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 گفتارپیش
اند. نیروی اصلی متفکر و در فرایند پیشرفت و جهانی شدن و رشد و توسعه، تأثیر زیادی داشته هادانشگاه

اند و نموده تأمینهای فکری باال با تربیت نیروی انسانی متخصص و با مهارت هادانشگاهموتور توسعه را 

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

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

باود،   آماوزش ی نسال اول، در دوران قبال از رنساانت، تنهاا هدفشاان      هاا دانشگاهاند. بندی کردهنسل

و پژوهش، پت از رنسانت شکل گرفتند و اکناون نوبات نسال     آموزشی نسل دوم، با هدف هادانشگاه

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

برند و نسال  یاز آن ها در نسل دوم به سر م یاد محدوددر نسل اول و تعد هادانشگاه شتریدر کشور ما ب

شاود کاه   گیری است. ضرورت نسل سوم به این دلیل احساس میبه تازگی درحال شکل هادانشگاهسوم 

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

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

 بیکاار در کشاور   زیاادی  نالیدر کشور، فارغ التحص خالقباعث شده است که با وجود افراد متخصص و 

 ینیکز کارآفرادانشگاه، مر 13ابتدا در  1383تا  1381 یدر فاصله سال هادر راستای چنین نیازی، د. نباش

مراکز  تأسیت. اما هستند یمرکز نیچن یکشور دارا یهادانشگاهاز  یشتریتعداد ب هم اکنونشد و  جادیا

نسال   یهاا دانشگاهبه  دنیقدم است و تا رس نیاول تنها ،هادانشگاهدفتر ارتباط با صنعت در  ای ینیکارآفر

 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

را تبیین نماید، چرا که یکی از منافع همگانی این نوع سیساتم   هادانشگاهاز پیشروی به سمت این نوع از 

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

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

بار   . در نخساتین انقاالب دانشاگاهی، عاالوه    اناد دانشگاهی نامیاده  انقالب دوم هستند، که برخی آن را

و پژوهش در  آموزشو توسعه، نتیجه ثانویه  شدمی یتدریت، انجام پژوهش نیز به عنوان یک وظیفه تلق

آوری و قرار است پا را فراتر از مرزها نهاده و خود، از پیشاگامان فان   هادانشگاهبود، اما اکنون  هادانشگاه

از آنجا که توسعه، یک فرایند پویاست، برای همگامی با آن، باید پویا بود و الزماه پویاایی،    توسعه شوند.

 آفرینی است.کارآفرینی و اثربخشی و ارزش

، مساووالن ایالات فلوریادا، در    1950در اواسط دهه ی نسل سوم از آنجا شوع شد که هادانشگاهداستان  

ین امر آنها را مجبور و هم، احساس نگرانی کردند روبه رشد لتی در این ایالتعالی دو آموزشمورد آینده 

برابار   3این ایالت بایاد   1970که تا دهه  در این مطالعه برآورد کردنداین مسوله نمود. درمورد به مطالعه 

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

در چناین زماان   . این مسوله باعث شد مسووالن به فکار بیفتناد چگوناه    یابددانشجو افزایش  40000تا 

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

هاای  بهتار باه دانشاجویان متعادد در رشاته     رساانی  نظور خدمتیک دهه بعد به مدانشگاه فنی فلوریدا، 

های حضوری و آنالین هایی با فرمت آنالین و یا ترکیبی از کالسمختلف، دانشگاه دست به ارائه کالس

 فراهم نمود. آموزشرا در پذیری امکان انعطافزد. این امر 

شاود.  ی علمی دانشگاه تمام میوجههبه قیمت افت کیفیت و  توسعهبر خالف تجارت،  ،عالی آموزشدر 

، و در شرایط تنگناای ماالی   کردندورودی خود را محدود  هادانشگاهش تقاضا، بسیاری از لذا حتی با افزای

، وریادا . بطور مثال در آمریکا و ایالت فلنمودنددست به راهکارهایی برای جذب منابع مالی از دانشجویان 

الت افزایش یافت زیرا آنها بایاد  ، نسبت ثبت نام از دانشجویان خارج از ای2008در بحران اقتصادی سال 

رقابات بارای جاذب دانشاجو از      پرداختناد، همنناین  ای مای شاهریه به ازای تحصیل در ایالت فلوریادا  

 .کاهش یابد هادانشگاهمشکالت مالی  ،کشورهای دیگر زیاد شد تا با اخذ شهریه
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 آماوزش یل در مراکاز  ی دولتی و محرومیت بسیاری از دانشجویان از تحصا هادانشگاهبا کاهش ظرفیت 

. اقدام نمودناد  آن ها به محاسبه ارزش مدرک دانشگاهی و هزینه فرصتِعالی برتر، دانشجویان و خانواده

با هزینه منطقی و پوشش دانشاجویان مختلاف مواجاه     آموزشباید طور دیگری با چالش  هادانشگاهلذا 

 82باعث شد  ل،یدولت در تحص نهیکاهش هز نیو همنن شتریب النیالتحصبه فارغ کایآمر ازین .شدندمی

درصد  8اخذ کنند. اما تنها  سانتیمدرک ل یسالگ24باال، تا  یدهک درآمد یهادرصد از فرزندان خانواده

 شدند. یموفق به اخذ مدرک دانشگاه نییدهک پا یهاخانواده

لاذا باا افازایش     کنند،ت میکه مدیران، سیاستمداران و معلمان آینده را تربی هستند سساتیمؤ هادانشگاه

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

بیشاتر و   ای بارای دانشاجویانِ  العادهرا به نحو فوق آموزشر پژوهش در سطح جهانی تمرکز نمودند تا ب

کاه   پرداخات دانشگاه پیشرو در این زمیناه مای   6فراهم کنند. این گزارش به بررسی عملکرد  یترمتنوع

بودند، هرچند که درآمدهایشاان باه   گسترش داده  ای هزینه اثربخشوروردی دانشجویان خود را با شیوه

 وجاود  باا  بطور جداگانه بررسی شدند و هریک هادانشگاه. هر کدام از این ازای هر دانشجو کاهش یافت

که در کنار هم یک چارچوب بارای   داشتندوجوه اشتراکی نیز هدف،  در رسیدن به متفاوت هایاستراتژی

 .کردرا فراهم می ی نسل سومهادانشگاهحرکت به سمت 

 :بودگیری کلی زیر نتیجه 4های این گزارش بر پایه توصیه

یاک   شادند، یی کاه بررسای   هادانشگاهبهترین  آگاهانه متمرکز بر دانشجویان: اندازچشم -1

 جویان و تخصیص بودجهتکنولوژی، موفقیت دانش انتخاب وری،در خصوص بهره انداز اصلی راچشم

 . پیش گرفته بودند

. اسات عاالی در خصاوص کاارایی و مقیااس      آموزش اصلی مشکل گسترش اندازه دانشگاه: -2

ه حل برای کاهش درآمدهایشان به عنوان یک را ،ی مورد مطالعه قادر به استفاده از رشدهادانشگاه

و از تکنولاوژی   خاود بیشاترین بهاره را بارده     مقیاساز  ند. آنها برای گسترش کیفیت پژوهش،بود
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اساتفاده   آماوزش باه کیفیات    آسیببدون  ،آنالین برای پوشش دانشجویان بیشتر با هزینه منطقی

 ند. ه بودکرد

بدون  ،های متفاوتتواناییبا  تعداد زیادی دانشجو آموزشثبت نام و امکان وجود  -3

از تکنولوژی به منظاور تشاخیص و    کار،این  ، برایی مورد مطالعههادانشگاه :آسیب به کیفیت

کرد تا میکمک  هابه آن های محلی. مشارکت قوی با کالجاستفاده کردند آموزشاختصاصی کردن 

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

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

 و عوالی  آمووزش در مؤسسوات   نووآوری  بخشیدن به امکان سرعتفراهم آمدن  -4

آهسته عمل می ،در پاسخ به تغییرات هادانشگاهبسیاری از   :این مؤسساتمقیاس  افزایش

آوری و بارای  هاای زیاادی جماع   توانناد داده تی با اتکا به مقیاس خاود مای  ی دولهادانشگاهکنند. 

داخلای  هاای  توانناد بار سیاسات   ه کنند. همنناین مای  های سسیستم از آن استفادشناسایی ضعف

 ثیرگذار باشند. تأ
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 ی نسل سومهادانشگاهمعرفی  1
را ملزم به گسترش برای  هادانشگاهافزایش جمعیت کشورها و نیاز به فارغ التحصیالن دانشگاهی بیشتر، 

هاای  هاای آنالیان و روش  برآوردن تقاضا کرد. ثبت نام دانشجویانِ بیشتر، فرصت استفاده از تکنولاوژی 

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

ها و سیاسترویه، هادانشگاهجالب اینجاست که حتی پت از کاهش بودجه دولتی و رفع مشکالت بودجه 

ی نسل سوم به منظور افزایش کارایی در پیش گرفته بودند، به یک ضرورت تبادیل  هادانشگاههایی که 

ع درآمدی جدید و شد. بعد از قطع امید از بازگشت بودجه های دولتی، این مؤسسات تصمیم به ایجاد مناب

ها گرفتند. بطور مثال دانشگاه بوفالو، با مشارکت دولت محلی و قانونگذاران، موفق به جذب کاهش هزینه

هایی در ازای بهبود وضعیت اقتصادی غرب نیویورک دریافت کرد. این دانشگاه با این بودجه شد و گرنت

دانشکده تأسیتام اعضای هیأت علمی و بودجه اقدام به جذب دانشجو در رشته های پرمتقاضی، استخد

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

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

نزدیک با صنایع، به منظور توسعه نیروی  های کاربردی با همکاریدیگر نمودند. ایالت آریزونا بر پژوهش

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

هاا برناماه جدیاد را    ی خود را متوقف و دهآموزشبرنامه  70سال گذشته، دانشگاه  10تغییر دادند. در طی 

 شروع کرد. 

های مالی طی دهه گذشته اقدام به محدودیت ثبات ناام،   آمریکا، به دنبال بحرانی هادانشگاهبسیاری از 

های مالی نمودند و لذا طی دهه گذشته در سراسر آمریکا سهم شاهریه  ها و کاهش کمکافزایش شهریه

ی موفاق، روش  هاا دانشاگاه های دانشگاه از یک سوم به نیم افزایش پیدا کرد. اماا  دانشجویان در هزینه

ی در پیش گرفتند و راهکارهایی برای افزایش درآمد و کاهش هزینه یافتند. در اینجا بطور مختصر متفاوت

 ها اشاره خواهیم کرد:به این استراتژی

  هادانشگاهدر سطح 
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و پارورش باه سامت ارائاه      آماوزش های جدید از دامنه فعالیت افزایش یافت و ایده هادانشگاهدر سطح 

رسانی به جمعیت در حال رشد توسعه یافت. به بیان دیگر، علیارغم کااهش   خدمات دانشجویی و خدمت 

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

ی هاا دانشاگاه الزاماً به معنای افت کیفیات نباود. تجاارب     هادانشگاهبرخالف تفکر سنتی، افزایش اندازه 

ها، کیفیت توان ضمن افزایش دامنه فعالیتهای یادگیری جدید میوفق نشان داد که از طریق تکنولوژیم

 را نیز ارتقا داد.  آموزش

ی نسال  هادانشگاهآموزان:  های دو و چهارساله برای تسهیل انتقال دانشایجاد ارتباط مستقیم بین کالج

التحصیلی زودهنگام سوق دادند. آموزان را به سمت فارغدانشهای محلی، سوم با ایجاد این ارتباط با کالج

مثالً در یک نمونه همکاری بین دانشگاه فلوریدای مرکزی و کالج والنسیا، تسهیالت مشترک باه داناش  

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

 هادر سطح ایالت 

های مالی به این دانشجویان، احتمال ثبتی دانشجویان کم درآمد: با کمکمعقول برا هایتضمین هزینه

 التحصیلی آنها افزایش یافت. نام و فارغ

تخصیص بودجه بر اساس عملکرد: قانونگذاران باید تخصیص بودجاه را بار اسااس خروجای و کیفیات      

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

هاای  ی: سیاسات آموزشا هاای  ها به تکمیل دورهآموزان برای تشویق آنهای انتقال دانشسیاستایجاد 

کرد باعث شد ها میرا تشویق به پذیرش تعداد زیادی از دانش آموزان انتقالی از کالج هادانشگاهانتقال که 

 دانشجویان برای سطح بعدی آمادگی بیشتری داشته باشند. 

 در سطح ملی 

عالی با بحران مدیریت روبرو بود، چراکه  آموزشی نسل سوم: هادانشگاهران نسل سوم برای تربیت رهب

میانگین سنی مدیران کنونی، باال و رو به بازنشستگی بودند و لذا تربیت مدیران جدید مطابق با نیازهاای  

 نمود. بدین منظور اقداماتی با مضامین زیر صورت گرفت.دانشگاه نسل سوم ضروری می
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 به خالقیت در:  هادانشگاهجاد برنامه های رقابتی به منظور تشویق ای

 : افزایش دسترسی و تربیت نیروی انسانی 1

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

 :  کاهش هزینه 3

 -: افزایش چشمگیر ثبت ناام و فارغالتحصایلی دانشاجویانی کاه نمایناده وضاعیت اقتصاادی       4

 اجتماعی، قومی و نژادی منطقه خود هستند. 

ی نسل هادانشگاههای الزم برای ایجاد های تاریخی، پیشینه و زیرساختدر ادامه به بررسی علل و ریشه

 سوم خواهیم پرداخت. 

 سوم های نسلهای دانشگاهویژگی 1-1

-های پیشرو، ویزما در کتاب خود چند ویژگی کلی درمورد دانشگاههای موجود از دانشگاهبا توجه به مثال

 :های زیر دانسترا دارای ویژگی یهایدانشگاه ، چنینهای نسل سوم بیان کرد و با یک تعمیم کلی

، چارا  ه استتبدیل شدبرداری از دانش فنی، به هدف دانشگاه نسل سوم بهرهها در این دانشگاه .1

های نوین کارآفرینی و پژوهش، مهد فعالیت آموزشها عالوه بر وظایف معمول که این دانشگاه

در  آماوزش . هدف از تواند عمومی یا اختصاصی باشدباشند. دانش تولید شده در دانشگاه میمی

 باشد.میدیده علمی و کارآفرینان  آموزشدانشگاه نسل سوم، خلق دانشمندان، متخصصان 

هاا درحاال رقابات    کنناد. آن المللی فعالیت مای های نسل سوم در یک بازار رقابتی بیندانشگاه .2

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

 R&Dای، در ارتبااط باا صانعت، مراکاز     های شبکههای نسل سوم، به عنوان دانشگاهدانشگاه .3

ها باه واساطه   کنندگان مالی، ارائه دهندگان خدمات تخصصی و سایر دانشگاهخصوصی، تأمین

 چرخه دانش هستند.
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های نسال ساوم باه    باشد. دانشگاهای میرشتهای یا بینای فرا رشتهپژوهش به میزان گسترده .4

ت همان اندازه روش منطقی علمی، برای مفهوم خالقیت به عنوان یک نیاروی محرکاه اهمیا   

 یعنای  گیارد. نهادهاای دانشاگاهی،   قائل هستند که این امر مفهوم سازگاری علمی را دربر می

های ساختاری ضاروری ایان ناوع    مؤلفه ،ای که بر حیطه خاصی تمرکز دارندرشتهواحدهای فرا

نهادهای دانشگاهی، ذاتاً کارآفرینان هساتند و کارکناانی اساتخدام     .شونددانشگاه محسوب می

هاای  آماوزش ها مسوول دهند. دانشکدهبه طور مستقیم به هیأت مدیره گزارش می کنند کهمی

ها کوچک و کم اهمیت و پایه هستند. با انتقال کارکنان به نهادهای دانشگاهی، کم کم دانشکده

 شوند.حتی به تدریج محو می

تند که از هایی چندفرهنگی با گستره متنوعی از دانشجویان هسهای نسل سوم سازماندانشگاه .5

چون سیاساتمداران  باشند. های قرون وسطی )نسل اول( مینظر تنوع دانشجویان شبیه دانشگاه

هاای نسال ساوم الجارم     دانشگاه هستند،« های برابرفرصت»های مبتنی بر در تعقیب سیاست

ها تمایل دارناد نقاش پیشارو ایفاا     هایی در خدمت منافع عمومی هستند. از آنجا که آندانشگاه

های آورند. بنابراین دانشگاهها تسهیالتی را برای دانشجویان و اساتید برتر فراهم میایند، آننم

کنناد و از  رسانی مای کنند، از یک طرف به دانشمندان برتر خدمتنسل سوم دو سویه عمل می

هاای دو  ی دانشاگاه آورند. ایاده ها را فراهم میهای عمومی در سایر برنامهآموزشسوی دیگر 

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

 پیشرفته وجود دارد.

هاا بارای   کنند. آنالمللی فعالیت میهای نسل سوم چند ملیتی هستند و در ساختار بیندانشگاه .6

 کنند.فاده میتمامی واحدهای درسی خود از زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جدید است
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های نسل سوم کمتر به قوانین ملی وابسته هستند و درنهایت ممکن است بطور کامال  دانشگاه .7

از این قواعد مستقل شوند، البته اگر تأمین مالی مستقیم با تأمین ماالی غیرمساتقیم جاایگزین    

 المللی انعطاف نشان دهد.و کشور به تأثیرات دیپلماسی و بین شده

های نسل دوم بطور خالصه بیان شاده  های نسل سوم در برابر دانشگاههای دانشگاهویژگیدر جدول زیر 

 است.

 

 

 های نسل دوم و سومهای دانشگاه: مقایسه ویژگی1-1جدول 

 دانشگاه نسل سومویژگی های  دانشگاه نسل دومویژگی های 
 ای باه اساتفاده از   . عالقهآموزشدو هدف: پژوهش و

 دانش ساخت خود ندارند.
برداری از دانش، مشغله اصلی و سومین هدف این بهره

 دانشگاه است.

ها را باه  کنند و سایر دانشگاهدر بازار داخلی فعالیت می
 نگرد.دید همکار می

المللی فعالیت دارد.در بازار رقابتی بین 

 ارتباطااات رساامی بااا سااایر نهادهااای مسااتقل باادون
 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 آموزشغالبا  در ساطح   آماوزش های چند فرهنگی، با ارائه سازمان
 عمومی و نخبگان

 دانشگاه ملی  دانشگاه چندملیتی 

       نقش پررنگ تأمین ماالی دولتای، هماراه باا دخالات
 دولت

        عدم تاأمین ماالی مساتقیم دولتای و درنتیجاه عادم
 دخالت دولت

 ی نسل سومهادانشگاهعلل پیدایش  1-2

 ،دادقارار   یماورد بررسا   یچاارچوب زماان   کی در ها راآن یستیبا ،هادانشگاهنسلی  راتییدرک تغ یبرا

ی ایان  پایش از ایان هام در چکیاده    . رسدبه نظر می یضرور هاآن خنهیبه تار یاجمال ینگاه نیبرابنا

قارون   یهاا دانشگاه: اندهنمود زیرا از هم متما هادانشگاهنسل از  3 نوشتار عنوان کردیم که متخصصان،
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، و (2باود  هادانشگاهکه نمونه و نماد این نسل از  1مبولته)یا  نسل دوم یهادانشگاهنسل اول،  ای یوسط

 یهاا دانشاگاه  شااهد هساتند و   خاود  گاذار  یدومین دورهدر  هادانشگاهاکنون  سوم. لنس یهادانشگاه

 پیش از این نیز در .باشندمینسل سوم  یهادانشگاهکه در حال حرکت به سمت مدل  ای هستیمشرفتهیپ

پدیادار  نسل دوم  یهادانشگاه ،یرنسانت و  جنبش روشنفکر نیدر دوران ماب ،مشابه گذارِ یمرحله کی

 (1-2شکل . )شدند

 

هاای مادرن و تفکار    ای از پیشرفت، یا دانشگاه نسل دوم، تا کنون در پیدایش بخش عمدهمبولتمدل ه

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

به یک کاال با کمترین تمااس باین دانشاجو و     آموزشتبدیل  انفجار جمعیت دانشجویان و به تبع آن .1

)باه دلیال   ای به دلیل کمبود فضا برای حضور فیزیکی  دانشجویان( و با امتحانات چناد گزیناه  دانشگاه )

 دشواری تصحیح اوراق انبوه امتحانی(.
                                                      

1 . Wilhelm von Humboldt 

 آموزش در دولت پس  از نساپلنون   ریوز ،یروشنگر دوران لسوفیمدرن، ف یزبان شناس انگذاریپروس، بن پلماتیمبولت، دفون ه لهلمیو.  2

. او شخصیتی استثنائی بود که توانست پادشاه پروس را متقاعد کند تا این دانشسگاه را  بود 1810در سال  نیدانشگاه برل انگذاریو بن در پروس

 رسودش بسه نسام    ایسن نسسل از دانشسگاه هسا     بعسدها ( تأسسی  کنسد.   Schleiermacherبر اساس ایده های آزاد فیلسوفی به نام شسییرمارر   

 (13، فصل اول، صWissema, 2009 ر.ک. کتاب  شد. یگذارنام

 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 دانشگاه1-1شکل 
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دولت باه  روزافزون های پرداختی نههزی به علت 1دمیککاهش آزادی آکا انفجار جمعیت دانشجویان و .2

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

های مهام  و امکان ارتباطات اینترنتی با زبان جهانی انگلیسی بین دانشجویان و دانشگاه جهانی شدن. 3

هاای مشاترک   ها از نظر ارزش مدرک و لزوم تاأمین ماالی پاروژه   دنیا، باعث افزایش رقابت بین دانشگاه

 المللی شد.بین

دانشگاه همبولت به چنین هایی از چند دانشکده داشت و ، که نیاز به تشکیل تیمای. پژوهش بین رشته4

 سیستمی مجهز نشده بود.

هاای پژوهشای   تر شدن تیم. افزایش هزینه مطالعات پیشرفته، در ادامه مشکل چهارم و به دلیل بزرگ5

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

های همکااری جدیاد، مناابع ماالی جدیاد را باه اشاتراک        ایجاد فرصت تا بتوانند با از جانب دولت باشند

 بگذارند.

هاای  های صنعتی که مشغول باه انجاام فعالیات   ، بخصوص در شرکتتحقیقاتی ویژه مؤسسات. ظهور 6

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

 (ITاطالعاات )  یفنااور  دیا جد یهاظهور شرکتشدند.  ی اقتصادی جدیدهافعالیت، مهد هادانشگاه. 7

های جدیاد  توانند مهد تکنولوژیها میها ایجاد کرد و نشان داد که دانشگاهفرصت هایی را برای دانشگاه

هاای دنیاا باوده    های مختلف باشند، هدف برخی از آنها رشد و تبدیل شدن به بزرگترین شرکتدر شاخه

بندند و در عوض پرداخت پول، ها میانجام تحقیقات، قراردادهایی با دانشگاههایی که برای است. شرکت

هاای  کنند. این روند، زندگی جدید و متفاوتی را برای دانشگاهها را مشغول به کار میالتحصیالن آنفارغ

 پویا ایجاد کرد.

