایی کهگردهمایی ها، میزبانی از سللازماندهی رویدادهای دانشللگاهی

انشگاه و پیوند بین آن ها و د گردیدهارتباط با آن ها  تقویتشرکا و مشتریان احتمالی و  شناسایی

 . نمایدمی  و تحکیم را حفظ

به  به معنی کمک مورد این .فعالیت هایی که به حساب های بالقوه مرتبط می شوند -

 دانشگاه و دانشکده ها از طریق موارد زیر است: 

o  الف. شناسایی و هدف قرار دادن مشتریان بالقوه و بزرگ )صنعتی، دولتی، دیگر موسسات

 تحقیقاتی(، و حفظ ارتباط با آن هاچ 

o  ، تحقیقات مبتنی بر تقاضا یا تحقیقات پیش عقد و اجرای قراردادهاب. تهیه پیش نوی ،

 بتیچ رقا

o  سازمان های تحقیق و توسعه مستقل، برای استفاده از  به ویژه باپ. جذب همکاری ها

 های فناوری و ویرهالت دانشگاهی در پارکتسهی

 در این راسلللتا  .ی تولیدی ها شرررکت برای  فعالیت های مربوط به انتقال فناوری       -

سایر مشتریان می  شرکت  سواالت خود ب های کوچکتر یا  شگاه تماس بگی توانند در مورد   رند،ا دان

 بهره مند شوند،  و یا در راستای حل مسائل سازمانی خود از کمک ها و مشاوره های دانشجویی     

سایر همکاری ها را پیشنهاد دهند. تیم    یا درخواست کنند و های پژوهشی خاصی را   انجام پروژه

سب و به روزی   شگاه  تخصصی  از فعالیت های علمی و انتقال فناوری باید دانش منا شیوه   و دان

 ، داشته باشد. ارائه آنها

 های بازاریابی یک    فعالیت  جذب بهترین و نخبه ترین دانشررجویان و هیأت  لمی.       -

محدود نشللده و دانشللگاه فنی دانشللگاه به مشللتریان و شللرکا در ایجاد و تجاری سللازی دانش 

یم بازاریابی ممکن اسلللت به    پردازد. از این رو، تبه رقابت می   جذب بهترین افراد  همچنین برای 
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 موسسات دانشگاهی از طریق وب سایت، تبلیغات، مشارکت در رویدادهایی که در آن دانشجویان

شی  های آموزدورهیابند، اجرای از تسهیالت دانشگاه آگاهی می   کنند وبا دانشگاه دیدار می  نخبه

 . پژوهشی نیز مساعدت نماید و

 کند: میق زیر کمک و دانشکده ها از طر هادانشگاهبه موسسات . تیم تکنولوژی  (2

 در دانشگاه و طبقه بندی آن در سه دسته: خلق شده  انحصاری شناسایی دانش فنی -

 چمجوز الف. مناسب برای صدور یا فروش

 ب. مناسب به عنوان یک موضوع سرمایه گذاری جدیدچ

 .پ. نامناسب برای تجاری سازی

 معنوی.مسائل مربوط به مالکیت  -

صیه   شده  در مورد چگونگی حفاظت از دانش  هایی رااین تیم، تو سطه  به فنی خلق  عات اختراوا

 در و دانشجویان،  یا هیأت علمی دانشگاه ، و ممکن است از طرف  نمایدارائه میو سایر روش ها  

های اعطای مجوزهای الزم، پیگیریو  اختراعات و ابتکاراتثبت  خصللوص اقدامات الزم جهت

 . مورد نیاز را انجام دهد

ستارترها.   (3  های جدید و مبتکرانه و جذبارائه ایده مسللئول فعالیت های مربوط بهتیم تکنوا

ستند، همچنین جهت یکپارچگی و هماهنگی آموزش های جدید گذاریسرمایه  کارآفرینی های ه

اسپین  دار نوان سهام ند به عنتوامی رها. تیم تکنواستارت نیز برای سازمان کمک کننده خواهند بود 

 شوند. محسوب ها نیز،اوت

 وظایفی به شرح زیر را بر عهده دارد:مسئول مدیریت امالک و مستغالت.  (4

سائل مرتبط با   - ساختمان  کنترل و پیگیری م شرکای       هایزمین ها و  شگاه که به  ضمیمه دان

 شودچ شناخته شده اجاره داده می

 جدیدهای خدمات( برای سرمایه گذاریتسهیالت مشترک )اسکان و فراهم آوردن  -

 هاو ساختمان هامدیریت امالک و مستغالت شامل تهیه، نگهداری و مدیریت زمین -
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رنده آوای کارآفرینانه دانشللگاهی، و پدیدههای شللکل دهنده فعالیتدر پایان این بخش، اشللاره به جریان

در این فصل ذکر شد، محسوب گردد و    پیش از این، نچه ای بر آخالصه تواند ی نسل سوم می  هادانشگاه 

 نمایند:گیری تشکیالت کارآفرینی نقش ایفا میچهار جریان در شکل جان کالم را ادا کند.

 جریان تکنولوژی 

 می توانند چهار ابزار را برای دریافت جریان تکنولوژی در پیش بگیرند:  هادانشگاه

ها باشد. اگر پاداش مالی وجود نداشته اسپین اوتبرای محققان فردی که منبع  .مالی انگیزش -

شللرکت اسللپین اوت،  به یک فنی ای برای جبران زحمات موجود در انتقال دانش باشللد، انگیزه

 وجود نخواهد داشت.

شجویان    دهنده برنامه های آگاهی - شگاهیان و دان  ترویب آنها به، با هدف برای دان

 .پژوهش در امر و موفق در خلق ثروت تجاریهای گزینه

 .ها و موسساتپشتیبانی از دانشکده -

تجاری  امکان  که  فنی  دانش در زمینه هر نوع و فعالیت    ، شررناسررایی  ارزیابی  -

 .داردسازی 

 

  کارآفرینانجریان 

افتن یجهت  اییک دانشگاه هستند که با هدف صریج، روشن و آگاهانه    فقط تعداد کمی از دانشجویان در  

ضوعی که  شگاه می       ب مو شروع کنند، وارد دان شرکت خود را  ساس آن  اً عمومشوند. همین امر  توانند بر ا

های دهنده و رقابتی و همچنین فعالیت های آگاهیکند. برنامهبرای اسللاتید دانشللگاهی هم صللدق می  

 مر باشد.مثمر ث هنانکارآفری هایجریانبتواند در شکل گیری  آموزشی باید در دانشگاه شکل بگیرد که
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 جریان پشتیبانی 

 شود: جریان پشتیبانی، والباً به پنج روش ارائه داده می

گیری های توسللعه، و  تسللهیالت الزم جهت شللکل فراهم آوردن فضللای کار، دفاتر و یا مکان .1

 کارآفرینانه ها و اقدامات نوآورانه و ایده

 پشتیبانی حرفه ایچ .2

 رهبریچ وهدایت  .3

 پشتیبانی فنیچ .1

 تبلیغات .3

 جریان مالی 

سرمایه  ستارت   وجود  سمی برای ا ستارترهای آپگذاران ویر ر شگامان فناوری(  ها و تکنوا شگاهی  )پی  دان

گذاری ویر رسمی در کشور ما و بسیاری دیگر از کشورها     ضروری هستند. اما از آنجایی که بحث سرمایه   

می گذاری ویر رسللبمانند تا فرهنگ سللرمایهتوانند منتظر نمی هادانشللگاهشللود، بحثی نوپا محسللوب می

ها و وتاسپین ا ها را در جهت منافع آپتوسعه یابد. بنابراین، آن ها باید سایر ابزارهای تامین مالی استارت   

 اشد: بتکنواستارترها دانشگاهی توسعه دهند. سه نوع عمده برنامه های حمایت مالی شامل موارد زیر می

 شگاهصندوق سرمایه گذاری دان .1

 گذاران و مخاطبانهای دانشگاهی با سرمایهجلسات هماهنگی و برقراری ارتباط بین استارت آپ .2

گذاری ویر رسلللمی خارج از دانشلللگاه، ارائه دهند. دانشلللگاه باید با دقت به انتخاب            سلللرمایه  

سمی حرفه سرمایه  شته و به ارتقای یک  گذاران ویر ر ای و جدی بپردازد، که تنها هدف مالی ندا

 شاخه علمی و صنعتی نیز تا حدودی متمایل باشند. 

 .آورندهایی که وام های معوقه را با شرایط مطلوب برای استارت آپ ها فراهم میصندوق .3
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 اوت  نیاسپ یهاو شرکت  یفناور شگامانیپ یمال نیتام  3-6

شگاه        تامین کنندگان مالی اقد شبرد دان شارکت کنندگان در پی سوم م سته  امات مخاطره آمیز اولیه، یعنی د

شناخته شده            صوال افرادی هستند که به کمترین میزان توسط کارکنان و پیشگامان فناوری  نسل سوم، ا

ستند.  شیدن در مورد کاال یا محصولی که می خواهند خلق و       ه شگامان فناوری کار خود را با اندی اکثر پی

و بازاریابی چیزی   تجاری نمایند، آواز می نمایند. این امر چیزی اسللت که آنها در انجام آن مهارت دارند

له دارد و بسللیاری از از زندگی دانشللگاهی فاصلل "امور مالی و سللرمایه ای"واژه  اسللت که باید بیاموزند.

موسسات به این دلیل در پیشبرد دانشگاه نسل سوم با شکست رو به رو می شوند که یا بحث تامین مالی          

 را دست کم می گیرند یا نقش تامین کنندگان مالی و سرمایه گذاران را بخوبی درک نمی کنند.

سرمایه کمی نی   سازمان جدید معموال در مراحل اولیه به بودجه و  سترش آن به   یک  شد و گ از دارد اما با ر

طور روزافزونی این نیاز افزایش می یاد. نه تنها کمیت منابع مالی مورد نیاز، به مراحل رشد سازمان ارتباط  

دارد، بلکه این امر به شللیوه هایی که منابع مالی تامین می گردد نیز وابسللته اسللت. بنابراین بگذارید به   

ان سللرمایه و شللیوه های تامین مالی مختص هر مرحله نیم نگاهی  مراحل توسللعه یک سللازمان و میز 

 بیاندازیم.

سازمان وجود دارد، با در نظر گرفتن ادبیات         سعه یک  شد و تو صیف مراحل ر شیوه های متعددی برای تو

 پژوهشی و هم چنین تجربه های عملکردی ما پنج مرحله را در این زمینه در نظر می گیریم:

ی هاشللرکتاین مرحله هم برای پیشللگامان فناوری و هم  :اشرریمرحله طراحی یا بذرپ .1

شد.        سنجی آن با توجه به بازار می با صول یا کاال و امکان  سپین اوت، دربرگیرنده طراحی مح ا

آیا به دنبال کارآفرینی "این مرحله خالقانه، بسللیار مفرح و همراه با چالش های درونی اسللت:  

شگامان  "برویم یا نه؟ سرمایه اندکی نیاز دارد. آنها درامد خود را  . برای پی فناوری این مرحله به 

شجو دارند، طرح فنی آنه  ست    به عنوان یک دان شگاهی ا  ، و تنها چیزیا بخشی از یک پروژه دان

ست و جو در زمینه بحث    سرمایه جهت آزمایش کاال جهت ورود به بازار و ج های که نیاز دارند، 

ست می    شرکت می   سرمایه معنوی و از این د شد. در مرحله طراحی، هنوز این امر که آیا  تواند با



 

 

49 

ای از ابهام قرار دارد. این مرحله با نگارش یک طرح      پیشلللروی نماید نامعلوم اسلللت و در پرده   

شروی دنبال       تجاری پایان می ستا یا عدم پی شروی در این را سازمان مبنی بر پی صمیم  یابد و با ت

 گردد.می

شت     .2 سعه یا کا سعه می بذرمرحله تو ابد، ی: در طول این مرحله، یک نمونه اولیه تجاری تو

های بازاریابی و اقدامات تبلیغاتی  رسلللد، پیمایشملزومات اخذ حق امتیاز انحصلللاری بانجام می

شتری     انجام می صحبت با م شده و زمانی برای  ضیات تبلیغات فراهم  عیین های اولیه تگردد، مقت

شرکت و ا   می سرمایه    مکانات تولید تامین میشود. تیم تولید،  ست در این مرحله  گردد. ممکن ا

ها و مخاطرات زیادی قرار دارد در معرض ریسکاولیه قابل توجهی مورد نیاز باشد و این سرمایه 

مسللتمر و فروش با دسللتیابی به تولید زیرا هنوز هیچ سللودی حاصللل نشللده اسللت. این مرحله 

 رسد.محصول، به پایان می

ی نوبنیان، نوپدید،    ها شلللرکت ها  )سلللایر معادل  1اسررتارت آ ک کارآفرینی نوپا   مرحله   .3

(: پ  از آنکه کارآفرینان، کاال یا محصلللول خود را خلق      باشلللد می کارآوازگران، نو بنیادگران   

های بازاریابی، گذر از تگناها و توسعه محصول، راه اندازی خدمات مشتری،    نمودند، برای فعالیت

ستخدام افراد   سرمایه   و ا شتر، به  شتری  بی شد. با این وجود در ای نیاز می بی شرایط نی با ز خطر ن 

وسللط یا باال اسللت. در این مرحله، سللود و منفعت بسللیار محدود اسللت و اگر گذاری متسللرمایه

شرکت در تنگناهایی قرار داشته باشد، میزان سود بی معنی و بسیار ناچیز خواهد بود. این مرحله      

رسد که عالئم روشنی مبنی بر این آشکار شود که شرکت در حال پیشروی         زمانی به پایان می

به جلو است، فروش در حال افزایش است، و مشکالت مربوط به تسویه پذیری و قابلیت تبدیل     

 دارایی ها به پول دیگر وجود ندارد و حاشیه سود افزایش یافته است.

