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Abstract 
Universities are considered to be one of the important centers for providing and training skilled and 

specialized human resources in the country. The existence of skilled manpower is necessary for the 

industrial growth and development of any country. It can be said that the universities play a major 

role in the country's development process. Today, the disconnection of Iran's university system from 

industry and the inconsistency between the university functions and the needs of the outside society 

cause the waste of resources and the country's backwardness in achieving development. The 

attractive concept of an entrepreneurial university represents a university that provides opportunities, 

situations, cultures and beneficial procedures to encourage and accept entrepreneurship among 

students and other members of the university. The purpose of the present research was to identify 

the indicators of an entrepreneurial university in Persian Gulf University based on Gibbs’ model. 

The research method was survey-descriptive. The statistical population of the research included a 

combination of managers, employees and professors of the university. The statistical sample was 

estimated to include 117 individuals selected by available sampling method. To collect the data, the 

standard Gibbs’ questionnaire was used and the data analysis was done in SPSS Software. The results 

showed that the indicators of the university's vision, mission and strategy, governance and 

administration, structure and organizational plan, multidisciplinary and transdisciplinary status, 

management of stakeholders and community values, graduates, knowledge transfer, risk financing 

of the university-derived companies, internationalization, entrepreneurial education, and investment 

education in Persian Gulf University were in an unfavorable situation. The results of the research 

showed that among the indicators of entrepreneurial university, the indicator of stakeholder 

management and community values had the greatest impact on the development of Persian Gulf 

University as an entrepreneurial university. 
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1. Introduction 
Entrepreneurial universities are engines of 

economic and social development in regions 

(Nisio et al., 2018; Peris-Ortiz et al., 2019). This 

generation of universities are beyond the 

traditional missions of teaching and research and 
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consider entrepreneurship as the center of their 

attention in their missions. According to this 

point, they communicate with public and private 

institutions and local governments (Salamzadeh 

& Yadollahi Farsi, 2015). Throughout history, 

according to the expectations of the environment 

and their inherent intelligence, universities have 

passed three generations of universities. The 
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main goal of the first generation (medieval) 

universities was not to acquire new knowledge, 

but to "protect the rationality of the past and the 

measures to the teachings of the Church". 

Until now, various studies and researches 

have been conducted in the field of 

entrepreneurial university inside the country. 

However, according to the results of the recent 

studies, it can be seen that the universities of the 

country do not have suitable conditions from the 

perspective of entrepreneurship principles 

(Fakour and Haj Hosseini, 2008; Ghasemnejad, 

2010; Kurdanaij et al., 2013; Mazdeh et al., 2013) 

and this issue highlights the necessity and 

importance of deeper studies in this field. 

In line with the 20-year vision document of 

our country in 2014, Persian Gulf University has 

prepared its own strategic document. Based on 

the mission and existential philosophy of the 

university in the 21st century and within the 

framework of the strategic document, the Persian 

Gulf University has defined three strategic goals 

for itself, in line with which, university goals and 

programs have been designed and predicted. 

These three strategic goals are: 1) improving the 

scientific status of the university, 2) turning the 

university into an entrepreneurial university, and 

3) internationalizing the university and becoming 

a scientific authority in the Persian Gulf. 

Therefore, the current question of the research is: 

“To what extent the indicators and dimensions 

necessary for entrepreneurial activities have been 

created in the Persian Gulf University?” 

Therefore, in the current research, the conceptual 

model of Alan Gibbs (2012) is used to investigate 

this index.  

2. Research Methods 
This article dealt with the identification of 

entrepreneurial university indicators in the 

Persian Gulf University based on Gibbs’ model. 

The research method was survey-descriptive. 

The statistical population of the research included 

a combination of university managers, 

employees, and professors. The statistical sample 

included 117 people selected through available 

sampling method. For data collection, Gibbs’ 

standard questionnaire was used, and SPSS 

software was used for data analysis. 

3. Results 
The results showed that the indicators of the 

university's vision, mission and strategy, 

governance and administration, structure and 

organizational plan, multidisciplinary and 

transdisciplinary status, management of 

stakeholders and community values, graduates, 

knowledge transfer, risk financing of the 

university-derived companies, 

internationalization, entrepreneurial education, 

and investment education in Persian Gulf 

University were in an unfavorable situation. The 

results of the research showed that among the 

indicators of entrepreneurial university, the 

indicator of stakeholder management and 

community values had the greatest impact on the 

development of Persian Gulf University as an 

entrepreneurial university. 

4. Conclusion 
Based on the findings of this research and the 

results of the above-mentioned theoretical and 

research studies and other theories and researches 

mentioned in the second chapter of the research 

report, it can be seen that the findings of this 

research are confirmed and supported by the 

existing theories and previous studies and 

researches.  

The most important point for moving towards 

an entrepreneurial university is to make systemic 

changes in the structure of universities and make 

them flexible. In the current structures, there are 

certain tasks with pre-defined procedures among 

the faculty members and staff of higher education 

institutions, which are not enough for 

transformation. Therefore, it is necessary to 

change and make flexible internal structures and 

laws to lighten the burden of government laws, 

and especially, to revise, change and simplify the 

financial and transaction regulations of the 

universities. Another discussion is to involve 

local, urban, and provincial stakeholders in the 

university entrepreneurship processes and create 

consensus among different stakeholders. 

The possibility of transforming a research-

oriented university into an entrepreneur is a good 

plan for Iran's economy. Since the government 

resources dedicated to universities and the costs 

are so that most of the financial resources are used 

to pay the salaries of the faculty members and 



 

31 Heidar Ahmadi, Seyed Yaghoub Hosseini, Maryam chamiyan, Hamidreza Nematollahi. Assessing the Parameters of an 

Entrepreneurial University based on Gibbs’ Model in Bushehr, Persian Gulf University 

Journal of Sustainable Human Resource Management  Volume 4. Issue 7. Autumn & Winter 2022. Pages 29 to 50. 

university employees. As a result, the 

development and growth process of the university 

will continue if they enter the field of 

entrepreneurship. For this reason, many leading 

higher education centers have come to the 

conclusion that they should move in this 

direction. According to the global conditions, 

Iran's economy needs changes, and in the 

meantime, new sources of income should be put 

on the agenda by moving towards the 

development of advanced technologies, and 

exporting new products and services to other 

countries of the world. Entrepreneurial 

universities have a catalytic role in this field and 

can help rebuild the economic activities of the 

society and update them with global 

developments. 

The ultimate goal of this research was to raise 

and reveal the importance and necessity of paying 

attention to entrepreneurship in the country's 

universities. Obviously, the growth and 

development of this goal requires wider scientific 

efforts and more research. Undoubtedly, if the 

results of this project lead to more attention of 

researchers, planners and managers of higher 

education to the necessity of entrepreneurship in 

the country's universities, the final goal of this 

research has been achieved. 
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 فارس بوشهرهای دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیجارزیابی شاخص. حیدر احمدی، سید یعقوب حسینی، مریم چامیان، حمیدرضا نعمت الهی

 علمی

 بوشهر فارسخلیج دانشگاه در گیب مدل مبنای بر کارآفرین دانشگاه هایشاخص ارزیابی

  4 حمیدرضا نعمت الهی ،3 مریم چامیان ،9 سید یعقوب حسینی ،*1یاحمد یدرح

 ایران بوشهر، بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه کار، و کسب مدیریت دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه استادیار  1
 ایران بوشهر، بوشهر، فارس، خلیج دانشگاه کار، و کسب مدیریت دانشکده بازرگانی، مدیریت گروه انشیارد 9 
 بوشهر، بوشهر، ایرانت کسب و کار، دانشگاه خلیج فارس ارشناسی ارشد مدیریت استراتژی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریدانشجوی ک 3 
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 تاریخ دریافت:
 1441 شهریور 97

 :پذیرشتاریخ 
 1441 آبان 15

 :تاریخ انتشار
 1441آذر  92
 

 چکیده
 اهرم انساني نیروي وجود. شوندمي محسوب کشور متخصص و ماهر انساني نیروي تربیت و تامین مهم مراکز از یکي هادانشگاه

 فرایند در ايعمده نقش هادانشگاه که گفت توانمي بنابراین. است ضروري کشوري هر صنعتي توسعه و رشد براي نیز شایسته و
 زهاینیا با دانشگاهی کارکردهای میان ناهماهنگی و صنعت از ایران دانشگاهی نظام گسست امروزه،. کنندمي ایفا کشور توسعه
 صالانف که است کرده مواجه فراوانی هایچالش با را دانشگاهی نظام دیگر، سوی از مالی منابع کمبود و سو یک از بیرونی جامعه
 جذاب مفهوم. دارد پی در نیز توسعه به دستیابی در را کشور ماندگی عقب منابع، رفتن هدر بر عالوه صنعت از دانشگاهی نظام

 و تشویق و ترغیب جهت را سودمندي هایرویه و هافرهنگ ها،موقعیت ها،فرصت که است دانشگاهی معرف کارآفرین دانشگاه
 رینکارآف دانشگاه هایشاخص میزان سنچش پژوهش از هدف. آوردمی فراهم دانشگاه اعضای دیگر و دانشجویان کارآفرینی پذیرش

 هایشاخص به رسیدن جهت در دانشگاه این عملکرد و امادگی میزان شناسایی جهت  گیب مدل مبنای بر فارسخلیج دانشگاه در
 اساتید و کارکنان مدیران، از ترکیبی پژوهش آماری جامعه. است توصیفی و پیمایشی پژوهش روش. است کارآفرین هایدانشگاه
 برای. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه روش با و برآورد نفر 117 نمونه حجم فرمول طریق از آماری ینمونه. است دانشگاه

 نشان نتایج. است شده استفاده SPSS افزار نرم از هاداده وتحلیلتجزیه برای و گیب استاندارد نامهپرسش از هاداده آوریجمع

 چند دانشگاه؛ سازمانی طرح و ساختار دانشگاه؛ اداره و حاکمیت دانشگاه؛ استراتژی و مأموریت انداز،چشم هایشاخص دهد،می
 مخاطرات مالی تأمین و رشد مرکز دانش؛ انتقال آموختگان؛دانش جامعه؛ هایارزش و نفعانذی مدیریت ای؛رشته فرا و ایرشته

 رد فارسخلیج دانشگاه در گذاریسرمایه آموزش و کارآفرینانه آموزش و سازیالمللیبین دانشگاه؛ از شده مشتق هایشرکت در
 و نفعانذی مدیریت شاخص کارآفرین، دانشگاه هایشاخص میان از دهد،می نشان پژوهش نتایج. دارد قرار نامطلوبی وضعیت

 اهبردیر نگرش همچنین. دارد کارآفرین دانشگاه یک عنوانبه فارس خلیج دانشگاه توسعه بر را تأثیر بیشترین جامعه هایارزش
 هایالیتفع فکری هایویژگی سازیتجاری در دانشگاه فعال نقش و دانشگاه کنندگانتأمین کمک با دانشگاه هایاولویت تعیین و

 .است مهم این به رسیدن در اقدامات اولین از علمی

 کلیدواژه ها:
 دانشگاهی، کارآفرینی

 مدل کارآفرین، دانشگاه
 فارسخلیج دانشگاه گیب،

 

 

 مقدمه 1
سازی، انفجار ها دستخوش تأثیرات جهانی دانشگاهکه  جا ازآن

 اند و اطالعاتی قرار گرفتههای ارتباطی دانش، گسترش شبکه
(Li et al., 2021; Nikou & Maslov, 2021) جهت .