بخاش   زانیا کاه م  افتناد یدرخاود   R&Dهای در جریان انجام فعالیتها شرکت: . همکاری با صنعت8

 نیکنند. ا دایپ یگرید یهاراه حل دیبا بنابراینکم شده است و  یلیآنها، خ یادیبن یهاپژوهش یضرور

                                                      
 .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



 

 

15 

تنها با دانشگاه ییهان شرکتیشد. چن یدانشگاه نهادهایسسات و ؤبا م یموضوع باعث ضرورت همکار

چناین  را انجاام دهناد.    نیادیا بن یهاا از پاژوهش  یاو عماده  قی، که سطوح عمکنندمی یهمکار ییها

 یکاه دارا  ییهاا کنناد. دانشاگاه  یکوچک عمل م یهاشرکت ی، به عنوان دفاتر توسعه براییهادانشگاه

باه مناابع و داناش     ی: دسترسا رینظ یادیز یایرا ببرند، مزا یباز ونهدانند که چگ یتخصص هستند و م

 کنند.یرا کسب م یسازمان

کردن و کساب   یغن یبرا یالهیبه عنوان وس ی، نهنیبه کارآفر یفرهنگجوامع : اکنون . رشد کارآفرینی9

 تیا اکثر ایاز جوانان، همه  یاری! بسای ضروری برای امرار معاش نیازمندندبلکه وسیله شتر،یب یمنابع مال

چرخ دنده شارکت بزرگتار باشاند. در     کیدنده در  کی نه اینکهخود را بسازند،  یخواهند زندگیها، مآن

بار   یمبتنا  یهاا شارکت  جااد یعالوه بر تالش جهت اشتغال در صانعت، باه دنباال ا    ان،یدانشجو جهینت

را مورد توجه قارار داده   ینیکارآفر زین ییایآس ی. کشورهاهستندموفق  ییهاشرکت ایو  دیجد یتکنولوژ

 نیا سانگاپور، ا  یدانشگاه ملا  تییاست؛ چون فونگ، ر انیدر حال جر نیو کارآفر دیجد هیروح کیاند. 

 خوانده است. میپارادا رییتغموضوع را 

 هاا دانشاگاه توان نتیجه گرفت کاه  را مجبور به تغییر کرد، می هادانشگاه، دومین نسل هاییچنین چالش

ساازی و بهاره  های تجاریاکنون در حال گذار هستند، )دومین دوره گذار(. آنها در حال حاضر روی مدل

بیشاتر دانشاجویان و    های بازاریابی جهت جذب بهتر وساختار سازمانی جدید، فعالیتبرداری از دانش و 

را،  هادانشگاهکنند. برخی، این کسب درآمد و سایر موارد(، کار میمالی) تأمینهای جدید پرسنل، و روش

رکردهاای اساسای   برداری از دانش هنوز به عنوان یکای از کا و بهره می نامند« آفرینی کارهادانشگاه»

 .و پژوهش است آموزش

 هادانشگاه از نسل سه یهایژگیو خالصه: 2-1جدول 

 دانشگاه نسل سوم دانشگاه نسل دوم دانشگاه نسل اول 

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

 ایجاد ارزش کشف طبیعت دفاع از واقعیت نقش

 علم مدرن، بین رشته ای علم مدرن، تک رشته ای مدرسه ای روش
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 کارآفرینان + متخصصان و دانشمندان دانشمندان +متخصصان  متخصصان کنندهتولید
 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( یت دانشگاهرئ مدیریت

 

 و تجربیات موفق ی نسل سومهادانشگاهپیشینه  1-3

 ینادارد، ولا   یبه طور عام در کشور ما سابقه چندان ینیمفهوم کارآفر یو حت "نیدانشگاه کارآفر"مفهوم 

 ریدر ساا  ناه یزم نیا و پاژوهش در ا  قیا کاه تحق  دهاد یمربوط نشان م یو پژوهش یسوابق علم یبررس

 آغاز شده است. شیحداقل از ربع قرن پ یدانشگاه یهاکشورها و نظام

باه   90که از اواخر دهه  ی بودمعتبر یهادانشگاهاز  یکی (W.V.U)   یغرب یاینیرجیو دانشگاه

از محققاان و   یأتیا ه هاا شاد. آن رو باه رو   یطا یو مح یها و مشکالت متعدد درونا با چالش یطور جد

 یهاا یمساوول انجاام بررسا    ،یدانشکده اقتصاد و بازرگان تیریبا مد را یتوسعه دانشگاه گذاراناستیس

 هیا و بساط نظر  جااد یبار ا  یگروه مطالعاات  نیا یاصل هی. توصنمودنداثربخش  یراهکارها افتنیو  شتریب

 یناد یباه عناوان فرآ   ینیباود و کاارآفر   هیا نظر نیا و سازگار نمودن ابعاد مختلف دانشگاه با ا ینیکارآفر

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

باه   ایا نیرجیدانشاگاه و  یهاتیدر فعال یاو گسترده یجد راتییمطالعات فوق و بر اساس مدل مذکور، تغ

 یتیریو ماد  یپژوهشا  ،یآموزشا ابعااد   یدر تمام ینیکارآفر یندهایاستقرار و توسعه فرآ ،ییمنظور شناسا

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

در ساال   کاا یمتحاده آمر  االتیا برتار ا  نیدانشگاه کارآفر 100از  یکیبه عنوان  1تیمارکوئ دانشگاه

دانشاگاه همناون ارائاه     ینیکاارآفر  اریمع 30بر اساس  هادانشگاهکه  یبررس کی. در شد یمعرف 2002

مؤسساات و مراکاز    تأسایت  ،یآموزشا  نیناو  یهاا روش یریبکارگ د،یجد یآموزش یهاها و دورهرشته

                                                      
1 . Marquette University 
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 یابیارز الن،یالتحص و فارغ یکادر علم یابیارزش دیجد یهااستفاده از روش ،یجانب یهابرنامه ،یپژوهش

 یتهاا یتوسعه ارتباطات با صنعت و تجاارت و ابتکاارات و خالق   ،یلیو درجات تحص هانامهیمدارک، گواه

از  ینیبرنامه کاارآفر  700از  شیبا ب گاهدانش نیا ،قرار گرفتند یبندو طبقه یابیمورد ارز ،ییو اجرا یعلم

 یهاا طارح  یو اجارا  یزیا رو به موازات برنامه شناخته شد ینیکارآفر نهیموفق در زم یهادانشگاهجمله 

کاه   باود  نیا بر ا هااعتقاد آن. بودمبادرت نموده  "کهلر ینیمرکز کارآفر" تأسیتبه  ،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 ؛1نبرنیسوئ نیکارآفر دانشگاه

و  عیوسا  یارچوبدر چا  ینیشده است. برنامه کاارآفر  نییتعها به عنوان محور اساسی فعالیتدانشگاه  نیا

 یبلکه به طور جاد  ،یدانشگاه روند یهاو برنامه هافعالیت یکالن که نه تنها دارا یگسترده و با اهداف

 یدانشاگاه باه عناوان نهااد     نیا . اباشاد یم یو خدمات یصنعت ،یدیبا مراکز تول یطیشامل ارتباطات مح

 یاساسا  دیو با تأک داندیمتعهد م جامعه نینو یازهایبه ن ییپاسخگو یاصل تیمسوول خود را به یاجتماع

 :پایبند استبه موارد زیر  ینیکارآفر یفرهنگ کردیو رو ینظر یهاجنبهبر 

 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 اهاداف کاارآفر   یالزم برا یزشیو انگ یتیعوامل حما ینیبشیو پ ییاجرا یهاضمانت جادیا(4

 دانشگاه.

 ،یعلما  أتیا اعضاا  ه  ران،یماد  ناناه یخالقاناه و کارآفر  یهاا از طارح  یو ماال  یساازمان  یهاتیحما(5

 .یدانشگاه یها و نهادهاو انجمن النیالتحصفارغ ان،یدانشجو

گاذاران  هیهاا، سارما  همنون انجمان  یطیمح یاقتصاد  یتجار یارتباطات مستمر با نهادها یبرقرار(6

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

                                                      
1 . Swinburne University of Technology 
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 .در دانشگاه ینیکارآفر یهافعالیتبرنامه ها و  یو بازخورد مستمر و همه جانبه نسبت به تمام یابیارز(7

از  یو درون یرونیها و مشکالت بو پت از مواجه شدن با چالش 1990 در اواسط دهه 1ئنتهتو دانشگاه

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

دانشاگاه   کیرا به عنوان  دخو دیقرن جد نیآغاز یهاکه در سال یبه نحو، نمود یریگیمطرح و پ یجد

 نیا ا کیا ارتباط نزد یبرقرار قیامر در واقع از طر نیکرده است. ا یمعرف ینیکارآفر یهارو در طرحشیپ

 یهاا روابط متقابل باا شارکت   جادیو مخصوصاً با ا یو مل یبزرگ و کوچک محل عیدانشگاه با انواع صنا

از  یکا ی یدانشاگاه دارا  نیا ا 2003اسات. درساال    افتاه یتحقاق   "شرفتهیپ یتکنولوژ"با  تأسیتتازه 

از  شیسال گذشاته باا با    10آن در  قیفعال و گسترده بوده است که از طر " یقاتیتحق یعلم یپارکها"

شاوند،   یعضو را شامل م 3500از  شیکه ب شرفتهیسطح باال و پ یها یبا تکنولوژ یدیشرکت تول 500

طارح   ای یعلم دهیو ا شهیدانشگاه هر نوع اند نیا یقاتیو تحق یعلم یدر ارتباط بوده است. در پارک ها

از دانشاگاه و   رونیا ب یاعضاا  یحتا  ایا و کارکناان و   دیاساات  ان،یدانشجو دیجد یو خدمات یدیتول یها

 یهاا  ناه یو زم ردیا گ یقرار م یمورد توجه و بررس ،یمحل یو صنعت یدیو مراکز تول هاشرکت نیهمنن

بار مفهاوم و فرهناگ     دیسال ها دانشگاه با تأک نی. اگرددیپرورش و رشد و نمو آنها فراهم م یالزم برا

 نی. عالوه بر ادینما یاز آنها  بهره بردار یو به خوب ییرا شناسا دیجد یتوانسته است منابع مال ینیکارآفر

بازرگ و گساترده    زیا ن یکوچاک و گااه   یکسب و کارهاا  یدانشگاه در راه انداز ریاخ النیفارغ التحص

 تیا موجاب شاهرت و محبوب   ییعامل خاود باه تنهاا    نیبه دست آورده اند. ا یریگ چشم یها تیموفق

 از آن شده است.  یناش یثبت نام ها و درآمدها شیافزا جهیدانشگاه و در نت

 یهاا یفنون و تکنولاوژ  یریبکارگ ازمندین دیبدون ترد نیگفت که دانشگاه کارآفر نیچن توانیکل م در

 فیا طو  اسات  هاا تیا و کنترل و نظاارت فعال  اتیعمل ت،یریمد ،یزیرمختلف برنامه یهادر حوزه دیجد

 یافزارهاااافزارهااا و ناارم تااا ابزارهااا و سااخت 2(ICT) یو ارتباااط یاطالعااات یهااایاز فناااور یعیوساا

                                                      
1 . University of Twente 

2 . Information and Communication Technologies 
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 یبزرگ برا شگاهیآزما کیخود تماماً  نی. در واقع دانشگاه کارآفرردیگیرا دربر م یو کارگاه یشگاهیآزما

 .است یاتیو عمل یدیتول ی،پژوهش ،یآموزش ،یتیریمد یهاهیانواع فرض یشگیآزمون و سنجش هم

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

اناد و  نوآوری از دست داده نییخود را در تب ییکارا یالگوهای خط رایاست؛ ز ریینوآوری درحال تغ ندیفرا

ای متشکل از ابعاد و عناصر گوناگون مطارح شاده اسات. براسااس     و شبکه ستمیبه عنوان س ندیفرا نیا

و  یملا  ستمیسه بخش صنعت، دانشگاه و دولت، در ارتقای س نیحوزه، همکاری ب نیدر ا دیمطالعات جد

 نوآوری ضرورت دارد.  یمحل

 یهاا و فناون، نقشا   داناش  نیدتریا جد یهداشتن رسالت ارائا  لیبه دل هادانشگاهسه عامل،  نیا انیم از

در بستر زماان، همگاام باا     هادانشگاه تیاساس، مأمور نیبر عهده دارند. برا گریتر از سه بخش دپررنگ

تحاول   دچارجوامع،  ییاقتضا ازهاییبه ن ییو در راستای هدف پاسخگو یجهان هاییتحوالت و دگرگون

 یکه جهاان  ییایدر دن گر،ید انیدرحال حرکت است؛ به ب نانهیکارآفر میشده و به سوی مشارکت در پارادا

با توجه باه   هادانشگاهکند، نقش یو اقتصادی بازی م یاجتماع راتییو تغ ندیرا در فرا یشدن نقش مهم

کااهش مناابع    ،یاجتمااع  یهوسعت ،یمانند اقتصاد مل رییدرحال تغ یهدر قبال جامع دیجد هایتیمسوول

 دگرگون شده است.  یآموزشو بازار  یعموم یمال

ی پاژوهش محاور قارار دارناد و     هاا دانشگاه یعنی یدر نسل دوم دانشگاه هادانشگاهکشور ما، اغلب  در

شادن باه    لیو تباد  نیافراد کارآفر تیها، تربپژوهش هایافتهیدر راستای تجاری سازی  یچندان تیفعال

 ،یداخلا  یهاا دانشگاهسازی تجاری هایتیندارند. فعال نیی کارآفرهادانشگاه یعنی هادانشگاهنسل سوم 

به بازار کسب وکار ارائه  یچندان یهای علم وفناوری محدود شده است که خروجپارک جادیاغلب در حد ا

 رایا ضارورت دارد؛ ز  نیی کارآفرهادانشگاهخلق  قینوآورانه از طر هایتیفعال جادیرو، ا نی. از ادهندینم

 یجز انبارشدن در مخازن دانشگاه یرنوشتس یعلم قاتیتحق جینتا ،ییهادانشگاه نیبه چن یابیبدون دست

شاوند تااکنون   یما  لیو محصوالت و خدمات نوآورانه تباد  هافعالیتندرت به  ها ندارند که بهو کتابخانه

 شده است.  یطراح نیبرای دانشگاه کارآفر یهای گوناگونمدل
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به خاص و محدود بودن پاذیرش   که موفقیت و برتر بودن یک دانشگاه الزاماً دانشگاه آریزونا اعتقاد دارد

آن بستگی ندارد. میزان پذیرش این دانشگاه در حال حاضر باا دانشاگاه کالیفرنیاا و میشایگان در دهاه      

هایی مانند پاژوهش  برابر است. این دانشگاه در برنامه گسترش خود به پژوهش تکیه کرده و برنامه1950

مقاطع لیسانت را درپیش گرفته است. نیمی از دانشجویان حضوری، حداقل یک کالس آنالیان طای   در 

های تحصیلی یک ترم دارند. علیرغم رشد ثبت نام، هیچ کالس جدیدی احداث نشده است. همننین ترم

ر برناماه پاذیری بیشاتری د  شوند، تا دانشجویان انعطافرایج ارائه می ایهفته 15هفته ای نیز در کنار  7

دالر  1000هاا، هزیناه هار دانشاجو،     ناوآوری گذشته با ایان   هایشان داشته باشند. در سالهای فشرده

دالر در این کشور، کمتار اسات. باا     3000دالر  رسیده که از میانگین هزینه  15200کاهش داشته و به 

مادت باا افازایش تعاداد     دانشگاه دیگار، مشااهده شاد کاه در کوتااه      5بررسی تجربه دانشگاه آریزونا و 

بهاره   "های اقتصادی مقیاسصرفه"توان میانگین هزینه را کاهش داد و در واقع از دانشجویان می

 برد. 

 42در دانشگاه آرلینگتون پیشرفت چشمگیری در استفاده از تکنولوژی کالس آنالین شد. در حال حاضر 

 60طور کامل آنالین هستند. حدود هدرصد ب 27درصد دانشجویان حداقل یک کالس آنالین دارند و 

شوند. با های آنالین با مشارکت یک موسسه انتفاعی و مابقی توسط خود دانشگاه برگزار میدرصد کالس

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

در بین اساتید و دانشجویان می ایجاد فرهنگ آنهای آنالین، هنکته مهم در استفاده از ظرفیت برنام

 باشد. 

توجهی فرآیند آکادمیک  که بطور قابلبازطراحی کرده است عمومی را  آموزشدوره  6شگاه آریزونا، دان

ها از انتفاعی در حال تبدیل این کالس یسسهکنند. با همکاری یک مؤیند مکُ رامردود  دانشجویان

به تفکر نقادانه دانشجویان کمک باشد که میهای حل مسوله با روش یهایسخنرانی به کالسحالت 

 کند.می
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انجام پژوهش به منظور رفاع   تیمأمور ،بوده است. در نسل دوم آموزشنسل اول  یهادانشگاه تیمامور

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

اسات. در   ینیکارآفر یهاآموزشارائه  یدانشگاه ینیآفرمحور و ستون کار نی. مهمتررا نیز برعهده دارند

و  هاا دانشاگاه باه آن در   یو عملا  یاسات کاه عالقاه نظار     یموضوع ینیکارآفر آموزش ریاخ یهاسال

مداخلاه   کیا را باه عناوان    ینیکاارآفر  آموزش یهااستیاست. س افتهی شیافزا یعال آموزش مؤسسات

 دانند. یم ینیفرهنگ کارآفر جیدر توسعه و ترو یدیکل

 یساابقه  او،انجام داده اسات. طباق مطالعاات     ینیکارآفر آموزش ینهیمطالعه را در زم نیکامل تر 1کتز

به عنوان  ینیکارآفر آموزشگردد. اما در واقع یبر م 1983روارد به سال  هادانشگاهدر  ینیکارآفر آموزش

 یایا فرنی. دانشاگاه کال شاروع شاد  1970 دهه لیاوا از یبازرگان تیریمد یهابرتر در دانشکده تیمز کی

را پت از آن در سال   یو دوره کارشناس 1971در سال  ینیرا در مرکز کارآفر MBAدوره  نیاول یجنوب

 1980 دهاه  لیا گرفته اسات. در اوا  شهیدوره ر نیاز هم ینیکارآفر یشروع کرده است. رشته علم 1972

 اند ودر دههو کسب و کار کوچک داشته ینیکارآفر نهیدر زم ییهادوره کایدانشگاه در آمر 300به  کینزد

 آماوزش  یتاوان گفات ظهاور واقعا    یما  نیاست، بنابرا افتهی شیدانشگاه افزا 1050 به تعداد نیا 1990

 بوده است.1980از دهه   ینیکارآفر

 ینترنتا یا یهاا تیبرناده ساا   شیپا  یاصال  یرویا عامل و ن "یوال کانیلیحومه س"استنفورد در  دانشگاه

در  ینیکارآفر آموزش مؤسسات نیاز مهمتر یکیو گوگل است. دانشگاه استنفورد به عنوان  اهویهمنون 

 یو دکتار  رشاد ا یرا در سطوح کارشناسا  یمتفاوت نانهیکارآفر یهاو برنامه هافعالیت معروف است و ایدن

انجاام داده اسات.    نانهیکارآفر یهابرنامه یاندازراه یرا برا ی. دانشگاه تگزاس اقدامات بزرگدهدیارائه م

  .گرددیبرگزار م 3ردمک کومبز یدر دانشکده بازرگان 2هرب کلهر نیتوسط مرکز کارآفر ینیدوره کارآفر

                                                      
1 . Jerome Katz 

2 . Herb Kelleher center 

3 . Red Mccombs 
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بود کاه برناماه    یاسسهؤم نیاول ایوانیوارتون  در دانشگاه پنس یبازرگان تیری، دانشکده مد1973ر سال د

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

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

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

 ناناه یکارآفر نهیبا سابقه و زم نیاستفاده از مدرس نهیبرتر در زم یهادانشگاهکند یبصورت فعاالنه عمل م

مهام   یارهایاز مع کیآکادم هیپا یهاو مهارت نانهیو سابقه کارآفر نهیزم MITدارند. در  یعملکرد خوب

 هستند. ینیکارآفر ناو استخدام مدرس یریجهت بکارگ

برتار اسات. در    یهاا از دانشگاه یاریبس یبرا یمنابع درآمد نیتراز مهم یکی تیریو مد ییاجرا آموزش

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

 ریکشاور جاذب کارده اسات. ساا      11از  باًیکالج بابسون، سخنرانان مهمان را تقر 1984از سال کند. یم

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

اغلب با تداوم ارتبااط   یکارورز یهادوره. وجود دارد ینیکارآفر یبرتر برا یهادانشگاه شتریمدت در ببلند

 عیشابکه وسا   از طریاق ، MIT ینیشاود. جامعاه کاارآفر   یکامال ما   یخصوصا  یهاا مستمر با شرکت

 مرکاز  و دهیبخشا  لیو جامعه کساب وکاار را تساه    MIT نیکه تعامل بشود حمایت می اینانهیکارآفر

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

ی مختلفی پیرامون کارآفرینی و مدیریت آموزشکشور کانادا نیز در دو دهه اخیر برنامه ها و دوره های  در

کسب و کارهای کوچک به اجرا درآمده است. دست کم هفت دانشاگاه کاناادایی در ایان زمیناه پیشاتاز      

 هستند.

کاارآفرینی و کساب    هاای آموزشهای چشمگیری برای ترویج تالش 1980و  1970اروپا در دهه ی  در

هایی در ایان  عالی اروپا دارای برنامه آموزشک صورت گرفته است. امروزه اکثر مؤسسات چای کووکاره

کاارآفرینی   نبرای اولاین باار در جهاان یاک دپارتماا      دانشگاه استیرلینگ 1997 زمینه هستند. در سال

ی گسترده به اجرا درآمده کاه  آموزشبه بعد چندین برنامه  1980تأسیت کرد. در انگلستان از اواسط دهه 
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ها تأثیرات هدف آنها ترغیب دانشجویان به ایجاد کسب و کارهای شخصی بوده است. برخی از این برنامه

 اند.داشته هادانشگاهچشمگیری بر کارآفرینی دانش آموختگان 

برنامه تجهیاز داناش    . هدف اینشدی کارآفرینی آغاز ای برای توسعهبرنامه 1990ایرلند نیز در سال  در

کسب و کارهای شخصی بوده است. در اثر ایان   ههای الزم برای برپا کردن و توسعآموختگان به مهارت

شغل جدید نیاز ایجااد    219اند روی پای خود بایستند و شرکت نو پا توانسته70شرکت از بین  55برنامه، 

 شده است.