                                                      
1 Start- Up Phase 
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های ابتدایی و زودگذری که ناشی از   : در این مرحله، شرکت یا موسسه با نگرانی   مرحله رشد  .1

-ای خود را بازروند رشللد می باشللد، رو به رو می شللود. در این مرحله موسللسلله باید به گونه  

سازماندهی نماید، از حالت تک تخصصی و تک محصولی حرکت کند، سبک مدیریت خود را در    

سازمان حرفه    ستای یک  سئولیت را شن و معین، برنامه ای با م حرفه ای، با عطف  ریزیهای رو

ای به کیفیت، دستیابی به اهداف، و توسعه فروش سازمان، تقویت نماید. انگیزه خارج توجه حرفه

کردن سللازمان از حالت تک تخصللصللی و تک محصللولی، جایگزین تخصللص گرایی و انجام  

شود. اگر همه این موارد به خوبی پیش برود، شرکت سود    فرآیندهای کاری و تجاری خاص، می

بی به دسللت خواهد آورد، اما پیرو این روند سللرمایه و بودجه کاری مورد نیاز نیز گسللترش   خو

سرمایه می صل حتی با    گذارییابد و لزوم  شتری را ایجاب خواهد نمود، جریان نقدی حا های بی

سرانجام می    شد خوب و موفق منفی خواهد بود. این مرحله هنگامی به  سد  وجود یک مرحله ر ر

سه به خ    س سرمایه قابل قبول         که مو سود  شت  شوند و بازگ ستقرار یافته، وام ها پرداخت  وبی ا

ای در این مرحله به طرز معنادار و قابل توجهی نسبت به سایر   باشد. خطرات و تهدیدات سرمایه  

شود که مبنی بر آن تهدیدات متوجه سازمان، همان   مراحل کمتر خواهد بود و رویکردی آواز می

 برای سازمان ها و موسسات راه اندازی شده خواهند بود.خطرات تجاری معمول 

شد. در این مرحله        مرحله بلوغ .3 شد با سه هم چنان در حال ر س ست مو : در مرحله بلوغ ممکن ا

سوابق مربوط به پرداخت      سسه به ویژه  ساعد خواهد بودچ  هابدهیها و سابقه مالی مو ، خوب و م

های خود را بازپرداخت نماید. در   مالی نموده و وام تواند خود را تامین   در این مرحله شلللرکت می  

ماتی از قبیل صلللادرات، تنوع محصلللوالت و ابتکار و نوآوری در        این مرحله، فعالیت    قدا ها و ا

شین، پایه    صوالت پی شد. مرحله بلوغ می تواند تا ابد ادامه پیدا کند اما ممکن  مح ریزی خواهند 

و تشکیالت تجاری خریداری شوند. بسیاری از    ی نو بنیان توسط سایر موسسات     هاشرکت است  

ی نوبنیان نیز پیش از آنکه به مرحله بلوغ دست بیایند، توسط سایر موسسات خریداری      هاشرکت 

 می شوند.
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خللللانللللواده 
 بنیانگذاران

سللللرمللایلله  
 پرمخاطره

 دره مرگ

فلللروش یلللا  
 عمومی شدن

یه      مقدار سلللرما
 موردنیاز

 فاز بلوغ فاز رشد آپفاز استارت فاز توسعه فاز طراحی

 زمان

 هااوت: تأمین مالی تکنواستارترها و اسپین2-3شکل 
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 ی نسل سومهادانشگاهمسیر پیش روی  4

 ریزی استراتژیک دانشگاه نسل سوممدل برنامه 4-1

ست، وارد قرن جدیدی   سرعت، تغییر و پیچیدگی از مهمترین م   دنیا در حال تغییر ا های لفهؤشده ایم که 

غییر های مدیریتی نیز باید متناسب با آن ت و سیستم   اندظهور یافتههای جدید تکنولوژی. اصلی آن هستند  

کنند. این تغییر پارادیم فضلللای کامالً جدیدی برای کسلللب و کار خلق کرده اسلللت. از این رو یکی از        

این است که   ،های مختلف را به خود جلب نمودههای اخیر توجه پژوهشگران حوزه موضوعاتی که در سال  

سازمان  ضافی ایجاد نمایند. به عبارت دیگر، ها میچگونه  ن ها به دنبال ایسازمان  توانند برای خود ارزش ا

ا حفظ ن رهای موجود مزیت رقابتی برای خود ایجاد نموده و آهستند که بتوانند در عین استفاده از فرصت   

نمایند. مطالعات نشلللان داده که عوامل مختلفی از جمله عوامل محیطی، منابع سلللازمانی، و همچنین             

ز سویی  ا .است ها و منابع انسانی بر روی کارافرینی و خلق ثروت در سطج سازمان ها تاثیرگذار    توانمندی

اسللت که نقشللی محوری در دیگر، فرهنگ و رهبری سللازمانی از جمله عوامل و منابع سللازمانی مهمی 

سازمان برا  شگاه   د.ی رسیدن به اهداف خود بازی می کن کمک به   ها نقشبرای رسیدن به این اهداف دان

شوری  محوری را بازی می کنند. سعه   -هر ک سعه یافته یا در حال تو رای ریزی بنیاز مبرمی به برنامه -تو

شگاه  شگاه     نهای خود دارد. دان سی دان سا ست در      ها در تربیت نقش ا شده ا صص موجب  یروی کار متخ

ع مالی و کمبود مناب .تحوالت اساسی بپردازند   ایجادکشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، به    

انسانی در کنار نیاز به تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه از دالیل اصلی برای این موضوع به شمار       

سوی دیگر می شرایط کنونی باعث رود. از  شگاه تغییر کارکرد ،  ست. به      های دان شده ا ضر  ها در قرن حا

شگاه  عبارت دیگر، سات    به  دان س ش ها دیگر فقط به عنوان مؤ شتر  شود، بلکه ی نگاه نمیآموز مراکزی  ،بی

ریزی راهبردی منسجم و  امروزه داشتن یک برنامه  شوند.  از این رو، محسوب می  نوآوریش و برای پژوه

 ها محسوب می شود.ی همه دانشگاهبرا ینیاز مهم ،فراگیر

شگاه   شرفت جوامع مختلف بازی می   دان سعه و پی شرفت ها نقش کلیدی در تو س کنند و با پی ریع و های 

سطوح مختلف زندگی اجتماعی و تکنولوژیکی، این نقش پررنگ  ست.  روزافزون در  شده ا ش  تر  ها را گاهدان
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ساس کارکردی که دارند به چندین نوع تقسیم    شگ   گفتیم که درکنند. بندی میبر ا سفه دان ی نسل  هااهفل

های پژوهش ، انجامهای نسللل دومدانشللگاهدر  و دانشللگاه تربیت نیروی انسللانی متخصللص اول، نقش

شگاه کاربردی بود شگاه    . در نهایت، دان سوم به عنوان دان سل  ال ،مراکز تولید و انتقنوآوریهای مولد های ن

شمار می  شگاه    یژگیروند. این ودانش به  سی در نظام مدیریت دان سا  .شود ها میها باعث ایجاد تغییرات ا

شور ما  شگاه    درک شتر دان سر می برند و هنوز      بی سل دوم به  سل اول و تعداد محدودی از آنها در ن ها در ن

تمرکز اصلی  ،شدهمانطور که به آن اشاره  .ها در ایران به طور جدی مطرح نشده است  نسل سوم دانشگاه   

شگاه  سوم بر روی کار  دان سل  ست فرینی و ایجاد ارزش آهای ن سیدن به این اهداف نیازمند  ا .  از این رو، ر

 .باشدبرنامه راهبردی شفاف و جامع می

شان  1-1شکل  ساختار   شجویان و اعضای هیأت علمی(،         ن سوم )دان سل  شگاه ن صلی دان دهنده بازیگران ا

ریزی اسللتراتژیک دانشللگاه  های دانشللگاه )آموزش و پژوهش(، تعامالت آنها، منابع مالی و برنامهفعالیت

مبنای فلسللفه دانشللگاه نسللل سللوم و با درنظر گرفتن عالئق بازیگران  اسللت. این چارچوب مفهومی بر 

مختلف و نقش آنها در توسعه دانشگاه طراحی شده است. از سوی دیگر، رویکرد اصلی دانشگاه نسل سوم   

نوین  هایایجاد توسللعه نه تنها در حوزه پژوهش بلکه تبدیل شللدن به عنوان مرکزی برای انتقال فناوری

یندهای آموزش، پژوهش و نوآوری را با هم ترکیب نماید. هر بخش از این مدل تأثیر         می باشلللد که فرا  

صر مدل دارد، با این حال، تأمین مالی و برنامه  کنندهتعیین سایر عنا ستراتژیک دان ای بر روی  شگاه  ریزی ا

صلی و محوری را در این مدل بازی می  شگاه و واحدهای تا کند که جهتنقش ا ا بعه رگیری بلندمدت دان

( و منابع R&Dهای پژوهش و توسعه) کند. از سوی دیگر، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بخش   تعیین می

رود. همچنین، عالوه بر کارکردهای آموزشللی و مالی خارجی نیز از عناصللر اصلللی این مدل به شللمار می

صلی فعالیت    شی، هدف ا ستفاده از فناوری      پژوه سوم ا سل  شگاه ن سطج    های نوینیهای دان ست که در   ا

 یابد.دانشگاه توسعه می
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 : ساختار مدل دانشگاه نسل سوم1-4شکل 

ا این بوده است، ب علمیو انتقال یکسری مفاهیم  آموزش ها صرفاًموریت اصلی دانشگاههرچند تاکنون مأ

 های صنعتی و تجاریو انجام پروژه علمیحال، در عصر جدید دانشگاه دیگر فقط مکانی برای یادگیری 

وسعه یک جامعه و تی گذارمولد اصلی سرمایهکند که تربیت میای به گونهنمی باشد بلکه نیروی انسانی را 

ها انشگاهتا به داست ریزی استراتژیک نیازمند برنامهها محسوب شوند. حرکت به سمت این نوع از دانشگاه

 در رسیدن به اهداف راهبردی خود کمک نمایند.