سوی  مقابله با این تغییرات شگرف، جامعه نیازمند حرکت به
کارآفرینی و تربیت افراد کارآفرین است و موفقیت آینده 

ها در مقابل این تغییر و آن خگوییپاسها به توان دانشگاه
. در دنیای (Birkel & Müller, 2021تحوالت وابسته است )

ها باید برای آموزش دانشجویان، پژوهش بسیار رقابتی، دانشگاه
 ,.Duc et al., 2020; Li et al)و تأمین مالی مبارزه کنند 

نفعان خارجی  تر به توسعه روابط با ذی ها باید بیش؛ آن(2020

                                                      
  یاحمد دریح :نویسنده مسئول * 
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1. Entrepreneurial University 

های قبلی توجه کنند که این امر مستلزم تغییر کامل روش
 مدیریت، تأمین مالی، ساختار داخلی و روابط خارجی است

(Peterka & Salihovic, 2012). ی  انعکاسی از کارآفرین

سازگاری نهادی با یک محیط در حال تغییر و ظرفیت 
د های جدیها برای تولید نوآوری از طریق تحقیق و ایدهدانشگاه
گرایش به  1. دانشگاه کارآفرین(Shattock, 2010است )

های مدیریتی، با تمرکز بر آموزش و پژوهش استفاده از مدل
 ,.Cabeza-Pulles et al., 2020; Donada et alدارند )

(. مأموریت سوم دانشگاه به طور فعال با بخش 2021

که بخش  طوری نفعان ارتباط دارد، به وکار و ذیکسب
ی و وکار از تحصیالت دانشگاهی به لحاظ اجتماعکسب
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 Bustinza et al., 2020; Wu etبرد ) اقتصادی سود می

al., 2020که دانشگاه از دانشی که در تعامل با محیط (، درحالی
 Fernández-Nogueira etبرد )کارآفرینانه دارد، سود می

al., 2018آموختگان، های اخیر، افزایش تعداد دانش(. در سال

ویژه فارغ فزاینده و بحران اشتغال جوانان به یبیكار
ها، التحصیالن، تغییر در میزان توقعات متقاضیان دانشگاه

های در حال تغییر بازار، حدود رقابت، نیازها و خواسته
 د جامعه، تغییراتو بودن در قبال افراسخگو پا یپذیرمسئولیت

وری و میزان کارایی، اهمیت ضرورت شگرف در بهره
مدیریت دانش و تغییرات در دانش، حرکت به سمت 

سازی دانش، ضرورت و اهمیت تحول و تغییر در تجاری
های هاي سنتی و ایجاد گرایش در جهت سبکساختار آموزش

هاي واقعاً كاربردي، ضرورت آموزشی جدید و نو و پژوهش
 از به كارآفریني دانشگاهي "ایجاد دانشگاه كارآفرین"، بهنی

 یو راهبردي آموزش عالي برا یحیات یعنوان یكي از ابزارها
ه كرد یمواجهه با این تغییرها و فشارها را کامالً روشن و بدیه

 .(Qolipour & Kahani Moghadam, 2015است )

های گوناگونی در زمینه دانشگاه و پژوهش تاکنون مطالعات
به  توجه کارآفرین در داخل کشور انجام شده است، اما با

ای هتوان دریافت که دانشگاهبررسی نتایج مطالعات اخیر می
کشور از منظر اصول کارآفرینی شرایط مناسبی ندارند 

(Ghasemnejhad, 2011; Mahdavi Mazdeh et al., 

2013; Fakour & Haj Hosseini, 2008;  Kordnaeij 

et al., 2013مطالعات ضرورت و اهمیت این مسئله ( و 

 .کند خاطرنشان می را زمینه این در تر عمیق

ساله  94اندازفارس در راستای سند چشم دانشگاه خلیج
اقدام به تدوین سند راهبردی مختص  1324کشورمان در سال 

بر اساس مأموریت و فلسفه وجودی دانشگاه کرده است.  به خود
در قرن بیست و یکم و در چارچوب سند راهبردی، دانشگاه 

سه  1324ریزی  انجام شده از سال  فارس طبق برنامهخلیج
هدف راهبردی را برای خود تعریف کرده که در راستای آن

بینی شده های دانشگاهی طراحی و پیشها، اهداف و برنامه
( ارتقای جایگاه 1اند از: است. این سه هدف راهبردی عبارت

( 3( تبدیل دانشگاه به یک دانشگاه کارآفرین و 9علمی دانشگاه 
 .فارس علمی در حوزه خلیج المللی شدن دانشگاه و مرجعیتبین

 یبندهای انجام شده و تعیین رتبه اما طبق مشاهدات و بررسی
، فعالیت چشمگیری که iscها  مانند ارزیابی های کیفی دانشگاه

 روحرکت دانشگاه را در این مسیر نشان دهد، دیده نشد. ازاین
تا چه میزان شاخص»پرسش حال حاضر پژوهش این است  که 

های کارآفرینانه را در دانشگاه عاد الزم برای فعالیتها و اب
رو در پژوهش حاضر با ، ازاین«فارس ایجاد شده است؟خلیج
، به بررسی این (9419) 1آلن گیبگیری از مدل مفهومی  بهره

 شود.فارس  پرداخته میها در دانشگاه خلیجشاخص

 

                                                      
1. Gibb 

 مبانی نظری 2

 کارآفرینی  2.1
گرفته از زبان فرانسوی  تاکلمه کارآفرینی نش

(Entreprendre به ً ( به معنای متعهد شدن و یا اصطالحا

ای هگرفته شده است و مفهومی است که از دیدگاهمعنای واسطه 
مختلف و متعددی تاکنون مورد کنکاش قرار گرفته است 

(Blankesteijn et al., 2021در کشور .)یافته و  های توسعه
توسعه این کارآفرینی است که موتور محرکه و مولد  درحال

ی رشد و رقابت به رشد آن کشورهاست. تولید رو به اقتصاد رو
های گوناگون و پیرو آن افزایش ثروت، گسترش فناوری

روز و محرک اشتغال مولد از دالیل مهم توجه به بحث  به
 (. Almeida et al., 2019است )کارآفرینی 

زمان زندگی کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که از 
انسان روی زمین و تالش وی برای تأمین درآمد و تهیه مایحتاج 

 ,Lascauxزندگی پا به عرصه زندگی بشریت گذاشته است )

میلر کارآفرینی را با مفاهیمی مانند پذیرفتن ریسک (. 2019

خصوص نوآوری  خطر و تالش برای افزایش نوآوری، به
 کند. اندیشمندانی بنیادی در عرصه تولید و خدمات تعریف می

آفرینی های کارمانند پیترسون و برگر بر این باورند که فعالیت
طه کند تا حیها کمک میو امور مربوط به آن به شرکت

وکار نو و بدیعی را برای افزایش  میزان سودآوری توسعه کسب
دن بر هایی که با باالدهند. همچنین بورگلمن نیز به فعالیت

ها را افزایش وری شرکت میزان تولید و فرایند نوآوری، بهره
-Nichollsدهد تحت عنوان کارآفرینی معتقد است )می

Nixon et al., 2020 .)طورکلی هنگامی که افراد با اعتماد  به

هایی مثل خالقیت و نوآوری و و با استفاده از توانایی
روز به انجام  های خود و دانش و علم به گیری از استعداد بهره

پردازند،  فعالیت در امور مختلف تولیدی و خدماتی می
 (. Pangarso et al., 2020گیرد ) می کارآفرینی شکل

کارهای جدید از  و در نتیجه کارآفرینی، فرایند ایجاد کسب 
ها و استفاده از منابع مسیر ها و موقعیتطریق کشف فرصت

های بدیع است که چنین امری ابتکار و نوآوری و خلق ایده
یت  ترب و ریزی دقیق در سطح آموزش و تعلیم نیازمند  برنامه

ص گیری از تخص التحصیالن و دانشجویان با بهرهاست تا فارغ
عنوان های خود بهو دانش، قدرت ابتکار، امکانات و استعداد

کنندگان کار، کارآفرینی  کرده و سودآوری کنند  ایجاد
(Parmentola et al., 2021 .) 

 دانشگاه کارآفرین 2.2
های کارآفرین موتورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی دانشگاه

 Nisio et al., 2018; Peris-Ortiz etدر مناطق هستند )

al., 2019های ها فراتر از  مأموریت(. این نسل از دانشگاه

جه خود توسنتی تدریس و تحقیق هستند و کارآفرینی را مرکز 
ها با به این نکته، آن توجه داند. با های خود میدر  مأموریت

های محلی ارتباط برقرار نهادهای دولتی و خصوصی و دولت
ها در طول (.  دانشگاهSalamzadeh et al., 2015کنند ) می

ی خود، سه به انتظارات محیط و هوشمندی ذات توجه تاریخ با
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مکتب ها ازنخستین دانشگاهنسل دانشگاه را پشت سر گذاشتند؛ 
های افالطون و های التین، اساتید معروف و میراث مکتب

های نسل اول ارسطو ناشی شده است. هدف اصلی دانشگاه
از  حفاظت»وسطی( دستیابی به دانش جدید نبود، بلکه  )قرون

 بود. در« های کلیساوزهعقالنیت گذشته و تدابیر اطاعت از آم

 ها بذر محصوالتنشد؛ اما آن اختراع یچیز هیچ دوره این
 Frondizi  etکاشتند ) را آن از پس و شانزدهم قرن بزرگ

al., 2019)های های نسل دوم )هومبولت( پژوهش. دانشگاه
 Bustinzaدادند )انجام می« روش مدرن»خود را بر مبنای 

et al., 2020صورتی که آموزش با پژوهش یکپارچه  (. به

ها بر مبنای عقالنیت، آزمایش، استدالل و شفافیت شد. پژوهش
گرفته که در آن امکان بررسی و گسترش نتایج صورت می