مؤسساه  »نامه های کارآفرینی هستیم. در تایلند، کشورهای در حال توسعه آسیا نیز شاهد گسترش بر در

 آماوزش های فنی وابسته به وزارت کار این کشور، افراد را در زمینه مهارت «ملی توسعه نیروی کار ماهر

  ست. ا کوچکهای دهد. هدف از این برنامه، فراهم کردن نیروی کار ماهر برای شرکتمی

و پشاتیبانی کارآفریناان در اولاین مراحال      آموزشهای خاصی برای گزینش، مالزی و فیلیپین برنامه در

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

کنند. های کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه میدر زمینه

هاایی را آغااز کارده اسات. برخای      ریت در انستیتو تکنولوژی آسیا  نیز تدریت چناین دوره دانشکده مدی

، نیز مراکزی را برای ی توسعه کاارآفرینی و کساب و کارهاای کوچاک تأسایت      هادانشگاهمؤسسات و 

 فرینی درمراکز توسعه کاارآ  لپین،توان به مؤسسه صنایع کوچک در دانشگاه فیاند که از آن میان میکرده

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

، پژوهش، برگزاری سمینار و کنفرانت، انتشارات، و مشااوره  آموزشهای مختلفی همنون طریق فعالیت

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

، 80ی ت. طی دههسها تبدیل شده اترین فعالیتترین و گستردهکارآفرینی به یکی از مهم آموزش وزهامر

ی آموزشا ای و ملای، برناماه هاای    و نیازهای منطقاه  آموزشهای تحت برحسب ویژگی گروه هادانشگاه

اساسای بارای حمایات از     ییهاا ها طراحی کردند. در اروپا، امریکا و کاناادا گاام  متعددی را برای سازمان

های عملی، مشاوره، ارایه تسهیالت مالی ها شامل راهنماییاند. این حمایتهای کارآفرینی برداشتهفعالیت
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کارآفرینی  آموزشهای کارآفرینی در دانشگاه و خارج از آن است. دوره یهای ویژه دربارهو برگزاری دوره

های مختلاف  و رشته های مختلف باز کرده، بلکه در دوره بستر دروس دانشگاهی درنه تنها جای خود را 

 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

 التیتحصا  یکنناد. تمرکاز اصال    یما  فاا یا یدینقش کل نهیزم نیدر ا هادانشگاهبه دست آورده است و 

آموزان را قادر  شاست که دان نانهیکارآفر یبر توسعه دانش، مهارت ها و نگرش ها هادانشگاهدر  یلیتکم

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

 یریچشامگ  شارفت یساال گذشاته پ   20اروپا در  یعال آموزشدر بخش  EE ،یتوسعه جهان یراستا در

نوآوراناه   یهاا بلکه در رابطاه باا روش   ،ینیانتشار و توسعه کارآفر نهینه تنها در زم شرفتیداشته است. پ

 ( صورت گرفته است.2015، 2012 ییاروپا ونی)کمس تیو تدر یریادگی

ها و نهیاز زم یعیوس فیدر ط 2(HEIاروپا ) یعال آموزشدر سراسر مؤسسات  ینیتوسعه کارآفر یچگونگ

نه تنها باا توجاه باه     ینیکارآفر آموزش طیمثال، مح یمختلف جالب است. برا یکشورها نینه تنها در ب

توجه باه   ا( ، بلکه بکیتکن یپل ایدانشگاه  ،یخصوص ای ی( )عمومHEI) یعال آموزش مؤسسات تیماه

 نیمتفاوت است. در عا  ینیکارآفر یبرنامه ها یبرا یکل یعموم تیو حما یآموزشآن به منابع  یدسترس

 یهاا فعالیات کنناد و  یما  یرا شاکل داده و طراحا   ینیکارآفر یهابرنامه هاییمؤلفه نیچن حال، احتماالً

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

اروپاا   هیا کشاور عضاو اتحاد   19از  یعال آموزش مؤسساتموارد انتخاب شده شامل  ،ییایاز لحاظ جغراف

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

 هادانشگاه. اکثر رندمتفاوت توجه دا دیبا تأک EE  ینهاد یهاو جنبه فوق برنامه یها، برنامهیدرس یها

 .متمرکز هستند EE یبرنامه درس یهابر جنبه

                                                      
1 . entrepreneurship education 

2 . Higher Education Institutions 
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واحاد   کیا کاه از   یداشته است باه طاور   یتوجه لبسال گذشته رشد قا 50 یدر ط ینیکارآفر آموزش 

کاالج و   1500از  شیشاده اسات کاه در با     لیتبد یآموزش یاز فرصت ها یعیوس فیمنفرد به ط یدرس

 باشد. یدر دسترس م ایدانشگاه در سراسر دن

شد.  یاندازدر انگلستان راه 1(NCGE)  النیفارغ التحص ینیکارآفر یمل ی، شورا2004سپتامبر  13 در

NCGE یعاال  آموزش مؤسساتو  انیصنعت، دانشجو نیبه منظور توسعه ارتباط ب (HEIs طراحا )ی 

 .تانگلساتان اسا   یهاا دانشگاهدر  "یگذارهیفرهنگ سرما"در بهبود در  لیشده است که به دنبال تسه

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

از  یرا آغاز کرده اسات. ابعااد   "جنب و جوشپر" یفرهنگ رییتغ کیها نوآوریداشته است و ابتکارات و 

 ؛یخوداشتغال ؛یاجتماع ینیارآفراشتغال؛ ک یهاشامل؛ مهارت ردیگیقرار م مورد توجه اغلبکه  ینیکارآفر

 تیریکساب و کاار کوچاک؛ و، ماد     تیریکوچاک؛ ماد   یاشتغال در کسب و کارها ؛یگذارهیسرما جادیا

 باشد.یما رشد باال ب یها هیسرما

-بهره ،نوآوریتوانند یو دانش محور هستند، م یکیتکنولوژ عیکه در صنا ییآنها ژهیبه و د،یجد یهابنگاه

مسوله  کیبه عنوان  هادانشگاهدر  ینیکارآفر آموزش ل،یدل نیکنند. به هم جادیرا ا یو رشد اقتصاد یور

اسات. باه عناوان مثاال،      هشاد  لیدانشگاه در سراسر جهان تبد رانیگذاران و مداستیس نیمحبوب در ب

-یم قیتشو یرشد اقتصاد تیتقو یبرا یا لهیرا به عنوان وس ینیکارآفر آموزش( 2008اروپا ) ونیسیکم

از  قیدق یابیارز کیکند.  قیتشو انیو دانشگاه انیدانشجو انیرا در م ینیکند تا کارآفریتالش مکند و 

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

 دانشگاه در تحول الزامات ها و زیر ساخت 1-4

 استاد فوجی شیگرو پروفسور سال این در. گرددبرمی1938  سال به کارآفرینی رسمی هایآموزش سابقه

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

                                                      
1 . National Council for Graduate Entrepreneurship 
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ای در سطح جهان های کارآفرینی با سرعت فزایندهآموزش 1960 و از دهههایی آغاز شد نیز تالش

  گسترش 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. چناننه 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

برخورد با مسائل جدید را داشته و با اعمال  خود توانایی یهننین ضمن حل مشکالت و مسائل گذشتهم

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

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

ها و اهداف خود ایجاد و وسیعی در رسالت تغییرات عمیق هادانشگاهاست تا رهبران و سیاستگذاران 

 هادانشگاهد و رش های کامالً نو و متفاوت از گذشته اداره کنند تا امکان بقا شیوه نمایند و دانشگاه را با

های زیر بنایی در کلیه ابعاد و ارکان بزرگترین سیستم مقدور گردد. لذا ایجاد تغییر و تحول اساسی و

های ایجاد تحول و دگرگونی در نظام .دنیای امروز است مهمامری حیاتی و از مباحث  ه(دانشگا) یآموزش

مطالعه جامع  توسعه از یکسو نیازمندبه عنوان یک ضرورت حیاتی در مسیر  هادانشگاهعالی و  آموزش

ها، نقاط قوت و ضعف و تهدیدها دقیق تنگناها، محدودیت مبانی نظری و از سوی دیگر مستلزم شناسایی

 .های موجود استفرصت و

-نه تنها مشکالت موجود را کاهش نمی های مرسوم و سنتی های دانشگاه از طریق روشانجام رسالت

ها و اساسی در برنامه های جدیدی خواهد شد که ضرورت ایجاد تغییراترانبح دهد. بلکه موجب ایجاد

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

 .به مفهوم کارآفرینی نموده است را ملزم به توجه دقیق هادانشگاههای تولیدی و خدماتی، زمینه
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انتشار دانش ناگزیر از پذیرش مفهوم کارآفرینی  برای حفظ موقعیت برتر خود در تولید، توزیع و هادانشگاه

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

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

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

ای امکانپذیر های کاربردی و توسعهانجام پژوهش مفهومی دقیق است که از طریق مطالعات تطبیقی و

 .خواهد شد

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

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

قداست سنتی  ضمن حفظ جایگاه و هادانشگاهبندی کلی میتوان گفت جمع اند، لیکن درمتفاوتی داشته

های خواسته اند که آنها را به واکنشبنیادینی رو به رو بوده ساختاری و مدیریتیهای مالی، خود با چالش

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

ی بر این عال آموزشاندیشمندان  گرایی و .... سوق داده است. صاحب نظران وپاسخگویی، نتیجه گرایی،

زیادی به  توانند تا حدوداز طریق توجه جدی به مفهوم کارآفرینی می هادانشگاهنکته تاکید دارند که 

ها و های اخیر نظریهدهند. بر همین اساس طی سال ها و فشارهای فوق پاسخی مناسب و شایستهچالش

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

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

 .صورت گرفته است
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 و خلق ثروت دانشگاه کارآفرین 2

 مقدمه 2-1

ی مادرن بااز   هاا دانشگاهگیری یعنی از زمان شکل 19های دانشگاهی به قرن گیری شرکتسابقه شکل

های دانشاگاهی  ی مدرن برای اولین بار در آلمان به ظهور رسیدند و خاستگاه شرکتهادانشگاهگردد. می

باه انباوهی از    هاا دانشگاهنیز از همین کشور بوده است. در واقع با انقالب علمی در این قرن و دستیابی 

هاای خاود در جهات    ها و دستاوردهای علمی دانشجویان و اساتید به این فکر افتادند کاه از یافتاه   یافته

توسعه و بهبود وضعیت زندگی بشر استفاده کنند و این بود که در فضای انقالب صنعتی حاکم بار غارب   

 . های دانشگاهی در آلمان ظهور کردندشرکت

پیشرفت خاصای در   19های دانشگاهی توجه نشان داد اما در قرن شرکت تأسیتآمریکا بعد از آلمان به 

تاب بیشتری به خاود  در آمریکا ش هاشرکتی این گونه هافعالیتوع قرن بیستم این زمینه نداشت. با شر

هاای بازرگ   باا شارکت   هادانشگاههای دانشگاهی متعدد بودیم. همکاری شرکت تأسیتگرفت و شاهد 

های دانشگاهی وجاود  شرکت تأسیتین وجود همننان مخالفت هایی با تجاری مقدمه این کار بود. با ا

ه همین دلیل تا دانشگاهی آمریکا معتقد بودند دانشگاه نباید وارد فعالیت تجاری شود. ب هایداشت. چهره

 های دانشگاهی رواج چندانی نداشت. شرکت تأسیتموضوع  1980دهه 

 1980ها از دهاه  این شرکت تأسیتهای دانشگاهی، اوج ظهور و در واقع با وجود سابقه طوالنی شرکت

های دانشگاهی باوده اسات. وضاع قاوانین     است. از این دهه به بعد آمریکا مهد ظهور شرکت به این سو

جدید، ظهور و توسعه بیوتکنولوژی، توسعه بازار سهام و ایجاد ابزارهای مالی جدید به همراه کوتاه شادن  

 هاای سیکل زندگی محصول در بسیاری از صنایع از جمله عوامال رشاد و توساعه قابال توجاه شارکت      

در آمریکا به ویژه نقش مهمی در  1980هستند. وضع قانونی در سال  به این سو 1980انشگاهی از دهه د

که  برخوردار شدند مالکیت بر اختراعاتی ی آمریکا از حقهادانشگاهاین زمینه داشت. بر اساس این قانون 

رای تجااری شادن   هاای دقیقای با   العملر. این قانون دساتو دولت فدرال حمایت مالی شده بود از سوی
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ایجاد کرد  هادانشگاهاختراعات دانشگاهی ارائه داده بود و به طور کلی انگیزه و مشوق قابل توجهی را در 

 سازی کنند. تا یافته های علمی خود را تجاری

المللای در تماامی   اناداز باین  های شناخته شده از یک دانشگاه کارآفرین، داشتن یک چشام یکی از مؤلفه

سازی با فرایندهای استراتژیک، ناچار به اتخاذ ها همزمان با تلفیق روز افزون جهانیدانشگاهسطوح است. 

تصمیمات آگاهانه در راستای اهداف سازمانی و همنناین ارزیاابی و ارتقاای عملکارد برمبناای اهاداف       

یناد جهاانی   هاا در فرا باشند. منظور این است که دانشگاهمختلف در گستره وسیعی از اقدامات جهانی می

شدن، عالوه بر اهداف سازمانی خود، ناچارند با اهداف جهانی هم همراستا شوند، که این اهداف به طاور  

-پیوسته درحال تغییر و گسترش است. کارآفرین شدن یک دانشگاه بدون جهانی بودن آن نه تنها امکان

است، به این مفهوم که یک دانشگاه پذیر معناست، اما این رابطه از طرف دیگر امکانپذیر نیست، بلکه بی

 تواند کارآفرین نباشد. المللی، میبین

ی اساتعدادها،  ، پاژوهش، توساعه  آماوزش هاای کاارآفرینیِ   این بخش به تأثیرات محیط جهانی بر جنبه

 پردازد.های جدید میفرهنگ و فرصت

ی آموزشا هاای  هاداف و فعالیات  المللی، چندفرهنگی یا جهانی با اشدن، فرایند تلفیق یک بُعد بینجهانی

هاا، یاک   باشند. به هنگام ارزیاابی د انشاگاه  های جهانی شدن میها دارای استراتژیاست. اکثر دانشگاه

شدن تضمین نماید، البتاه  های جهانیدانشگاه برای کسب رتبه برتر، باید تعهداتش را نسبت به استراتژی

 دانشگاه نیز باشد. کننده اهداف کارآفرینی آنای که منعکتبه شیوه

 تقاضامحور آموزش 2-1

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

برداری های دانشگاهی بدست آمده ارزش بهرهیافته که رسندگیرند که به این نتیجه میگذاری شکل می

گذار نقش د. بنابراین فرد سرمایهنشو تأسیتهای جدیدی در این جهت را دارند و الزم است شرکت

ها و های دانشگاهی دارد. باید توجه داشت که با توجه به خصوصیات و خواستهشرکت تأسیتمهمی در 

شود. های دانشگاهی مختلف با خصوصیات و در انواع مختلف تشکیل میگذار شرکتاهداف افراد سرمایه
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های بیرونی خود مخترع و مبدع تکنولوژی و برخی توسط شرکت دانشگاهی توسطهای برخی شرکت

های دانشگاهی شرکت نیمی ازشوند. می تأسیت گذار و شرکتسط ترکیبی از سرمایهموجود و برخی تو

 شود. می های بیرون از دانشگاه تأسیتتوسط افراد و شرکت

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

کند افراد دیگری هم هستند برداری از اختراع خود اقدام میگذاری در جهت بهرهتکنولوژی برای سرمایه

کنند. گذاری بر روی اختراع فرد دیگر اعالم آمادگی میکه خودشان مخترع نیستند اما برای سرمایه

باشند بیش از هرچیز به هایی که نوپا و نادر هستند و نوظهور مییذکر شد تکنولوژ پیش از اینچناننه 

پت از آن  انگلستانهای دانشگاهی تشکیل شده در همه شرکت نیاز دارند. تقریباً گذارسرمایهوجود یک 

چنین شرکتی را تشکیل دهد و از مصمم اراده کرد که  گذارسرمایهیک  پا به عرصه وجود گذاشتند که

 تکنولوژی نوپایی کاال تولید کند. 

هایی شوند. دسته اول شرکتم میقسیی به سه دسته تگذارسرمایهظر نوع های دانشگاهی از نشرکت

هایی هستند که آیند. دسته دوم شرکتهستند که توسط خود مخترع و مبدع آن تکنولوژی پدید می

هایی هستند که توسط ترکیبی شوند و دسته سوم شرکتمی تأسیتدانشگاه های خارج از شرکتتوسط 

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

 سهمی یکسان برخوردار هستند. 

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

که حقوق مالکیت  شوند در جاییمی تأسیتهایی که توسط خود مخترع شده است. اما باید گفت شرکت

کنند. یک استاد یا دانشجو که اختراعی د چندان ظهور و بروز پیدا نمینشوافظت نمیمعنوی به خوبی مح

نبود حمایت قانونی طرح خود را به را انجام داده است از سرمایه چندانی برخوردار نیست که بتواند در 

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

های باشد و قانون عدم دستیابی دیگران به تکنولوژی اختراعی توسط وی را تضمین کند. شرکت

در نزدیکی دانشگاه مستقر هستند. این کار  شده توسط خود مخترع همننین معموالً تأسیتدانشگاهی 
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های دانشگاه و همننین از نیروی دهد روابط خود با دانشگاه را حفظ کند و از حمایتبه مخترع امکان می

گذاران و هایی است که توسط سرمایهانسانی متخصص در دانشگاه استفاده نماید. این برخالف شرکت

های دانشگاهی خود را شرکت گذاران بیرونی معموالً. سرمایهمی شوند تأسیتی غیردانشگاهی هاشرکت

کنند تا از نیروی متخصص و مدیران باتجربه درون این شهرها استفاده می تأسیتدر شهرهای بزرگ 

کنند و ان معموال در شهرهای بزرگ و در مراکز شهری مشهور زندگی میگذارسرمایهکنند. به عالوه 

 ی بیشتر باشد. گذارسرمایهی تقاضا برای طبیعی است در چنین شهرهای

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

 اولیه ظهور تکنولوژی کند. یعنی در مراحلالفاصله در جهت به تولید رسیدن طرح خود اقدام میمعموالً ب

خواهد روی یک طرح دانشگاهی که از بیرون آمده و میرساند. اما کسی ن را به مرحله تولید میآ

کند و پت از بررسی و ارزیابی شرایط در جهت گرفتن مجوزهای ی کند اندکی صبر میگذارسرمایه

کند. نکته دیگر آن است که گذاری بر روی طرح را طوالنی میکند و این مسوله سرمایهقانونی اقدام می

ست خود از حضور دائم مدیر و مؤ توسط خود مخترع معموالًهای دانشگاهی تشکیل شده شرکت

-گذرانند و بنابراین نمیبخش مهمی از وقت خود را در دانشگاه می برخوردار نیستند. این افراد معموالً

 توانند در شرکت خود حضور دائم داشته باشند.

گذاران بیرونی رد توجه سرمایهکنند معموال بیشتر مویی که یافته های علمی زیادی تولید میهادانشگاه 

ی کوچک که تولیدات علمی اندکی دارند اساتید و مخترعان همان دانشگاه هادانشگاهگیرند. در قرار می

ها و یی که تولید علم زیاد است شرکتهادانشگاهکنند اما در دانش بدست آمده را وارد عرصه تولید می

 10کنند. تحقیقات انجام شده بروی گذاری پیدا میایهبرند و فرصت سرمافراد بیرونی نیز سهمی می

 ثبات کرده است. ادانشگاه بزرگ انگلیت این موضوع را 

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

رند. تمایل به تبدیل کردن هایی داگذاران از نظر روانی با سایر اعضای جامعه تفاوتگونه سرمایه

شود مخترع وقتی با یک تکنولوژی روبرو می -گذارسرمایهتکنولوژی به کاال یکی از این تفاوت هاست. 
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شرکت  تأسیترا به سمت  دوست دارد آن را به فعلیت درآورد و کاالیی از آن تولید کند. این میل او

کشاند. بسیاری از گذاری میانسان را به سرمایهکشاند. میل تولید ثروت عامل دیگری است که جدید می

اند گفته چرایی این کار،اند در پاسخ به های دانشگاهی در آمریکا تشکیل دادهاد مخترعی که شرکتافر

اند. این متمایل شدهثروتمند  به کسب هاکه با مشاهده کسب سرمایه همکاران خود از تأسیت شرکت

کنند و اختراع خود را به تولید برسانند پول بیشتری در  تأسیتشرکتی  ند که اگر خودشانافراد فکر کرد

های موجود بفروشند. و عامل روانی دیگری هم در آورند تا این که  امتیاز اختراع خود را به شرکتمی

هایی را دی که چنین شرکتاهای دانشگاهی نقش دارد و آن میل به استقالل است. افرشرکت تأسیت

 اند. اند برای مستقل شدن و رهایی از وابستگی به دیگران چنین کاری را انجام دادهند گفتهاتشکیل داده

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

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

دهد در واقع به دنبال این است که وارد حوزه تحلیلگران مخترعی که شرکت دانشگاهی تشکیل می

تجربی جدیدی شود و به جایگاه شغلی و اجتماعی جدیدی دست پیدا کند. این فرد به دنبال آن است که 

ی خود را به ی صرف علمی تفاوت دارد تجربه کند و سرمایه فکرهافعالیتای جدید را که با شغل و حرفه

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

جالب توجه این است که افرادی که از موقعیت باالتری در دانشگاه برخوردار هستند تمایل بیشتری برای 

 ،اندکرده تجربهدر دانشگاه  رااه و مقام ج داشتن دهند. این افراد که حتشرکت از خود نشان می تأسیت

روزنه جدید برای ابراز وجود هستند و بنابراین به کاری در خارج از دانشگاه روی  کاکنون به دنبال ی

 برخوردارند و بنابراین نوهای آورند. همننین افراد مذکور از موقعیت بهتری برای ارزیابی تکنولوژیمی

رسد یا این تکنولوژی به نتیجه میکه آ بگویندبیرونی با اطمینان بیشتری  ارگذسرمایهتوانند نسبت به می

که از نظرشان  دهندی نشان میگذاری روی تکنولوژی خاصیا نه. در نتیجه میل بیشتری برای سرمایه

های علمی خود گذاری دارند نیز احتمال بیشتری دارد که یافتهشود. مخترعانی که سابقه سرمایهموفق می

 را به مرحله تولید برسانند. 
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به نقش و  شدهای دانشگاهی صحبت شرکت تأسیتدر رابطه با نقش افراد در بخش در هر حال در این 

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

 آموزشکارآفرینی در  2-2

 نایه توسع یبرا یگذارسرمایهو  یدانشگاه یقاتیتحق یهاافتهی نیب ایتوسعهشاهد وجود شکاف  امروزه

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

 یهاا دولت از مشخصاه  تیو جلب حما ریپذسکیر هیمطرح شده است که ورود سرما زودبازدهکوچک و 

 یهاا یتکنولاوژ  ناه یدر زم یگاذار سرمایه یرا برا یمناسب یفضا هاشرکت نیاست. ا ییهاشرکت نیچن

 هاا دانشاگاه  یاتیعمل یبازو ییهاشرکت نیدهند. در واقع چنیبه دست م هادانشگاهشده در  دیتول دیجد

ن امکان برخوردار هستند که یکنند و از ایم دیرا وارد عرصه تول هادانشگاهدر  افتهیهستند و دانش دست 

 خود را روانه بازار کنند.  یاختصاص داتیبزرگ تول یهاشرکتفارغ از رقابت با 

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

شرکت کوچک در  250قرن گذشته  مین یاست ط افتهیخود به آن دست  یها یکه در البراتور یو دانش

افازوده باه    زشار شیاشاتغال، افازا   جااد یدر ا یادیز ریتاث هاشرکت نیکرده است. ا تأسیت دیحوزه تول

 انگلستان داشته اند.  یو کمک به توسعه اقتصاد دیمحصوالت جد دیتول ،یتغالت محلامالک و مس

 یو دانشگاه یعلم یها افتهیبر  یکوچک مبتن یدیتول یهاشرکت لیتشک بحث، نیما در ا بیهر ترت به

هام اکناون در حاال گساترش در      استیس نی.  امینام یم هادانشگاه یو بخشه ساز کیتفک استیرا س

باه خاود    یشاتاب خاوب   تیدر انگلا  هادانشگاه یبخشه ساز استیس 1990سراسر جهان است. در دهه 

شاده   تأسایت  یسا یانلگ یهادانشگاهکوچک توسط  یگذارسرمایهشرکت  338 ریسال اخ 5 ی. طگرفت

 یشادند. و در ساال هاا    تأسایت  تینوع در انگلا  نیشرکت از ا 175از  شیب 2001است. تنها در سال 

 شد.  تأسیت تیدر انگل یشرکت دانشگاه 554در مجموع  2001تا  1996
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 لیتشک یاقتصاد یهاشرکت نیرا در ب یبخش مهم یدانشگاه یدیتول یهاشرکتگفت  دیمجموع با در

 نیدتریا و جد نیباه آخار   هاا شارکت  نیا برخوردار هستند. ا یمهم تیاز مز هاشرکت نیا رایدهند ز یم

 دارند.  یها دسترس یتکنولوژ

از  یبهره بردار یهستند که برا ییهاشرکتگفت  دیبا یدانشگاه یدیشرکت تول فیاساس در تعر نیا بر

 هاا دانشاگاه ساابق   ای یفعل یتوسط اعضا هاشرکت نیشده اند. ا تأسیت یو دانشگاه یعلم یها افتهی

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

 یهاا شارکت  ایا که افاراد   یکنند دانش یم تیو پنهان فعال یدانش سر کی هیبر پا هاشرکت نیا یگاه

قارار   ییهاشرکت نیچن لیتشک یاختراع مبنا کی زین ینکرده اند و گاه دایپ یهنوز به آن دسترس گرید

 . ردیگ یم

ارائه داده اند  گریمحققان د یکه برخ یفیمقاله با تعر نیدر ا یشرکت دانشگاه فیبه ذکر است تعر الزم

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

کاه   یهر شرکت ندیگو یم یبرخ ایشود.  یمحسوب م یشده باشد شرکت دانشگاه تأسیتدانشگاه رفته 

 شود.  یمحسوب م یمشاور باشد شرکت دانشگاه ای رهیمد وتیاستاد دانشگاه در آن عضو ه کی

مورد نظار ماا بار     یدانشگاه یهاشرکتاست.  یگرید زیچ یجا منظور ما از شرکت دانشگاه نیدر ا اما

توساط   هاا شارکت  نیا لزوما ا یهستند. حت یبدست آمده در دانشگاه مبتن یو تکنولوژ یعلم یها افتهی

 تأسیت یردانشگاهیغ یشوند و ممکن است توسط افراد ینم تأسیتهمان دانشگاه  انیو دانشجو دیاسات

 شوند. 