 اجرا و ارزیابی دانشگاه نسل سوم 4-2

 مدیریت تغییر4-2-1

( مهاجرت کنند، 3GU( به دانشگاه نسل سوم )   2GUهایی که قصد دارند از دانشگاه نسل دوم )   دانشگاه 

شوار در پیش دارند. دا  سوم دارای ویژگی     یک نبرد د سل  شگاه ن ضاد با تفکر فعلی    ن ست که در ت هایی ا

های هایی که باید برای نسل دانشگاه نسل دوم است و اعضای جامعه دانشگاهی یاید متقاعد شوند ارزش       

یق برای ای متوازن و دقزیادی حفظ شوند، الزم است که تعدیل و تکمیل شوند. رئی  دانشگاه باید برنامه

اتخاذ کند، درویر این صللورت، تالش برای ایجاد تغییرات عقیم و بی حاصللل خواهد ماند و این مهاجرت 

محیط کسب و کار

تکنولوژیهای
نوآورانه

پژوهش و 
انتشارات

اعضای هیأت 
علمی

تدری 

دانشجویان

تأمین مالی دانشگاه و 
 ریزی استراتژیکبرنامه
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کند. مدیریت تغییر به خودیِ خود، یک تخصللص اسللت. پیش از حرکت به سللمت   همه چیز را بدتر می

 دهیم.مهاجرت از دانشگاه نسل دوم به سوم، ابتدا چند تجربه کلی را در اختیارتان قرار می

سوم. مارک          چند چیز به سل  شگاه ن ست، یک ویژگی مهم اجرای موفق دان شوار ا اندازه مدیریت تغییر د

ته:     1تواین جایی گف ما از تغییر خوشلللم نمی   »در  مه جوره موافق پیشلللرفتم ا ید من ه ظاهراً لُرد  « آ و 

ستون  شنهاد تغییراتی را داد، در جوابش گفت:   2پالمر ولی همه  ؟تغییر، خانم، تغییر»وقتی ملکه ویکتوریا پی

با این تاریخچه طوالنی و رسوم جا افتاده، هم اکنون نیز « چی همین االنش هم به اندازه کافی بد نیست؟

 ی بسیاری از دانشگاهیان است.ها مشخصهاین نگرش

به یک سازمان نگاه کنید، نگرش  « ترپاییندیدگاه از » هرچه ها هم؟ تصور ولط معمول، این است که  آن

مرد م آرزوی تغییر را دارند، فقط »ی حسللی اسللت، یعنی  ناپذیرتر اسللت. تغییر، یک مسللأله انعطافمرد م 

اینکه مرد م تا چه حد تمایل دارند تغییر کنند، بستگی بسیار زیادی   «. خواهند که کسی تغییرشان دهد  نمی

 به مدیریت تغییر دارد. این پژوهش نشان داد که در کل سه نوع کارمند وجود دارد:

 3افرادی که گرایش به تغییر دارند، یعنی دارای یک نگرش فعال، منتظر و خود تعدیل کننده 

توان به صورت کوشش قابل درک برای نظارت مداوم بر عملکرد هستند. گرایش به تغییر را می

ا اهداف شرکت ی« محیط»های یک شخص، یا یک بخش و تطبیق آن با تقاضای ناشی از پویایی

بلندمدت تغییریافته یک سازمان تعریف کرد. به چنین افرادی الزم نیست برای تغییر انگیزه داد، 

ها را بگیرد اش را دارند و دودوه مدیریت این است که جلوی منحرف شدن انرژی آنانگیزهها آن

ها را با اهداف فرایند تغییر همراستا نماید. معموالً این گروه از افراد که گرایش به تغییر دارند، و آن

 دهند.درصد از جمعیت را تشکیل می 21الی  11کوچک و حدود 

                                                      
1 . Mark Twain 

2 . Lord Palmerston 

3 . self- adjusting 
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 یر دارند، یعنی به طور مشهودی عالقمندند که با تغییراتی همراه شوند که افرادی که تمایل به تغی

ها یا اهداف بلندمدت تغییریافته، این تقاضا را در آن« محیط»های سازمان با استفاده از پویایی

ایجاد کرده است. این شرایط مربوط به تمایل منفعل )پذیرا( است، به معنی اعتراض نیست، بلکه 

انجام کار، در صورتی است که شخص دیگری ابتکار عمل را به دست بگیرد. اکثر آمادگی برای 

توان در قالب ها را میها، تمایل به تغییر دارند. گرایش آندرصد آن 21تا  21مردم، یعنی بین 

ایده این تغییر از من نبود، اما آدم معقولی هستم و اگر استدالل »این جمالت خالصه کرد: 

شوم، حتی اگر مجبور به دهم و در نهایت با آن همگام میته باشید، گوش میای داشمنصفانه

 «فداکاری شوم.

  افرادی که در برابر تغییر ناتوانند، اساساً نگرش مخالف هرگونه تغییری دارند و یا حتی عالقمندند

نشینی خود بازگردند. هرچقدر هم دالیلی برای تغییر یا هر تضمینی به روم عقب« اجداد»به دوره 

ها ارائه شود، این کارمندان یا مدیران مقاومت، یا از عمد برای تغییرات کارشکنی شخصی آن

 گیرند.درصد از مردم را دربر می 21الی  11کنند. این گروه هم در اقلیت قرار دارند و حدود می

«  مایل به تغییرمت»در گروه  تواننداگر فرایند تغییر بد مدیریت شللود، افرادی که توانایی تغییر را ندارند، می

نفوذ کنند، یعنی یک اکثریتی مخالف تغییر خواهند شد و در اینصورت به احتمال زیاد این تغییر، با شکست 

مواجه خواهد شللد. از سللوی دیگر، اگر فرایند به خوبی مدیریت شللود، اثر نفوذ گروه ناتوان از تغییر کم    

 شود.می

های بسللیار مختلفی نسللبت به تغییر هسللتند. تمایل کارمندان به ایشها ترکیبی از تمایالت و گرسللازمان

ست که به آن تغییر، به اندازه انگیزه ست  شود. یکی از وفلت ها داده میای ا های معمول در مدیریت این ا

ند، زیرا شللوهای خوب شللنیده نمیبرداری نکند. ایدهکه این مخزن گرایش به تغییر را آنقدر که باید بهره

احم پرداز به شکل مز کند. با افراد ایدهها سؤال نمی امکانی برای شنیده شدن ندارند و هیچک  از آن  هیچ 

 «.شود که مزاحم روند معمول کسب و کارندمانند نوعی صدای اضافی زمینه برخورد می»و 

 مدیریت تغییر موفق، به سه عامل بستگی دارد:



 

 

57 

 یه، تا چه حد باال باشدچاینکه به اصطالح پتانسیل تغییر در وضعیت اول 

 تغییر اجرا شده استچ« خوب»های مدیریت تا چه حد ویژگی 

 .انتخاب یک استراتژی تغییر مناسب برای شرایط خاص 

 
 پتانسیل تغییر در وضعیت اولیه 1-4جدول 

 وضعیت پتانسیل تغییر:

 باال پایین
  در مدیریتنبود اطمینان  وجود اطمینان بسیار زیاد در مدیریت 

 ارتباطات داخلی ضعیف  ارتباطات داخلی خوب 

 ها ویرشفاف یا به شکل ناصحیج بیان اهداف و استراتژی
 اند.شده

 اند.ها شفاف هستند و خوب بیان شدهاهداف و استراتژی 

 استراتژی تدافعی  استراتژی مهاجم 

  ای هویرهمگن، یا فرهنگفرهنگ مشارکت ضعیف، فرهنگ
 مختلف

  فرهنگ مشارکت متحد قوی، افراد به شرکت خود افتخار
 کنند.می

 ی بد یا ضعیف شرکتوجهه  ی خوبی دارد.شرکت، وجهه 

 ساختار سازمانی نامعلوم یا پیچیده  ساختار سازمانی قابل درک 

 یری، گسازمان، بخشی از نهاد بزرگتری است و برای تصمیم
 دیگران است.وابسته به 

 گیری مجزا دارد.سازمان مستقل است یا قدرت تصمیم 

 ی موفقی دارد.سازمان، گذشته  سازمان جوان و پویا 

 نتایج عملکرد متوسط  .نتایج عملکرد عالی یا بسیار ضعیف است 

 

سیل تغییر، یکی از ویژگی  ست. عناصر آن در    پتان ست. اگر     1-1جدول های وضعیت اولیه ا شده ا خالصه 

تر این است که آن را از طریق حذف تنگناها و حل مسائل احتمالی موجود پتانسیل تغییر کم باشد، عاقالنه

لج های مؤثر را شدیداً متأثر نسازد. چنین ص   یتاش گرایش منفی، افزایش دهیم تا فعالدر گذشته که نتیجه 

دیریت از رود. اگر مظاهری، با شروع فرایند تغییر و آواز گزندگی عوامل پتانسیل کم، به سرعت از بین می

را کند که شود معیاری را اج مسائل حل نشده و درنتیجه پتانسیل کم برای تغییر خبر نداشت، پیشنهاد می      

 یل تغییر و درصورت لزوم، بهبود آن باشد.بتواند نمایانگر پتانس
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زیادی به انگیزه دارد. اگر مرد م به اهداف تغییر اعتقاد  ارتباط( 1-1جعبه های مدیریت تغییر خوب )  ویژگی

داشللته باشللند، تمایل دارند راه زیادی بروند تا تغییر را محقق کنند، حتی اگر به قیمت فدا کردن برخی از 

 ها باشد.منافع شخصی آن

 

 تغییر« خوب»های یک رویکرد مدیریت ویژگی 1-4جعبه 

ک تصمیم به طور ناگهانی از آسمان نازل ی نباید ست، بنابراین«روی هوا»همه چیز در ابتدا  .1
 شود.

 نیست. 1«سربسته»توضیحاتش ناکافی و  یاهدف تغییر کامالً مشخص است، یعنی مبهم،  .2

 مقرراتی برای مشارکت و تعدیل وجود دارد، بخصوص آنجا که به مسائل فردی مربوط است. .3

 وجود دارد. آنبرای برقراری ارتباط و ابزار بسیار عالی برای قصد قطعی  .1

 شود.تغییرات بطور کامل، با بازخورد صد درصدی برای تمام افراد مرتبط، اجرا می .3

د. شودر برخی معیارهای تفسیری خودشان  داده میبه همه میدانِ کافی برای ایجاد تغییر  .2
 سپ  مدیر باید نوعی چارچوب را مشخص کند.

 ها است.های مدیریت ضعیف تغییر، دقیقاً عک  این ویژگیویژگی

 

سوم، انرژی مثبت زیادی را آزاد       سل  شگاه ن اهداف بلندپروازانه، مانند تحقق چگونگی مرکز فعالیت یا دان

ایل گیرند و افرادی که تمهایی را افراد دارای گرایش به تغییر، به سللادگی به عهده میایدهکند. چنین می

 شللود. این ارتباطاتبه تغییر دارند، نیز از آنها حمایت خواهند کرد، این امر باعث ایجاد ارتباطات خوب می

زرگ برای قبل از یک تغییر ب ،آلشللکل گرفته باشللد. فرایند ارتباطات ایده  ،باید قبل از دوره فرایند تغییر

در آن تعداد زیادی از کارکنان شرکت دارند. ممکن است شروع می شود و آماده ساختن برنامه استراتژیک  

گفته   ولی، مطابق «( دانیمما از قبل پیامد آن را می    )»مدیران چنین فرایندهایی را به دیده تحقیر بنگرند       

ست، برنامه »مائو:  ست  ریزی همهبرنامه هیچ نی ش امهیک فرایند برننتیجه «. چیز ا ده، ریزی خوب هدایت 

جهت تحقق بخشلیدن اهداف و فرایند تغییر پ  از آن اسلت،    کنندگان برای عمل دراولب تعهد شلرکت 

 تر از شرایطی است که در آن چنین درک معمولی وجود نداشته باشد.که بسیار آسان

                                                      
1 . overpacked 
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ست تدافعی     ستراتژی تغییر، باید ابتدا اهداف فرایند تغییر را تحلیل کرد. این اهداف ممکن ا برای انتخاب ا

دهد که سازمان با محیط خود توازن برقرار نکرده باشد، یک   یا تهاجمی باشند. هدف تدافعی زمانی رخ می 

شکاف درنظر گرفت         ستن این  ست. اگر نیاز به ب ستراتژیک را باید ب ضعیت از ب   شکاف ا شود، و د، بدتر ه ن