 Yemeni Doziآورد )توسط دیگران را فراهم می

Sorkhabi, 2013ها )کارآفرین(، (. سومین نسل از دانشگاه

هاي تجاري و در اواخر قرن بیستم به دنبال کاهش محدودیت
سازي شدن، آزادسازي و خصوصیسوی جهانیحرکت به

عالی، ضرورت ایجاد تغییر در  ویژه در عرصه آموزشبه

 ,.Hong et alرسالت و وظایف دانشگاه سنتی، ایجاد شدند )

ها بر (. ویژگی مهم این نسل، تمرکز اصلی دانشگاه2021

سازي نتایج آموزش، پژوهش و تولید ثروت از طریق تجاري
  (.Wissema, 2009تحقیقات است )

دانشگاه کارآفرین عالوه بر تدریس و تحقیق، بر حمایت از 
التحصیالن، به پیوندهای های کارآفرینانه محققان و فارغفعالیت

های علمی و ها، پارک، بنگاه1محکم با مراکز تحقیق توسعه
(. Etzkowitz, 2017ها، نیز متمرکز است )فناوری و دولت

دانشگاه کارآفرین یک منبع برای ایجاد سازمان اقتصادی و 
های اقتصادی و علمی در اعی مبتنی بر دانش در دستگاهاجتم

(. دانشگاه Etzkowitz, 2016مراحل مختلف توسعه است )
نسل سوم، مرکز شبکه دانش و نوآوري، همکاري با صنعت، 

هاي خارجی ها، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهتکامل شرکت
(. در جدول زیر Peterka & Salihovic, 2012است )

 تعاریف اصلی دانشگاه کارآفرین آورده شده است:

 

 

 (Garcia  et al., 2013تعاریف اصلی دانشگاه کارآفرین ) 1جدول 

 نویسنده تعریف

های مالی؛ مانند اختراعات، تحقیق تحت مطالعه و ورود به همکاري با یک مؤسسه جدید کمکهایی که منابع دانشگاه
 گیرند.تجاري خصوصی را در نظر می

Etzkowitz 

(1983) 

 است. ورزان یا دانشجویان درگیرهای تجاري جدید توسط استادان دانشگاه، فندانشگاه تجاري با ایجاد مشارکت
Chrisman et 

al (1995) 

های رسمی براي تبدیل تحقیق دانشگاهی به سرمایه از طریق نتایج تحقیق و فعالیت تجاري انتقال فناوري دانشگاه تالش
 اند.ف شدهعنوان واحدهاي سازمانی با مسئولیت دقیق براي ارتقاي انتقال فناوري تعریهای رسمی بهاست. تالش

Dill (1995) 

وجو است تا بداند چگونه در تجارت پیش برود و نوآوري کند. در یک دانشگاه کارآفرین، به نوبه خود در جست
جایی اساسی در مشخصه سازمانی براي رسیدن به یک وضع نویددهنده براي آینده کار کند. وجوی آنکه بر یک جابهجست

 های با استقامت که بازیگران مؤثر در دوره خود هستند، باشند.اند تا از دانشگاههای کارآفرین در تالشدانشگاه

Clark (1998) 

عنوان یک سازمان تجاري شود؛ اعضاي دانشگاه خود را تا معنی دهد: خود دانشگاه به 3تواند یک دانشگاه کارآفرین می
 درون تجارت وارد نمایند؛ و تعامالت دانشگاه با محیط. حدي

Röpke  

(1998) 

ی به تر براي دسترسهای تجاري ـ دانشگاهی نزدیک با مسئولیت استادان دانشکده بزرگدانشگاه کارآفرین توسط مشارکت
 شود.ریزی مشخص میی، رهبري و برنامهمنابع خارجی مالی و توسط یک شخصیت مدیریتی در اداره سازمان

 

Subotzky 

(1999) 

 Kirby (2006) ارندها را دکردن و پذیرفتن چالشهای کارآفرین توانایی ابتکار، تشخیص و ایجاد فرصت، کاِر گروهی، ریسکدانشگاه

فرستد، دانشگاه کارآفرین یک دهد و آنها را به دنیاي بیـرون میدانشجویان را آموزش می درست هنگامی که دانشگاه
دیـد های تجاري جمحفظه رشد طبیعی است که ساختارهاي پشتیبان براي استادان و دانشجویان را براي ابتکار در مشارکت

 کند: آگاهانه، تجاري و پیوسته.را فراهـم می

Etzkowitz 

(2004) 

های های آموزشی بعدي، خدمات مشاورهاي و فعالیتسازی )رسومی که دورهیک دانشگاه کارآفرین بر مبنای تجاری
 امتیازی و دانشجو( است.سازند( و رفع  نیازکنندگی )اختراعات، صاحبای را میتوسعه

Jacob et al 

(2003) 

های هها براي تولید نوآوري در ایدسازی بازتابی از تطابق سازمانی به یک تغییر محیط و نیز داشتن ظرفیت دانشگاهتجاری
 جدید و تحقیقی است.

Shattock 

(2008) 

 

با بررسی تعاریف دانشگاه کارآفرین، به  (9411) 9شفیع آبادی
( 1یافته است:  سه تعریف کلیدی از دانشگاه کارآفرین دست

ها دارای دو وظیفه مهم و اساسی هستند: یکی انتقال  دانشگاه
روز  دانش و اطالعات به دانشجویان جهت افزایش آگاهی و به

                                                      
1. Research and Development Centers 

شد به ر وها برای شروع و ادامه یک زندگی سالم و رکردن آن
های علمی عنوان شهروندی از جامعه و دوم آموختن مهارت به

گیری  التحصیالن بتوانند با بهره که فارغ نحوی و تخصصی به
های کسب شده از آن ها و مفاد حاصل از مهارتاز این آموزش

2. Shafi' Abadi 
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( دانشگاه کارآفرین دانشگاهی 9در آینده به اشتغال بپردازند 
م دهد: اول آن که روحیه است که دو وظیفه مهم را انجا

کارآفرینی را در بین تمامی دانشجویان توسعه دهد و کارآفرینان 
کند، مراکز کند. دوم آن که خود کارآفرینانه عمل آینده را تربیت 

های علم و فناوری و مواردی نظیر آن را ایجاد رشد، پارک
ها خود نماید و ضمن درگیرکردن دانشجویان در این سازمان

( دانشگاه کارآفرین، در کنار 3یابد. به استقالل مالی دست نیز 
 های محیط ووظیفه تولید دانش و افزایش حدود علم به خواسته

مند است و با استفاده از فنون  جامعه نیز حساس بوده و دغدغه
مختلف تفکر و تعلق هوشمندانه جدای از پاسخگویی به این 

ها، شرایط را کردن آن ریزی جهت برطرفها و برنامهخواسته
 های گوناگون در کشور فراهم میبرای توسعه پایدار در زمینه

 .(Shafi  Shafi' Abadi, 2011)کند 

های دلیل اصلی انتخاب مدل گیب برای سنجش شاخص
دانشگاه کارآفرین این است که پس از بررسی و مطالعه 

 به (9419)گیب کارآفرین، از مدل های مختلف دانشگاه مدل
که نسبت به  عنوان مدل نظری پژوهش استفاده شده است، چرا

تر و جدیدتر و  تر، کاربردی تر، کامل های دیگر جامعمدل
 .استفاده است همچنین در تمام سطوح سازمانی قابل

 

 پژوهش نهیشیپ 3
ای با عنوان  ، در مطالعه(9412) 1سنتوبلی و همکاران

های کارآفرین: یک مدل اکتشاف و استثمار در توسعه دانشگاه»
به بررسی ادبیات نظری « مسیر یادگیری پیچیده از همدلی
 ها، نسبت به مدل کارآفرینیسیستماتیک روند توسعه دانشگاه

چارچوب مفهومی پردازند. در نهایت، مقاله یک  می
یکپارچه را که شامل شش سازه؛ محیط سازمانی داخلی، محیط 
خارجی، اکتشاف دانشگاه، استثمار دانشگاه، تعادل دانشگاه، 

 دالمارکو و. کندعملکرد دانشگاهی کارآفرینی را پیشنهاد می
 القوه وهای ب، به بررسی شناسایی فعالیت(9412) 9همکاران

های علمی در های مؤثر برای تشویق انتقال فناوریسیاست
پردازند. چارچوب تحلیلی دانشگاه کارآفرین بر  برزیل می

 مبنای ادبیات موجود، شامل پنج بعد: دیدگاه کارآفرینی، رابط
های خارجی، دسترسی به منابع دانشگاهی، سازگاری نوآوری 

های پژوهش نشان افتهاست. یو تحقیقات علمی، ساخته شده 
های کارآفرینی عالوه بر داشتن ارتباط دهد کیفیت آموزشمی

ند تا کنزدیک با تحقیقات کاربردی، دانشگاهیان را تشویق می
های تجاری های تجاری خود را در قالب شرکتبرنامه

 اندازی کنند.  راه

های خاصی رسی ویژگی، به بر(9412) 3سیدرات و فریخا
پردازند. سازند که کارآفرین شود، میکه دانشگاه را قادر می

که یک دانشگاه تبدیل به کنند که برای ایندر انتها بیان می

                                                      
1. Centobelli et al 
2. Dalmarco et al 
3. Sidrat & Frikha 
4. Pouratashi  & Parhizkar 
5. Abedi et al 
6. Fadayi et al 

دانشگاه کارآفرین شود باید تحوالت داخلی صورت گیرد؛ 
رو نقش مدیر و نوع دانشگاه تأثیر مثبت بر توسعه  ازاین

، (9417امیر اسماعیلی و همکاران )دانشگاه کارآفرین دارد. 
های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه علوم به ارزیابی شاخص

کنند که دانشگاه ها بیان میاند. یافتهپزشکی کرمان پرداخته
ساالری اداری، های دیوانکی کرمان در حیطهعلوم پزش

التحصیالن، میزان توانمندی افراد، وضعیت وضعیت فارغ
های تحصیلی و همچنین ارتباط با آموزش و پژوهش رشته

تری انجام دهد. بنیان باید تالش بیشهای دانشصنعت و شرکت
، به بررسي کارآفریني و (7941) 4و پرهیزکار پورآتشی

ها، و دانشگاه کارآفرین در هلند بر سه محور روندها، سیاست
 در هلند هایسیاست کنند،بیان می هایافتهاست. ها پرداخته اقدام

 :از اندعبارت که است متمرکز بخش در چند کارآفریني زمینه
 و آموزش سازی،المللیبین نوآوری، و فناوری مالي، تأمین
 مقررات.  سازیساده

، در پژوهش خود به بررسی (9417) 5عابدی و همکاران
روی ایجاد دانشگاه کارآفرین پرداختند. نتایج بیان موانع پیش

ترین موانع در مسیر ایجاد دانشگاه کارآفرین کنند، مهممی
 فداییکشاورزی در دو بخش زیربنایی و راهبردی قرار دارد. 