 ؟دانشگاهی قرار می گیردی هاشرکتچه نوع تکنولوژی هایی مبنای تشکیل 

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

از دانش بازار، روابط تجاری با مشتری، سیستم  هاشرکتبرخوردارند. برای مثال این  هادانشگاه شده در

توانند در زمینه تولید و فروش ها میهای توزیع و پول و سرمایه قابل توجه برخوردارند که با اتکا به آن

محصوالت مبتنی بر تکنولوژی جدید موفق باشند. بنابراین بیشتر تکنولوژی های جدیدی که حتی در 
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و تنها تعداد معدودی اختراع و  گیرندمیی بزرگ قرار هاشرکتاختیار  تولید می شوند در هادانشگاه

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

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

ی دانشگاهی هاشرکت تأسیتحال سوال اینجاست که چه نوع تکنولوژی هایی هستند که توجیه کننده 

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

از قوانین زیادی برای مشتریان برخوردارند و مبتنی بر پیشرفت های مهم تکنولوژیک بوده و همننین 

ی دانشگاهی می هاشرکتمحکم در زمینه حفاظت از حق مالکیت معنوی برخوردارند وارد حوزه تشکیل 

 یی قرار می گیرند. هاشرکتچنین  تأسیتشوند و مبنای 

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

یک شرکت جدید را توجیه نمی کنند. چنین یافته هایی  تأسیتند و بنابراین دستاوردهای قبلی بشر هست

ات و تأسیسرا بهتر است در فضای صنعتی موجود وارد مرحله تولید کرد و نیازی به ساخت ابزارها و 

 تجهیزات جدید نیست. 

وپا و بنیادی کرده اند دستیابی به یک تکنولوژی  ن تأسیتی دانشگاهی هاشرکتبسیاری از آن هایی که 

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

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

یافته است. چنین تکنولوژی هایی را پدید آورده اند؛ تکنولوژی هایی که تاکنون کسی به آن ها دست ن

ی بزرگ موجود قرار نمی گیرند زیرا برای به تولید رسیدن نیاز به صرف سرمایه هاشرکتمورد استقبال 

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

ژی ها برخورداند و می توانند به کمک آن با دست یافته اند از مزیت انحصاری بودن این تکنولو

ی موجود رقابت کنند. خاصیت نوپا بودن تکنولوژی ها نیز به نفع دانشگاهیان است زیرا برای هاشرکت

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

ته باشند و بر این اعتقاد باشند که چنین تکنولوژی هایی شاید در اعتقادی به تکنولوژی های نوپا نداش
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عمل به تولید موفق نرسند. تکنولوژی هایی که در مرحله اول ظهور خود قرار دارند به دلیل این که اثبات 

ی موجود نمی رسد به این دلیل که صاحبان این هاشرکتنشده هستند مجوز بهره برداری از آن ها  به 

ه دلیل اثبات نشده بودن این تکنولوژی ها تمایلی برای اخذ مجوز تولید آن ها از خود نشان ب هاشرکت

نمی دهند. به عالوه این افراد ذاتا خواستار خرید تکنولوژی های اثبات شده هستند و پول خود را صرف 

ی هارکتشچیزی که ظهور و بروزی در عرضه تولید ندارد نمی کنند. دلیل دیگر ی که باعث می شود 

بزرگ تجاری تمایلی به تکنولوژی های نوظهور نشان ندهند طوالنی بودن دوره تکامل این تکنولوژی 

ی تجاری بزرگ عادت دارند در چرخه های کوتاه مدت فعالیت کنند. آن ها بر روی هاشرکتهاست. 

 ی نمی کنند. گذارسرمایهتکنولوژی های دیربازده که خواب سرمایه را به دنبال دارد 

ی هاشرکت تأسیتبرخورداری 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 

یگری تولید نمی شود و کاالهایی را تولید کنند که عموم مردم تشنه آن باشند. کاالهایی که جای د

تقاضای باالیی در مردم نسبت به آن ها وجود دارد. وجود تقاضای باال در مشتریان می تواند سرمایه کم 

 ی دانشگاهی را جبران کند. هاشرکتو قدرت تشکیالتی اندک 

ی هاشرکت تأسیتحمایت از حق مالکیت معنوی ویژگی دیگر تکنولوژی هایی است که مبنای 

قرار می گیرند زیرا وجود چنین حمایتی موست و مالک تکنولوژی جدید را قادر می سازد دانشگاهی 

پیش از لو رفتن تکنولوژی خود و ظهور رقبای کوچک و بزرگ جای پای خود را در زمینه تولید 

 محصوالت مرتبط با آن تکنولوژی محکم کند. 

 1و پیشگامان فناوری کارآفرینی در پژوهش 2-3

به دو دلیل ارزشمند است. نخست به علت  هادانشگاهصه پژوهش و فناوری برای پیشگام بودن در عر

 . در واقعباشدنیز میهای نسل سوم در بکارگیری دانش، که نقطه ثقل دانشگاه هادانشگاهنقش 

ی بزرگ و موسسات تحقیقاتی مستقل ارتباط برقرار می کنند و هاشرکتپیشگامان فناوری با امکانات 
                                                      

1 Techno-Starters 
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را تقویت می کنند. پیشگامان فناوری برای تحقق  هادانشگاهرقابتی  توسعه ای و موقعیت بدینوسیله

امکانات مناسب  ارائهی نسل سوم یعنی، تجاری سازی دانش، ضروری هستند. هادانشگاهسومین هدف 

سبب  های خالقانه و نوین علمی و پژوهشی در یک دانشگاه،و صاحبان اندیشه برای پیشگامان فناوری

 برای هادانشگاهزمان رقابت بین  و این  مسوله در شدهجذب به آنجا بهتری  دانشجویانشود تا می

 افراد، بسیار مهم است.ترین دادنتخاب بهترین و با استعا

، نقش مهمای را در  از سوی دیگر، پیشگامان فناوری با ایجاد اشتغال و کارآفرینیدلیل دوم این است که 

 جدید ایجااد شاده،   مشاغلکنند. ایفا می یک دانشگاه و در سطح کالن تر در اقتصاد یک جامعه، اقتصاد

از  مشااغل . با یک حساب سرانگشتی،  برای جبران کنندمیتولید انبوه جبران  را بااز دست رفته  مشاغل

 یاک انادازی   به راه ، جهان در هر سالکنندبلوغ خود را سپری می ی که دورانهایدست رفته در شرکت

 . نیازمند است جدید، میلیون شغل

 و های مبتنی بر فناوری همکاری نمایناد و نوآوری با شرکتجدید توانند برای ایجاد دانش می هادانشگاه

نوآورانه آن هایشیوهها و گیری از این شرکتبهره باهای پژوهشی دانشجویان یا اساتید نخبه خود را ایده

 .خشندتحقق ب هایا سایر روش ،های جدیدار از طریق ایجاد بنگاهباز رساندن دانش بهها در 

های ناوین و بادیع علمای و    با داشتن ایدهیا اساتید دانشگاهی هستند که  جویاندانش ،پیشگامان فناوری

و  کنناد ی متعلق به خودشان را دایر میهای مبتنی بر دانش یا تکنولوژکتشرپژوهشی، کسب و کارها و 

 . پیشاگامان فنااوری  بخشاند و توساعه مای   لی خودشان تکامیک شاخه از صنعت یا تجارت را به شیوه

های خاود را بار عهاده    سوولیت و خطر اجرایی کردن ایدهافرادی هستند که ابتکار عمل داشته و مایلند م

ه مناساب  نقطا  در تعیاین آنهاا  . هستندهای یادگیرنده ها و شبکهدر واقع بنیانگذاران سازمانآنها  بگیرند.

اساتعداد  آنها، نوعی سازمان نیاز بازار دارای استعداد غریزی هستند. سازمان  جهت ترکیب امکانات فنی و

 هاای مهاارت رهبرانای انتقاادی و کارآماد داشاته و      سته ای دارد؛مسوول منابع انسانی شایاست که  یاب

از پیشگامان فناوری این است کاه باه جاای     . رویای بسیارینمایدو کار تیمی را تقویت میتشکیل تیم 

 ایت زندگی خود را  به دست گیرند.زندگی، بتوانند هدروال مشغول  شدن به 
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آوری، مدرسه های کسب و کار و دیگر آموزشی فنهادانشگاهدر واقع، بسیاری از پیشگامان فناوری از 

های مبتنی بار فنااوری،   تعداد روزافزون شرکتیابند. البته امروزه، گرفته و رشد می اهی منشأهای دانشگ

های تحقیقاتی مستقل نیز برای پیشاگامان فنااوری باه عناوان     و سازمان 1تحقیق و توسعههای سازمان 

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

، فناوری و باازار  تعاادل برقارار مای    همانند تمام کارآفرینان، پیشگامان فناوری نیز میان عرضه و تقاضا

عالی، بی فایده است مگر آنکه با برخی از نیازهای بازار منطبق باشد. بناابراین   پژوهشینمایند. یک ایده 

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

 توسعه بازار نیز هست.

 

سارمایه الزم اسات و ایان    عالوه بر ایده و فعالیات پژوهشای،   یک زمینه جدید برای فعالیت،  برای آغاز

هاای  دم ایدهکه باید درآن کارآفرین جوان در نظر گرفته شود. بسیاری از مرسرمایه سومین بازاری است 

توانند پایه یک فعالیت تجاری جدید باشاند. آنهاا ایان ایاده را بسایار      ها میاین ایده ای دارند کهخالقانه

رای ارزش کمی باوده و ارزش آن، باه   به خودی خود دا علمی یا پژوهشی دانند، اما یک ایدهارزشمند می

                                                      
1 R&D 

 توسعه فنی ایده

 کارآفرینی اختراع/ابتکار

 نوآوری

 ابتکار و دهیا انیم ارزش حلقه: 1-2شکل 
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، فرآیند یاا  د به اختراع منجر شده و یک محصولتوانشود. ایده میبکارگیری در بازار مشخص میهنگام 

زیراکاه  ارزش یک اختراع در اغلب موارد محدود است؛ اما شایان ذکر است که خدمت جدید تولید نماید. 

نسابت باه    نوآوری مفهوم جدیادی ه است که توجه به این نکبا ت شوند.اکثر اختراعات هرگز استفاده نمی

ه توسعه بازار و نیاز ب ، عملی شدن یک خالقیت است ونوآوریآورد زیرا زار به ارمغان میرا برای با اختراع

 کارآفرینی دارد.

های پژوهشی پیشگامان فنااوری  ایدهبحث پژوهش در موضوع کارآفرینی، دارای دو بعد است، مورد اول 

گیری کسب و کارهای جدید موثر باشد، اماا بُعاد   تواند در خلق ثروت، جذب سرمایه و شکلت که میاس

ثیر پژوهش و فناوری بر به روز مانادن یاک تشاکیالت    کند تأبرجسته دیگری که در این میان جلوه می

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

، به کارگیری پژوهش مستمر جهت توساعه فنااوری   یافته است لی شتابی روزافزونسطح ملی و بین المل

توساعه باازار و   هادف،   باازار های اولیه، تطابق باا نیااز و سالیقه روز    های به کارگرفته شده، توسعه ایده

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

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

ای را باه ارمغاان   تواند برای یک منطقه و به طور کلی برای اقتصاد مزایای اقتصادی گستردهپیشرفته می

روت را ناه تنهاا   ی کارآفرین می توانند مقادیر قابل توجهی از ثهادانشگاهبیاورد. نکته مهم این است که: 

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

نقشای  الملل توان در عرصه رقابت بینمحصوالت جدید است که میها، کاال یا ایدهبا تولید  در اصل تنها

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

جدیاد نوآوراناه باه دنباال      هاای کساب و کار اغلاب   شاود. رشد اقتصادی بیشتر تنها با نوآوری ایجاد می

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

کنندگان مهمترین خلق های جدید، ناوری یا با ایجاد شرکتتوانند با حمایت از پیشگامان فمی هادانشگاه

بسایاری از  ثروت باشند، و می توانند منافع قابل توجهی را برای دانشگاه و اقتصاد جامعاه کساب کنناد.    
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و با بهره گیری از تساهیالتی کاه آنهاا بارای دانشاجویان       هادانشگاهبا حمایت  1ی اسپین اوتهاشرکت

ی شاوند. گزیناه اساپین اوت    مدیریت ما  هادانشگاهآغاز بکار کرده و توسط خالق خود فراهم می آورند، 

هاایی از   در عین حال بخاش زمانی استفاده می شود که دانشگاه بخواهد ابتکار عمل خود را حفظ کند و 

آف شااده، -د. یااک شاارکت اسااپیننهااای مسااتقل تباادیل شااوتجااارتتشااکیالت اقتصااادی و ، باه  آن

شاایان ذکار    .کناد ه را از سازمان مادر دریافت مای تولیدشد یا محصوالت فناوری ،مالکیت فکری دارایی،

 بر اساس ابتکار افراد، "پایین به باال"وجود دارد:  هاشرکتدو مکانیزم کامال متمایز برای ایجاد  است که

بر اساس ابتکارات بدنه دانشگاه. این دو مکاانیزم منجار باه سااختارهای مختلاف       "باال به پایین" (2)و 

 شوند. حقوق مالکیت می مالکیت و توزیع مختلف

شد و خواهد  غیره درآمد مستقیم عاید دانشگاهدر هر صورت، از طریق مجوز، مشاوره، قرارداد پژوهشی و 

رآفرین نیاز از مزایاای غیار    هاای کاا  ، صنایع و شارکت اعضای هیأت علمی، جذب دانشجویانهمننین 

ای از منطقاه  قوی و گسترده منطقاه ای یاا فارا    . به این ترتیب، یک شبکهباشداین رویکرد می مستقیم

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

 

 اوت نیاسپ یهاشرکت 2-4

 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

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

کاه تحقیقاات علمای محا  را باا       تمایل یافتندرو، آن ها خود هنوز بدان نیاز داشتند. از این 

البتاه شاایان ذکار     به اشتراک بگذارند یا این که انجام آن را به یکدیگر واگذار کنند. هادانشگاه

هاا  صورت گرفته بود، اغلاب ایان شارکت    شرکت بزرگ 148 است که در پژوهشی که بر روی

                                                      
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%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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د که خاود آن  داشتنو فرآیندهایی  تمحصوالبسیار کمی برای همکاری در زمینه توسعه تمایل 

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

هایی که درگیر تغییرات اساسی نشده اند نیاازی باه تحقیقاات    شرکت های تولیدی.شرکت -2

ها بر توسعه محصول بنیادی و تحقیقات اکتشافی یا علوم مح  ندارند. تالش های نوآورانه آن

شود، در حالی که ممکن است گاهی اوقات به مطالعات کاربردی هام نیااز   فرآیند متمرکز میو 

 د. نداشته باش

اصالی  دلیال   پاژوهش، بنیااد و  . پیشگامان فناوری و های جوان دانش بنیانشرکت -3

باه تحقیقاات    ز یک پروژه علمای محا  نشاأت گرفتاه،    اغلب ا و در واقع ها استآنپیدایش 

باه   مساتقل بمانناد،  به موفقیت دست یافته و اگر  ای نیاز دارند وهای توسعهفعالیت کاربردی و

 شوند. های بزرگ فناوری محور مبدل میشرکت

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

 های موجوداز طریق شرکت (1

 های جدیدخلق شرکتاز طریق  (2

 تواند دو نوع اساسی داشته باشد:های موجود میطریق شرکتهمکاری یا تجاری سازی از 

هستند، به این معنی که یک تعهد  "خاص نتیجهیک نسبت به تعهد "هایی که مربوط به پروژه -

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

 اند. عریف شدهبه خوبی ت

هستند. در ایان ماورد ماهیات دقیاق      "یک همکاری نسبت به تعهد"که مربوط به هایی پروژه -

تایج مفید و اهاداف  ها به سادگی به امید حصول نتواند از پیش مشخص شود؛ طرفنتیجه نمی

 پردازند.خاص، به همکاری می
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تعهاد  و شکل مربوط به . دنمود تقسیم بندیدر هر یک از این دو شکل اساسی، می توان دو شکل دیگر 

 شامل:یک نتیجه نسبت به 

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

مشتری برای همه یا قسمتی از تحقیق هزینه مای پاردازد و همانناد قارار داد باا یاک مشااور        

مهندسی به عقد قرار داد با دانشگاه می پردازد. این قرارداد مالکیت آینده دانش فنی ایجاد شده 

ی کوچاک  هاشرکترا مشخص می کند. قرارداد تحقیقات بر پایه تقاضا می تواند با تعاونی ها، 

سازمان های شاخه ای، دیگر سازمان، دولت یا آژانت های دولتی، هاشرکتیا متوسط، اتحادیه 

د نا های تحقیقاتی و شاید دیگر مشتریان منعقد شود. دانشگاه معموال فقط پروژه هاایی را خواه 

 توساعه ای یاا  پذیرفت که در حیطه علمی باشد. تحقیقات بر پایه تقاضا معماوال یاک ماهیات    

 کاربردی دارد.

. در این مورد، تحقیق در دانشگاه از قبل تکمیل شده است و یک جایزه فروش یا صدور مجوز ثبت

آن اعطا و یا تعلق گیرد. با صدور این حق ثبت، تمام حقوق مادی و معناوی آن   حق ثبت ممکن است به

نشگاه می تواند باه تاالش   دا پژوهش یا فعالیت به دانشگاه تعلق می گیرد. خلق دانش فنی انحصاری در

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

و  برای اساتفاده  و خلق شده است،دانش  انحصاری. در اکثر موارد، دانشگاه مالک را عاید دانشگاه بنماید

دهد. مجاوز مای تواناد شاکل     می مجوز ارائه ، به آنها سساتافراد و یا بخش ها و مو بهره برداری سایر

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

هستند، به ویاژه   انحصاری ی بزرگ غالبا در آرزوی تصاحب دانشهاشرکتبابت آن در نظر گرفته شود. 

در مواردی که مربوط به یک فناوری زیربنایی می شود، و به آن ها کنترل کامل و حاق بهاره منادی از    

 آن را می دهد. بسیاری از کاربرد های مورد نظر

  نیز به صورت زیر تعریف می شود:  "همکارییک  نسبت به تعهد"دو دسته بندی 
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به گونه "های پایهفناوری"معنای توسعه  ت به. این شکل از تحقیقاتحقیقات پیش رقابتی -

مشاتری مای   یک شوند. تبدیل های کاربردی خود به برنامهحامیان است که با تامین مالی ای 

هاا و  گروهای از شارکت  در قالاب   ان،یک حامی مالی باشاد اماا غالباا مشاتری    به تنهایی تواند 

د، نمتعددی وجود داشاته باشا   یکنندههای مشارکتشوند. اگر شرکتسازماندهی میموسسات، 

بنیاادی باه رقابات     هاای پژوهشاز  منشا گرفته های کاربردیبهره گیری از برنامه توانند بایم

بپردازند و به این دلیل است که به این همکاری از طریق قانون ضد انحصااری اجاازه فعالیات    

تحقیقاات پایش رقاابتی،     مثال خوب در توسعه فناوری تولید با اساتفاده از  داده شده است. یک

را فنی تولید محصوالت توانند این دانش ها میاست؛ شرکت محصوالت غذاییتولید  مربوط به

کنند، با یکدیگر که به بازار روانه می خروجی نهاییبه اشتراک گذاشته و با این حال در طراحی 

 باا دهاد کاه   اجازه را می کنندگان اینبه رقابت بپردازند. اندیشه تحقیقات پیش رقابتی به رقابت

 بهره ببرند.  مشترک، از هزینه ها و زمان صرفه جویی شدههمکاری در تحقیقات بنیادی 

. در این مورد، محققانی از دانشگاه گیرندکه در دانشگاه انجام می مشترکیتحقیقات  -

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

کنناد  می یها خورد را درگیر چنین تحقیقاتگیرد. دلیل این که شرکتو یک دانشگاه صورت می

تواناد بارای   ند و این امر مای این است که آن ها می توانند با تکنولوژی پیشرفته در ارتباط باش

 پژوهشی و دستاوردهای جدید باشد. انتشارات ، سرشار ازهادانشگاه

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

تابعاه صااحب    یهاشرکت ایمورد دانشگاه  نیدر ا .off-Spinیا  1Out-Spinهای شرکت (1

دانشی را تولید  کیستماتیس کردیرو کبا یتوانند  یم هادانشگاهشوند.  یمانحصاری  نیدانش ف

تر موثرتواند بسیار موردی که می. شود یساز یتجار های گوناگونید به شیوهتوانیکه م نمایند

                                                      
1 Spin-Out or Spin-off 
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 جااد یاز منافع به ا محققان را با اختصاص سهمیاست که  نیا دانش باشد، یگذاراز به اشتراک

 شیاز پا  یهاا ابتکار عمل جهید در نتنتوانیها ماسپین اوت. نمودها ترغیب  Spin-Out نیا

 شارفت یپ یفقاط بارا   هک تشکیل شوند یقاتیتحق بر اثرکه به طور ناخواسته نیا ایشده و  نییتع

ساهامدار   کیا معماوال   ،یجزئا  ای یشرکت تابعه آن به طور کل ای. دانشگاه گیردیعلم انجام م

، اندبودهی در این زمینه موفقاگرچه در بسیاری از موارد محققان و مبتکران، مدیران بسیار است. 