خواهد شد. بستن شکاف یک استراتژی تغییر تدافعی است، زیرا زمانی که کامل شود، سازمان صرفاً وارد          

شللود و به این معنی نیسللت که به مزیت رقابتی دسللت پیدا کرده اسللت. وقتی مدیریت )اولب  رقابت می

اهداف  توانند بهتر پیش روند،رفتن کارها، میرسد که علیروم خوب پیش مدیریت جدید( به این نتیجه می

شدن این  بلندپروازانه را معین می سعه کند و برای محقق  ستراتژیک،   تو ستراتژی تغییر ت باید ا هاجمی را ا

اتخاذ کند. سلللازمان به دنبال به دسلللت آوردن مزیت رقابتی بر اسلللاس یک مدل کسلللب و کار جدید، 

 ، سازمان بهتر و انگیزه بیشتر برای کارکنان و ویره است.های بازاریابی نوتکنولوژی جدید، روش

(. فرایند تغییر به   2-1جمی، رویکرد گام به گام اسلللت )جعبه      یک مثال معمول از اسلللتراتژی تغییر تها   

کند. هر فاز کاری با یک فاز       شلللود که از کل به جزء حرکت می    تعدادی مرحله یا فاز کاری تقسلللیم می     

دیر شللود. بعد از فاز ارتباطی، متعیین شللده و تغییرناپذیر همراه میزمانی از پیش ارتباطی به همراه منطقه

 کند. این تصمیم آوازگر فاز کار بعدی است،ناپذیری را اتخاذ میتنها برای موارد همان فاز تصمیم برگشت

ر، به عنوان و الی آخر. معموالً سلله فاز وجود دارد: فاز اول، تعریف اسللتراتژی، اهداف و مدل کسللب و کا 

خطوط اصلی ساختار سازمانی و فرهنگ مطلوب آن. فاز دوم، مرتبط با جزئیات ساختار سازمانی است که        

های پروژه، متشکل از کارکنان برای هر واحد سامانی است. فاز سوم، طرح ساختارهای حمایتی      توسط تیم 

 و تفویض کارها در سازمان جدید به کارکنان است.

 های استراتژی تغییر گام به گامویژگی 2-4جعبه 

های ثابت برای تکمیل فازهای سازی کامل فرایند، با یک جدول زمانی شفاف با تاریخآماده .1
 مربوط

 شود.فرایند تغییر به فازهای مختلف تقسیم می .2
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گیری و آماده شدن برای فاز بعدی تصمیمپ  از هر فاز کاری، فواصل زمانی برای ارتباطات،  .3
شود. بدین ترتیب، گام بعدی درحالتی برداشته خواهد شد که گام قبل کامل و ریزی میبرنامه
 است. «هضم شده»

 باشد.مسئولیت کار/طرح در طول هر فاز با مدیر است و خود  او مسئول وضعیت  پ  از تغییر می .1

شوند، مدیران ارشد بعد از فاز اول و سایرین در می این مدیران، در آواز فاز بعدی منصوب .3
 فازهای بعدی.

 شود.آمادگی با جزئیات بیشتر برای فاز بعدی، به محض پایان فاز قبلی، آواز می .2

دهد که فاز نهایی کامل شود، یعنی درطول فرایند تغییر، هنوز تغییر واقعی، زمانی رخ می .4
 وضعیت قبلی برقرار است.

 

 

 کنند، باید از استراتژی تهاجمی استفاده نمایند. هایی که از مدل نسل دوم به نسل سوم حرکت می   دانشگاه 

از آنجا که هیچ تهدید فوری برای بقای دانشگاه وجود ندارد، نیاز برای تغییر را، به ویژه در محیط سنتی و   

سختی می محافظه شت. رویکرد گام به گام،  کار، به  سیاری را در   توان درمیان گذا شگاهیان ب مدیران و دان

ها در طراحی سلللاختار تفصلللیلی و    کند، درعین حال به آن   های کالن درگیر می فاز تحلیل و تصلللمیم  

شللود. اسللتفاده از داده میآزادی پارامترهای مورد اسللتفاده، در حد دانشللکده یا گروه مربوط به خودشللان 

بَر اسللت. این فرایند به ظاهر کُند، درصللد باالیی از رویکرد گام به گام، اولب یک سللال یا بیشللتر، زمان

ستراتژی آن       به همراه موفقیت را شوند. مزیت این ا شتری درگیر و متعهد  ست تا افراد بی دارد. زمان الزم ا

ست که درحال حرکت، می  ستفاده نمود. وقتی فرایند به    ا ضعیت جدید ا توان از ارتباطات و گفتگو برای و

جدیدشان  هایاه به مدل جدید تغییر یافت، نیازی به آموزش افراد برای کار در فعالیتپایان رسید و دانشگ  

شان در طراحی این فعالیت   ست، چرا که خود شته  نی شارکت دا اند. تمام این موارد، روش گام به گام را ها م

. به کندهای نسللل سللوم معرفی میها به مدل دانشللگاهبه عنوان یک ابزار پرقدرت برای تغییر دانشللگاه

سل         شگاه ن شگاه به مدل دان شرح این مدل، به طور ویژه برای انتقال دان همین دلیل در ادامه با دقت به 

 پردازیم.سوم می
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 ایمدل مداخله4-2-2

خواهیم از رویکرد گام به گام اسلللتفاده کنیم، اول باید بازیگران را مشلللخص کنیم تا یک مدل            اگر می

ورت زیر توان به ص در فرایند انتقال به یک دانشگاه نسل سوم را می    ای بسازیم. بازیگران دانشگاه  مداخله

 فهرست کرد:

 و  1کنندگان دانش فنیت امنا و دانشگاه به عنوان یک کل، شامل کارکنان به عنوان عرضههیأ

 دار فرایند انتقال.جامعه دانشگاهی به عنوان یک کل به عنوان عهده

 آفرینی، به عنوان مثال، در دانشکده مدیریت.مراکز آموزشی برای آموزش در زمینه کار 

 کند.پشتیبانی می 2تکنواستارتسازی دانشگاه، شامل تیم های تجاریکه از فعالیتی تیم 

ها را به ترتیب هیأت امنا،      کنند و از این پ  آن ( را هدایت می  2-1شلللکل  ها سللله مرحله مداخله )     این

 نامیم.آموزش و پشتیبانی می

 گام صفر 4-2-2-1

باید بر لزوم تغییر و  ها اول، هیأت امنا و سللایر مدیران ارشللد دانشللگاه، مثل معاونان و راسللای دانشللکده

ها جهت آن، ملزم شوند. تا اینجا، فرایند تغییر با یک ارائه کلی از مفاهیم دانشگاه نسل سوم و پیشینه آن      

 شود.برای این گروه آواز می

 

                                                      
1 . know-how 
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سوم        سل  شگاه ن سا ملزم به تحقق مفهوم دان سیری   وقتی را شگاه باید درپیش بگیرد،   و م  شدند که دان

ر را گام صللف ،«گیری درمورد مسللائل اصلللیتصللمیم»توان کار حقیقی را آواز نمود. این فاز مقدماتی می

دانشگاه نسل  (1) نامیم. ضروری است که تمام بازیگران اصلی دانشگاه دو نکته را مدنظر داشته باشند:می

تفاوت آرا توسللط مخالفان   دلیل( انتخاب یک فرایند تغییر سللازمانی، به 2سللوم به عنوان هدف نهایی و )

ن منظور هم باشندچ بدی پشتیبانیران ارشد باید تغییر، مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت. هیأت امنا و مد

 کنند. در طی گام صلللفر، گروه  فرایند، یک گروه فرماندهی فرایند تغییر ایجاد می       این و برای نظارت بر  

 کند:( را تهیه می«گزارش اصلی)»فرماندهی یک سند کوتاه 

 سازدچدالیلی که تغییر را اجتناب ناپذیر یا مطلوب می .1

 دانشگاه نسل سوم، که بر اساس وضعیت دانشگاه مزبور برگردانده شده استچمفاهیم پایه  .2

 مراحل و زمانبندی فرایند تغییر. .3

 گام اول 4-2-2-2

غییر کدام از کنارکنان در فرایند تدر این گام، مدیریت و گروه فرماندهی باید پیشگام شوند، چون هنوز هیچ 

 ای وجود ندارد. ابتدا، گزارشین سطوح مداخله در سطوح آموزش و پشتیبانی نیستند، هنوز هیچ کاری در ا   

 به عنوان یک کل دانشگاههیأت امنا و 
 ( 1)سطج 

 هماهنگی

 کادر آموزش کارآفرینی
 ( 2)سطج 

 ع تکنیکیتیم پشتیبانی شرو
 ( 3)سطج 

 ایمدل مداخله2-4شکل 
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شجویان، گروه      ساتید و دان شگاه )ا های علمی و ویرعلمی( و بقیه ذینفعان عمده پایه برای تمام اعضای دان

شنوند تا  ب خود  اوشود. این گزارش باید توسط رئی  دانشگاه ارائه شود، چرا که بقیه باید آن را از     ارائه می

سپ  گروه فرماندهی می صحت آن را باور ک  ضای آن از    نند.  شکیل تیم کاری را بدهد )اع تواند ترتیب ت

هایی برای مسللائل مختلف موجود در های آموزشللی و شللامل دانشللجویان( تا راه حل ها، گروهدانشللکده

یی را با مشللارکت همه تهیه کند. پ  از آمادگی «هاگزارش»تواند گزارش پایه طراحی کنند. این تیم می

گردد و سلللپ  در مورد متن لیه و در زمان ویرقابل تغییر، گزارش این تیم به گروه فرماندهی باز می         او

 کنند:شود. بعد، هیأت امنا افراد زیر را منصوب میگیری میتصمیم« گزارش 1فاز »نهایی 

 کارآفرینیچ متخصص 

 ز این پ  آناعضای هیأت مدیره، مسئول تجاری سازی دانش فنی و هماهنگی با صنعت )که ا 

 نامیم( هستند.می C&Cرا 

  شامل چهار مدیر، به قرار زیر است:این هیأت 

o مدیر تیم بازاریابی 

o آوریمدیر تیم فن 

o  1تکنواستارتمدیر تیم 

o 2آوریمدیر تیم پارک فن 

صاب کارگروه گام دوم به پایان می    سن ختام فاز اول و انت س گام اول با یک ارائه به عنوان گزارش ح  د. ر

 کند.گیری را آواز میتصمیم –گروه انتخابی، چرخه بعدی کار ل ارتباطات کار
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 گام دوم 4-2-2-3

، C&Cها را اعضللای کند، که مدیریت آنبرای شللروع، گروه فرماندهی شللش کارگروه را منصللوب می

سطج مداخله   سطج مداخله    1) ستاد کارآفرینی ) سطج مداخله  2(، ا شرح  3( و چهارمدیر ) ( برعهده دارند. 

 ها به قرار زیر است:آنوظایف 

ها یک برنامه شامل سایر اعضای هیأت امنا خواهد بود. آن C&Cگروه اعضای هیأت مدیره  .1

کنند، نتیجه این برنامه، ایجاد صندوق نوآوری است، که تغییرات الزم از آنجا استراتژیک تهیه می

دانش  سازیتوانند تجارییشود. در ادامه تکمیل این برنامه، اعضای هیأت مدیره متأمین مالی می

فنی را شروع کنند و به عنوان هدف دانشگاه نسل سوم، با صنعت همکاری نمایند. هیأت مدیره 

ای های بین دانشکدهتواند ساخت اولین نهادهای دانشگاهی را آواز نماید، یا تیمدر این مرحله می

های ارشد و دکتری باید به رسمیت را برای این کار ترویب نماید. نقش این نهادها در ارائه دوره

 شناخته شود.