، در پژوهش خود، مدلی برای ایجاد (2941) 6و همکاران
های دانشگاه دهد. ابعاد و مؤلفهدانشگاه کارآفرین ارائه می

های كارآفرین در نظام آموزشي ایران به ترتیب فعالیت
پذیري، پاداش، رهبري سازماني، نگرش فردي، انعطاف

 7باقری و همکارانكارآفرینی است. كارآفرینی، فرهنگ 
های کلیدی در ساختار خود، ابتدا مؤلفه ، در مطالعه(9416)

ا را هکنند سپس این مؤلفهدانشگاه کارآفرین را شناسایی می
کند. بندی میبه نظام جمهوری اسالمی ایران اولویتباتوجه

افزاری و ، به بررسی ابعاد سخت(6941) 2سعدی و همکاران
افزاری دانشگاه کارآفرین پرداختند. نتایج پژوهش نشان نرم
افزار های غرب کشور از نظر دو بعد نرم دهد که دانشگاهمی

 2اسچایلو و همکارانباشند.  افزار در حد مطلوبی نمیو سخت
، با بررسی اهمیت دودسته از متغیرها در سطح فردي (941۲)

عنوان عاملی و ملی، به توسعه مفهوم آمادگی کارآفرینی به
هاي فردي، ترس از شکست، متشکل از چهار بعد؛ مهارت

 ها پرداختند. ارتباطات اجتماعی و درك و تشخیص فرصت

تحت عنوان  یا مطالعه ، در(941۲) 14چنگ و همکاران
د وتحلیل چندانشگاه کارآفرین و تحقیقات دوبعدی: تجزیه»

پذیري سازمانی درك شده، نشان دادند که بین انعطاف« سطحی
برداري از  ای و انفرادي و بهرهتحقیقات دوبعدی دانشکده

ررو و جداري وجود دارد.  ها رابطه مثبت و معنیفرصت
 بیشتر، در پژوهشی به بررسی شناخت (941۲) 11همکاران

هاي نسبت به مفاهیم نظري، تجربی، مدیریتی و سیاسی در مدل
ها با یک مرور کلی بر نوظهور دانشگاه کارآفرین پرداختند. آن

ادبیات موضوعی و ترسیم یک دستور کار پیشنهادي براي 

7. Bagheri et al 
8. Saadi et al 
9. Schillo et al 
10. Chang et al 
11. Guerrero et al 
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رامون مفاهیم و بحث پی یگیر هاي آینده، نتیجهپژوهش
گذاران دانشگاهی کارآفرینی و نوآوري براي مدیران و سیاست

و دیگر عوامل مرتبط با آموزش، نشان دادند که دانشگاه 
 های کارآفرینی و نوآوري است.کننده فعالیتکارآفرین، هدایت

 ، به بررسی(4941) 1نیا و فرهادی رادفرامرزی 

دانشگاه  به کشور هایدانشگاه تبدیل ضرورت و جامعه مشکالت
 دانشگاه هایمدل از بندیجمع با اند. محققانپرداخته کارآفرین

 دانشگاه سازیپیاده امکان و سنجش جهت را مدلی کارآفرین،

آلن گیب پیشنهاد کردند.  چمران شهید در دانشگاه کارآفرین
ی افزایبررسی پتانسیل هم»در پژوهشی تحت عنوان  (9419)

در توسعه کارآفرینی دانشگاه: به سمت ایجاد یک چارچوب 
به ارائه یک چارچوب بر اساس رویکرد « استراتژیک

دانشگاه کارآفرین پرداخته است.  استراتژیک برای توسعه
ند در کهایی که گیب برای دانشگاه کارآفرین معرفی میشاخص
 است.  آورده شده  1شکل 

به مطالعات انجام شده و در پژوهش حاضر تالش شده باتوجه
های دانشگاه کارآفرین به این های ارائه شده از مدلبندیجمع

تر، های دیگر جامعدلیل که مدل مفهومی گیب نسبت به مدل
اجرا است، استفاده  تر و در تمام سطوح سازمانی قابلکاربردی

نشان داده شده  1شکل مدل گیب در  هایشده است. شاخص
است. به مدد یافته های پژوهش و پوشش طیف وسیعی از 
جامعه اماری در پژوهش حاضر و با توجه به ان که هر یک 

ر شناسایی بخشی از ابعاد و از مطالعات سهم مهمی د
های دانشگاه کارآفرین دارند اما هر یک از پژوهشگران ویژگی

با نگاه خود جنبه های خاصی از این دانشگاه را موردبررسی 
قرار داده و چارچوب جامع و یکپارچه ای که همه ابعاد و مؤلفه 

ا فارس رهای دانشگاه کارآفرین به خصوص در دانشگاه خلیج
صورت روشن و مشخص توصیف کند و آنها را به در برگیرد

ارائه نشده است؛ پژوهش حاضر تالشی در جهت پر کردن این 
 .شکاف نظری دارد

 

 

                

             

                    

               

                              

                   

                      

                    

                        

         

              
           

 

 (2112 گیب،های دانشگاه کارآفرین )شاخص 1شکل 

                                                      
1. Faramarzinia & Farhadi Rad 
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 شناسی پژوهشروش 4
پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی پیمایشی است و 

 صورت عملی نیز به کارتواند بهآمده میدستازآنجاکه، نتایج به
توان در زمره پژوهش کاربردی نیز رود، این پژوهش را می

قرارداد. جامعه آماری در این پژوهش از سه گروه مدیران، 
 فارس تشکیل رکنان کارشناس دانشگاه خلیجعلمی و کاهیئت

ابزار اصلی نفر است.  371ها برابر با شده است که تعداد آن
نامه استاندارد است. گردآوری داده در پژوهش حاضر، پرسش

پرسش شاخص در خصوص ارزیابی  142نامه از این پرسش
و   9419وسیله گیب در سال موقعیت دانشگاه کارآفرین که به

( ارائه شده 5، خیلی زیاد 1در مقیاس لیکرت با بازه )خیلی کم 
فاده شده است. روایی ابزار بعد یا مؤلفه هست، است 11و دارای 

های ای که در پژوهشنامهها با استناد به پرسشگردآوری داده

ای  رو در راستگرفته است و ازاینپیشین استفاده شده، صورت
اهداف پژوهش حاضر تغییرات و اصالحاتی در آن اعمال شده 

های و از همین رو برای چند تن از نخبگان و اساتید رشته
ها در رآفرینی ارسال شده و نظرات اصالحی آنمدیریت و کا

ها و عبارات نامه اعمال شد. در بعضی موارد که گویهپرسش
استفاده شده گویای مقصود موردنظر نبود،  اصالحاتی صورت 

تعدیل،  و گرفت و پس از چندین بار اصالح و ایجاد جرح
 !Errorنامه به روایی رسید که نتیجه آن در پرسش

Reference source not found.  زیر گزارش داده شده
 است.

 

 

 هانامه به تفکیک مؤلفهآزمون روایی پرسش 2جدول 

 درجه آزادی سطح بارتلت (KMOگیری )شاخص کفایت نمونه متغیر

 14 / .44 /.712 و استراتژی دانشگاه انداز، مأموریتچشم

 ۲ / .44 /.752 حاکمیت و اداره دانشگاه

 ۲ / .44 /.717 ساختار و طرح سازمانی

 ۲ / .44 /.۲24 ایای و فرارشتهچندرشته

 3 / .44 /.۲9۲ قدرت نفوذ

 91 / .44 /.249 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی

 3 / .44 /.۲13 آموختگاندانش

 14 / .44 /.24 انتقال دانش

 14 / .44 /.7۲5 های مشتق شده از دانشگاهمرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت

 15 / .44 /.727 سازیالمللیبین

 3 / .44 /.71۲ گذاریآموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه

 

 spssوسیله آزمون کرونباخ با برنامه پایایی ابزار پژوهش به
 1مورد سنجش و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن  در جدول 

 آمده است.
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 نامه شاخص دانشگاه کارآفرینپایایی پرسش 3جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد پرسش متغیر

 / .7۲7 142 های دانشگاه کارآفرینشاخص

 

مقدار آلفا به میزان  3نامه: بر اساس جدول شماره پایایی پرسش
سؤال سنجش شده  142بعد و  11دهد است و نشان می 767/4

از میزان پایایی و به عبارتی همسازی درونی باالیی جهت 
اکتشاف ها برخوردار است. در ادامه برای سنجش شاخص

ها از میان یکسری متغیرها از تحلیل عاملی اکتشافی عامل
ها و کفایت که اطمینان از نرمال بودن داده استفاده شد. ازآنجا

فرض اساسی برای استفاده از تحلیل ها دو پیشتعداد نمونه
عاملی هستند، در ابتدا این دو شاخص بررسی شدند. طبق 

چولگی و شاخص شاخص ها از طریق نرمال بودن داده
 همچنینکشیدگی که برای هر بعد در ادامه محاسبه شده است، 

که در سطح خطای  (172/15424نتیجه آزمون بارتلت )
دهد ماتریس همبستگی معنادار است نشان می 41/4از  کوچکتر
 طرف بین باشد؛ یعنی ازیک ها، ماتریس واحد نمیبین گویه

یی وجود دارد و از های داخل هر عامل همبستگی باالگویه
های عامل دیگر های یک عامل با گویهطرف دیگر بین گویه

تحلیل عاملی مشخص  شود. همبستگی مشاهده نمی هیچگونه
کند هر عامل چند درصد از واریانس مجموع متغیرها را می

شوند که هایی انتخاب میکند. از طرفی تنها عامل تعیین می
بعد   11ها باالی یک باشد و بر اساس نتایج  مقدار ویژه آن

دارای مقدار ویژه باالتر از یک هستند. مقدار ارزش ویژه برای 
هر یک از بارهای عاملی به ترتیب عامل اول به میزان 

، عامل 2/ 191، عامل سوم 194/2، عامل دوم 416/19
، عامل 947/4، عامل ششم 943/5، عامل پنجم 931/7چهارم
، عامل 234/1، عامل نهم 467/9عامل هشتم ، 249/9هفتم 
است. در مجموع کل 444/1، عامل یازدهم 599/1دهم 

درصد از واریانس  629/74واریانس تبیین شده این عوامل 
 کند. بعد را تبیین می 11

 

 

 نامهها و مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحلیل عوامل پرسشعامل 4جدول 

 عامل ارزش ویژه درصد تبیین واریانس درصد تبیین واریانس تراکمی

 یکم 41۲/19 5۲4/93 564/93

 دوم 194/2 347/11 279/51

 سوم 191/2 ۲41/2 513/52

 چهارم 931/7 547/۲ 4۲4/۲9

 پنجم 943/5 ۲17/5 ۲7۲/۲4

 ششم 947/4 31۲/4 223/۲2

 هفتم 249/9 297/3 294/۲2

 هشتم 4۲7/9 779/9 ۲29/74

 نهم 234/1 549/9 527/79

 دهم 599/1 2۲7/1 954/77

 یازدهم 444/1 54۲/1 ۲52/75

 

 نتایج پژوهش 5
مؤلفه مذکور در  11برای بررسی نرمال بودن توزیع 

استفاده  9و شاخص کشیدگی 1از شاخص چولگی نامه پرسش
 توزیع نرمال برخوردار هستند. از شده است. همان گونه که در 

                                                      
1. Skewness Index 

 

2. Kurtosis Index 
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 شود، دو شاخص ، مشاهده میجدول 

+( است 9،  -9متغیرها در بازه ) چولگی و کشیدگی در همه
ها از توزیع نرمال برخوردار توان نتیجه گرفت که دادهپس می
 هستند.