از  ید باود. برخا  نا نخواه دیا شارکت جد  مادیره اجرایای   أتیا ه افراد یکی ازاغلب  انمحققاما 

 یماال  یکه دولت حاام  یقاتیاز تحق یاقتصاد یایهستند که کسب مزا یمدع وزهن انیدانشگاه

اساتفاده  ماورد   دیا با قابل بهره بردای است،که  یاست. هر چند، دانش فن یراخالقیآن باشد، غ

 بازار است.  سمیاز آن استفاده از مکان یروش بهره بردار نی، و بهترواقع شود

 سایر ایخود ) یانامه انیپا یهاکه پروژه ها، افرادی هستندتکنواستارتر .1پیشگامان فناوری (2

خاود   یهاشرکت یهیندارند( به عنوان پا یوندیپ یدانشگاههای با آموزش یکه حت ییهاپروژه

مجاوز  در ایان راساتا،   از دانشگاه  ایو شوند یمانحصاری  یکنند و صاحب دانش فنیاستفاده م

شاده توساط    جااد یا یهاا شاز ارز یمعناو  تیکنند. اگر دانشگاه صاحب حقوق مالکیکسب م

دانشاگاه وجاود نخواهاد داشات. هار چناد،        یبارا  یفاور  یماال  یایا تکنواستارترها نشاود مزا 

ی ورآاز خدمات فن ایبا دانشگاه شوند  یقاتیتحق یهاتوانند بعدها وارد قراردادیتکنواستارترها م

 بهره مند شوند. آن،  یاو مشاوره

 جاه ینت نسابت باه یاک    تعهاد "نه با  ،دانشگاه باو تکنواستارتر ها  های اسپین اوتشرکت نیب یهمکار

 ریغ یهمکار کی اًغالبو  کندیم دایپو هم خوانی ارتباط  "نسبت به یک همکاریتعهد "و نه با  "خاص

شارکت  یاک  در  یتیکه ماوقع  تحصیالت تکمیلی انیدانشجوبه واسطه آن ساختارمند است  ریغ ،یرسم

                                                      
1 Techno-Starters 
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. نمایندیم ائهارهای خالقانه و بدیعی را علمی و تخصصی و ایده یهامشاورهاند،  دانشگاهی کسب نموده

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

 

 دانش فنی سازماندهی همکاری ها و تجاری سازی 2-5

، و برای به چهار تیم کاری تقسیم نمودتجاری 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

و نشاریات،   وب ساایت، انتشاار بروشاورها    : طراحای مانناد  های بازاریابی عمومیفعالیت -

منجر باه   ، و دیگر فعالیت هایی کهگردهمایی ها، میزبانی از سازماندهی رویدادهای دانشگاهی

و پیوناد باین آن هاا و     گردیاده ارتباط باا آن هاا    تقویتشرکا و مشتریان احتمالی و  شناسایی

 . نمایدمی  و تحکیم دانشگاه را حفظ

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

 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 ها؛ 

o  ،حقیقات پیش ، تحقیقات مبتنی بر تقاضا یا تعقد و اجرای قراردادهاب. تهیه پیش نویت

 رقابتی؛ 

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

 های فناوری و غیرهالت دانشگاهی در پارکتسهی

 در ایان راساتا   .ی تولیودی هوا شورکت برای  فعالیت های مربوط به انتقال فناوری -

 د سواالت خود با دانشگاه تماس بگیرند،توانند در مورهای کوچکتر یا سایر مشتریان میشرکت
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 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 وهای پژوهشی خاصی را انجام پروژه

شایوه   و دانشگاه های علمی و تخصصیاز فعالیت انتقال فناوری باید دانش مناسب و به روزی 

 ، داشته باشد. ارائه آنها

های بازاریاابی یاک   فعالیتجذب بهترین و نخبه ترین دانشجویان و هیأت علمی.   -

محادود نشاده و دانشاگاه    فنای  دانشگاه به مشتریان و شرکا در ایجاد و تجاری ساازی داناش   

ز این رو، تیم بازاریابی ممکن اسات باه   پردازد. ابه رقابت میجذب بهترین افراد همننین برای 

موسسااات دانشااگاهی از طریااق وب سااایت، تبلیغااات، مشااارکت در رویاادادهایی کااه در آن  

دورهیابند، اجارای  از تسهیالت دانشگاه آگاهی می کنند وبا دانشگاه دیدار می نخبه دانشجویان

 . پژوهشی نیز مساعدت نماید های آموزشی 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 -

 ؛مجوز الف. مناسب برای صدور یا فروش

 ب. مناسب به عنوان یک موضوع سرمایه گذاری جدید؛

 .پ. نامناسب برای تجاری سازی

 لکیت معنوی.مسائل مربوط به ما -

اختراعات واسطه به فنی خلق شده در مورد چگونگی حفاظت از دانش  هایی رااین تیم، توصیه 

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

هاای  اعطای مجوزهای الزم، پیگیریو  اختراعات و ابتکاراتثبت  خصوص اقدامات الزم جهت

 . مورد نیاز را انجام دهد

 های جدید و مبتکرانه و جاذب ارائه ایده مسوول فعالیت های مربوط بهتیم تکنواستارترها.  (3

کارآفرینی های هستند، همننین جهت یکپارچگی و هماهنگی آموزشهای جدید گذاریسرمایه
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اسپین دار به عنوان سهامند نتوامی رها. تیم تکنواستارتنیز 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

ضمیمه دانشاگاه کاه باه شارکای      هایزمین ها و ساختمان کنترل و پیگیری مسائل مرتبط با  -

 شود؛ شناخته شده اجاره داده می

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

 هاو ساختمان هامدیریت امالک و مستغالت شامل تهیه، نگهداری و مدیریت زمین -

آورناده  ای کارآفرینانه دانشاگاهی، و پدید ههای شکل دهنده فعالیتدر پایان این بخش، اشاره به جریان

در این فصل ذکر شد، محسوب گاردد و  پیش از این، ننه ای بر آخالصهتواند ی نسل سوم میهادانشگاه

 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 باشاد. اگار پااداش ماالی وجاود      اسپین اوتبرای محققان فردی که منبع  .مالی انگیزش -

شارکت اساپین   به یک فنی ای برای جبران زحمات موجود در انتقال دانش نداشته باشد، انگیزه

 اوت، وجود نخواهد داشت.

 ترغیب آنهاا باه  ، با هدف برای دانشگاهیان و دانشجویان دهنده برنامه های آگاهی -

 .پژوهش در امر و موفق در خلق ثروت تجاریهای گزینه

 .ها و موسساتپشتیبانی از دانشکده -

تجواری  امکوان  کوه  فنوی   دانش در زمینه هر نوعو فعالیت  ، شناساییارزیابی -

 .داردسازی 
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  کارآفرینانجریان 

یافتن جهت  اییک دانشگاه هستند که با هدف صریح، روشن و آگاهانهفقط تعداد کمی از دانشجویان در 

عمومااً  شاوند. هماین امار    توانند بر اساس آن شرکت خود را شروع کنند، وارد دانشگاه میب موضوعی که

هاای  دهناده و رقاابتی و همنناین فعالیات     های آگاهیکند. برنامهبرای اساتید دانشگاهی هم صدق می

 مثمر ثمر باشد. هنانکارآفری هایجریانبتواند در شکل گیری  آموزشی باید در دانشگاه شکل بگیرد که

 

 جریان پشتیبانی 

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

هاا و  ایدهگیری های توسعه، و  تسهیالت الزم جهت شکلفراهم آوردن فضای کار، دفاتر و یا مکان -1

و اشاتراکی باشاد. در ایان    ، که می تواند با مدت زمان محدود یا اجاره ای کارآفرینانه اقدامات نوآورانه و 

صورت افرادی که یک مکان را به اشتراک گذاشته اند، می توانند تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند 

 و از مشاوره یکدیگر بهره مند شوند. ارزش چنین مشاوره ای به اندازه مشاوره یک متخصص است.

 هماه  مانند دانشگاه، تکنواستارترهای و پ هااستارت آپشتیبانی حرفه ای: عالوه بر انتقال تجربیات،  -2

 مالکیات  حقاوق  باازار،  تحقیقاات  و بازاریاابی  مانناد  موضوعاتی در تخصصی مشاوره به نیاز کارآفرینان،

 اولیه مراحل د. درنسایر موارد، دار و تدارکات کیفیت، مدیریت گزارش دهی، و مدیریت مالی، امور معنوی،

 الزم است ابتدایی مراحل در حداقل و دارند مشکل هزینه این مشاوره ها پرداخت در بنیانگذاران شرکت،

 . از این خدمات استفاده نمایند رایگان صورت به

 یبحث شد، اساتارت آپ هاا ما    قسمت قبلکه در  نامتخصص یبانیعالوه بر پشت رهبری: وهدایت  -3

نوشاته آورده   کیا در  1الک جانساون . بهره مند شوندبا تجربه  نانیکارآفر رهبریتوانند به طور عمده از 

 و ایان  کنند یعمل م فیضع جزئیات کاری، تیریو در مد زود خسته می شونداغلب  ،نانیکارآفر"است: 
                                                      

1 . Luke Johnson 
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ها ندیکه از فرآ کندرا استخدام  قیدق یفرد عقالئی، الزم است انگذاریبن کی. ی استهر کسب و کارنیاز 

 یکنند م یمردم فکر م اغلباست که  ییها تیفعال دسته از آن یو رهبر تی. هدا"ببرد تلذ کاغذبازیو 

 .شود یتخصص محسوب م کیخود  ،خوب رهبریانجام دهند، اما  یگونه آموزش چیتوانند بدون ه

ارشاد و   یخاود )کارشناسا   ینامه هاا  انیاز پا اغلب کسانی هستند کهتکنواستارترها : پشتیبانی فنی -4

فرایناد  از  یبخشا  نیا کاه ا  ازآنجاا کنند.  یاستفاده م شانیهاشرکت یبرا ی( به عنوان منابع فنیدکتر

دارند  لیاتم انیاز دانشگاه یاری. بسردیگ یبابت آن صورت نم یآن ها است، پرداخت تشکیل کسب وکار

 .از تکنواستارترها ادامه بدهند یشخص تیکه پت از خروج از دانشگاه هم، به حما

باه   زیا چ چیها و  کند یم قیتکنواستارت را تشو "کارخانه" انیچهار جر ،مثبت غاتیتبلتبلیغات:  -5

 باعاث جاذب  تواناد   یموفاق ما   یدر مورد تکنواستارترها غی. تبلآمیز نخواهد بود تیاندازه موفقاین 

 شود. یمال یکمک ها

 جریان مالی 

دانشاگاهی   )پیشاگامان فنااوری(   ها و تکنواساتارترهای آپگذاران غیر رسمی برای استارتوجود سرمایه

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

گاذاری غیار رسامی    توانند منتظر بمانند تا فرهناگ سارمایه  نمی هادانشگاهشود، بحثی نوپا محسوب می

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

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

 صندوق سرمایه گذاری دانشگاه .1

گاذاران و  هاای دانشاگاهی باا سارمایه    جلسات هماهنگی و برقراری ارتبااط باین اساتارت آپ    .2

غیر رسمی خارج از دانشگاه، ارائه دهند. دانشگاه باید با دقت به انتخاب گذاری مخاطبان سرمایه

ای و جدی بپردازد، که تنها هدف مالی نداشته و به ارتقای یک گذاران غیر رسمی حرفهسرمایه

 شاخه علمی و صنعتی نیز تا حدودی متمایل باشند. 

 .آورندآپ ها فراهم می هایی که وام های معوقه را با شرایط مطلوب برای استارتصندوق .3
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 اوت  نیاسپ یهاو شرکت  یفناور شگامانیپ یمال نیتام  2-6

تامین کنندگان مالی اقدامات مخاطره آمیز اولیه، یعنی دسته سوم مشارکت کنندگان در پیشبرد دانشاگاه  

نسل سوم، اصوال افرادی هستند که به کمترین میزان توسط کارکنان و پیشگامان فناوری شاناخته شاده   

اکثر پیشگامان فناوری کار خود را با اندیشیدن در مورد کاال یا محصولی که می خواهند خلق و   هستند.

و بازاریابی چیازی    تجاری نمایند، آغاز می نمایند. این امر چیزی است که آنها در انجام آن مهارت دارند

دانشاگاهی فاصاله دارد و بسایاری از    از زنادگی   "امور مالی و سارمایه ای "واژه  است 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 نیاز دارد اما با رشد و گسترش آن باه  یک سازمان جدید معموال در مراحل اولیه به بودجه و 

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

دارد، بلکه این امر به شیوه هایی که منابع مالی تامین می گردد نیز وابسته اسات. بناابراین بگذاریاد باه     

سازمان و میزان سرمایه و شیوه های تامین ماالی مخاتص هار مرحلاه نایم نگااهی        مراحل توسعه یک

 بیاندازیم.

شیوه های متعددی برای توصیف مراحل رشد و توسعه یک سازمان وجود دارد، با در نظر گرفتن ادبیاات  

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

ی هاا شارکت این مرحله هم برای پیشاگامان فنااوری و هام     :طراحی یا بذرپاشیمرحله  .1

اسپین اوت، دربرگیرنده طراحی محصول یا کاال و امکان سنجی آن با توجه به بازار مای باشاد.   

آیا باه دنباال کاارآفرینی    "این مرحله خالقانه، بسیار مفرح و همراه با چالش های درونی است: 

پیشگامان فناوری این مرحله به سرمایه اندکی نیاز دارد. آنها درامد خاود را  . برای "برویم یا نه؟

، و تنها چیازی  ا بخشی از یک پروژه دانشگاهی استبه عنوان یک دانشجو دارند، طرح فنی آنه

هاای  که نیاز دارند، سرمایه جهت آزمایش کاال جهت ورود به بازار و جست و جو در زمینه بحث

تواناد  باشد. در مرحله طراحی، هنوز این امر که آیا شرکت میین دست میسرمایه معنوی و از ا
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ای از ابهام قرار دارد. این مرحلاه باا نگاارش یاک طارح      پیشروی نماید نامعلوم است و در پرده

یابد و با تصمیم سازمان مبنی بر پیشروی در این راستا یا عدم پیشروی دنباال  تجاری پایان می

 گردد.می

یاباد،  : در طول این مرحله، یک نمونه اولیه تجاری توسعه مییا کاشت بذر مرحله توسعه .2

های بازاریاابی و اقادامات تبلیغااتی     رسد، پیمایشملزومات اخذ حق امتیاز انحصاری بانجام می

های اولیه تعیاین  گردد، مقتضیات تبلیغات فراهم شده و زمانی برای صحبت با مشتریانجام می

گردد. ممکن است در این مرحلاه سارمایه   شرکت و امکانات تولید تامین می شود. تیم تولید،می

ها و مخااطرات زیاادی قارار    در معرض ریسکاولیه قابل توجهی مورد نیاز باشد و این سرمایه 

مساتمر و فاروش   با دستیابی به تولید زیرا هنوز هیچ سودی حاصل نشده است. این مرحله دارد 

 رسد.محصول، به پایان می

ی نوبنیاان، نوپدیاد،   هاا شارکت هاا  )ساایر معاادل   1مرحله استارت آپ/ کارآفرینی نوپوا  .3

(: پت از آنکه کارآفرینان، کااال یاا محصاول خاود را خلاق      باشدمی کارآغازگران، نو بنیادگران

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

ن شارایط نیاز خطار    باشد. با این وجود در اینیاز می بیشتری افراد بیشتر، به سرمایهو استخدام 

وسط یا باال است. در این مرحله، ساود و منفعات بسایار محادود اسات و اگار       گذاری متسرمایه

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

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

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.

ا نگرانی های ابتدایی و زودگذری که ناشی از : در این مرحله، شرکت یا موسسه بمرحله رشد .4

-ای خاود را بااز  روند رشد می باشد، رو به رو می شود. در این مرحله موسساه بایاد باه گوناه    
                                                      

1 Start- Up Phase 
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سازماندهی نماید، از حالت تک تخصصی و تک محصولی حرکت کند، سبک مدیریت خود را در 

ریزی حرفه ای، باا عطاف   امههای روشن و معین، برنای با مسوولیتراستای یک سازمان حرفه

ای به کیفیت، دستیابی به اهداف، و توسعه فروش ساازمان، تقویات نمایاد. انگیازه     توجه حرفه

خارج کردن سازمان از حالت تک تخصصی و تک محصولی، جایگزین تخصص گرایی و انجام 

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

خوبی به دست خواهد آورد، اما پیرو این روند سرمایه و بودجه کاری مورد نیاز نیز گسترش مای 

های بیشتری را ایجاب خواهد نمود، جریان نقدی حاصل حتی با وجود گذارییابد و لزوم سرمایه

رساد کاه   یک مرحله رشد خوب و موفق منفی خواهد بود. این مرحله هنگامی به سرانجام مای 

سسه به خوبی استقرار یافته، وام ها پرداخت شوند و بازگشت سود سرمایه قابل قباول باشاد.   مو

ای در این مرحله به طرز معنادار و قابال تاوجهی نسابت باه ساایر      خطرات و تهدیدات سرمایه

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

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

: در مرحله بلوغ ممکن است موسسه هم چنان در حال رشد باشد. در این مرحلاه  مرحله بلوغ .5

، خوب و مساعد خواهد باود؛  هابدهیها و سابقه مالی موسسه به ویژه سوابق مربوط به پرداخت

های خود را بازپرداخت نمایاد. در  تامین مالی نموده و وامتواند خود را در این مرحله شرکت می

ها و اقاداماتی از قبیال صاادرات، تناوع محصاوالت و ابتکاار و ناوآوری در        این مرحله، فعالیت

ریزی خواهند شد. مرحله بلوغ می تواند تا ابد ادامه پیدا کند اما ممکان  محصوالت پیشین، پایه

وسسات و تشکیالت تجاری خریداری شوند. بسیاری از ی نو بنیان توسط سایر مهاشرکتاست 

ی نوبنیان نیز پیش از آنکه به مرحله بلوغ دست بیایند، توسط سایر موسسات خریداری هاشرکت

 می شوند.
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خاااااااانواده 
 بنیانگذاران

سااااااارمایه 
 پرمخاطره

 دره مرگ

فااااروش یااااا 
 عمومی شدن

مقاادار ساارمایه  
 موردنیاز

 فاز بلوغ فاز رشد آپفاز استارت توسعهفاز  فاز طراحی

 زمان

 هااوت: تأمین مالی تکنواستارترها و اسپین2-2شکل 
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 ی نسل سومهادانشگاهمسیر پیش روی  3

 ریزی استراتژیک دانشگاه نسل سوممدل برنامه 3-1

هاای  لفهؤجدیدی شده ایم که سرعت، تغییر و پینیدگی از مهمترین م دنیا در حال تغییر است، وارد قرن

های مدیریتی نیز باید متناسب با آن تغییر و سیستم اندظهور یافتههای جدید تکنولوژی. اصلی آن هستند

کنند. این تغییر پارادیم فضای کاماًل جدیدی برای کساب و کاار خلاق کارده اسات. از ایان رو یکای از        

این است که  ،های مختلف را به خود جلب نمودههای اخیر توجه پژوهشگران حوزهدر سال موضوعاتی که

ها به دنبال این سازمان توانند برای خود ارزش اضافی ایجاد نمایند. به عبارت دیگر،ها میچگونه سازمان

وده و آن را حفظ های موجود مزیت رقابتی برای خود ایجاد نمهستند که بتوانند در عین استفاده از فرصت

نمایند. مطالعات نشان داده که عوامل مختلفی از جملاه عوامال محیطای، مناابع ساازمانی، و همنناین       

از سویی  .استها و منابع انسانی بر روی کارافرینی و خلق ثروت در سطح سازمان ها تاثیرگذار توانمندی

مهمای اسات کاه نقشای محاوری در      دیگر، فرهنگ و رهبری سازمانی از جمله عوامل و منابع سازمانی 

ها نقش برای رسیدن به این اهداف دانشگاه د.ی رسیدن به اهداف خود بازی می کنکمک به سازمان برا

ریازی بارای   نیاز مبرمی به برنامه -توسعه یافته یا در حال توسعه-هر کشوری محوری را بازی می کنند.

بیت نیروی کاار متخصاص موجاب شاده اسات در      ها در ترقش اساسی دانشگاهنهای خود دارد. دانشگاه

کمبود منابع مالی و  .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 

ها در قرن حاضار شاده اسات. باه     های دانشگاهباعث تغییر کارکرد ، شرایط کنونیرود. از سوی دیگرمی

مراکازی   بیشاتر،  شود، بلکهی نگاه نمیآموزشها دیگر فقط به عنوان مؤسسات به  دانشگاه عبارت دیگر،

ریزی راهبردی منسجم و امروزه داشتن یک برنامه شوند.  از این رو،محسوب می نوآوریش و برای پژوه

 ها محسوب می شود.برای همه دانشگاه ینیاز مهم ،فراگیر

هاای ساریع و   کنند و باا پیشارفت  ها نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت جوامع مختلف بازی میدانشگاه 

هاا را  دانشگاه تر شده است.روزافزون در سطوح مختلف زندگی اجتماعی و تکنولوژیکی، این نقش پررنگ
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ی نسال  هافلسفه دانشگاه گفتیم که درکنند. تقسیم بندی میبر اساس کارکردی که دارند به چندین نوع 

هاای  پاژوهش  ، انجاام هاای نسال دوم  دانشگاهدر  و دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص اول، نقش

،مراکز تولید و انتقاال  نوآوریهای مولد های نسل سوم به عنوان دانشگاه. در نهایت، دانشگاهکاربردی بود

 .شاود ها میها باعث ایجاد تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهاین ویژگی روند.دانش به شمار می

ها در نسل اول و تعداد محدودی از آنها در نسل دوم به سر مای برناد و هناوز    بیشتر دانشگاه درکشور ما

اصلی تمرکز  ،شدهمانطور که به آن اشاره  .ها در ایران به طور جدی مطرح نشده استنسل سوم دانشگاه

از این رو، رسیدن به این اهاداف نیازمناد    .استفرینی و ایجاد ارزش آهای نسل سوم بر روی کاردانشگاه

 .باشدبرنامه راهبردی شفاف و جامع می

دهنده بازیگران اصلی دانشگاه نسل سوم )دانشجویان و اعضای هیاأت علمای(،   نشان 1-3شکل ساختار 

ریازی اساتراتژیک دانشاگاه    های دانشگاه )آموزش و پژوهش(، تعامالت آنها، منابع مالی و برناماه فعالیت

مبنای فلسفه دانشگاه نسل ساوم و باا درنظار گارفتن عالئاق باازیگران       است. این چارچوب مفهومی بر 

مختلف و نقش آنها در توسعه دانشگاه طراحی شده است. از سوی دیگر، رویکرد اصلی دانشگاه نسل سوم 

های ناوین  ایجاد توسعه نه تنها در حوزه پژوهش بلکه تبدیل شدن به عنوان مرکزی برای انتقال فناوری

یندهای آموزش، پژوهش و نوآوری را با هم ترکیب نماید. هر بخش از ایان مادل تاأثیر    می باشد که فرا

ریزی استراتژیک دانشاگاه  ای بر روی سایر عناصر مدل دارد، با این حال، تأمین مالی و برنامهکنندهتعیین

بعاه را  گیری بلندمدت دانشگاه و واحدهای تاکند که جهتنقش اصلی و محوری را در این مدل بازی می

( و منابع R&Dهای پژوهش و توسعه)کند. از سوی دیگر، ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بخشتعیین می

رود. همننین، عالوه بار کارکردهاای آموزشای و    مالی خارجی نیز از عناصر اصلی این مدل به شمار می

اسات کاه در ساطح     های نوینیهای دانشگاه نسل سوم استفاده از فناوریپژوهشی، هدف اصلی فعالیت

 یابد.دانشگاه توسعه می
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 : ساختار مدل دانشگاه نسل سوم1-3شکل 

بوده است، با این  علمیو انتقال یکسری مفاهیم  آموزش ها صرفاًموریت اصلی دانشگاههرچند تاکنون مأ

های صنعتی و تجاری و انجام پروژه علمیحال، در عصر جدید دانشگاه دیگر فقط مکانی برای یادگیری 