تواند برنامه دانشگاهی آموزش در کارآفرینی را، بر اساس برنامه کارآفرینی می متخصصکارگروه  .2

های تواند با تیم شروع فنی، برنامههای اصلی، طراحی کند. این تیم بطور همزمان میجزئیات دوره

 رد کارآفرینی برای دانشجویان آواز نماید.ای را درمویافتهرسانی سازماناطالع

ازاریابی را های بتواند مدرنیزه کردن و ایجاد وبسایت و سایر فعالیتکارگروه مدیریت بازاریابی می .3

. این گروه باید آدرس ها برای همکاری بیشتر همراستا کندآواز نماید و همزمان تمام آن

 وبی را مهیا نماید.و پایگاه داده خ آوریجمعالتحصیالن را فارغ

 1(IPRتواند طرح پیشنهادی برای سیاست حقوق مالکیت فکری )کارگروه مدیریت تکنولوژی می .1

های کند چه کسانی در فروش دانش فنی یا ایجاد بنگاهدانشگاه تهیه نماید که مشخص می

تواند یم . عالوه بر این، این گروههستندپاداش دریافت موفق عمل کرده و مستحق تولیدی جدید، 

                                                      
1 . intellectual property rights 
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های دانشگاهی ها یا بخشهای جدید، آن دسته از کرسیاز طریق اعطای مجوز، یا استارت آپ

 ند.کسازی دانش فنی را فراهم میرا شناسایی کند، که با احتمال بیشتری امکانات تجاری

اید. را آواز نم نوپاهای تواند ایجاد تسهیالت کمک به فعالیتکارگروه مدیریت شروع فنی، می .3

سوم،  ی دانشگاه نسل«شاخصه»به عنوان  فعالیت نوپا،، شامل یک «ساختمان کارآفرین»داشتن 

هایی جذاب است. ساختمان کارآفرینی، ترجیحاً دارای یک اتاق سخنرانی است که در آن سخنرانی

اری برای شود و جایی است که فضای ادهای اطالع رسانی ارائه میدرمورد کارآفرینی و بخش

ان هایی از کارآفرینای در دسترس است. درنهایت، این ساختمان شامل نمایشگاهشرکای شبکه

توانند نقش الگوی دانشجویان را بازی کنند. این گروه بطور التحصیل موفق است که میفارغ

ست شده، درخواداران انتخابداران نزدیک شود و از سرمایهتواند به برخی سرمایههمزمان می

 ها را نماید.شرکت در سخنرانی

تواند برای برای دستیابی به زمین و ساختمان برای پارک کارگروه مدیریت پارک فناوری می .2

اند، کنندگان از تسهیالت هنوز جذب نشدهفناوری و همکاری مشترک اقدام کند. اگرچه استفاده

ر زحمت است و باید در این گام ها اولب بسیار پاما فرایندهای به دست آوردن زمین و ساختمان

 آواز شده باشد تا به موقع آماده شود.

مه          گام دوم را می  نا تایج و بر بازاری از ن ئه از نوع  یک ارا با  عه      توان  جام کارگروه برای  های دیگر این 

کننده باشللد. در طی گام دوم بخش باشللد و برای بازخوردها دعوتدانشللگاهی به پایان رسللاند، تا آگاهی

صیه  شماره  می تو شته      شود که مثالً با چاپ  صاص دا شگاه که به فرایند تغییر اخت شریات دان های ویژه از ن

باشد و یا ترتیب دادن مراسم سازماندهی شده، مدام به جامعه دانشگاهی اطالع رسانی شود. پ  از اینکه        

 کند.گیری میوم تصمیمها را مورد مطالعه قرار داد، درمورد نتایج نهایی گام دهیأت امنا تمام واکنش

 گام سوم 4-2-2-4

ادامه دهند، ولی هیأت توانند وظایف معمول خود را ول میدر این گام، شش کارگزار منصوب شده در گام ا

 تواند وارد آخرین گام دانشگاه نسل سوم شود:امنا می
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 ها به زبان انگلیسیچتبدیل تمام سخنرانی 

 ایجاد منبع مالی برای دانشجویان خارجیچ 

 تسهیالت ویژه برای دانشجویان برتر )دانشگاه دو قسمتی(، ایجاد 

 چ1ایجاد یک دانشکده طراحی 

 های پژوهشی، همچنین اولبافزایش تعداد نهادهای دانشگاهی، تا جایی که اولب، یا تمام فعالیت 

 های کارشناسی ارشد و پروژهیا تمام دوره

 به دست آوردن نفوذ سیاسی با هدف توان فرایند های دیگر، میبه همراه گروهی از دانشگاه

 گسترش رووابط با ادارات دولتی را آواز نمود.

سوم، تمام گروه  شبکه در طول گام  سترده و محکم نمایند )به بخش    ها باید  شگاه را گ های مرتبط با دان

 بعدی مراجعه نمایید(.

در هر د. گفته شد، متفاوت باشدر عمل، ممکن است فرایند تغییر، به دلیل تفاوت در وضعیت اولیه، با آنچه 

ست،         صورت،   شده، مفید ا شرفت انجام  ستماتیک و گزارش منظم پی سی شتن یک برنامه  همه  هچرا ک دا

شگاه   یاعضا  ست آگاه و چرخه دانش فنی جامعه دان شتن حمایت  دارند ن یاز آنچه که در حال وقوع ا و دا

 .ها امری حیاتی استآن

 2تاییششی گانهارزشیابی فرایند: مدل سه 4-3

تایی به عنوان ابزاری برای ارزیابی فرایند دانشللگاه، در مسللیر ی شللشگانهدر این بخش، یک مدل سلله

شنهاد می        سوم، پی سل  شگاه ن ستیابی به دان سته        د سه د ست که  شاهده ا ساس این م کنیم. این مدل بر ا

 دهند.می ک دانشگاه نسل سوم شکلعوامل وجود دارند که فرایند یک دانشگاه را به سمت ی
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هایی هسلللتند که برای یک ها و داراییها، گرایشاولین دسلللته، شلللامل عوامل کیفی ذاتی، یعنی ارزش

شگاه  ضروری می      دان سوم  سل  شند. چنین عواملی را نمی ن شامل      با سته دوم  شبه تغییر داد. د توان یک 

ستارتر   ابزارهای ویژه برای تجاری ستند. چنین ابزارهایی را   1هاسازی دانش فنی و تکنوا سیار  توان میه ب

و کیفیت  است  ایتر از عوامل ذاتی تغییر داد. درنهایت یک دانشگاه نسل سوم، یک دانشگاه شبکه      سریع 

شی آن را تعریف     هایش با گروهارتباطات داخلی و تماس سیار زیادی، اثربخ شگاه، تا حد ب های خارج از دان

شبکه   می ساختن  ست، این زمان ثابت، چیزی بین زمان الزم برای عوامل ذاتی  کند. برای  ها، زمان الزم ا

اند، از همین رو اسللم مدل را مدل تشللکیل شللده عامل 2و ابزارها اسللت. هرکدام از سلله دسللته فوق، از 

 کنیم.ها بحث مینامند. اکنون با جزئیات، در مورد آنتایی میی ششگانهسه

 2ویژگی های کیفی ذاتی 

یک دانشگاه از کارکنان )هیأت علمی، مدیریت و کارکنان پشتیبانی( و دانشجویان تشکیل شده است، که       

کند، دارای سللاختار و فرهنگ سللازمانی و همچنین زمین، ا هدایت میانداز و اسللتراتژی، آن ریک چشللم

سنتی مألوف، ای     ست. عادت  شگاه ه  ساختمان و منابع مالی ا سمت مدل دان هدایت  3مبولتن عوامل را به 

                                                      
1 . technostarters 

2 . Intrinsic Quality Factors 

3 . Humboldt 

 عوامل کیفی ذاتی دانشگاه

 هاشبکه ابزارها

 های نسل سومهای  وامل دربرگیرنده دانشگاهدسته 3-4شکل 
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کند، که تأکید آن بر پژوهش و آموزش علمی اسلللت. چنین عواملی را، حتی درصلللورت خواسلللتن،      می

 نامیم.ها را عوامل کیفی ذاتی میاد. به همین دلیل آنتوان به راحتی تغییر دنمی

شم      های درونیاولین عامل کیفی مربوط به ارزش ست، یعنی چ شگاه ا سفه دان آن.  یانداز، مأموریت و فل

انداز، اهداف بلندپروازانه دانشگاه برای تبدیل شدن به چرخه   برای یک دانشگاه نسل سوم، منظور از چشم    

ضعیت همکاری با گروه  دانش فنی )جهانی( و شرکت   و شگاه ) ستارت آپ های خارج از دان سایر  ها، ا ها و 

سعه، بنگاه  شگاه        نهادهای تحقیق و تو ست که برای برتری جایگاه دان صی و ویره( ا ص های خدمات تخ

ازی سای باشد که سه هدف پژوهش، آموزش و دانش فنی تجاریباشد. مأموریت باید به گونه ضروری می 

دانشگاه، مدل کسب و کار است، بخصوص این سؤال       « فلسفه »یت برخوردار باشند. منظور از  از یک اهم

بیند. این، جایی اسللت که مفهوم چرخه اش چطور میکه دانشللگاه خودش را در ارتباط با شللرکای خارجی

شگاه   دانش فنی معلوم می شروع کار جدید و خبا توجه به شود، همینطور بیان اینکه دان دادن ز مجو طرات 

. آوردن این افکار روی کاوذ، سللازی کنددارد چطور دانش فنی خود را تجاری قصللد ،یا فروش دانش فنی

شان و قبوالندن آن به جامعه دانشگاهی و ذینفعان کاری ب  دشوار کار آسانی است، اما به ظهور درآوردن

ل سوم  های نس انداز دانشگاه دانشگاه تا چه حد به چشم   مأموریت و فلسفه ارزیابی این که  به هنگاماست.  

ها تا چه نزدیک شللده اسللت، تنها نباید به نوشللتن بسللنده کرد، بلکه از همه بیشللتر باید دید این ویژگی 

درنظر  1راهنما و دسلللتورالعملاند و آن را برای تمام جامعه دانشلللگاه به عنوان ای به ظهور در آمدهدرجه

 گرفت.

اتی دوم، میزان خالقیت و کارآفرینی سللاختار و فرهنگ اسللت. اگر سللاختار تأمین مالی به کیفی ذ ویژگی

سخنرانی  شیوه نفع  شگاه برای نوآوری و اختراع بیهوده     های موجود و  ست، تالش دان سنتی ا های تدری  

ن گذاری زمانی قابل توجه و جبراند سللرمایههای تدری  جدید، نیازمهای آموزشللی و شللیوهاسللت. دوره

های اعضای هیأت علمی بر بهبود دوره است که   ، در ویر اینصورت طبیعی های صورت گرفته است  تالش
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ی ساختار سازمانولی در . اعضای هیأت علمی از عناصر مهم سازمانی هستند،  کنندتمرکز  ،آموزشی موجود 

زارش یم به هیأت امنا گرود که نهادهای دانشللگاهی مسللتق . این امتیاز وقتی باالتر میدارندامتیاز پایینی 

ساب  شند( و خدمات تبدیل به یک        دهند )و کارمندان، و ح شته با شان را دا سود و زیان خاص خود های 

واحد خدماتی معمولی یا مرکز خدمات مشللترک شللوند. اگر بازار آزادی باشللد که در آن چنین مراکزی با  

، ترکیب ذاتی ویژگیاین  اجزایرود. یکی از کنندگان خارجی رقابت نمایند، این امتیاز باالتر هم میعرضه 

کاری و هیأت امنا اسللت، به ویژه این که آیا هیچ عضللو هیأت امنایی هسللت که منحصللراً مسللئول هم  

شد  تجاری سی         ؟ سازی دانش فنی با سا صر ا سیم وظایف میان اعضای هیأت امنا یکی از عنا سازمان و تق

های اعضللای هیأت علمی و دانشللجویان( تا چه حد ها و گرایشگیری اینکه فرهنگ )ارزشاسللت. اندازه

با توجه  اسؤاالت ر این آل، دانشگاه معموالً  باشد. در حالت ایده مبتکر و کارآفرین است، بسیار دشوارتر می   

ساختار      هدایت می های تمام کارکنانگرایشبه  سیار زیادی برگرفته از  سازمانی به میزان ب کند. فرهنگ 

ی فراوان هاتوان آن را تنها با تالشقدر ثابت است که نمیاین تفکر که فرهنگ آنسازمانی و مالی است. 

و در طوالنی مدت تغییر داد، تا حد زیادی نادرست است. اگر سیستم پاداش مالی تغییرکند، تغییر فرهنگ     

 به سرعت از پی آن صورت خواهد گرفت.