 

 هانرمال بودن دادهبررسی  5جدول 

 کشیدگی چولگی متغیر

 4۲7/4 47۲/4 انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاهچشم

 4۲2/4 475/4 حاکمیت و اداره دانشگاه

 -429/4 444/4 ساختار و طرح سازمانی

 745/4 912/4 ایای و فرارشتهچندرشته

 ۲25/4 911/4 قدرت نفوذ

 29/4 425/4 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی

 431/4 -129/4 آموختگاندانش

 214/4 453/4 انتقال دانش

 149/4 -321/4 شده از دانشگاههای مشتقمرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکت

 237/4 541/4 سازیالمللیبین

 11/4 -443/4 گذاریآموزش کارآفرینانه سرمایه

 

پژوهش، از نظر  یهرکدام از متغیرهامنظور بررسی اینکه  به
دهندگان در سطح مطلوبی قرار دارند یا خیر، از آزمون پاسخ

کنیم. در این پژوهش، مقدار آزمون ای استفاده می تی تک نمونه
 در نظر گرفته شده است. 5/3برابر با 

  است                                     5/3میانگین متغیر مورد بررسی حداقل 
5/3 ≥ µ :H0   

نیست                                      5/3میانگین متغیر مورد بررسی حداقل 
5/3 > µ :H1 

 مطابق با 

  -64/1ها کمتر از ، مقدار تی محاسبه شده برای تمامی شاخص
دست آمده برای تمامی ه است و از آنجایی که سطح معناداری ب

 25تر از سطح خطا است، در سطح اطمینان ها کوچکشاخص
ر رد شده است و توان عنوان کرد که فرض صفدرصد می

فرض مقابل آن مبنی بر عدم برابری میانگین ظرفیت 
ها پذیرفته شده برای تمامی شاخص 5/3کارآفرینی حداقل برابر 

 است.

 

 ی دانشگاه کارآفرینهامؤلفهنتایج آزمون میانگین  جامعه در ارتباط با  6 جدول

 

 
 میانگین 5/3(Test Valueنقطه برش )

انحراف 
 معیار

 نتیجه

 انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاهچشم

آماره تی 
(t) 

درجه 
 آزادی

sig 
تفاوت 
 میانگین

 -49/15 رد ۲2/4 55/9
 
 

11۲ 444/4 25/4- 

 رد ۲2/4 55/9 -2۲/4 444/4 11۲ -49/15 حاکمیت و اداره دانشگاه
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 رد ۲3/4 33/9 -17/1 444/4 11۲ -13/94 ساختار و طرح سازمانی

 رد 52/4 49/9 -42/1 444/4 11۲ -22/12 ایای و فرارشتهچندرشته

 رد 52/4 4۲/9 -49/1 444/4 11۲ -45/1۲ قدرت نفوذ

 رد 59/4 57/9 -23/4 444/4 11۲ -45/12 های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی

 رد ۲3/4 34/9 -1۲/1 444/4 11۲ -73/12 آموختگاندانش

 رد 52/4 45/9 -44/1 444/4 11۲ -44/12 انتقال دانش

های مرکز رشد و تأمین مالی مخاطرات در شرکت
 مشتق از دانشگاه

 رد 52/4 55/9 -25/4 444/4 11۲ -94/17

 رد 57/4 92/9 -91/1 444/4 11۲ -17/93 سازیالمللیبین

 رد ۲2/4 49/9 -42/1 444/4 11۲ -14/17 گذاریآموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه
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 وضعیت دانشگاه در هریک از ابعاد 1نمودار 

 

بررسی فوق سعی کرده است بسیاری از موضوعات کلیدی را 
که در چارچوب توسعه دانشگاه کارآفرینی در نظر گرفته شود، 

 شناسایی کند. 

اه به دانشگها، باید توجه داشت که مسیر رسیدن در مورد یافته
برانگیز است. در این مسیر کارآفرین بسیار طوالنی و چالش

های نخستین مرحله رسیدن به نگرش راهبردی و تعیین اولویت
کنندگان دانشگاه است. دومین مورد،  دانشگاه با کمک تأمین

های فکری سازی ویژگینقش فعال دانشگاه در تجاری
 علمی، کارکنانئتهای علمی است که توسط اعضای هیفعالیت

شود و در نهایت ایفای نقش پیش فعال  و دانشجویان انجام می
دانشگاه در ارتقای کارایی نوآوری در حوزه با همکاری فعاالن 

تواند مؤثر باشد؛ بنابراین صنعت و جلب مشارکت دولت می
حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاهی واکنشی به تغییرات 

ون انجام اقدامات جدید غیرممکن داخلی است که مدیریت آن بد
 تنها آوردن به کارآفرینی دانشگاهی نه روی رسد.به نظر می

های کند تا به پیشرفت ها فراهم میهایی را برای دانشگاهفرصت
شد ر به اقتصادی دست یابند، بلکه متأثر از نیازهای مالی رو

انند نانه مهای کارآفریها و امکان کسب درآمد بالقوه از فعالیتآن
. کننده است های توزیعصدور مجوز فناوری و تشکیل شرکت

ها به سمت کارآفرینی گیری دانشگاهدیگر، جهت عبارت به
های درونی و انتظارات اجتماعی آن از تأثیر محرک تحت

های ظهور نوآوری مبتنی بر دانش است. هدف از فعالیت
 ای در راستایقهکارآفرینی بهبود عملکرد اقتصاد ملی و منط

کسب منافع مالی برای اساتید و دانشجویان است. از سوی 
نظران، پارادایم کارآفرینی را تهدیدی  دیگر، برخی از صاحب

دانند و با ارتقای کارآفرینی در  ها میگرایی دانشگاهبرای سنت
تواند منجر به ها مخالف هستند، زیرا منافع مالی میدانشگاه

 عنوان نقد جامعه شود. توجهی به نقش دانشگاه بهبی

 کننده و پشتیبانساختار و طراحی سازمانی باید نقش تسهیل
رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه را به نحوی برعهده بگیرد و 

گیری باید غیرمتمرکز باشد. تمرکززدایی، غیررسمی  تصمیم
بودن، عمودی یا افقی بودن، رهایی از ارتباطات از اطالعات، 

های پذیری، ساختار سازمانی حامی ایدهکار گروهی، انعطاف
جدید، کنترل آسان و غیررسمی و کارکنان مولد از خصوصیات 

یب به ترغ مهم دانشگاه کارآفرین است که ذیل این ساختار قادر
های بحث و گفتگو و و تشویق به کارآفرینی است. گروه

یز علمی نگفتگوی غیررسمی بین دانشجویان و اعضای هیئت
تواند برای تقویت کارآفرینی ایجاد شود. در مورد  می

التحصیالن، ایجاد ارتباط نزدیک و فعال با دانشجویان  فارغ
وآوری، های پژوهشی و نتحصیالت تکمیلی، تشویق طرح

التحصیلی، برگزاری  های فارغبرگزاری منظم گردهمایی
همایش و مالقات با دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پیشنهاد 

ها برای بهبود شرایط شغلی و  خدمات حمایتی به آموزش آن
ها، ایجاد انجمنی از  العمر از آنارائه حمایت مادام

بحث از  هایالتحصیالن کارآفرین و تمرکز بر گروه فارغ
 اقدامات در این باره است.

ای هها و نیازهای برنامهاین وظیفه دانشگاه است که پتانسیل
آموزشی و افزایش مهارت و توانمندی کارآفرینی و 

های گوناگون را در هر یک از مقاطع گذاری در عرصهسرمایه
ریزی کند و این راهبرد را  دانشگاه شناسایی و پیرو آن برنامه

های مخالف علمی و آموزشی برای ها و طبقهگروه در تمامی
توسعه کارآفرینی تطبیق دهد. آموزش کارآفرینان و 

هایی برای کارکنان دانشگاه و چنین برنامهبودن این دردسترس
های مختلف، کارآفرینی برای ایجاد شغل دانشجویان گروه

های ها، استفاده از همکاریدانشجویی و خوداشتغالی آن
کار، افزایش  و لمللی  برای جذب سرمایه و خلق کسبابین

سطح ظرفیت آموزش و تعلیم اصول کارآفرینی، گنجاندن انواع 
های تجاری برای مأموریت های آموزشی در فعالیتروش

ها به یک سازمان دانشگاه و استراتژی و تغییر کامل دانشگاه
ام انج کارآفرین از دیگر اقداماتی است که در این زمینه باید

 شود.