و توسعه یک ی گذارمولد اصلی سرمایهکند که تربیت میای به گونهنمی باشد بلکه نیروی انسانی را 

تا به است ریزی استراتژیک نیازمند برنامهها جامعه محسوب شوند. حرکت به سمت این نوع از دانشگاه

 ها در رسیدن به اهداف راهبردی خود کمک نمایند.دانشگاه

 اجرا و ارزیابی دانشگاه نسل سوم 3-2

 مدیریت تغییر3-2-1

( مهاجرت کنند، 3GU( به دانشگاه نسل سوم )2GUهایی که قصد دارند از دانشگاه نسل دوم )دانشگاه

هایی است که در تضااد باا تفکار فعلای     نشگاه نسل سوم دارای ویژگییک نبرد دشوار در پیش دارند. دا

های هایی که باید برای نسلاید متقاعد شوند ارزشدوم است و اعضای جامعه دانشگاهی بدانشگاه نسل 

ای متاوازن و دقیاق   زیادی حفظ شوند، الزم است که تعدیل و تکمیل شوند. رئیت دانشگاه بایاد برناماه  

اتخاذ کند، درغیر این صورت، تالش برای ایجاد تغییرات عقیم و بای حاصال خواهاد    برای این مهاجرت 

محیط کسب و کار

تکنولوژیهای
نوآورانه

پژوهش و 
انتشارات

اعضای هیأت 
علمی

تدریت

دانشجویان

تأمین مالی دانشگاه و 
 ریزی استراتژیکبرنامه



 

 

57 

کند. مدیریت تغییر به خودیِ خود، یک تخصص اسات. پایش از حرکات باه     ماند و همه چیز را بدتر می

 دهیم.سمت مهاجرت از دانشگاه نسل دوم به سوم، ابتدا چند تجربه کلی را در اختیارتان قرار می

اندازه مدیریت تغییر دشوار است، یک ویژگی مهم اجرای موفق دانشگاه نسال ساوم. ماارک     چند چیز به

و ظااهراً لُارد   « آیاد من همه جوره موافاق پیشارفتم اماا از تغییار خوشام نمای      »در جایی گفته:  1تواین

تغییر، خانم، تغییر؟ ولی همه »وقتی ملکه ویکتوریا پیشنهاد تغییراتی را داد، در جوابش گفت:  2پالمرستون

با این تاریخنه طوالنی و رسوم جا افتاده، هام اکناون   « چی همین االنش هم به اندازه کافی بد نیست؟

 ی بسیاری از دانشگاهیان است.ها مشخصهنیز این نگرش

به یک سازمان نگاه کنید، نگرش « ترپاییندیدگاه از » هرچه ین است کهها هم؟ تصور غلط معمول، اآن

ماردُم آرزوی تغییار را دارناد، فقاط     »ی حسی است، یعنای  ناپذیرتر است. تغییر، یک مسألهمردُم انعطاف

اینکه مردُم تا چه حد تمایل دارند تغییر کنند، بستگی بسیار زیادی «. خواهند که کسی تغییرشان دهدنمی

 مدیریت تغییر دارد. این پژوهش نشان داد که در کل سه نوع کارمند وجود دارد:به 

 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

شرکت یا « محیط»های تطبیق آن با تقاضای ناشی از پویایییک شخص، یا یک بخش و 

اهداف بلندمدت تغییریافته یک سازمان تعریف کرد. به چنین افرادی الزم نیست برای تغییر 

اش را دارند و دغدغه مدیریت این است که جلوی منحرف شدن انرژی ها انگیزهانگیزه داد، آن

ایند تغییر همراستا نماید. معموالً این گروه از افراد که ها را با اهداف فرها را بگیرد و آنآن

 دهند.درصد از جمعیت را تشکیل می 20الی  10گرایش به تغییر دارند، کوچک و حدود 

  افرادی که تمایل به تغییر دارند، یعنی به طور مشهودی عالقمندند که با تغییراتی همراه شوند

یا اهداف بلندمدت تغییریافته، این تقاضا را در « یطمح»های که سازمان با استفاده از پویایی
                                                      

1 . Mark Twain 

2 . Lord Palmerston 

3 . self- adjusting 
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ها ایجاد کرده است. این شرایط مربوط به تمایل منفعل )پذیرا( است، به معنی اعتراض آن

نیست، بلکه آمادگی برای انجام کار، در صورتی است که شخص دیگری ابتکار عمل را به 

ها را ا، تمایل به تغییر دارند. گرایش آنهدرصد آن 80تا  60دست بگیرد. اکثر مردم، یعنی بین 

ایده این تغییر از من نبود، اما آدم معقولی هستم و »توان در قالب این جمالت خالصه کرد: می

شوم، حتی اگر دهم و در نهایت با آن همگام میای داشته باشید، گوش میاگر استدالل منصفانه

 «مجبور به فداکاری شوم.

 غییر ناتوانند، اساساً نگرش مخالف هرگونه تغییری دارند و یا حتی افرادی که در برابر ت

خود بازگردند. هرچقدر هم دالیلی برای تغییر یا هر تضمینی به « اجداد»عالقمندند به دوره 

ها ارائه شود، این کارمندان یا مدیران مقاومت، یا از عمد برای نشینی شخصی آنرغم عقب

درصد از مردم  20الی  10گروه هم در اقلیت قرار دارند و حدود  کنند. اینتغییرات کارشکنی می

 گیرند.را دربر می

« متمایل به تغییر»توانند در گروه اگر فرایند تغییر بد مدیریت شود، افرادی که توانایی تغییر را ندارند، می

ایان تغییار، باا     نفوذ کنند، یعنی یک اکثریتی مخالف تغییر خواهند شد و در اینصورت باه احتماال زیااد   

شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، اگر فرایند به خوبی مدیریت شود، اثر نفوذ گروه ناتوان از تغییر 

 شود.کم می

های بسیار مختلفی نسبت به تغییر هستند. تمایال کارمنادان باه    ها ترکیبی از تمایالت و گرایشسازمان

های معمول در مدیریت این اسات  شود. یکی از غفلتداده میها ای است که به آنتغییر، به اندازه انگیزه

شاوند، زیارا   های خوب شنیده نمیبرداری نکند. ایدهکه این مخزن گرایش به تغییر را آنقدر که باید بهره

پرداز به شکل مزاحم کند. با افراد ایدهها سؤال نمیهیچ امکانی برای شنیده شدن ندارند و هینکت از آن

 «.شود که مزاحم روند معمول کسب و کارندوعی صدای اضافی زمینه برخورد میمانند ن»و 

 مدیریت تغییر موفق، به سه عامل بستگی دارد:

 اینکه به اصطالح پتانسیل تغییر در وضعیت اولیه، تا چه حد باال باشد؛ 
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 تغییر اجرا شده است؛« خوب»های مدیریت تا چه حد ویژگی 

 اسب برای شرایط خاص.انتخاب یک استراتژی تغییر من 

 
 پتانسیل تغییر در وضعیت اولیه 1-3جدول 

 وضعیت پتانسیل تغییر:

 باال پایین

 نبود اطمینان در مدیریت  وجود اطمینان بسیار زیاد در مدیریت 

 ارتباطات داخلی ضعیف  ارتباطات داخلی خوب 

  ها غیرشفاف یا به شکل ناصحیح بیان استراتژیاهداف و
 اند.شده

 اند.ها شفاف هستند و خوب بیان شدهاهداف و استراتژی 

 استراتژی تدافعی  استراتژی مهاجم 

 های فرهنگ مشارکت ضعیف، فرهنگ غیرهمگن، یا فرهنگ
 مختلف

  فرهنگ مشارکت متحد قوی، افراد به شرکت خود افتخار
 کنند.می

 یا ضعیف شرکتی بد وجهه  ی خوبی دارد.شرکت، وجهه 

 ساختار سازمانی نامعلوم یا پینیده  ساختار سازمانی قابل درک 

 گیری، سازمان، بخشی از نهاد بزرگتری است و برای تصمیم
 وابسته به دیگران است.

 گیری مجزا دارد.سازمان مستقل است یا قدرت تصمیم 

 ی موفقی دارد.سازمان، گذشته   جوان و پویاسازمان 

 نتایج عملکرد متوسط  .نتایج عملکرد عالی یا بسیار ضعیف است 

 

خالصه شده است. اگار   1-3جدول های وضعیت اولیه است. عناصر آن در پتانسیل تغییر، یکی از ویژگی

تر این است که آن را از طریق حاذف تنگناهاا و حال مساائل احتماالی      پتانسیل تغییر کم باشد، عاقالنه

أثر نساازد.  های مؤثر را شادیداً متا  اش گرایش منفی، افزایش دهیم تا فعالیتموجود در گذشته که نتیجه

رود. چنین صلح ظاهری، با شروع فرایند تغییر و آغاز گزندگی عوامل پتانسیل کم، به سرعت از باین مای  

شود معیاری اگر مدیریت از مسائل حل نشده و درنتیجه پتانسیل کم برای تغییر خبر نداشت، پیشنهاد می

 بهبود آن باشد.را اجرا کند که بتواند نمایانگر پتانسیل تغییر و درصورت لزوم، 
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زیادی به انگیزه دارد. اگر مردُم به اهداف تغییر اعتقاد  ارتباط( 1-3جعبه های مدیریت تغییر خوب )ویژگی

داشته باشند، تمایل دارند راه زیادی بروند تا تغییر را محقق کنند، حتی اگر به قیمت فدا کاردن برخای از   

 ها باشد.منافع شخصی آن

 

 تغییر« خوب»های یک رویکرد مدیریت ویژگی 1-3جعبه 

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  .4

 شود.تغییرات بطور کامل، با بازخورد صد درصدی برای تمام افراد مرتبط، اجرا می .5

شود. در برخی معیارهای تفسیری خودشان  داده میبه همه میدانِ کافی برای ایجاد تغییر  .6
 سپت مدیر باید نوعی چارچوب را مشخص کند.

 ها است.های مدیریت ضعیف تغییر، دقیقاً عکت این ویژگیویژگی

 

اهداف بلندپروازانه، مانند تحقق چگونگی مرکز فعالیت یا دانشگاه نسل سوم، انرژی مثبت زیاادی را آزاد  

گیرند و افرادی که تمایال  هایی را افراد دارای گرایش به تغییر، به سادگی به عهده میکند. چنین ایدهمی

شود. این ارتباطاات  به تغییر دارند، نیز از آنها حمایت خواهند کرد، این امر باعث ایجاد ارتباطات خوب می

از یک تغییار بازرگ بارای    قبل  ،آلشکل گرفته باشد. 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 

ولی، مطابق گفتاه  «( دانیمما از قبل پیامد آن را می)»مدیران چنین فرایندهایی را به دیده تحقیر بنگرند 

ریزی خوب هدایت شاده،  امهیک فرایند برننتیجه «. است ریزی همه چیزبرنامه هیچ نیست، برنامه»مائو: 

جهت تحقق بخشیدن اهداف و فرایند تغییر پات از آن اسات،    کنندگان برای عمل دراغلب تعهد شرکت

 تر از شرایطی است که در آن چنین درک معمولی وجود نداشته باشد.که بسیار آسان

                                                      
1 . overpacked 
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برای انتخاب استراتژی تغییر، باید ابتدا اهداف فرایند تغییر را تحلیل کرد. این اهداف ممکن است تدافعی 

دهد که سازمان با محیط خود توازن برقرار نکرده باشد، یک یا تهاجمی باشند. هدف تدافعی زمانی رخ می

ه نشاود، وضاعیت از باد، بادتر     شکاف استراتژیک را باید بست. اگر نیاز به بستن این شکاف درنظر گرفتا 

خواهد شد. بستن شکاف یک استراتژی تغییر تدافعی است، زیرا زمانی که کامل شود، سازمان صرفاً وارد 

شود و به این معنی نیست که به مزیت رقابتی دست پیدا کرده اسات. وقتای مادیریت )اغلاب     رقابت می

توانناد بهتار پایش روناد،     رفتن کارها، مای رسد که علیرغم خوب پیش مدیریت جدید( به این نتیجه می

اساتراتژی تغییار   بایاد  اساتراتژیک،   توساعه کند و برای محقق شدن ایان  اهداف بلندپروازانه را معین می

تهاجمی را اتخاذ کند. سازمان به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی بر اساس یاک مادل کساب و کاار     

 ، سازمان بهتر و انگیزه بیشتر برای کارکنان و غیره است.های بازاریابی نوجدید، تکنولوژی جدید، روش

(. فرایناد تغییار باه    2-4جمی، رویکرد گام به گام اسات )جعباه    یک مثال معمول از استراتژی تغییر تها

کند. هر فااز کااری باا یاک فااز      شود که از کل به جز  حرکت میتعدادی مرحله یا فاز کاری تقسیم می

شود. بعد از فاز ارتبااطی، مادیر   تعیین شده و تغییرناپذیر همراه میزمانی از پیش ارتباطی به همراه منطقه

کند. این تصامیم آغاازگر فااز کاار بعادی      ناپذیری را اتخاذ میتنها برای موارد همان فاز تصمیم برگشت

ر، باه  است، و الی آخر. معموالً سه فاز وجود دارد: فاز اول، تعریف استراتژی، اهداف و مادل کساب و کاا   

عنوان خطوط اصلی ساختار سازمانی و فرهنگ مطلوب آن. فاز دوم، مرتبط با جزئیات سااختار ساازمانی   

های پروژه، متشاکل از کارکناان بارای هار واحاد ساامانی اسات. فااز ساوم، طارح           است که توسط تیم

 ساختارهای حمایتی و تفوی  کارها در سازمان جدید به کارکنان است.

 های استراتژی تغییر گام به گامویژگی 2-3جعبه 

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

گیری و آماده شدن برای فاز بعدی تصمیمپت 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
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 است. «هضم شده»

 باشد.مسوولیت کار/طرح در طول هر فاز با مدیر است و خودِ او مسوول وضعیتِ پت از تغییر می .4

شوند، مدیران ارشد بعد از فاز اول و سایرین در می این مدیران، در آغاز فاز بعدی منصوب .5
 فازهای بعدی.

 شود.آمادگی با جزئیات بیشتر برای فاز بعدی، به مح  پایان فاز قبلی، آغاز می .6

دهد که فاز نهایی کامل شود، یعنی درطول فرایند تغییر، هنوز تغییر واقعی، زمانی رخ می .7
 وضعیت قبلی برقرار است.

 

 

کنند، باید از استراتژی تهاجمی استفاده نمایند. هایی که از مدل نسل دوم به نسل سوم حرکت میدانشگاه

از آنجا که هیچ تهدید فوری برای بقای دانشگاه وجود ندارد، نیاز برای تغییر را، به ویژه در محیط سنتی و 

مدیران و دانشگاهیان بسایاری را در  توان درمیان گذاشت. رویکرد گام به گام، کار، به سختی میمحافظه

هاا در طراحای سااختار تفصایلی و     کناد، درعاین حاال باه آن    های کالن درگیر میفاز تحلیل و تصمیم

شاود. اساتفاده از   داده مای آزادی پارامترهای مورد استفاده، در حد دانشکده یا گروه مربوط باه خودشاان   

بَر است. این فرایند باه ظااهر کُناد، درصاد بااالیی از      رویکرد گام به گام، اغلب یک سال یا بیشتر، زمان

دارد. زمان الزم است تا افراد بیشتری درگیر و متعهد شوند. مزیت این اساتراتژی آن   به همراه موفقیت را

توان از ارتباطات و گفتگو برای وضعیت جدید استفاده نمود. وقتی فرایناد باه   است که درحال حرکت، می

های جدیدشان اه به مدل جدید تغییر یافت، نیازی به آموزش افراد برای کار در فعالیتپایان رسید و دانشگ

اند. تمام این موارد، روش گام به گاام را  ها مشارکت داشتهنیست، چرا که خودشان در طراحی این فعالیت

کناد. باه   های نسل ساوم معرفای مای   ها به مدل دانشگاهبه عنوان یک ابزار پرقدرت برای تغییر دانشگاه

همین دلیل در ادامه با دقت به شرح این مدل، به طور ویژه برای انتقال دانشگاه به مدل دانشاگاه نسال   

 پردازیم.سوم می
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 ایمدل مداخله3-2-2

خواهیم از رویکرد گام به گام استفاده کنیم، اول باید بازیگران را مشاخص کنایم تاا یاک مادل      اگر می

توان به صورت زیر در فرایند انتقال به یک دانشگاه نسل سوم را می ای بسازیم. بازیگران دانشگاهمداخله

 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 

هاا را باه ترتیاب هیاأت امناا،      کنند و از این پت آن( را هدایت می2-4شکل ها سه مرحله مداخله ) این

 نامیم.آموزش و پشتیبانی می

 گام صفر 3-2-2-1

بایاد بار لازوم تغییار و      ها اول، هیأت امنا و سایر مدیران ارشد دانشگاه، مثل معاونان و رؤسای دانشکده

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 آغاز می
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شدند که دانشاگاه بایاد درپایش بگیارد،     و مسیری  وقتی رؤسا ملزم به تحقق مفهوم دانشگاه نسل سوم 

، را گاام صافر   «اصالی گیری درمورد مساائل  تصمیم»توان کار حقیقی را آغاز نمود. این فاز مقدماتی می

دانشگاه نسل  (1) نامیم. ضروری است که تمام بازیگران اصلی دانشگاه دو نکته را مدنظر داشته باشند:می

تفااوت آرا توساط مخالفاان      دلیل( انتخاب یک فرایند تغییر سازمانی، به 2سوم به عنوان هدف نهایی و )

هم باشند؛ بدین منظور  پشتیبانا و مدیران ارشد باید تغییر، مورد سو  استفاده قرار خواهد گرفت. هیأت امن

کنند. در طای گاام صافر، گاروه     فرایند، یک گروه فرماندهی فرایند تغییر ایجاد میاین و برای نظارت بر 

 کند:( را تهیه می«گزارش اصلی)»فرماندهی یک سند کوتاه 

 سازد؛دالیلی که تغییر را اجتناب ناپذیر یا مطلوب می .1

 پایه دانشگاه نسل سوم، که بر اساس وضعیت دانشگاه مزبور برگردانده شده است؛مفاهیم  .2

 مراحل و زمانبندی فرایند تغییر. .3

 گام اول 3-2-2-2

کدام از کنارکنان در فرایند تغییر در این گام، مدیریت و گروه فرماندهی باید پیشگام شوند، چون هنوز هیچ

ای وجود ندارد. ابتدا، گزارش در سطوح آموزش و پشتیبانی نیستند، هنوز هیچ کاری در این سطوح مداخله

 به عنوان یک کل دانشگاههیأت امنا و 
 ( 1)سطح 

 هماهنگی

 کادر آموزش کارآفرینی
 ( 2)سطح 

 شروع تکنیکیتیم پشتیبانی 
 ( 3)سطح 

 ایمدل مداخله2-3شکل 
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و غیرعلمی( و بقیه ذینفعان عمده  های علمیپایه برای تمام اعضای دانشگاه )اساتید و دانشجویان، گروه

بشنوند تا  خودِ اوشود. این گزارش باید توسط رئیت دانشگاه ارائه شود، چرا که بقیه باید آن را از ارائه می

تواند ترتیب تشکیل تیم کاری را بدهد )اعضاای آن از  صحت آن را باور کنند. سپت گروه فرماندهی می

هاایی بارای مساائل مختلاف موجاود در      مل دانشجویان( تا راه حال های آموزشی و شاها، گروهدانشکده

یی را با مشارکت همه تهیه کند. پت از آمادگی «هاگزارش»تواند گزارش پایه طراحی کنند. این تیم می

گاردد و ساپت در ماورد ماتن     اولیه و در زمان غیرقابل تغییر، گزارش این تیم به گروه فرماندهی باز می

 کنند:شود. بعد، هیأت امنا افراد زیر را منصوب میگیری میتصمیم« رشگزا 1فاز »نهایی 

 کارآفرینی؛ متخصص 

  اعضای هیأت مدیره، مسوول تجاری سازی دانش فنی و هماهنگی با صنعت )که از این پت آن

 نامیم( هستند.می C&Cرا 

  شامل چهار مدیر، به قرار زیر است:این هیأت 

o مدیر تیم بازاریابی 

o  آوریفنمدیر تیم 

o  1تکنواستارتمدیر تیم 

o 2آوریمدیر تیم پارک فن 

رساد.  گام اول با یک ارائه به عنوان گزارش حُسن ختام فاز اول و انتصاب کارگروه گام دوم به پایان مای 

 کند.گیری را آغاز میتصمیم –کارگروه انتخابی، چرخه بعدی کار ا ارتباطات 
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 گام دوم 3-2-2-3

، C&Cهاا را اعضاای   کند، کاه مادیریت آن  برای شروع، گروه فرماندهی شش کارگروه را منصوب می

( برعهاده دارناد. شارح    3( و چهارمدیر )سطح مداخله 2(، استاد کارآفرینی )سطح مداخله 1)سطح مداخله 

 ها به قرار زیر است:وظایف آن

ها یک برنامه واهد بود. آنشامل سایر اعضای هیأت امنا خ C&Cگروه اعضای هیأت مدیره  .1

کنند، نتیجه این برنامه، ایجاد صندوق نوآوری است، که تغییرات الزم از استراتژیک تهیه می

توانند شود. در ادامه تکمیل این برنامه، اعضای هیأت مدیره میآنجا تأمین مالی می

صنعت همکاری  سازی دانش فنی را شروع کنند و به عنوان هدف دانشگاه نسل سوم، باتجاری

تواند ساخت اولین نهادهای دانشگاهی را آغاز نماید، یا نمایند. هیأت مدیره در این مرحله می

های ارشد ای را برای این کار ترغیب نماید. نقش این نهادها در ارائه دورههای بین دانشکدهتیم

 و دکتری باید به رسمیت شناخته شود.

برنامه دانشگاهی آموزش در کارآفرینی را، بر اساس  تواندکارآفرینی می متخصصکارگروه  .2

تواند با تیم شروع فنی، های اصلی، طراحی کند. این تیم بطور همزمان میبرنامه جزئیات دوره

 ای را درمورد کارآفرینی برای دانشجویان آغاز نماید.یافتهرسانی سازمانهای اطالعبرنامه

های بازاریابی رنیزه کردن و ایجاد وبسایت و سایر فعالیتتواند مدکارگروه مدیریت بازاریابی می .3

. این گروه باید آدرس ها برای همکاری بیشتر همراستا کندرا آغاز نماید و همزمان تمام آن

 و پایگاه داده خوبی را مهیا نماید. آوریجمعالتحصیالن را فارغ

حقوق مالکیت فکری تواند طرح پیشنهادی برای سیاست کارگروه مدیریت تکنولوژی می .4

(IPR)1 کند چه کسانی در فروش دانش فنی یا ایجاد دانشگاه تهیه نماید که مشخص می

. عالوه بر این، این هستندپاداش دریافت موفق عمل کرده و مستحق های تولیدی جدید، بنگاه

ها یا های جدید، آن دسته از کرسیتواند از طریق اعطای مجوز، یا استارت آپگروه می
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سازی دانش فنی های دانشگاهی را شناسایی کند، که با احتمال بیشتری امکانات تجاریخشب

 کند.را فراهم می

را آغاز نماید.  نوپاهای تواند ایجاد تسهیالت کمک به فعالیتکارگروه مدیریت شروع فنی، می .5

نسل ی دانشگاه «شاخصه»به عنوان  فعالیت نوپا،، شامل یک «ساختمان کارآفرین»داشتن 

سوم، جذاب است. ساختمان کارآفرینی، ترجیحاً دارای یک اتاق سخنرانی است که در آن 

شود و جایی است که های اطالع رسانی ارائه میهایی درمورد کارآفرینی و بخشسخنرانی

ای در دسترس است. درنهایت، این ساختمان شامل فضای اداری برای شرکای شبکه

توانند نقش الگوی دانشجویان را التحصیل موفق است که مین فارغهایی از کارآفرینانمایشگاه

داران نزدیک شود و از تواند به برخی سرمایهبازی کنند. این گروه بطور همزمان می

 ها را نماید.شده، درخواست شرکت در سخنرانیداران انتخابسرمایه

زمین و ساختمان برای پارک تواند برای برای دستیابی به کارگروه مدیریت پارک فناوری می .6

اند، کنندگان از تسهیالت هنوز جذب نشدهفناوری و همکاری مشترک اقدام کند. اگرچه استفاده

ها اغلب بسیار پر زحمت است و باید در این گام اما فرایندهای به دست آوردن زمین و ساختمان

 آغاز شده باشد تا به موقع آماده شود.