شجو  جمعیت کیفیتکیفی ذاتی مربوط به  ویژگیسومین   شجویی را جذ      ییدان شگاه چه دان ست. دان ب ا

ست که        خواهد کرد؟ مثال سیله دیگری ا شارات، تبلیغات و هر و سایت، انت شگاه در وب هایی از بازاریابی دان

بتواند ترجیج دانشگاه را در انتخاب دانشجو نشان دهد. اگر دانشگاه آزمون ورودی دارد، این آزمون نه تنها     

شی را انداز باید قابلیت سؤاالتی در مورد نگرش  ههای هو شامل  هداف ها و اها، ارزشگیری کند، بلکه باید 

شکده     سیاری از دان شد. ب ستفاده از آزمون  1های کسب و کار داوطلبان نیز با شجویان ورودی را با ا های ، دان

سط فارغ    انفرادی، بحث شی و ارزیابی داوری )تو سم ورز شیابی می   های گروهی، مرا نند، کالتحصیالن( ارز
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عیین ها تهایشللان به همراه کیفیت آموزش آناین فکر که کیفیت خروجی دانشللجویان را کیفیت ورودی

 کند.می

نان اسلللت. اولب اوقات، تنها                 قاء آ عامل چهارم، مربوط به کیفیت هیأت علمی و شلللیوه انتخاب و ارت

، به ت شللغلیهای پیشللین از طریق تبلیغات مجالت برای موقعیهای خردمند و نتایج پژوهششللخصللیت

شوند. توانایی تدری  متأسفانه در چنین تبلیغاتی )و فرایندهای انتخاب پ  از آن( دیده   رقابت گذاشته می 

شرایط نوآوری، کارآفرینی یا تجاری شود و ما هنوز تبلیغاتی را ندیده نمی شند. اما   سازی ایم که به دنبال  با

د داشته  های علمی خوایطی را مطابق با قابلیتاعضای هیأت علمی یک دانشگاه نسل سوم باید چنین شر     

شند که با موفقیت از عهده پژوهش برآیند. بطور خالصه، چهارمین عامل،       شته با شند و این توانایی را دا با

هایی که باید در کل نیروی کار وجود       های یکپارچه اعضلللای هیأت علمی )یا حداقل، تمام ویژگی        ویژگی

ست و ن     شد، نه الزم ا شته با ها را احراز نماید(، ه امکانش هست که هر عضو هیأت علمی تمامی ویژگی  دا

 سنجد.همچنین سیستم بازاریابی، انتخاب و ارتقا را می
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  وامل مربوط به ویژگی ذاتی 3-4جعبه 

 انداز، مأموریت و فلسفهچشم .1

 ساختار و فرهنگ سازمانی و مالی .2

 هاها، کیفیت جمعیت دانشجویی و ابزارهای انتخاب آنگرایش .3

 هااعضای هیأت علمی و سیستم ارتقاء آنهمینطور برای  .1

 هاقابلیت دسترسی به زمین و ساختمان .3

 قابلیت دسترسی به منبع مالی اختراع و نوآوری .2
 

شگاه دارای مزیت مالکیت منطقه  سهیالت      اگر یک دان شد، ت ساختمان با سیع از زمین و تعداد زیادی  ای و

، محل اقامت مشللترک و پارک فناوری در آن بیشللتر از زمانی اسللت که کمبود های نوپافعالیتتأسللی  

یت مطلق نسبت  دارای مز 1های پردی  )فضای باز( تسهیالت فوق را داشته باشد. بر این اساس، دانشگاه     

شگاه  شهر  به دان ستند که او های داخل  ساختمان ه سافت لب در  های زیاد از هم های مختلف، آن هم با م

 اند.پراکنده شده

 های جدید، مثالً منبع مالی    ، وجود یک منبع مالی برای فعالیت    پیش گفت درنهایت، و برمبنای اظهارات     

های آموزشی جدید، نوآوری در  تواند دورهمنبع مالی مینوآوری دانشگاه، یک دارایی با ارزش است. چنین   

های فناوری را تأمین مالی کند. از آنجا که زمان قابل های جدید تسهیالت پژوهش و پارک آموزش، حوزه

صنعت یا منابع طبیعی( جمع    توجهی طول می شارکت  شد تا ابزار چنین منبع مالی )مثالً از م شود،  آوک ری 

 ایم.ی فهرست کردهآن را جزء عوامل ذات

  اند.عوامل کیفی ذاتی مورد بحث خالصه شده 3-1 جعبهدر 

 ابزارهای ویژه

دسلللته دوم عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی و تکنواسلللتارت، ابزارهایی هسلللتند که به طور ویژه برای 

ستارت پرورش فعالیت شجویان  آپهای کارآفرینی، از باال تا پایین )ا شگاهی( یا پایین به باال )دان و  های دان

                                                      
. campus universities 1 
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تبعیت  1«چهار جریان»اند. طیف وسللیعی از ابزارها از مدل تکنواسللتارترهای دانشللگاهی( طراحی شللده 

 1-1. این ابزارها در جعبه متنی نیز به آن اضللافه خواهد شللد پژوهش در کارآفرینی  در ضللمن، کنندمی

 اند.خالصه شده

 هاشبکه

، ای است. این یعنی که همکاری با شرکای خارجی  که دانشگاه نسل سوم، نوعاً یک دانشگاه شبکه      گفتیم

شگاه محکم  شگاه    در این نوع دان سایر دان شارکت و ارتباط با  ست.     تر از م سل دوم ا صنعت در مدل ن ها و 

 اند.خالصه شده 3-1ها( در جعبه متن و درنتیجه شبکهانواع شرکا )

 

 ابزارهای ویژه برای کارآفرینی 4-4جعبه 

 بخش ها و تبلیغات آگاهیبرنامه .1

 برنامه آموزشی کارآفرینی .2

 فعالیت های نوپاتسهیالت  .3

 تسهیالت اقامتی مشترک و پارک فناوری .1

 زیرساخت مالی .3

 پژوهش در مورد تکنواستارت و کارآفرینی .2
 
 

 هاشبکه 2-4جعبه 

 مربیان .1

 کنندگان مالیگذاران ویررسمی و سایر تأمینسرمایه .2

 های تولیدی خدمات تخصصیبنگاه .3

 R&Dهای مستقل های سهامی و سازمانشرکت .1

 های داخل خود دانشگاه(های درون دانشگاهی )شبکهشبکه .3

 ها(سایر دانشگاهها با های بین دانشگاهی )شبکهشبکه .2
 

                                                      
1 . four flow model 
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، روون IPRهای تولیدی خدمات تخصللصللی مانند حسللابرسللان، مدیریت، بازاریابی و مشللاوران   بنگاه

 .کندآالت را فراهم میای است که امکان فعالیت ماشینکنندهروان

دهای رود. نهاالمللی کنیم، موقعیت رقابتی آن باالتر میاگر دانشگاه را بخشی از یک چرخه دانش فنی بین

نشللان داد، یک شللریک مهم در  1ای که دانشللگاه واگنینگنعلوم و تکنولوژی کاربردی، بر اسللاس نمونه

 چرخه دانش فنی هستند.

های رسمی بین دانشگاهی و هم   نامهاکنون نقش مهمی را، به شکل تفاهم های بین دانشگاهی، هم شبکه 

شگاهیان در کنفران      تماس سمی بین دان شخصی و ویرر شده یا انجام   هاهای  شر  ، مطابق با مقاالت منت

های بین دانشللگاهی باعث اسللتحکام کنند. شللبکهها ایفا میدر آزمون مسللتقلفعالیت به عنوان آزمونگر 

شگاه  سوم می   دان سل  شارکت در پژوهش و آموزش و تبادل تجربه بین همکاری و  شوند. آن های ن ها م

کنند. تبادل موقت دانشلللجو و اعضلللای هیأت علمی یکی از  سلللازی دانش فنی را تسلللهیل می تجاری 

 بسیار مؤثر باشد.تواند هایی است که میگزینه

 

  

                                                      
1 . Wageningen University 
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 ی نسل چهارمهادانشگاه 2

 ایی نسل چهارم و توسعه منطقههادانشگاه 2-1

این که  تغییر یافتههای زمینه ای جهانی شدن و سایر فرایند   بر اثر پذیری در مناطق مختلف،رقابت امروزه

د. نباش یتوجه مو به همین جهت شایسته    کنندرا ایفا میای یم کننده ساختار منطقه نقش یک تنظعوامل 

ور و موت دارندکلیدی  نقشهای ویر مادی مانند دانش و سللرمایه اجتماعی پذیری جهانی، داراییدر رقابت

صادی می    سعه اقت شند. دانش  تو سعه  عاملبا ست، چرا که  ای منطقه یحیاتی تو صلی تولید  ا به دارایی ا

ست    شده ا سعه مو و این داراییتبدیل  صادی محس   یتور جدید تو ش نتیجه توجه به نقشود، در وب میاقت

  وجود زیرا اصللوالًضللروری اسللت.  سللاختار دانشللگاهیدر بازنگری  آموزش، تکنولوژی و نوآوریدانش، 

 را مداوم برای بدسلللت آوردن مزیت رقابتی      نوآوریو  شلللودمیدر مناطق   ، باعث ایجاد رقابت     نوآوری

ها در تولید بر توانایی آن یافته عمدتاًاقتصادهای توسعهقابتی که مزیت ر توان نشان داد . میکندمیضروری  

  .و استفاده از علم استوار است

سخ ، بخشاین  هدف سوال  پا ست  به این  شگاه که  ا سیدن به هدف افزایش رقابت منطقه  هادان ای برای ر

 ؟چه کاری می توانند انجام دهند

 پذیریو رقابت دانشگاه نسل چهارم 2-2

ست که نه تنها        شده ا شتر پذیرفته  شتر و بی بت ، بلکه مناطق مختلف نیز با هم در رقاهاشرکت امروزه بی

هستند. با توجه به فرایندها و خصوصیات منحصر بفرد جهانی شدن، رقابت پذیری به تعریف اصلی اقتصاد 

 و علوم تجاری تبدیل شده است.

 از تعریف یکپارچه اصلی رقابت پذیری استفاده می کنیم: از همه تعاریف در دسترس رقابت، در این مطالعه

صنایع، مناطق و ملت ها برای تولید هاشرکت توانایی " سبتأ      ،  شتغال ن سطج درآمد و ا  حالی که ، درباالبا 

 ".در معرض رقابت بین المللی هستند

سی مدل هایی خواهیم پرداخت   شم انداز  کهدر ادامه، به برر سعه   چ سط معنی تو به  ،پذیریرقابت را با ب

 .ارائه می دهند بر رقابت پذیری منطقه ایتاثیرگذار  دهاز عوامل گسترتفسیری همراه 
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 در مدل هرمی رقابت  هادانشگاهنقش  2-3

، بر دو دسته از شاخص های اقتصادی قابل اندازه گیری قابت براساس تعریف یکپارچه رقابتر یمدل هرم

شتغال آکند: سطج در تاکید می ل و مناطق در سطوح مختلف قاب  هاشرکت برای  پیچیدهاین تعریف . مد و ا

 تعمیم است.

قسللیم تبه دو گروه توان مینها با توسللعه اقتصللادی بت پذیری را بسللته به نوع ارتباط آعوامل موثر بر رقا

بر توسللعه اقتصللادی شللوند و نامیده می ایتوسللعه عواملاقتصللادی هسللتند که  عوامل کرد. گروه اول

در  ی فعالهاشللرکتتواند بطور مسللتقیم رقابت نها میایش آد و افزنگذارمدت اثر میای در کوتاهمنطقه

شد. گروه   ست که عمدتاً    دوممنطقه را بهبود ببخ ست، این گروه    شامل عواملی ا صاد ا  موجب خارج از اقت

ثیر روه تأد بر این گننتواندرت میه های توسعه اقتصادی ب  اما برنامه شوند میمدت ای در بلندرقابت منطقه

  .بگذارد
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صا    بندیگروهدر میان  سعه اقت صلی و تو ند، پیوند دار نوآوریدی، این مدل عوامل اثرگذاری را که با های ا

 (1-3شکل ) .دهدنشان می

سعه  طبق ستقیمی بر گروه ، تأمنطق مدل، بهبود عوامل تو صلی و رقابت ثیر م یک  پذیری به عنوانهای ا

 در مدل است که مطابق  ایتوسعه یکی از مهمترین عوامل  فناورینتیجه خواهد داشت. تحقیق و توسعه   

صادی منطقه      سعه اقت ساختار منطقی تو شد.  ای میبا  شگاه با سته  هادان ل ای در بهبود این عامنقش برج

 توسعه دارند.