یک دانشگاه کارآفرین باید شرایطی را فراهم کند که در آن 
اطالعات و ارتباطات بتوان به طور واضح و متقابل منتقل 

انداز، مأموریت های چشمطور که مشخص شد مؤلفهشود. همان
های و استراتژی دانشگاه در شرایط نامطلوب، ارائه فعالیت

 هایمومی، تمرکز بر فرصتتجاری جدید، استفاده از درآمد ع
موجود جامعه، استفاده مدبرانه از علوم، نوآوری و کارآفرینی، 

 هایکمک به توسعه محل کارآفرینی و ارتقای نقش مأموریت
 اندازه کافی مورد دانشگاه و راهبردهای محوری آن باید به

ها باید سیاست مالکیت متفکرانه، توجه قرار گیرد. دانشگاه
وز فناوری و ارائه پتنت به کارکنان و مجوز صدور مج

 ها با مشارکتدانشجویان را گسترش دهند. بهتر است دانشگاه
ن به هایشادانشجویان در فرایند انتقال دانش، بر اساس فعالیت

های مشتق از دانشگاه و ها جایزه بدهند. افزایش شرکت آن
تعیین دقیق اهداف و  ،های حمایتی الزمانجام فعالیت

ویژه تمرکز بر خدمات  های عملکرد مرکز رشد و بهشاخص
ای آن؛ و با انتقال فناوری دانشگاه به افزایش  حمایتی و مشاوره

ذکر ارزش که هدف اصلی پارک علم است کمک کند. شایان
های مشتق از است که یکی از موانع بر سر راه شرکت

 گذاری است.ها نبود ثروت الزم برای سرمایهدانشگاه

 

وزه دانش یکی از ابعاد مهم در توسعه اقتصادی است. باید امر
توجه داشت که آینده جامعه مدرن با اقتصاد پویا در گرو افزایش 
رقابت و تمایل به رشد و نوآوری است. در چنین شرایطی، 

بنیان به عنوان مؤثرترین نهاد در جامعه دانش ها بهدانشگاه
های آموزش ها و نظامهروند. در همین راستا دانشگا شمار می

عالی در حال ارتقای نقش سنتی خود و حرکت به سمت تولید 
 ای و دانش بومی و رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه منطقه

های المللی هستند که در واقع نوعی حرکت به سمت دانشگاهبین
کنند. در واقع های نو خلق میکارآفرین است که علم و ایده

 ست که نقش ای کشورهاگیری توسعهجهت محور وتوسعه دانش
ه ب ها ایجاب کرده است. باتوجهکارآفرینی را برای دانشگاه
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توان نتیجه گرفت که شرایط می SPSSافزار خروجی نرم

مطالعه در پژوهش  کارآفرینی دانشگاه و اکثر ابعاد مورد
 حاضر در وضعیت مطلوبی قرار نداشته  است. 

 گیریبحث و نتیجه 6
آفرینی و ینی فعالیتی اقتصادی است، زیرا با نیت ارزشکارآفر

کسب سود و از طریق استفاده بهینه از منابع محدود، یک 
ز ها و مراکشود. دانشگاهوکار جدید تأسیس و مدیریت میکسب

های نظری، خود باید آموزشی قوی در حوزهآموزشی درذات
شور ئل کپژوهشی و فناوری داشته باشند تا در راستای حل مسا

حرکت کرده و در نهایت به کارآفرینی برسند. دانشگاهی که 
فقط در حوزه آموزشی یا صرفاً پژوهشی قوی باشد یک تصویر 
کاریکاتوری خواهد داشت. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است 

های آموزشی و پژوهشی به که در کنار پرداختن به فعالیت
یص و ایجاد فرصت، اقداماتی از جمله خالقیت و نوآوری، تشخ

توسعه فرهنگ کار تیمی، تالش در جهت کسب استقالل مالی 
ها با تعامل و همکاری با پردازد. این دانشگاه و غیره می

وکارهای نو، صنعت، جامعه و دولت به ایجاد کسب
سازی دانش و توسعه اقتصادی ملی و محلی اهتمام تجاری

 ورزند. می

 داند. وقتی ساختار مقدم می دانشگاه کارآفرین فرهنگ را بر
شود، به  ای متعهد به حل مشکالت مهم اجتماعی می مؤسسه

ه های ایجاد شددلیل داشتن وظیفه سنگین، برای رفع نگرانی
 دهد. اما در های مثبتی انجام میتوسط این مسئولیت، فعالیت

های تحقیقاتی مانند سایر صورت عدم تالش هماهنگ، دانشگاه
شود ها تغییری ایجاد می های آنبزرگ، در اولویتمؤسسات 

که مسائل سازمانی و فردی مقدم بر حل مشکالت مهم و سطح 
گیرد. دانشگاه کارآفرین با تمرکز بر فرهنگ  باال قرار می

کارآفرینی و پیروی از این ساختار پیشاپیش خیلی از مشکالت 
ا، هکند و زمان کمتری برای توسعه برنامهرا برطرف می

شود. زمان بیشتری صرف  مؤسسات و ادارات جدید صرف می
که در حل مسئله رشد کند،  شودتوسعه محیطی می

 عنوان پذیری را جشن بگیرد و شکست خاصی را به ریسک
 .پذیرد یک جز ضروری از فرایند یادگیری و تجربه می

های سوم وظیفه و دانشگاه کارآفرین، تحت عنوان دانشگاه
سترش و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را مأموریت گ

رو، شناخت این مأموریت و نحوه تحقق آن برعهده دارند. ازاین
ای دارد. بر اساس مطالعات های سنتی، اهمیت ویژهدر دانشگاه

گرفته در این حوزه، دانشگاه کارآفرین هویتی مستقل  صورت
وعاً که ن فردی دارد و ازآنجاو خصوصیات مشخص منحصربه

سازمان است، ابعاد سازمانی را نیز در خود دارد؛ بنابراین 
سوی  های سازمانی سنتی دانشگاه بهدادن ویژگی سوق

تواند دانشگاه سنتی را به دانشگاه کارآفرینی سازمانی، می
کارآفرین تبدیل کند، در واقع حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین 

سمت پژوهش، گرایش  به این معنا نیست که دانشگاه کمتر به
رمایه عنوان س های پژوهشی و آموزشی بهپیدا کند، بلکه فعالیت

های خود از شوند و دانشگاه انتظار دارد از فعالیتتلقی می

                                                      
1. Salehi et al 

هایی همگام با اهداف جامعه تجاری، سود کسب  طریق پروژه
 .کند

بر اساس نظرات مدیران، اساتید و کارکنان کارشناس دانشگاه 
های توان نتیجه گرفت که تمامی شاخصبوشهر می فارس خلیج

دانشگاه کارآفرین در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. نتایج این 
در  (9417امیر اسماعیلی و همکاران )پژوهش با مطالعات 

 (2941) 1انصالحی و همکاردانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
 و صمدی میارکالئی های دانشگاه کارآفرین،شناسایی مولفهدر 

سعدی و همکاران در دانشگاه مازندران،  (9415) همکاران
همکاران کردنائیج و های غرب کشور و در دانشگاه (9416)
های مدرس مطابقت دارد. یافتهدر دانشگاه تربیت (9413)

نیز تأکید بر نامناسب بودن  (9442فکور و حاجی حسینی )
هاي موردمطالعه بوده است. یافتهفضاي کارآفرینی در دانشگاه

ه فرهنگ سازمانی ک (9414) آبادیشفیعهاي پژوهش 
کارآفرینانه را در محیط دانشگاه مورد بررسی قرار دادند، مانند 

پژوهش حاضر، خبر از وضعیت نامطلوب این متغیر  یهایافته
دهد. در ارتباط با بعد اول )چشم مطالعه می در دانشگاه مورد

هاي پژوهش انداز دانشگاه( و اهمیت و اثرگذاري آن، یافته
 (9417عابدی و همکاران )پژوهش  یهاحاضر با یافته

به  (9414) شاتوکهمخوانی دارد. نتایج حاصل از پژوهش 
 .دارد همخوانیابعاد بر ظرفیت کارآفرینانه  یلحاظ اثرگذار

برای مبدل شدن به دانشگاه کارآفرین، دانشگاه عالوه بر 
های دولتی )تأمین بودجه از سمت دولت( باید به دنبال درآمد

ای باشد و  ای و غیر شهریه کسب درآمد از منابع غیر بودجه
ای( ارتباط فعال  نفعان کلیدی خود )بومی، محلی و منطقه با ذی

های مهم دانشگاه کارآفرین پیشتازی یکی از ویژگیداشته باشد. 
انشگاه جهت دستیابی به این های کارآفرینانه است، ددر برنامه

پذیری و  روحیه باال در ریسک اعضایی با امر نیازمند
کارآفرینی در ترکیب تیم مدیران ارشد دانشگاه است. دانشگاه 

 پذیری و کارآفرینی، مشوق تواند برای بهبود روحیه ریسکمی
های مطالعاتی، هایی شفاف مانند: توسعه فرصتها و پاداش

ها، دفتر وقت در شرکت صورت نیمه اساتید بهامکان فعالیت 
ای هکردن فعالیت های آزمایشگاهی برای دنبالکار و فعالیت

کارآفرینی، کاهش بار آموزشی را برای کارکنان و کارشناسانی 
گیری و اقدامات  پذیر در تصمیمکه دارای روحیه باالی ریسک

آموختگان با کارآفرینانه هستند، در نظر بگیرند. کانون دانش
هایی مانند: برقراری ارتباط نزدیک و فعال با دانشفعالیت

ها، هایی منظم با آن آموختگان از طریق برگزاری گردهمایی
آموختگان و ارائه خدمات ها با دانشبرگزاری جلسات و همایش

ها، ارائه مسیر پیشرفت شغلی و حمایت مادامحمایتی به آن
آموختگان به تشویق و ترغیب دانشآموختگان، العمر از دانش
های ابتکاری و نوآور از طریق ارائه پاداش به ارائه پژوهش

آموختگان خود،  ها، ضمن مشارکت و همکاری با دانشآن
دانشگاهی قوی با طرز فکر کارآفرینی را نیز پرورش  جامعه

ای  عنوان حلقه که مرکز رشد علم و فناوری به ازآنجا .دهد
دولت، دانشگاه و صنعت نقشی کلیدی در زنجیره  واسط میان

با  دانشگاه باید پیوند قویکند،  توسعه علمی و اقتصادی ایفا می
  های علم و فناوری و دیگر اقدامات مبتکرانهمراکز رشد، پارک
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ها جهت تبادل پویای دانش تالش بیرونی که در خلق فرصت
آوردن فضاهای  هایی مانند: فراهمکنند )از طریق فعالیت می

ها، سامان ها و سخنرانینامهباز برای همکاری، ارائه درس
ها و دیگر  های مشترک، مالقات در میز صبحانهدهی کارگاه

 سازی( برقرار نماید.  رویدادهای شبکه

ی دانشگاه کارآفرین، بین بخش اصلی سناریوبه این دلیل که 
حمایتتواند با سازی آموزش عالی است، دانشگاه می المللی

المللی کارکنان و دانشجویان از جایی بینبههای آشکار از جا
جایی از طریق الگوهای تبادلی، هایی مانند جابهطریق فعالیت

های تحصیلی، استخدام و جذب کارکنان کارآفرین هزینهکمک
های پژوهشی مکاریالمللی متناسب با نیازهای دانشگاه؛ هو بین

ها و مراکز تحقیق و  گذاری با دانشگاه ای و سرمایهو توسعه
ها و دانشکدهای در سراسر جهان؛ مشارکت فعال بخشتوسعه

المللی و حمایت دانشگاه از این های بین های دانشگاه با شبکه
های از راه دور برای مخاطبان ها و ارتقای آموزشسازی شبکه

اعث بهبود و ارتقا این بعد از دانشگاه کارآفرین در المللی ببین
 خود شود. 