هاای دیگار ایان کاارگروه بارای جامعاه       ارائه از نوع بازاری از نتایج و برناماه  توان با یکگام دوم را می

کنناده باشاد. در طای گاام دوم     بخش باشد و برای بازخوردها دعوتدانشگاهی به پایان رساند، تا آگاهی

های ویژه از نشریات دانشگاه که به فرایند تغییر اختصااص داشاته   شود که مثالً با چاپ شمارهتوصیه می

باشد و یا ترتیب دادن مراسم سازماندهی شده، مدام به جامعه دانشگاهی اطالع رسانی شود. پت از اینکه 

 کند.گیری میها را مورد مطالعه قرار داد، درمورد نتایج نهایی گام دوم تصمیمهیأت امنا تمام واکنش

 گام سوم 3-2-2-4

اداماه دهناد، ولای    معمول خاود را   توانند وظایفول میدر این گام، شش کارگزار منصوب شده در گام ا

 تواند وارد آخرین گام دانشگاه نسل سوم شود:هیأت امنا می
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 ها به زبان انگلیسی؛تبدیل تمام سخنرانی 

 ایجاد منبع مالی برای دانشجویان خارجی؛ 

 ،)ایجاد تسهیالت ویژه برای دانشجویان برتر )دانشگاه دو قسمتی 

 ؛1ایجاد یک دانشکده طراحی 

 های پژوهشی، همننین اد نهادهای دانشگاهی، تا جایی که اغلب، یا تمام فعالیتافزایش تعد

 های کارشناسی ارشد و پروژهاغلب یا تمام دوره

 توان فرایند به دست آوردن نفوذ سیاسی با هدف های دیگر، میبه همراه گروهی از دانشگاه

 گسترش رووابط با ادارات دولتی را آغاز نمود.

های مرتبط با دانشگاه را گسترده و محکم نمایناد )باه بخاش    ها باید شبکهتمام گروه در طول گام سوم،

 بعدی مراجعه نمایید(.

در در عمل، ممکن است فرایند تغییر، به دلیل تفاوت در وضعیت اولیه، با آننه گفته شد، متفااوت باشاد.   

همه  چرا که ، مفید است،داشتن یک برنامه سیستماتیک و گزارش منظم پیشرفت انجام شدههر صورت، 

و داشتن حمایت دارند ن یاز آننه که در حال وقوع است آگاهو چرخه دانش فنی جامعه دانشگاه  یاعضا

 .ها امری حیاتی استآن

 2تاییی ششگانهارزشیابی فرایند: مدل سه 3-3

در مسایر   تایی به عنوان ابزاری بارای ارزیاابی فرایناد دانشاگاه،    ی ششگانهدر این بخش، یک مدل سه

کنیم. این مدل بر اساس این مشاهده اسات کاه ساه دساته     دستیابی به دانشگاه نسل سوم، پیشنهاد می

 دهند.ک دانشگاه نسل سوم شکل میعوامل وجود دارند که فرایند یک دانشگاه را به سمت ی
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هاایی هساتند کاه بارای یاک      ها و داراییها، گرایشاولین دسته، شامل عوامل کیفی ذاتی، یعنی ارزش

توان یک شابه تغییار داد. دساته دوم شاامل     باشند. چنین عواملی را نمیدانشگاه نسل سوم ضروری می

بسایار  تاوان  میهستند. چنین ابزارهایی را  1هاسازی دانش فنی و تکنواستارترویژه برای تجاری ابزارهای

ای است و کیفیات  تر از عوامل ذاتی تغییر داد. درنهایت یک دانشگاه نسل سوم، یک دانشگاه شبکهسریع

ثربخشی آن را تعریاف  های خارج از دانشگاه، تا حد بسیار زیادی، اهایش با گروهارتباطات داخلی و تماس

ها، زمان الزم است، این زمان ثابت، چیزی بین زمان الزم برای عوامل ذاتی کند. برای ساختن شبکهمی

اناد، از هماین رو اسام مادل را مادل      تشکیل شاده  عامل 6و ابزارها است. هرکدام از سه دسته 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 ساختار و فرهناگ ساازمانی و همنناین زماین،     ا هدایت میانداز و استراتژی، آن ریک چشم

هادایت   3مبولتن عوامل را به سمت مدل دانشگاه هساختمان و منابع مالی است. عادت سنتی مألوف، ای

کند، که تأکید آن بر پژوهش و آموزش علمای اسات. چناین عاواملی را، حتای درصاورت خواساتن،        می

 نامیم.ها را عوامل کیفی ذاتی میاد. به همین دلیل آنتوان به راحتی تغییر دنمی

                                                      
1 . technostarters 

2 . Intrinsic Quality Factors 

3 . Humboldt 

 عوامل کیفی ذاتی دانشگاه

 هاشبکه ابزارها

 های نسل سومهای عوامل دربرگیرنده دانشگاهدسته 3-3شکل 
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ی آن. انداز، مأموریات و فلسافه  دانشگاه است، یعنی چشم های درونیاولین عامل کیفی مربوط به ارزش

انداز، اهداف بلندپروازانه دانشگاه برای تبدیل شدن به چرخه برای یک دانشگاه نسل سوم، منظور از چشم

هاا و ساایر   ها، اساتارت آپ های خارج از دانشگاه )شرکتوضعیت همکاری با گروه دانش فنی )جهانی( و

های خدمات تخصصی و غیره( است که بارای برتاری جایگااه دانشاگاه     نهادهای تحقیق و توسعه، بنگاه

سازی ای باشد که سه هدف پژوهش، آموزش و دانش فنی تجاریباشد. مأموریت باید به گونهضروری می

دانشگاه، مدل کسب و کار است، بخصوص این ساؤال  « فلسفه»یت برخوردار باشند. منظور از از یک اهم

بیند. این، جایی است که مفهاوم چرخاه   اش چطور میکه دانشگاه خودش را در ارتباط با شرکای خارجی

دادن مجوز  طرات شروع کار جدید وخبا توجه به شود، همینطور بیان اینکه دانشگاه دانش فنی معلوم می

. آوردن این افکار روی کاغاذ،  سازی کنددارد چطور دانش فنی خود را تجاری قصد ،یا فروش دانش فنی

شان و قبوالندن آن به جامعه دانشاگاهی و ذینفعاان کااری بات     کار آسانی است، اما به ظهور درآوردن

هاای  اناداز دانشاگاه  دانشگاه تا چه حد به چشام  مأموریت و فلسفهارزیابی این که  به هنگامدشوار است. 

ها تا نسل سوم نزدیک شده است، تنها نباید به نوشتن بسنده کرد، بلکه از همه بیشتر باید دید این ویژگی

درنظر  1راهنما و دستورالعملاند و آن را برای تمام جامعه دانشگاه به عنوان ای به ظهور در آمدهچه درجه

 گرفت.

اتی دوم، میزان خالقیت و کارآفرینی ساختار و فرهنگ است. اگر ساختار تأمین ماالی باه   کیفی ذ ویژگی

های تدریت سنتی است، تالش دانشگاه برای نوآوری و اختراع بیهاوده  های موجود و شیوهنفع سخنرانی

ن گذاری زماانی قابال توجاه و جبارا    ند سرمایههای تدریت جدید، نیازمهای آموزشی و شیوهاست. دوره

های اعضای هیأت علمی بر بهبود دورهاست که  ، در غیر اینصورت طبیعیهای صورت گرفته استتالش

ساختار سازمانی ولی در . اعضای هیأت علمی از عناصر مهم سازمانی هستند، کنندتمرکز  ،آموزشی موجود

یم به هیأت امناا گازارش   رود که نهادهای دانشگاهی مستق. این امتیاز وقتی باالتر میدارندامتیاز پایینی 

های سود و زیان خاص خودشان را داشته باشند( و خدمات تبادیل باه یاک    دهند )و کارمندان، و حساب
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واحد خدماتی معمولی یا مرکز خدمات مشترک شوند. اگر بازار آزادی باشد که در آن چناین مراکازی باا    

ذاتی، ترکیب  ویژگیاین  اجزایرود. یکی از کنندگان خارجی رقابت نمایند، این امتیاز باالتر هم میعرضه

کااری و  هیأت امنا است، به ویژه این که آیا هیچ عضو هیأت امناایی هسات کاه منحصاراً مساوول هم     

سازمان و تقسیم وظایف میان اعضای هیأت امنا یکی از عناصار اساسای   ؟ سازی دانش فنی باشدتجاری

های اعضای هیأت علمی و دانشجویان( تاا چاه حاد    ها و گرایشگیری اینکه فرهنگ )ارزشاست. اندازه

با توجه ا سؤاالت راین آل، دانشگاه معموالً باشد. در حالت ایدهمبتکر و کارآفرین است، بسیار دشوارتر می

کند. فرهنگ سازمانی به میزان بسیار زیادی برگرفتاه از سااختار   هدایت می های تمام کارکنانگرایشبه 

هاای  تاوان آن را تنهاا باا تاالش    قدر ثابت است که نمیاین تفکر که فرهنگ آنسازمانی و مالی است. 

فراوان و در طوالنی مدت تغییر داد، تا حد زیادی نادرست است. اگر سیستم پاداش مالی تغییرکند، تغییار  

 فرهنگ به سرعت از پی آن صورت خواهد گرفت.

است. دانشگاه چاه دانشاجویی را جاذب     ییدانشجو جمعیت کیفیتکیفی ذاتی مربوط به  ویژگیسومین 

هایی از بازاریابی دانشگاه در وبسایت، انتشارات، تبلیغات و هر وسیله دیگری اسات کاه   خواهد کرد؟ مثال

بتواند ترجیح دانشگاه را در انتخاب دانشجو نشان دهد. اگر دانشگاه آزمون ورودی دارد، این آزمون نه تنها 

ها و اهداف ها، ارزشگیری کند، بلکه باید شامل سؤاالتی در مورد نگرشههای هوشی را اندازباید قابلیت

هاای  ، دانشجویان ورودی را با استفاده از آزمون1های کسب و کارداوطلبان نیز باشد. بسیاری از دانشکده

کنناد،  التحصیالن( ارزشیابی میهای گروهی، مراسم ورزشی و ارزیابی داوری )توسط فارغانفرادی، بحث

هاا تعیاین   هایشان به همراه کیفیت آموزش آناین فکر که کیفیت خروجی دانشجویان را کیفیت ورودی

 کند.می

عامل چهارم، مربوط به کیفیت هیأت علمی و شایوه انتخااب و ارتقاا  آناان اسات. اغلاب اوقاات، تنهاا         

ت شاغلی، باه   های پیشین از طریق تبلیغات مجالت بارای موقعیا  های خردمند و نتایج پژوهششخصیت

شوند. توانایی تدریت متأسفانه در چنین تبلیغاتی )و فرایندهای انتخاب پت از آن( دیده رقابت گذاشته می
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سازی باشند. اما ایم که به دنبال شرایط نوآوری، کارآفرینی یا تجاریشود و ما هنوز تبلیغاتی را ندیدهنمی

های علمی خود داشته ایطی را مطابق با قابلیتاعضای هیأت علمی یک دانشگاه نسل سوم باید چنین شر

باشند و این توانایی را داشته باشند که با موفقیت از عهده پژوهش برآیند. بطور خالصه، چهارمین عامل، 

هایی که باید در کل نیروی کاار وجاود   های یکپارچه اعضای هیأت علمی )یا حداقل، تمام ویژگیویژگی

ها را احراز نمایاد(،  ه امکانش هست که هر عضو هیأت علمی تمامی ویژگیداشته باشد، نه الزم است و ن

 سنجد.همننین سیستم بازاریابی، انتخاب و ارتقا را می
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 عوامل مربوط به ویژگی ذاتی 3-3جعبه 

 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 ارتقا  آنهمینطور برای  .4

 هاقابلیت دسترسی به زمین و ساختمان .5

 قابلیت دسترسی به منبع مالی اختراع و نوآوری .6
 

ای وسیع از زمین و تعداد زیادی ساختمان باشد، تساهیالت  اگر یک دانشگاه دارای مزیت مالکیت منطقه

، محل اقامت مشترک و پارک فناوری در آن بیشتر از زماانی اسات کاه کمباود     های نوپافعالیتتأسیت 

یت مطلق نسبت دارای مز 1های پردیت )فضای باز(تسهیالت فوق را داشته باشد. بر این اساس، دانشگاه

های زیاد از هام  های مختلف، آن هم با مسافتلب در ساختمانهستند که اغهای داخل شهر به دانشگاه

 اند.پراکنده شده

های جدید، مثالً منباع ماالی   ، وجود یک منبع مالی برای فعالیتپیش گفتدرنهایت، 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 پارکآموزش، حوزه

آوری شاود،  کشد تا ابزار چنین منبع مالی )مثالً از مشارکت صنعت یا منابع طبیعی( جمعتوجهی طول می

 ایم.ی فهرست کردهآن را جز  عوامل ذات

  اند.عوامل کیفی ذاتی مورد بحث خالصه شده 3-4 جعبهدر 

 ابزارهای ویژه

دسته دوم عوامل کلیدی موفقیت کارآفرینی و تکنواستارت، ابزارهایی هساتند کاه باه طاور ویاژه بارای       

های دانشگاهی( یا پایین به باال )دانشجویان و آپهای کارآفرینی، از باال تا پایین )استارتپرورش فعالیت

                                                      
. campus universities 1 
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تبعیات   1«چهاار جریاان  »اند. طیف وسیعی از ابزارهاا از مادل   تکنواستارترهای دانشگاهی( طراحی شده

 4-4. ایان ابزارهاا در جعباه متنای     نیز به آن اضافه خواهد شدپژوهش در کارآفرینی  در ضمن، کنندمی

 اند.خالصه شده

 هاشبکه

ای است. این یعنی که همکاری با شرکای خارجی، که دانشگاه نسل سوم، نوعاً یک دانشگاه شبکه گفتیم

ها و صنعت در مادل نسال دوم اسات.    ارکت و ارتباط با سایر دانشگاهتر از مشدر این نوع دانشگاه محکم

 اند.خالصه شده 5-4ها( در جعبه متن و درنتیجه شبکهانواع شرکا )

 

 ابزارهای ویژه برای کارآفرینی 4-3جعبه 

 بخش ها و تبلیغات آگاهیبرنامه .1

 کارآفرینیبرنامه آموزشی  .2

 فعالیت های نوپاتسهیالت  .3

 تسهیالت اقامتی مشترک و پارک فناوری .4

 زیرساخت مالی .5

 پژوهش در مورد تکنواستارت و کارآفرینی .6
 
 

 هاشبکه 5-3جعبه 

 مربیان .1

 کنندگان مالیگذاران غیررسمی و سایر تأمینسرمایه .2

 تولیدی خدمات تخصصیهای بنگاه .3

 R&Dهای مستقل های سهامی و سازمانشرکت .4

 های داخل خود دانشگاه(های درون دانشگاهی )شبکهشبکه .5

 ها(ها با سایر دانشگاههای بین دانشگاهی )شبکهشبکه .6
 

                                                      
1 . four flow model 
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، روغان  IPRهای تولیدی خدمات تخصصای مانناد حسابرساان، مادیریت، بازاریاابی و مشااوران       بنگاه

 .کندآالت را فراهم میی است که امکان فعالیت ماشیناکنندهروان

رود. المللای کنایم، موقعیات رقاابتی آن بااالتر مای      اگر دانشگاه را بخشی از یک چرخه دانش فنی باین 

نشاان داد، یاک شاریک     1ای که دانشگاه واگنینگننهادهای علوم و تکنولوژی کاربردی، بر اساس نمونه

 مهم در چرخه دانش فنی هستند.

های رسمی بین دانشگاهی و هم نامهاکنون نقش مهمی را، به شکل تفاهمهای بین دانشگاهی، همشبکه

ها، مطابق با مقاالت منتشر شده یا انجاام  های شخصی و غیررسمی بین دانشگاهیان در کنفرانتتماس

های باین دانشاگاهی باعاث اساتحکام     کنند. شبکهها ایفا میدر آزمون مستقلفعالیت به عنوان آزمونگر 

ها مشارکت در پژوهش و آموزش و تبادل تجرباه باین همکااری و    شوند. آنهای نسل سوم میدانشگاه

کنناد. تباادل موقات دانشاجو و اعضاای هیاأت علمای یکای از         سازی دانش فنی را تسهیل میتجاری

 بسیار مؤثر باشد.تواند هایی است که میگزینه

 

  

                                                      
1 . Wageningen University 
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 ی نسل چهارمهادانشگاه 4

 در آینده های نسل سومدانشگاه هایچالش 4-1

باعث می شود که  1دنیای اطراف ما به سرعت درحال تغییر است. قدرت شبکه ها و فرایندهای چرخه ای

تفکر و فرایندهای خطی به سرعت جای خود را به رشدهای نمایی و فزاینده بدهند. به همین دلیل انتظار 

می رود که در آینده، شکافی میان شیوه پژوهش در دانشگاه و محیط پیرامون آن ایجاد شود، از این روی 

. در معنای عام، فاداکاری و زماان، هار دو    انجام پژوهش با کیفیت، نیازمند زمان و اندکی فداکاری است

مفاهیم قابل احترامی هستند که باعث پیدایش دانشگاه هایی از نوع نسل چهارم می شوند که عالوه بار  

 باشند:کلیدی زیر را نیز دارا  عناصر باید وظایف ابتدایی آموزشی،

 .دانشگاه، مکانی پویا و خالق شود 
  ای مشاغل صنعتی، هنرمندان و کارکنان مؤسسات دولتی، وقت برهای شغلی پارهموقعیتایجاد

 اجتماعی یا سایر نهادهای دانش محور
 های شغلی خارج از دانشگاهوقت برای دانشمندان دارای موقعیتهای پارهاستخدام 
 های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در چالش های اجتمااعی  مشارکت تیم

 رقابتی و جهانی
 2ای با جلسات تعاملی مثل هکتون های بین رشتههاتیم 
 و  باشدحال از شبکه داخلی بسیار قوی برخوردار  دانشگاه تا حدودی جهانی، اما در عین رویکرد

 .داشته باشددر واقع نقش اصلی را در اکوسیستم علمی داخلی خود 
  های داخلای ایجااد   کهرا برای شب ، بلکه صرفاً این امکاننباشدنقش دانشگاه، تنها ایجاد ارزش

 ها خلق ارزش نمایند، بنابراین دانشگاه یک واسط توانمندساز و انگیزه بخش است.کند که آن

شوند و ایان فهرسات ممکان    های نسل سوم نیز محقق میها تا حدودی در دانشگاهبرخی از این ویژگی

 2010تاا   2008های سال 3«نشکارگران دا»توان های قوی را میاست بلندتر از این شود. یکی از مثال

های هلند شدند تا دانش خود را تقویت کنناد و از  نام برد. آن زمان برخی از کارکنان صنعت وارد دانشگاه

بخش باشند. در خیلی جاهای دیگر، افرادی خارج از دانشگاه این امکان سوی دیگر برای دانشمندان الهام

                                                      
1 . circular processes 

2 . Hackathons 

3 . knowledge workers 



 

 

77 

شگاه داشته باشند و به همین ترتیب عمل نمایند. با این حال به را پیدا کردند که موقعیت پاره وقتی در دان

تواناد روش  ها، چنین فرایندی مای های دانشگاهمنظور سرعت بخشیدن به نوآوری و استفاده از توانمندی

جدیدی برای تقویت کار شود. چاالش اصالی، حفاظ اساتانداردها )از طریاق داوری هماه جانباه توساط         

 های اصیل علمی است.( و بازتولید علمی نتایج به عنوان ارزش1مجزا متخصصان هر رشته به طور

 ها است:های نسل چهارم دانشگاهای از ویژگیجدول زیر خالصه
 

 : مقایسه ویژگی های دانشگاه های نسل سوم و چهارم1-4جدول 

 نسل چهارم نسل سوم 

پاژوهش و انتفااع از داناش    آموزش،  هدف
 فنی

 آموزش، نوآوری )پژوهش( باز

 ایجاد امکان خلق ارزش خلق ارزش نقش

 2نوآوری چند نقشی علوم بین رشته ای روش

 

ای در ای نوآوری دارند، اماا اگار چناین شابکه    اکنون فاصله زیادی با محیط شبکههای ایران همدانشگاه

های نسل چهارم جهات تثبیات   های پیشنهاد شده در فرایند دانشگاهکنندهتسریعآینده ایجاد شود، باید از 

با این دیدگاه به معرفی مبانی موجود درمورد دانشاگاه  وضع موجود و ایجاد ارزش در آینده استفاده نمود.

 .پرداخته خواهد شدنسل چهارم  های

 ایی نسل چهارم و توسعه منطقههادانشگاه 4-2

این که تغییر یافته های زمینه ای جهانی شدن و سایر فرایند بر اثر در مناطق مختلف،پذیری رقابت امروزه

د. نباشو به همین جهت شایسته توجه می کنندرا ایفا میای یم کننده ساختار منطقهنقش یک تنظعوامل 

و موتور  دارندکلیدی  نقشهای غیر مادی مانند دانش و سرمایه اجتماعی پذیری جهانی، داراییدر رقابت

باه دارایای اصالی تولیاد     است، چرا که ای منطقه یحیاتی توسعه عاملباشند. دانش توسعه اقتصادی می

نتیجه توجه باه نقاش   شود، دراقتصادی محسوب می یتور جدید توسعهمو و این داراییتبدیل شده است 

                                                      
1 . peer review 

2 . multi-actor innovation 
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 وجاود  زیارا اصاوالً  ضاروری اسات.    ساختار دانشگاهیدر بازنگری  آموزش، تکنولوژی و نوآوریدانش، 

 را ماداوم بارای بدسات آوردن مزیات رقاابتی      ناوآوری و  شودمیدر مناطق  ، باعث ایجاد رقابتنوآوری

بر توانایی آنها در تولید  یافته عمدتاًقابتی اقتصادهای توسعهکه مزیت ر توان نشان داد. میکندمیضروری 

  .و استفاده از علم استوار است

ای برای رسیدن به هدف افزایش رقابت منطقاه  هادانشگاهکه  است به این سوال پاسخ، بخشاین  هدف

 ؟چه کاری می توانند انجام دهند

 پذیریو رقابت دانشگاه نسل چهارم 4-3

، بلکه مناطق مختلف نیز باا هام در رقابات    هاشرکتامروزه بیشتر و بیشتر پذیرفته شده است که نه تنها 

خصوصیات منحصر بفرد جهانی شدن، رقابات پاذیری باه تعریاف اصالی      هستند. با توجه به فرایندها و 

 اقتصاد و علوم تجاری تبدیل شده است.