 ساختار اقتصادی

 کیفیت زندگی
 استاندارد زندگی

 ایعملکرد منطقه
 ایتولید ناخالص منطقه

 نرخ اشتغال وری نیروی کاربهره

پژوهش و 
 توسعه فناوری

سرمایه 
 انسانی

سرمایه مولد 
 FDIو 

های ها و خوشهبخش
 قابل مبادله

اجتماعی  سرمایه 
 و نهادها

سی منطقه    ستر ای و قابلیت د
 زیرساخت

 های نیروی کارمهارت فعالیت نوآورانه و کارآفرینی

 ایفرهنگ منطقه محیط گیریمراکز تصمیم ساختار اجتماعی

 ایمنطقه رقابت یهرم مدل: 1-2شکل 
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 در مناطق مختلف  هادانشگاهنقش رقابتی  2-4

بندی مشللخصللی در مورد که تقسللیم اسللتحل  قابلمحور تنها در صللورتی  -های اقتصللاد دانشچالش

 .ودشهای پیشرو تعیین فرصت تا، وجود داشته باشداز دانش  کنندهاستفادهدانش و  ایجادکننده هایحوزه

ندی بدهی مجدد تقسیممحور نقش اقتصادی هر یک از مناطق متفاوت است، سازماندر اقتصادهای دانش

ست ای نیروی کار منطقه سعه منطقه   نیز قابل توجه ا صت تو سته  و تجمعی ای بطور عمده به تراکم. فر اب

ست،   شد. به مزایای تراکم می و ازا   ردنک جدا ای،منطقه رقابت پذیری تحلیل و تجزیه در دلیل همین با

 به یازن دانش بر مبتنی هایبخش که معنی این به است،  عملی روستایی  و شهری  مناطق قالب در مناطق

ست  دانش هایپایگاه به نزدیکی موارد، ترینمهم از یکی رو این از دارند، خاص محیطی و شرایط   هک ا

 شود.می دیده شهری مناطق در تنها

 اقتصادی یدر توسعه هادانشگاهثیرات تأ 2-2

در مناطق، ابتدا یک سلاختار منطقی از مفاهیم به صلورت عملیاتی در    هادانشلگاه به منظور بازبینی اثرات 

شگاه (. نقش 2شود)شکل  نظر گرفته می از دیدگاه اقتصادی بطور گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار    هادان

ساختار     ست. تعریف رقابت در این  ست.    گرفته ا شخص ا صادی افزایش رفاه     م سعه اقت صلی از تو هدف ا

 .می باشد نوآورینطقه از طریق رقابت و توانایی ساکنین م
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ی هادانشللگاهگیری روند شللکلدر  جایی اسللت هادانشللگاهبزرگ  گذارامروز دومین  1ویزما مطابق با نظر

سوم     سل  ست  اجرادرحال ن شگاه . در این مرحله ا صان   نه تنها  هادان ص شگاه ) متخ سل اول(،  هادان ی ن

  کنند.فرینان را ایجاد می، دانشمندان و کارآ متخصصان  دوم(،  ی نسل هادانشگاه ) و دانشمندان  متخصصان  

 (2-2جدول )

شگاه  از ،منطقه یک در رقابت سطج  افزایش که توان نتیجه گرفتمی سل  یهادان   رود،یم انتظار سوم  ن

  است. در  ممه بسیار  نیز دانش از استفاده  بلکه است،  توجه قابل تحقیقات و آموزش تنها نه جا این در زیرا

  دانش از حلیم استفاده  برای فرصتی  بنابراین است،  افزایش حال در هادانشگاه  و صنعت  بین ارتباط نتیجه

شگاه  در شده  ایجاد   اهشرکت  رقابت افزایش طریق از منطقه در رقابت افزایش باعث که دارد وجود دان

 .شودمی

 

 

 

                                                      
1 . Wissema, 2009 

 هدف موفقیت

 رقابت
 وری()بهره

 ابزارها

 اساس مواهب طبیعی

 ای: ساختار منطقی توسعه اقتصادی منطقه2-5شکل 
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 هادانشگاهو محیط اجتما ی  داخلیاقتصاد  3

  مقدار به دتش به اقتصاد رقابت زیرا شود، می انسانی سرمایه ارزیابی درگیر ناچار به دانش بر مبتنی جامعه

سترس    منابع کیفیت و سانی در د ستگی  ان صر کلیدی در   .دارد ب سانی     آموزشاز عنا شگاه دسرمایه ان  هاان

 های توسعه یافته دارد.ای در اقتصادباشند، که نقش فزایندهمی

 ی نسل چهارمهادانشگاه 2-6

 و آموزشبه دلیل مأموریت سللومی که عالوه بر  هادانشللگاهنقش ، اقتصللادی  ییافتهتوسللعهدر مناطق 

 .یابدمیدر جامعه و اقتصاد افزایش  پژوهش دارند،

شگاه  سته  و نیازها باید مدرن یهادان س  .کنند برآورده را دانش بر مبتنی جامعه هایخوا ابل ال ویرقؤیک 

ه بتوانند بهم  تاباید چه شلرایطی را محقق سلازند    هادانشلگاه شلود این اسلت که:   اجتنابی که مطرح می

ین در پاسخ به ا ؟ حضور خود را تثبیت و حفظ نمایند ی جهانی هم در عرصه تکامل یابند و  داخلیصورت  

 .2گانهمارپیچ سه و مدل 1هادانشگاهی نسل سوم، مدل الماس هادانشگاه: وجود داردسه رویکرد پرسش 

ام نهکند، یک نسللل جدید، بمی مطرحرا  هادانشللگاهکه سلله نسللل از  ویزماعالوه بر طبقه بندی معروف 

ست. ویژگی    سل چهارم در متون علمی موجود ا شگاه  دقیق هایرویکرد ن سل  یهادان   مرحله در چهارم ن

 تمایز نتریتوسعه دانشگاه قرار دارد. مهم راستای دانشگاه نسل چهارم در    .دارد بررسی  به نیازاست و   اولیه

 و هسلتند  یتوجه قابل اسلتراتژیک  رویکرد دارای هادانشلگاه  این که اسلت  این دانشلگاه نسلل چهارم  

 .دهند شکل فعال خود را محیط توانندمی

 ی مدرنهادانشگاهمدل الماس  3.2

سب  محیط که 3پورتر الماس مدل با مطابق صادی  کوچک کارهای و ک   ،کندمطرح می را هاشرکت  اقت

شگاه  موفقیت ستگی  متعددی عوامل به هادان صلی  الماس را کننده تعیین عوامل ایندارد.  ب   هاشگاه دان ا

                                                      
1 . The diamond model of modern universities 

2 . Triple Helix 

3 . Porter 
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سته  شگاه  رقابتی مزیت بر موثر هایجنبه توان بهمی تعیین این عوامل، با .انددان شکل  ) تدست یاف  هادان

 دارای محتوای بروز هستند. ین عوامل الزامأا (.3-3

 

سانی  منابع عوامل مرتبط، با رابطه در ساخت  و ان شترین  هازیر عواملی وجود دارند که  .دارند را اهمیت بی

  هایرساخت ز اگر و باشند  شرایط  بیشتر واجد  ،استادان  باشند. اگر می هادانشگاه پذیری پایه و اساس رقابت 

شند،  ترمدرن شگاه  با شگاه  مجازی جهانی بندیرتبه در را یبهتر موقعیت توانندمی هادان  ست د به هادان

 آورند.

 ی پورتر()مدل خودساخته مدرن یهادانشگاه الماس مدل: 3-2شکل 

استراتژی، ساختار و رقابت 
 دانشگاه

های دانشگاه، رقابت استراتژی
های  المللی و داخلی، فرصتبین

 ایجاد درآمد

 شرایط تقاضا

 حساسیت تقاضای دانشجویان -
حسللاسللیت تقاضللای شللرکای  -
 نوآور
حسللاسللیت شللرکای خواهان    -

 «مأموریت سوم»خدمات 

 شرایط عوامل

بودن               کتللا  ی یزان  م فیللت و  ی ک
 های دانشگاه:نهاده
سللازی و شللناسللایی منابع )آماده -

 اساتید و پژوهشگران(
زیرسلللاخت )کیفیت زیرسلللاخت  -

 آموزش و پژوهش(

 صنایع مرتبط و حمایتگر

کیفیت و قابلیت دسترسی 
نهادهای مرتبط و حمایتگر 

 داخلی و ملی



 

 

81 

ضا  شرایط  ضا  معنی به تقا ست  عوامل همه برای تقا شگاه  خروجی که ا ست  دان ضای ا   ،داخلی . تقا

شگاه  ستند اما    .انگیزدبرمی سوم،  مأموریت و پژوهش ،آموزش های جنبه از را هادان ضروری ه این موارد 

شند نمیرقابت بین المللی  برایالزامات کافی  شرفته  و کامل مهارت با التحصیالن  . فارغبا   کار بازار در پی

  ینکند. همچنعد کمیت و کیفیت را تعیین میهر دو ب  ،شللرایط تقاضللا .شللوندمی ظاهر خروجی عنوانه ب

 .بسیار مهم است خارجی و ملی دانشجویان جذب بهترین

  یا قیممسللت طور به توانندمی که کنندمی تعیین را شللرکایی ،کننده حمایت و وابسررته صررنایع

ستقیم  شگاه  موفقیت به ویرم شگاه  .کنند کمک هادان س  بخش با قوی روابط دارند تمایل هادان   کار، و بک

 .باشند داشته تحقیقاتی مراکز یا و هادانشگاه دیگر

  این زیرا وند،ش نوشته داخلی هایویژگی به توجه با باید نهادی رقابت، اسناد و دانشگاه ساختار با ارتباط در

 است. موفقیت مهم عنصر یک

 ، صنعت و دولتهادانشگاهارتباط بین  2-4

صلی  رویکرد سه  ا ست  این گانهمفهوم مارپیچ  شگاه  دولت، گانهسه  بازیگران که ا   از رخیب صنعت،  و دان

شتراک  به یکدیگر با را خود یهافعالیت صلی  کارکرد توانمی وجود این با گذارندچمی ا   شخیص ت را نهاآ ا

صاد  یپایه که انجامدمی ایمنطقه سطج  در جدید رویکرد یک به ارتباط . اینداد  و انشد بر مبتنی اقت

ست  شناخت  سه  مدل در .ا شگاه  ،گانهمارپیچ  صلی  نقش دارای دان ست،  آموزش ا   هایجنبه بازیگر دولت ا

ست  اجتماعی صاد  موتور عنوان به صنعت  و ا چ مارپی مدل که گفت توان می کل در .کندمی عمل یاقت

 .کندمی برجسته را ایمنطقه اقتصاد در هادانشگاه خالقانه نقش گانهسه

  برای .رودبه شمار می اساسی یهافعالیت از رقابت، افزایش و اقتصادی توسعه سوم، موریتمأ چارچوب در

 .دهند رارق دولت هدف و اقتصاد  سوی  به را هاشبکه  تقویت و ایجاد باید هادانشگاه  هدف، این به دستیابی 

 .نامیده می شود مارپیچ سه گانهاین سیستم شبکه سه گانه، مدل 
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  ولط در را جدیدی هایفرصت  آنها د،کننمی تربیت را ماهر بسیار  کار نیروی ،آموزشاز طریق  هادانشگاه 

  وجهت با آینده دادن شکل  به قادر آنها با که است  روش این هردو مشترک  بخش .نمایندمی ایجاد پژوهش

 .فعلی هستیم نیازهای به

 . هستنددارای یک نقش بنیادی گانه در مدل مارپیچ سه هادانشگاه استاندارد کار این است که