سوی دانشگاه کارآفرین،  ترین نکته برای حرکت به مهم
 ها و منعطف کردنایجاد تغییرات سیستمی در ساختار دانشگاه

ها است، در ساختارهای کنونی وظایف مشخصی با آن
علمی و هیئتهای از قبل تعریف شده در بین اعضای  رویه

کارکنان مؤسسات آموزشی عالی وجود دارد که برای تحول 
ارها و پذیر کردن ساختکافی نیستند؛ بنابراین تغییر و انعطاف

خصوص  قوانین داخلی، سبک کردن بار قوانین دولتی به
نامه مالی و معامالتی سازی آئینبازنگری، تغییر و ساده

نفعان  رکت دادن ذیها، الزم است. بحث دیگر مشادانشگاه
محلی، شهری و استانی در فرایندهای کارآفرینی دانشگاهی و 

 نفعان مختلف است. ایجاد اجماع در بین ذی

به  محور به کارآفرین باتوجه امکان تحول دانشگاه پژوهش
ع روز مناباقتصاد ایران تا حدی زیادی ممکن است؛ زیرا روزبه

 ها آنیافته و یا هزینه ها کاهشدولتی اختصاصی به دانشگاه
قدر باال رفته که بیشتر منابع مالی، صرف پرداخت حقوق و 

ها های علمی و کارکنان دانشگاهدستمزد اعضای هیئت
شود. در نتیجه فرایند توسعه و بالندگی دانشگاه در صورتی  می

یابد که وارد حوزه کارآفرینی شوند. به همین سبب، ادامه می
اند آموزش عالی پیشرو به این نتیجه رسیده بسیاری از مراکز

به شرایط جهانی،  که باید به این سمت حرکت کنند. باتوجه
اقتصاد ایران نیاز به تحوالتی دارد و در این میان، منابع جدید 

های پیشرفته، درآمدی باید با حرکت به سمت توسعه فناوری
 صادرات محصوالت و خدمات جدید به سایر کشورهای جهان

های کارآفرین در این زمینه در دستور کار قرار گیرد. دانشگاه
های توانند در امر بازسازی فعالیتنقش کاتالیزور داشته و می

ها با تحوالت جهانی کمک روزرسانی آن اقتصادی جامعه و به
 شایانی کنند.

به خالصه نتایج حاصل از مطالعات نظری و  توجه با
ها و تحقیقاتی که در فصل دوم پژوهشی فوق و سایر نظریه

های شود که  یافتهگزارش پژوهش ذکر شده است، مالحظه می
های موجود و مطالعات این تحقیق مورد تأیید و حمایت نظریه

 های انجام شده قبلی است.  و پژوهش

های دانشگاه اگرچه هدف کلی این ارزیابی شاخص
رح کردن و توان از مطوجود میکارآفرین بوده است، بااین

آشکارسازی اهمیت و ضرورت توجه به کارآفرینی در 
کرد. بدیهی  عنوان هدف نهایی آن یاد های کشور، بهدانشگاه

 های علمی  گستردهاست بالندگی و نمو این هدف مستلزم تالش
 گمان چنانچه نتایج این های بیشتر است. بیتر و انجام  پژوهش

ریزان و مدیران  رنامهطرح به توجه بیشتر پژوهشگران، ب
های کشور ضرورت کارآفرینی در دانشگاه آموزش عالی به

 منجر گردد، هدف نهایی این پژوهش محقق شده است.  

که  iscها از منظر بندی دانشگاهاز طرفی با توجه به رتبه
درصد(، نوآوری  ۲4با معیارهایی همچون پژوهش )با وزن 

درصد( و  14 درصد(، آموزش )با وزن 15)با وزن 
درصد( در نظر گرفته،  در   15المللی )با وزن های بینفعالیت

بار در این فارس برای اولین دانشگاه خلیج  9491بندی رتبه
توان با توجه به بندی حضور داشته است. در نتیجه میرتبه

قرار دارد امتیازهای  944امتیاز این دانشگاه که در رتبه +
 المللی که دو بعد ازهای بینی و فعالیتمناسبی از منظر نوآور

ابعاد مهم دانشگاه کارآفرین است، کسب نکرده که این مورد در 
 خورد.ز این پژوهش نیز به چشم مینتایج حاصل ا

 

 پیشنهادها 
 هایبنیان، مراکز رشد )انکوباتورها(، پارکهای دانششرکت

ی کوینهای مشتق از دانشگاه و در حال تعلم و فناوری، شرکت
ت ها با همکاری صنعکنندگان دانشگاهکه توسط مسئولین و اداره

علمی، کارکنان و دانشجویان ایجاد شده و توسط اعضای هیئت
شوند و در انتقال دانش و فناوری، مشاوره، کمک به اداره می

وکارهای نوپا، تبدیل علم و دانش به نوآوری ها و کسبشرکت
کنند، از ضروریات توسعه  و ایجاد ثروت ایفای نقش می

 عنوان یک دانشگاه کارآفرین است. فارس بهدانشگاه خلیج

های عنوان یکی از راه توان بهسازی علم را میتجاری
ها به مدیران و جانبه انتقال علم از اساتید دانشگاهیک

از  پژوهشگران حاضر در صنایع مورد مالحظه قرارداد.
 هایبازیگران اصلی پارکعنوان یکی از  طرفی صنعت به

کننده اصلی عنوان مصرف علمى و فناورى و مراکز رشد و به
های مالی که های علمی و با توجه به بودجهتحقیقات و پژوهش

های سازی تحقیقات و پژوهشدر اختیار دارند، نقش تجاری
نتایج همچنین نشان  ای و کاربردی را به اجرا درآورند.توسعه

ی سازالمللیهای بینفارس از نظر مؤلفه خلیج داد که دانشگاه
گذاری در وضعیت و آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه

نامطلوبی قرار دارد. باید گفت که بخش اصلی در ایجاد یک 
سازی آن دانشگاه است و باید با المللیدانشگاه کارآفرین، بین

د لمللی جدیاها و ایجاد ابتکارات بینسازی زمینه نوآوریفراهم
در محوطه و فضای دانشگاه، مشارکت و همکاری در 

های راه دور برای المللی، ارتقای آموزشهای بینفعالیت
ها و المللی و ایجاد پیوندهای شرکتی با دانشگاهمخاطبان بین

های اشتغال، کارآفرینی و المللی و ایجاد برنامههای بینشرکت
های بیرونی برای مندی از مشارکتخوداشتغالی، بهره

وکار، ارتقای ظرفیت آموزش گذاری و ایجاد کسبسرمایه
 کارآفرینی و ... این وضعیت را بهبود بخشید.
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عوامل و مراحل  مهمترینسازی( از  ازآنجاکه )آماده (1
؛ آیدها به شمار میساز کارآفرینی در دانشگاه زمینه

شود مسئوالن دانشگاهی به بنابراین پیشنهاد می
سازی که در این مدل شناسایی صر مختلف آمادهعنا
اند، توجه نموده و زمینه و بستر را برای ایجاد شده

 ها و و گسترش فرهنگ کارآفرینی در تمامی جنبه
 های آموزش و پژوهش دانشگاه فراهم سازند. فعالیت

مدت و  های توسعه طوالنیها در برنامهدانشگاه (9
عنوان  نشگاه را بهراهبُردی خود، کارآفرین شدن دا

 یک محور اساسی و مهم مدنظر قرار دهند. 

با تأسیس مراکز رشد و توسعه، امکانات و منابع  (3
نیاز برای فعالیت مؤثر و مفید دانشجویان،  مورد

 علمی و کارکنان دانشگاهی دراعضای هیئت
 خصوص تأمین گردد. این

های مطالعاتی منظم و دقیق برای سازی طرح پیاده (4
سازی تجربیات موفق آوری و بومیایی، جمعشناس

های خارجی در ایجاد و های دیگر و دانشگاهکشور
های کارآفرینی دانشگاهی با گسترش و توسعه طرح

ریزی آموزش  های ملی که با برنامهمدیریت ارگان
 عالی کشور اجرا گردد. 

و چارت  ساختارهای سازمانی و اداری دانشگاه (5
مطالعه و مهندسی مجدد  مورد هاریزی آن برنامه

قرار گرفته و اصالحات الزم در راستای حمایت از 
های کارآفرینان فرهنگ کارآفرینی و فعالیت

 دانشگاهی به  مرحله عمل آید. 

باید شرایط و زمینه الزم را برای ایجاد،  دانشگاه (6
برقراری، حفظ و گسترش روابط نزدیک و مستمر 

دماتی جامعه در نظر های مختلف صنعتی و خبا بخش
سازی آن را به مرحله  گرفته و امور الزم  جهت پیاده

 عمل رساند. 

دانشگاه عالوه بر استفاده از منابع مالی و درآمدی  (7
بخش دولتی )تأمین مالی از سوی دولت( باید به منابع 
مالی از سمت بخش خصوصی و نهادهای مدنی و 

بستگی غیره ... نیز توجه کرد تا در طول زمان وا
 ها به بخش دولتی کمتر شده و بتواند بهدانشگاه

 تر عمل کنند. تر و کارآفرینانه صورت مستقل

ترین مواردی که برای تبدیل دانشگاهی به از اصلی (2
دانشگاه کارآفرین باید در نظر گرفته شود، بحث 

تربیت کارکنان و دانشجویان است  و آموزش و تعلیم
ها به افزایش  ش آنبردن سطح دان تا ضمن باال

که  نبه آ توجه ها نیز کمک کند. بامهارت آن
ها و خصوصیات افراد کارآفرین  درگذشته ویژگی

، شدجز خصوصیات ذاتی و غیراکتسابی قلمداد می
اما خوشبختانه امروزه و در جامعه مدرن نقش 
آموزش جهت بارآوردن افراد خالق و کارآفرین به 

 خورد. چشم می

تر و در کنار آن  رنگ ها باید کمدانشگاهنقش سنتی  (2
های بدیع و نوآورانه بپردازند؛ بدین معنی به فعالیت

تربیت  و که عالوه بر آموزش و تدریس و تعلیم
های دانشجویان، جهت پیدایی کارکنان و سایر گروه

مرزهای دانشی و نقاط تاریک علم و مطالعه در آن 
یان و سایر بنهای دانشحوزه، در ایجاد شرکت

های بر پایه دانش نظیر )مراکز رشد، شرکت
های مشتق از های علم و فناوری، شرکتپارک

دانشگاه( نیز مبادرت ورزند و اعضای علمی 
ها تشویق نفعان آن را به شرکت در آن دانشگاه و ذی

 و ترغیب کنند.

 ساختار سازمانی باید به کمک و همت مدیران به (14
و نوآوری برداشته شود تا  عنوان مانعی برای رشد

های خالقانه بتوانند بدون درنظرگرفتن آن به ایده
بپردازند. از دیگر خصوصیات و مستلزمات دانشگاه 
کارآفرین داشتن ساختاری است که ارزیابی عملکرد 

نفعان در آن  و نقش کنترل کارکنان و دیگر ذی
گیر تر از حالت رسمی و سخت رنگ تر و کمآسان

 تا بتوانند افراد با آزادی بیشتری خالقیت کنند.باشد. 