از همه تعاریف در دسترس رقابت، در این مطالعه از تعریف یکپارچه اصلی رقابات پاذیری اساتفاده مای     

 کنیم:

 ، در حالی کاه باالال نسبتأ با سطح درآمد و اشتغ ، صنایع، مناطق و ملت ها برای تولیدهاشرکتتوانایی "

 ".در معرض رقابت بین المللی هستند

، باه  پاذیری را با بسط معنی رقابات توسعه  چشم انداز کهدر ادامه، به بررسی مدل هایی خواهیم پرداخت 

 .ارائه می دهند بر رقابت پذیری منطقه ایتاثیرگذار  دهاز عوامل گسترتفسیری همراه 

 در مدل هرمی رقابت  هادانشگاهنقش  4-4

، بر دو دسته از شااخص هاای اقتصاادی قابال انادازه      قابت براساس تعریف یکپارچه رقابتر یمدل هرم

و مناطق در سطوح مختلف  هاشرکتبرای  پینیدهاین تعریف . مد و اشتغالآکند: سطح درگیری تاکید می

 تعمیم است.ل قاب
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تقسایم  باه دو گاروه   توان مینها با توسعه اقتصادی ارتباط آبت پذیری را بسته به نوع عوامل موثر بر رقا

بر توسعه اقتصادی منطقاه شوند و نامیده می ایتوسعه عواملاقتصادی هستند که  عوامل کرد. گروه اول

ی فعال در منطقه را هاشرکتتواند بطور مستقیم رقابت نها میایش آد و افزنگذارمدت اثر میای در کوتاه

رقابات   موجاب  خارج از اقتصاد است، ایان گاروه   شامل عواملی است که عمدتاً دومبهبود ببخشد. گروه 

ثیر د بار ایان گاروه تاأ    نا توانندرت مای ه های توسعه اقتصادی باما برنامه شوندمیمدت ای در بلندمنطقه

  .بگذارد
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پیوند دارند،  نوآوریدی، این مدل عوامل اثرگذاری را که با های اصلی و توسعه اقتصابندیدر میان گروه

 (1-5شکل ) .دهدنشان می

پذیری به عنوان یاک  های اصلی و رقابتثیر مستقیمی بر گروه، تأمنطق مدل، بهبود عوامل توسعه طبق

در مدل است که مطابق  ایتوسعهیکی از مهمترین عوامل  فناورینتیجه خواهد داشت. تحقیق و توسعه 

ای در بهباود ایان عامال    نقش برجساته  هادانشگاهباشد. ای میبا ساختار منطقی توسعه اقتصادی منطقه

 توسعه دارند.

 ساختار اقتصادی

 کیفیت زندگی
 زندگیاستاندارد 

 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

سرمایه اجتماعی  
 و نهادها

ای و قابلیت دسترسی منطقاه 
 زیرساخت

 های نیروی کارمهارت کارآفرینیفعالیت نوآورانه و 

 ایفرهنگ منطقه محیط گیریمراکز تصمیم ساختار اجتماعی

 ایمنطقه رقابت یهرم مدل: 1-4شکل 
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 در مناطق مختلف  هادانشگاهنقش رقابتی  4-5

-حوزهبندی مشخصی در مورد که تقسیم استحل  قابلمحور تنها در صورتی  -های اقتصاد دانشچالش

 .شودهای پیشرو تعیین فرصت تا، وجود داشته باشداز دانش  کنندهاستفادهدانش و  ایجادکننده های

دهای مجادد تقسایم   محور نقش اقتصادی هر یک از مناطق متفاوت است، سازماندر اقتصادهای دانش

 جمعیات  ای بطور عمده باه تاراکم  . فرصت توسعه منطقهنیز قابل توجه استای نیروی کار بندی منطقه

 جادا  ای،منطقه رقابت پذیری تحلیل و تجزیه در دلیل همین باشد. بهمزایای تراکم می و ازوابسته است، 

 دانش بر مبتنی هایبخش که معنی این به است، عملی روستایی و شهری مناطق قالب در مناطق کردن

 داناش  هاای پایگااه  باه  نزدیکی موارد، ترینمهم از یکی رو این از دارند، خاص محیطی و شرایط به نیاز

 شود.می دیده شهری مناطق در تنها که است

 اقتصادی یدر توسعه هادانشگاهثیرات تأ 4-6

در مناطق، ابتدا یک ساختار منطقی از مفاهیم به صاورت عملیااتی در    هادانشگاهبه منظور بازبینی اثرات 

از دیدگاه اقتصادی بطور گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار  هادانشگاه(. نقش 2شود)شکلنظر گرفته می

هدف اصلی از توسعه اقتصاادی افازایش رفااه    مشخص است. گرفته است. تعریف رقابت در این ساختار 

 .می باشد نوآوریطریق رقابت و توانایی نطقه از ساکنین م
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ی هاا دانشاگاه گیاری  روند شاکل در  جایی است هادانشگاهبزرگ  گذارامروز دومین  1ویزما مطابق با نظر

ی نسال اول(،  هاا دانشاگاه ) متخصصاان ناه تنهاا    هادانشگاه. در این مرحله است اجرادرحال نسل سوم 

 کنند.فرینان را ایجاد می، دانشمندان و کارآمتخصصاندوم(،  ی نسلهادانشگاه) و دانشمندان متخصصان

 (2-1جدول )

 رود،مای  انتظاار  سوم نسل یهادانشگاه از ،منطقه یک در رقابت سطح افزایش که توان نتیجه گرفتمی

 است. در مهم بسیار نیز دانش از استفاده بلکه است، توجه قابل تحقیقات و آموزش تنها نه جا این در زیرا

 دانش از محلی استفاده برای فرصتی بنابراین است، افزایش حال در هادانشگاه و صنعت بین ارتباط نتیجه

 هاا شارکت  رقابات  افزایش طریق از منطقه در رقابت افزایش باعث که دارد وجود دانشگاه در شده ایجاد

 .شودمی

 

 

 

                                                      
1 . Wissema, 2009 

 هدف موفقیت

 رقابت
 وری()بهره

 ابزارها

 اساس مواهب طبیعی

 ای: ساختار منطقی توسعه اقتصادی منطقه2-4شکل 
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 هادانشگاهو محیط اجتماعی  داخلیاقتصاد  3

 باه  شادت  باه  اقتصااد  رقابت زیرا شود، می انسانی سرمایه ارزیابی درگیر ناچار به دانش بر مبتنی جامعه

سارمایه انساانی    آماوزش از عناصار کلیادی در    .دارد بساتگی  انسانی در دساترس  منابع کیفیت و مقدار

 دارد.های توسعه یافته ای در اقتصادباشند، که نقش فزایندهمی هادانشگاه

 ی نسل چهارمهادانشگاه 4-7

و  آماوزش به دلیل مأموریت سومی کاه عاالوه بار     هادانشگاهنقش ، اقتصادی  ییافتهتوسعهدر مناطق 

 .یابدمیدر جامعه و اقتصاد افزایش  پژوهش دارند،

غیرقابال  ال ؤیک سا  .کنند برآورده را دانش بر مبتنی جامعه هایخواسته و نیازها باید مدرن یهادانشگاه

بتوانناد باه   هام   تاا باید چه شرایطی را محقق سازند  هادانشگاهشود این است که: اجتنابی که مطرح می

در پاسخ به این ؟ حضور خود را تثبیت و حفظ نمایندی جهانی هم در عرصهتکامل یابند و  داخلیصورت 

 .2گانهمارپیچ سه و مدل 1هادانشگاهی نسل سوم، مدل الماس هادانشگاه: وجود داردسه رویکرد پرسش 

ناام  هکند، یک نسال جدیاد، با   می مطرحرا  هادانشگاهکه سه نسل از  ویزماعالوه بر طبقه بندی معروف 

 مرحلاه  در چهاارم  نسل یهادانشگاه دقیق هایرویکرد نسل چهارم در متون علمی موجود است. ویژگی

 تمایز ترینتوسعه دانشگاه قرار دارد. مهم راستایدانشگاه نسل چهارم در  .دارد بررسی به نیازاست و  اولیه

مای  و هساتند  یتاوجه  قابل استراتژیک رویکرد دارای هادانشگاه این که است این دانشگاه نسل چهارم

 .دهند شکل فعال خود را محیط توانند

 ی مدرنهادانشگاهمدل الماس  3.2

 ،کناد مطارح مای   را هاشرکت اقتصادی کوچک کارهای و کسب محیط که 3پورتر الماس مدل با مطابق

 هاا دانشاگاه  اصالی  الماس را کننده تعیین عوامل ایندارد.  بستگی متعددی عوامل به هادانشگاه موفقیت

                                                      
1 . The diamond model of modern universities 

2 . Triple Helix 

3 . Porter 
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شاکل  ) دست یافت هادانشگاه رقابتی مزیت بر موثر هایجنبه توان بهمی تعیین این عوامل، با .انددانسته

 دارای محتوای بروز هستند. ین عوامل الزامأا (.5-3

 

عواملی وجود دارناد کاه    .دارند را اهمیت بیشترین هازیرساخت و انسانی منابع عوامل مرتبط، با رابطه در

 هاا زیرساخت اگر و باشند شرایط بیشتر واجد ،استادان باشند. اگرمی هادانشگاهپذیری پایه و اساس رقابت

 دسات  باه  هاا دانشگاه مجازی جهانی بندیرتبه در را یبهتر موقعیت توانندمی هادانشگاه باشند، ترمدرن

 آورند.

 ی پورتر()مدل خودساخته مدرن یهادانشگاه الماس مدل: 3-4شکل 

استراتژی، ساختار و رقابت 
 دانشگاه

های دانشگاه، رقابت استراتژی
های  المللی و داخلی، فرصتبین

 ایجاد درآمد

 شرایط تقاضا

 حساسیت تقاضای دانشجویان -
حساساایت تقاضااای شاارکای   -
 نوآور

حساساایت شاارکای خواهااان    -
 «مأموریت سوم»خدمات 

 شرایط عوامل

کیفیااات و میااازان یکتاااا باااودن 
 های دانشگاه:نهاده

ساازی و شناساایی   منابع )آمااده  -
 اساتید و پژوهشگران(

زیرساااخت )کیفیاات زیرساااخت   -
 آموزش و پژوهش(

 صنایع مرتبط و حمایتگر

کیفیت و قابلیت دسترسی 
نهادهای مرتبط و حمایتگر 

 داخلی و ملی
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 ،داخلای  . تقاضاای اسات  دانشاگاه  خروجای  کاه  است عوامل همه برای تقاضا معنی به تقاضا شرایط

این موارد ضروری هستند اماا   .انگیزدبرمی سوم، مأموریت و پژوهش ،آموزش های جنبه از را هادانشگاه

 کاار  بازار در پیشرفته و کامل مهارت با التحصیالن . فارغباشندنمیرقابت بین المللی  برایالزامات کافی 

 کناد. همنناین  عد کمیت و کیفیت را تعیین مای هر دو بُ ،شرایط تقاضا .شوندمی ظاهر خروجی عنوانه ب

 .بسیار مهم است خارجی و ملی دانشجویان جذب بهترین

 یاا  مساتقیم  طاور  باه  توانناد مای  کاه  کنناد مای  تعیین را شرکایی ،کننده حمایت و وابسته صنایع

 کاار،  و کساب  بخش با قوی روابط دارند تمایل هادانشگاه .کنند کمک هادانشگاه موفقیت به غیرمستقیم

 .باشند داشته تحقیقاتی مراکز یا و هادانشگاه دیگر

 زیارا  شاوند،  نوشاته  داخلی هایویژگی به توجه با باید نهادی رقابت، اسناد و دانشگاه ساختار با ارتباط در

 است. موفقیت مهم عنصر یک این

 و دولت، صنعت هادانشگاهارتباط بین  4-8

 از برخای  صانعت،  و دانشاگاه  دولت، گانهسه بازیگران که است این گانهمفهوم مارپیچ سه اصلی رویکرد

 تشاخیص  را نهاآ اصلی کارکرد توانمی وجود این با گذارند؛می اشتراک به یکدیگر با را خود یهافعالیت

 و داناش  بار  مبتنای  اقتصاد یپایه که انجامدمی ایمنطقه سطح در جدید رویکرد یک به ارتباط . اینداد

 هاای جنباه  بازیگر دولت است، آموزش اصلی نقش دارای دانشگاه ،گانهمارپیچ سه مدل در .است شناخت

ماارپیچ   مادل  که گفت توان می کل در .کندمی عمل یاقتصاد موتور عنوان به صنعت و است اجتماعی

 .کندمی برجسته را ایمنطقه اقتصاد در هادانشگاه خالقانه نقش گانهسه

. رودباه شامار مای    اساسای  یهافعالیت از رقابت، افزایش و اقتصادی توسعه سوم، موریتمأ چارچوب در

 قرار دولت هدف و اقتصاد سوی به را هاشبکه تقویت و ایجاد باید هادانشگاه هدف، این به دستیابی برای

 .نامیده می شود مارپیچ سه گانهاین سیستم شبکه سه گانه، مدل  .دهند
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 طول در را جدیدی هایفرصت آنها د،کننمی تربیت را ماهر بسیار کار نیروی ،آموزشاز طریق  هادانشگاه

 توجه 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 4-9

 ،هادانشگاه اجتماعی-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 پت از آن

 و آموزش های جنبه از دانشگاهی جهانی بندیرتبه چون شود، تعیین باید موفق یهادانشگاه هایویژگی

را  ساوم  موریتمأ موفقیت دارند. عوامل موفق یهادانشگاه مورد در را خود خاص سبک و معیارپژوهش 

 . نمود تعیین دانشگاه هایاستراتژی تحلیل و تجزیه طریق از توانمی نیز

 بندی رتبه توسط شده تعیین موفقیت عوامل، مندنظام الگوی با ارائه یک که است این مدل ویژگی

 واقع داخلی منطقه یک در مجازی . مدلکندمشخص می را المللی بین معیارهای و عالی آموزش جهانی

 برای موفقیت کافی نه اما ضروری عامل یک داخلی جامعه و اقتصاد در سازی مدل،پیاده زیرا ،شودمی

 که عمدتاً .است شده تشکیل هادانشگاه مدل الماس یکننده تعیین عوامل از مدل اساس و است. پایه

وری منابع مالی، سرمایه انسانی با تحصیالت عالی و مانند سودآ) کندعملکرد کارایی دانشگاه را تعیین می

باشد. این ارکان موریت سوم میا پژوهشی و مأ یی آموزشهافعالیت اصلی،زیرساختارها(. دو رکن 

ثر ؤدر عملکرد ماگر به درستی ادغام شده باشند، دهند، که های موفقیت را نشان میمهمترین مولفه

 اند.لفه تشکیل شدهؤم 4موریت سوم هر دو از . ارکان آموزش ا پژوهش و مأمشارکت دارند هادانشگاه

 یقاتیو تحق ییمشارکت ابعاد دانشجو ،ییایپو منظور ازاست.  ییایپژوهش، پو-موزشآمولفه اول از رکن 

شاود.  یما  تیا حما انیدانشاجو  ییایا دانشگاه نسل چهارم از تحرک و پو کیکردن  یالملل نی. با باست

باا   انیدانشجو یها برابرنامه پویاییها و از فرصت نانیاطم یها براگسترده از شبکه ستمیس کیداشتن 

 باشد.  یمهم م زین یخارج انیدر جذب دانشجو یباشد. بعالوه آزاد یم یضرور یکاف یمال نیمأت
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ی هاایی بارای مقااطع کارشناسای، کارشناسای ارشاد، دکتار       لفه از این رکن، مجموعه برناماه ؤدومین م

توان دو بعد را برجسته کرد، ها میباشد. در ارتباط با مجموعه برنامهای میهای حرفهتخصصی و آموزش

شود، موارد کشش و فشار هستند. رویکرد کشش به این معنی است که تقاضایی به دانشگاه دیکته میکه 

فشار معنای عکات رویکارد قبلای     د. رویکرد نشوها با این تقاضا سازگار و تعدیل میمجموعه برنامه که

 د.نکنها ایجاد میتقاضایی را برای مجموعه برنامه مؤسسات، بدین صورت که است

، پژوهش یک فعالیات بنیاادی در زنادگی    آموزشمی باشد. عالوه بر  ین رکن، نوآوریا ؤلفه ازمسومین 

نتایج تحقیقات باید ارزش عملی قابل تاوجهی  ی نسل چهارم، هادانشگاهمی باشد. در  هادانشگاهروزمره 

ها و راه حلمداوم، ایدههای نوآوریداشته باشند و با این کار بتوانیم مشکالت واقعی را حل کنیم. امروزه 

باشاند. از طریاق کیفیات بااالی      هاشرکتهای موفقیت توانند جنبههای جدید اجتناب ناپذیرند، زیرا می

مشاارکت   داخلای ی هاا شرکتتوانند در توسعه و حمایت از می هادانشگاه ،های مداومنوآوریتحقیقات و 

 داشته باشند.

 هایشاخص تمام به تواندمی که است عملکرد و پارامترها پژوهش، ا آموزش رکن نهایی و چهارم بخش 

 .شود متصل جهانی عالی آموزش بندیرتبه

باه   تکنولوژی انتقال روند اگرچه. تحرک و فعالیت دانشجویان است، از رکن ماموریت سوم  نخستین جز

 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 میا از  دومین جز

دولت)مدل مارپیچ سه گانه( اسات،   -صنعت -ارتباطات داخلی در سطح ملی به معنی ارتباط دانشگاه داد.

 دانشاگاه  صانعت و  دولت، جنبه از المللیبین هایشبکه یهافعالیت عنوان به خارجی شرایط که حالی در

تواند مفیاد  ، میدهای محلی مدیریت شواگر برای ارتباط با بازیگران تجاری و سازمان، که شودمی تعیین

 .شودمی ظاهر اولیه هدف یک عنوان به به این جز ، توجه قابل اقتصادی اثرات . القایباشد
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 سااختار  یاک  صاورت  به توان آن رامیسیستم و ساختار قابل انطباق است، که ین رکن، ا از جز سومین 

 ایگوناه  به شود،می نظارت و هدایت سازماندهی، ریزی،برنامه کرد و شامل تعریف پذیرانعطاف سازمانی

 .کندشناسایی می را منطقه در عملی هایفرصت بهترین که

درآمد خود را گساترش دهناد،    یمبنا توانندیها مباشد. دانشگاه یرکن، خدمات م نیمولفه از ا نیچهارم

یمانند مشاوره م ییهاتیکمک کنند، عالوه بر آن با فعال یبه توسعه اقتصاد داخل توانندیم نیعالوه بر ا

 ها را بهبود بخشد.آن تیوضع ای ت،یها حمااز شرکت تواند

 مدرن نشان داده شده است. یهادانشگاه یبه طور خالصه، مدل مجاز 4-5شکل  در

و  یالمللا نیبا  رشیباه پاذ   یابیدسات  یعنا یدانشگاه اسات،   کیهدف استراتژ ،یمدل مجاز یعنصر اصل

و حفظ رفاه  یابیمدرن دست یهاانداز دانشگاهنسل چهارم. چشم یهادر چارچوب دانشگاه یداخل تیمقبول

دانشاگاه نسال چهاارم     کیچارچوب است.  مفهوم  نیبا ا زیآم تیموفق یسازگار قیاز طر یو جهان یمل

باز « چطور؟»حال پرسش  نیبا ا دهد،یپاسخ م «یزیچه چ»است که به پرسش  یداخل کپارچه،یموفق و 

 اتیباا در نظار گارفتن خصوصا     یینهاا  کیبا انطباق هدف اساتراتژ  توانیسوال را م نیماند. ا یم یباق

یژگا یها را با درنظر گارفتن و ما ارزش افزوده دانشگاه یعنیو جامعه حل کرد و پاسخ داد،  یاقتصاد داخل

 .میکن دیباز تول داخلی یها

 یداخل یهافرصت یساز نهیبه به تواندیموفق م یالملل نیدانشگاه مدرن ب کی یمدل مجاز یهامؤلفه

هاا  چاارچوب، دانشاگاه   نیا از ا یرویکسب کنند. با پ یالملل نیب تیها بتوانند مقبولکمک کند تا دانشگاه

 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

مای  کاه  است چارچوب یک مطالعه این در شده 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 بین4-4شکل 
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یابد می تحقق صورتی در نتیجه ترینکند. مناسب تقویت را داخلی اقتصاد توسعه در هادانشگاه سهم تواند

 قرار دهد. بررسی مورد و بشناسدرا  داخلاجتماعی  نیازهای اقتصادی و دانشگاه که

یاک   الگو، تغییر این درحال گذار از تولید کمی به تولید کیفی می باشد. در ،نیازهای اجتماعی و اقتصادی

 .خواهد داشت هادانشگاه طریق از ،آینده به دادن شکل فرصت را برای بهترین ،خالق جامعه

 فهرست منابع و مأخذ

 منابع فارسی:

 یهاا مجموعه مقااالت سلساله نشسات    ،تحول در دانشگاه ازیشنیاصالح ساختار پ (1396؛ )دیمج ی،رین نیام

 .  یابیو نظارت و ارز یمرکز مطالعات راهبرد ،تهران( کیتکن ی)پل ریرکبیام یدانشگاه صنعت یبازمهندس

 

 نیدانشگاه کاارآفر  یمفهوم یالگو یطراح( 1393). ؛ سیدمصطفی رضوی، سید رسول حسینینینازن ی،بهزاد

 713-697(:4)7، ینیتوسعه کارآفر یپژوهش یفصلنامه علم، یسازمان ینیکارآفر کردیبا رو

 

آیناده پژوهای    ،گاه کاارآفرین الگوی مناسب ایجاد دانشا  (1385) حسن مرادیو نرگت  لیع ،تقی پور ظهیر

 40-18:31، مدیریت

 

 دیا دانشاگاه نسال جد   یها و شاخصه هادانشگاه یمدل فعل یعوامل ناکارآمد (1396) ؛رضایعل ،انیریجهانگ

 ی)پل ریرکبیام یدانشگاه صنعت یبازمهندس یهوافضا. مجموعه مقاالت سلسله نشست ها یدانشکده مهندس ،یبوم
 .یابیو نظارت و ارز یتهران( مرکز مطالعات راهبرد کیتکن

 

و  نیدانشاگاه کاارآفر  ( 1395، )یبورقاان  یفراهاان  الیساه  ان،یاهلل طباطبائ بیحب دی، سرضایعل دیس ،رادمنش

 شارفت؛ یپ یرانا یا یاساالم  یکنفر انات الگاو   نی. پنجمشرفتیپ یرانیا-یاسالم یضرورت توجه به آن در الگو
 ماه بهشتیام ارد یو نهم و س ستیب شرفت؛یپ هیپا یالگو

 

ه در اقتصاد دانش تبیین الگوی کارآفرینی دانشگاهی در ایران، بر اساس نقش دانشگا (1387) ؛سجاد ،سعیدنیا

 دانشگاه تهران.  ی. دانشکده فنMBAپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ، محور

 

 دی: اساات ی) مطالعه موردیدر سه نسل دانشگاه یفرهنگ یمطالعه دگرگون( 1395) یو محمد یملک راد، یقانع

 .  64تا  30ص  ،1، شماره  14دوره  ران،یا یتهران(. مجله جامعه شناس یهادانشگاه یعلوم اجتماع
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مشاهد،   یمعاونت طرح و برنامه دانشاگاه فردوسا   داخلی هینشر (1393) ن،یو دانشگاه کارآفر نیبا کارآفر ییآشنا
 .55شماره 

 .44-28(:1)102، کار و جامعه، در دانشگاه هزاره سوم ینیکارآفر گاهیجا( 1387) ،یپر، یسینازبن
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