 ی نسل چهارم موفقهادانشگاههای لفهؤم 2-6

  ،هادانشگاه  یاجتماع-اقتصادی  محیط و اقتصادی  بالقوه توسعه  اثرات رقابتی، نقش تحلیل و تجزیه نتیجه

 .کرد ایجاد راموفق  چهارم نسل دانشگاه از مجازی مدل توانمی این است که پ  از آن

 و وزشآم های جنبه از دانشگاهی  جهانی بندیرتبه چون شود،  تعیین باید موفق یهادانشگاه  هایویژگی

شگاه  مورد در را خود خاص سبک  و معیارپژوهش  را  سوم  موریتمأ موفقیت دارند. عوامل موفق یهادان

 . نمود تعیین دانشگاه هایاستراتژی تحلیل و تجزیه طریق از توانمی نیز

 جهانی ندیب رتبه توسط شده تعیین موفقیت عوامل، مندنظام الگوی با ارائه یک که است این مدل ویژگی

 ،دشومی واقع داخلی منطقه یک در مجازی . مدلکندمشخص می را المللی بین معیارهای و عالی آموزش

 و ایهاست. پ برای موفقیت کافی نه اما ضروری عامل یک داخلی جامعه و اقتصاد در سازی مدل،پیاده زیرا

رایی عملکرد کا که عمدتاً .است شده تشکیل هادانشگاه مدل الماس یکننده تعیین عوامل از مدل اساس

وری منابع مالی، سرمایه انسانی با تحصیالت عالی و زیرساختارها(. دو مانند سودآ) کنددانشگاه را تعیین می

 هایباشد. این ارکان مهمترین مولفهموریت سوم میل پژوهشی و مأ یی آموزشهافعالیت اصلی،رکن 

. دارند مشارکت هادانشگاهثر ؤدر عملکرد ماگر به درستی ادوام شده باشند، دهند، که موفقیت را نشان می

 اند.لفه تشکیل شدهؤم 1موریت سوم هر دو از ارکان آموزش ل پژوهش و مأ

ست.   ییایپژوهش، پو-موزشآمولفه اول از رکن  شجو   ،ییایپو منظور ازا شارکت ابعاد دان   یقاتیو تحق ییم

ود. شللیم تیحما انیدانشللجو ییایدانشللگاه نسللل چهارم از تحرک و پو کیکردن  یالملل نی. با باسللت

شتن   شبکه   ستم یس  کیدا ش  یها برابرنامه پویاییها و از فرصت  نانیاطم یها براگسترده از  با  انیجودان

 باشد.  یمهم م زین یخارج انیدر جذب دانشجو یباشد. بعالوه آزاد یم یضرور یکاف یمال نیمأت
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ی هایی برای مقاطع کارشللناسللی، کارشللناسللی ارشللد، دکتر   لفه از این رکن، مجموعه برنامهؤدومین م

شد. در ارتباط با مجموعه برنامه ای میهای حرفهتخصصی و آموزش   توان دو بعد را برجسته کرد،  ها میبا

شود،  موارد کشش و فشار هستند. رویکرد کشش به این معنی است که تقاضایی به دانشگاه دیکته می       که 

، تفشار معنی عک  رویکرد قبلی اسد. رویکرد نشوها با این تقاضا سازگار و تعدیل میمجموعه برنامه که

 د.نکنها ایجاد میتقاضایی را برای مجموعه برنامه مؤسساتبدین صورت که 

، پژوهش یک فعالیت بنیادی در زندگی آموزشمی باشلللد. عالوه بر  ین رکن، نوآوریا ؤلفه ازمسلللومین 

شگاه روزمره  شد. در   هادان شگاه می با سل چهارم،  هادان نتایج تحقیقات باید ارزش عملی قابل توجهی ی ن

 ها و راهمداوم، ایدههای نوآوریداشللته باشللند و با این کار بتوانیم مشللکالت واقعی را حل کنیم. امروزه  

شند. از طریق کیفیت با  هاشرکت های موفقیت توانند جنبههای جدید اجتناب ناپذیرند، زیرا میحل الی با

شگاه  ،های مداومنوآوریتحقیقات و  سعه و حمایت از  می هادان شارکت   داخلیی هاشرکت توانند در تو م

 داشته باشند.

  هایشاخص تمام به تواندمی که است عملکرد و پارامترها پژوهش، ل  آموزش رکن نهایی و چهارم بخش 

 .شود متصل جهانی عالی آموزش بندیرتبه

سوم  ءنخستین جز  ست  ، از رکن ماموریت  شجویان ا به  ژیتکنولو انتقال روند اگرچه. تحرک و فعالیت دان

 گیرد.کندی صورت میبه  رویکرد ، ایناطالعات است جریان و مدون دانش سمت

مورد بحث قرار  توان از دو بعد داخلی و خارجیین رکن، ارتباطات است. این موضوع را می  ا از ءدومین جز

شگاه   داد. سطج ملی به معنی ارتباط دان ست،    -صنعت  -ارتباطات داخلی در  سه گانه( ا دولت)مدل مارپیچ 

شگاه د صنعت و  دولت، جنبه از المللیبین هایشبکه  یهافعالیت عنوان به خارجی شرایط  که حالی در   ان

سازمان ، که شود می تعیین شو اگر برای ارتباط با بازیگران تجاری و  د مفید توان، میدهای محلی مدیریت 

 .شودمی ظاهر اولیه هدف یک عنوان به به این جزء، توجه قابل اقتصادی اثرات . القایباشد
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ست، که       ین رکن، ا از جزءسومین   ساختار قابل انطباق ا ستم و    اختارس  یک صورت  به توان آن رامیسی

شامل  تعریف پذیرانعطاف سازمانی    ایهگون به شود، می نظارت و هدایت سازماندهی،  ریزی،برنامه کرد و 

 .کندشناسایی می را منطقه در عملی هایفرصت بهترین که

درآمد خود را گسللترش دهند،  یمبنا توانندیها مباشللد. دانشللگاه یرکن، خدمات م نیمولفه از ا نیچهارم

شللاوره مانند م ییهاتیکمک کنند، عالوه بر آن با فعال یبه توسللعه اقتصللاد داخل  توانندیم نیعالوه بر ا

 ها را بهبود بخشد.آن تیوضع ای ت،یها حمااز شرکت تواندیم

 مدرن نشان داده شده است. یهادانشگاه یبه طور خالصه، مدل مجاز 1-3شکل  در

 تیو مقبول یلالملنیب رشیبه پذ یابیدست یعنیدانشگاه است،  کیهدف استراتژ ،یمدل مجاز یعنصر اصل

شگاه  یداخل شم    یهادر چارچوب دان سل چهارم. چ شگاه ن ست  یهاانداز دان و  یو حفظ رفاه مل یابیمدرن د

ست.  مفهوم   نیبا ا زیآم تیموفق یسازگار  قیاز طر یجهان سل چهارم موفق و     کیچارچوب ا شگاه ن دان

سش     یداخل کپارچه،ی ست که به پر سخ م  «یزیچه چ»ا سش   نیبا ا دهد،یپا  یباز باق« چطور؟»حال پر

ستراتژ  توانیسوال را م  نیماند. ا یم ص    یینها کیبا انطباق هدف ا صو صاد  اق اتیبا در نظر گرفتن خ ت

  یها یژگیها را با درنظر گرفتن و  ما ارزش افزوده دانشلللگاه   یعنیو جامعه حل کرد و پاسلللخ داد،      یداخل

 .میکن دیباز تول داخلی

شگاه مدرن ب  کی یمدل مجاز یهامؤلفه  یاخلد یهافرصت  یساز  نهیبه به تواندیموفق م یالملل نیدان

ها دانشللگاه چارچوب، نیاز ا یرویکسللب کنند. با پ یالملل نیب تیها بتوانند مقبولکمک کند تا دانشللگاه

 قرار خواهند داد. ریو تحت تأث شیمنطقه را افزا کی یریرقابت پذ
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  توانندمی اقتصادی  توسعه  ابزار کمک با سوم  موریتمأ یهافعالیت و استراتژیک  تفکر کمک با هادانشگاه 

 که اسللت چارچوب یک مطالعه این در شللده معرفی مدل .کنند کمک مناطق رقابت به مثبت طور به

 هاکننده مدل  الماس دانشگاهعوامل تعیین

 سبد برنامه پذیریتحرک

 نوآوری
پارامترها و 

 عملکرد

 ارتباطات انتقاالت

ساختار و 

سیستم 

 انطباقی

 خدمات

ستون مأموریت  

 سوم

آموزش و  ستون 

 پژوهش

 المللی: مدل مجازی یک دانشگاه موفق بین4-5شکل 
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شگاه  سهم  تواندمی سعه  در هادان صاد  تو سب  تقویت را داخلی اقت   تحقق صورتی  در نتیجه ترینکند. منا

 قرار دهد. بررسی مورد و بشناسدرا  داخلاجتماعی  نیازهای اقتصادی و دانشگاه یابد کهمی

صادی  شد. در  ،نیازهای اجتماعی و اقت یک  الگو، رتغیی این درحال گذار از تولید کمی به تولید کیفی می با

 .خواهد داشت هادانشگاه طریق از ،آینده به دادن شکل فرصت را برای بهترین ،خالق جامعه

 فهرست منابع و مأخذ 6

 منابع فارسی:

ساختار پ    (1392چ )دیمج ی،رین نیام صالح  شگاه  ازیشن یا ست       ،تحول در دان ش سله ن سل  یهامجموعه مقاالت 

 .  یابیو نظارت و ارز یمرکز مطالعات راهبرد ،تهران( کیتکن ی)پل ریرکبیام یدانشگاه صنعت یبازمهندس

 

 نیدانشگاه کارآفر  یمفهوم یالگو یطراح( 1393). چ سیدمصطفی رضوی، سید رسول حسینی       نینازن ی،بهزاد

 413-294(:1)4، ینیتوسعه کارآفر یپژوهش یفصلنامه علم، یسازمان ینیکارآفر کردیبا رو

 

آینده پژوهی  ،گاه کارآفرینالگوی مناسللب ایجاد دانشلل  (1323) حسللن مرادیو نرگ   لی  ،تقی پور ظهیر

 11-12:31، مدیریت

 

ضا ی ل ،انیریجهانگ شگاه  یمدل فعل یعوامل ناکارآمد (1392) ؛ر صه ها   دان شاخ سل جد    یها و  شگاه ن  دیدان

 ی)پل ریرکبیام یدانشگاه صنعت یبازمهندس یهوافضا. مجموعه مقاالت سلسله نشست ها یدانشکده مهندس  ،یبوم
 .یابیو نظارت و ارز یتهران( مرکز مطالعات راهبرد کیتکن

 

ضا ی ل دیس  ،رادمنش س ر شگاه کارآفر ( 1393، )یبورقان یفراهان الیسه  ان،یاهلل طباطبائ بیحب دی،  و  نیدان

 شللرفتچیپ یرانیا یاسللالم یکنفر ان  الگو نی. پنجمشللرفتیپ یرانیا-یاسللالم یضللرورت توجه به آن در الگو
 ماه بهشتیام ارد یو نهم و س ستیب شرفتچیپ هیپا یالگو

 

د دانش ه در اقتصا تبیین الگوی کارآفرینی دانشگاهی در ایران، بر اساس نقش دانشگا    (1324) ؛سجاد  ،سعیدنیا 

 دانشگاه تهران.  ی. دانشکده فنMBAپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ، محور

 

شگاه     یفرهنگ یمطالعه دگرگون( 1393) یو محمد یملک راد، یقانع سل دان سه ن سات ی) مطالعه موردیدر   دی: ا

 .  21تا  31ص  ،1، شماره  11دوره  ران،یا یتهران(. مجله جامعه شناس یهادانشگاه یعلوم اجتماع
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شنا  شگاه کارآفر  نیبا کارآفر ییآ شر  (1393) ن،یو دان س    داخلی هین شگاه فردو شهد،   یمعاونت طرح و برنامه دان م
 .33شماره 

 .11-22(:1)112، کار و جامعه، در دانشگاه هزاره سوم ینیکارآفر گاهیجا( 1324) ،یپر، یسینازبن
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