های مختلف اند گروه ریزی جهت آموزش نظامبرنامه (11
دانشجویی و کارمندان و ... توسط خبرگان و 
کارآفرینانه این زمینه؛ تسهیل و مشاوره در زمینه 

اشتغالی  زایی و کمک به افزایش خود اشتغال
رغیب گذاری با تدانشجویان؛ افزایش سرمایه

المللی و جذب سرمایه خارجی، ازجمله مشارکت بین
اقدامات مفید در مسیر فرایند کارآفرینی دانشگاهی 

 است.

امی کننده و ح در دانشگاه کارآفرین قوانین باشد کمک (19
نفعان برای نوآوری و کارآفرینی باشد تا ضمن  ذی

متمرکز  ها نیز در آن ناگیریها، تصمیمپاداش به آن
 باشد.  سریعترو 

سطح همکاری فعاالنه و نوآورانه میان اعضای  (13
علمی و کارکنان و دانشجویان ارتقا پیدا کرده هیئت
ه ک صورت واقعی نه صوری افزایش یابد، چرا و به

افزایش توانمندی و رشد چنین دانشگاهی نیازمند 
 روابط و مطالعاتی از این گروه است. 

با ایجاد دانشگاه جهت ترغیب و جذب دانشجویان  (14
های دانشجویی ریزی دورهمیها و برنامهنشست

ا و هریزی برای برپایی همایشمنظم؛ تنظیم و برنامه
کننده از ها و ارائه خدمات حمایتها با آننشست

ها ریزی برای برگزاری آموزشدانشجویان؛ برنامه
های صرف به  کاربردی، افزایش از آموزش

های بعد از ا سالپیشرفت شغلی و حمایت طوالنی ت
 التحصیلی از دانشجویان را در نظر داشته فارغ
 باشد.

های وکارها و شرکتتأمین مالی و پشتیبانی از کسب (15
های مختلف دانشجویی و وسیله گروه تأسیس شده به

اساتید دانشگاه از اقدامات مهم در راستای حمایت از 
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رو باید در راستای  دانشگاه کارآفرین است. ازاین
اعطای تسهیالت مناسب به دانشجویان و نیز پشتیبانی 

 های حیاتیدر حل موانع ملی و قانونی و سایر فعالیت
 تالش فزاینده نماید.

فضای دانشگاه باید در واکنش به محیط متغیر و در  (16
پذیری حال تغییر امروز منعطف باشد، این انعطاف

میسر نخواهد شد، مگر ساختار و چارچوب دانشگاه 
تحولی شود و به شکل منعطف نزدیک شود تا  دچار

که ضمن کاهش قوانین و مقررات رسمی بتواند 
 های نو ایجاد کند.فضایی جهت فعالیت

سازی اقدامات المللیها، بیندر کنار دیگر فعالیت (17
مختلف دانشگاه نقش بسیار مهمی دارد، ازجمله 

اند از: افزایش ظرفیت ها در این راستا عبارتفعالیت
فضای جذب برای دانشجویان خارجی؛ تغییر و 

فضای دانشگاه با نوآوری و خالقیت؛ افزایش ایجاد 
های سایر کشورها در ها با دانشگاهنامهتفاهم

خصوص تبادل استاد و دانشجو؛ افزایش سطح زبان 
 های مختلف؛المللی با برگزاری دورهدانشجویان بین

ای هافزایش همکاری با بخش خصوص یا دانشگاه
گذاری؛ افزایش حضور سایر کشورها جهت سرمایه

های و نمایش قدرت علمی و دانشگاهی در فعالیت
 المللی. بین

های مشتق از در رابطه با مرکز رشد و تأمین مالی شرکت
ی فکری، صدور مجوز یدانشگاه، دانشگاه باید سیاست دارا

استفاده از فن آوری و ارائة حق امتیازها به کارکنان و 
انشجویان را بسط و گسترش دهد؛ دانشجویان را در فرایندهای د

های متناسب با انتقال و تبادل دانش مشارکت داده و پاداش
های مشتق از ها ارائه نمایند؛ تعداد شرکتعملکرد را به آن

های الزم را انجام دهند؛ دانشگاه را افزایش داده و حمایت
وضوح تعیین به های عملکرد مرکز رشد راها و شاخصهدف

ای داشته  ای و حمایتی آن تمرکزی ویژه و به خدمات مشاوره
ه افزایی کباشند؛ از طریق انتقال فن آوری دانشگاه، به ارزش

های علمی است، کمک کند؛ یکی از موانعی هدف اصلی پارک
های مشتق از دانشگاه وجود دارد، که در مسیر موفقیت شرکت

جریان منفی  گذاری است. سرمایهالزم برای  هفقدان سرمای
های تجاری مبتنی بر فناوری، گذارینقدینگی در سرمایه

ها به طول بیانجامد؛ بنابراین، دانشگاه باید تواند سالکم میدست
دانشجویان و  هوسیل های ایجاد شده بهمؤسسات و شرکت

های  علمی را به لحاظ مالی تأمین نموده، واماعضای هیئت
های ناسبی را به آنها اعطا کند، و نیز در حل چالشویژه و م

و فهم  کباید در های حیاتی همت گمارد.ملی و سایر فعالیت
ریاست و مدیران اجرائی دانشگاه در رابطه با پشتیبانی و 

 های کارآفرینانهگذاری و کارآفرینی و برنامهحمایت از سرمایه
اه، دانشگ همدیر ارتقا یابد، عضویت افراد کارآفرین در هیئت

اقتصادی، اجتماعی و  همشارکت کارکنان دانشگاه در توسع
های کاری افزاییای، و روابط و هم فرهنگی محلی و منطقه

وکار، تبادل کسب هموجود میان افرادی که در اشتغال، توسع
کنند، تقویت  ای مشارکت می محلی و منطقه هدانش و توسع

صورتی  گذاری و کارآفرینی به های سرمایهشود، و برنامه
 .فعال هدایت و رهبری گردد

شود که ساختار و طرح سازمانی را همچنین پیشنهاد می
کننده و حامی رفتارهای اصالح نمایند، یعنی باید تسهیل

ها پاداش بدهد،  نوآورانه و کارآفرینانه باشد و به آن
متمرکز شود. غیرمتمرکز بودن، غیررسمی  گیری نا تصمیم

بودن، عمودی و افقی بودن، ارتباطات در انحصار نبودن 
اطالعات، گروهی بودن کارها، منعطف بودن، برخورداری از 

های نو نباشد و داشتن ساختار سازمانی که مانع ایجاد ایده
های های ساختاری دانشگاهکارکنان توانمند، از ویژگی

توسعه  و تواند کارآفرینی را ترغیب نمودهکارآفرین است که می
 .دهند

علمی دانشگاه با ورود به بازار صنعت و اعضای هیئت
ت توانند پیشرفکسب و کار، از طریق یادگیری فنون جدید می

د تواننها می و کاربردی شدن تحقیقات خود را توسعه دهند. آن
بنیان و با استفاده از اطالعات نو، های دانشبا تاسیس شرکت

داکثر بهره وری و بهره برداری دست به تولیداتی زنند که ح
تجاری را برایشان داشته باشد. از مهم ترین وظایف مدیران 

های الزم را ها توسعه و بهبود را افزایش، و حمایتدانشگاه
های عملکرد مرکز رشد را ها و شاخصانجام دهند؛ هدف

ای و حمایتی آن تمرکز  وضوح تعیین و به خدمات مشاوره به
ه باشند؛ از طریق انتقال فناوری دانشگاه، به ی داشتا ویژه

های علمی است، کمک کند  کافزایی که هدف اصلی پارارزش
ق های مشتکه یکی از موانعی که در مسیر موفقیت شرکت چرا

گذاری از دانشگاه وجود دارد، فقدان سرمایة الزم برای سرمایه
 است. 

، در روند انجام پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری
ها اشاره های نیز وجود داشت که در ادامه به آنمحدودیت

 شود:می

   به دلیل وضعیت پندمی کرونا در طول انجام این
صورت آنالین در اختیار  نامه بهپژوهش پرسش

بندی و  جامعه آماری قرار گرفت که باعث شد طبقه
 بندی افراد مسیر نشود. دسته

  فضای دانشگاه دیدگاه دانشجویان به دلیل دوری از
در حین انجام پژوهش و کمبود اطالع از بحث 
دانشگاه کارآفرین در پژوهش حاضر مورد بررسی 

 قرار نگرفت.  

 شود:  های آتی  نیز پیشنهاد میبرای پژوهش

  استفاده از مدل مفهومی این پژوهش در دیگر
های کشور برای بررسی و ارزیابی دانشگاه
ایسه با دیگر های آن مراکز علمی و مقشاخص
 ها دانشگاه

 های ایجاد دانشگاه بندی چالششناسایی و طبقه
 بندی شدهکارآفرین و ارائه راهکارهای رتبه



 

43 

 .54تا  92 صفحات .1441 پاییز و زمستان .7 شماره .4 دوره

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 فارس بوشهرهای دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیجارزیابی شاخص. حیدر احمدی، سید یعقوب حسینی، مریم چامیان، حمیدرضا نعمت الهی

 یری از  گهای مفهومی یا بهرهاستفاده  از دیگر مدل
چند مدل برای سنجش و ارزیابی کارآفرینی دانشگاه 

 موردنظر. 

 دخیل کردن و استفاده از دیگر مفاهیم ارزشمند 
های نوین اطالعاتی و همانند: جوسازمانی، فناوری

های رهبری، سازمانی، سبکارتباطاتی، فرهنگ
فرهنگ کارآفرینانه، ساختار سازمان کارآفرینانه در 

های دانشگاهی و آموزش عالی جهت ارزیابی محیط
 کارآفرینی دانشگاه.

 سنجی دانشگاه از لحاظ دو بعد سختبررسی امکان
 فزارا افزار و نرم

  استفاده از نظرات دانشجویان و مقاطع مختلف
ها، جهت تبیین تحصیلی با درنظرگرفتن رشته آن

 های دانشجویان برای پژوهش دیدگاه

 توان با مصاحبه با افراد و نخبگان در دانشگاه با می
تری  رویکرد کیفی در کنار رویکرد کمی تبیین دقیق

ه های دانشگایابی شاخص از عوامل و ریشه
 کارآفرین به دست آورد.
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 نامه(پیوست )پرسش

 

 ماموریت و انداز چشم

 به دانشگاه انداز چشم بیانیه در راهبردی تعهد. 1
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