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Abstract 

The transforming classic universities to the 

entrepreneurial university is necessary, when 

paying no attention to this, may have a lot of 

negative consequences. Therefore, the main 

objective of this study was exploring these 

consequences. This qualitative research, 

implied inductive approach and in terms of 

methodology it was a descriptive-exploratory 

research. To achieve the research goals of 

the study, a semi-structured interview was 

conducted with 20 higher education experts 

through a purposeful sampling when 

analyzing information was done by thematic 

technique. Trustworthiness the findings was 

measured by conducting additional 

interviews; transferability was confirmed by 

re-test technique; and the reliability 

coefficient was identified as 0.9%. Since the 

results of reliability coefficient varies 

between zero (no agreement) and one (full 

agreement), the coefficient indicates that the 

findings are highly trusted. The results 

showed that social consequences with 73 

codes, economic impact with 46 codes, 

political implications with 5 codes, cultural 

implications with 3 codes and international 

outcomes of neglecting universities into 

entrepreneurial universities with 19 codes 

out of 146 codes in whole could describe the 
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negative consequences of neglecting the 

transforming to entrepreneurial university. 

Thus, the results of the coding showed 5 

main components and 19 sub-components. 
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 های کارآفرینها به دانشگاهتوجهی به تبدیل دانشگاهپیامدهای بی

 2زاده، فاطمه صباغ1، هدي سادات محسنی1*مریم سادات قریشی خوراسگانی

 استادیار دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي، دانشگاه الزهرا )س(، تهران -1

  دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي، دانشگاه الزهرا )س(، تهران -2

 

 دهيچك
پي خواهد داشت. در این مسئله پیامدهای سوئي توجه بهتنها ضرورت است بلکه عدم نه ،فرینها از دانشگاه نسل اول و نسل دوم به دانشگاه کارآتبدیل دانشگاه

است. بدین منظور با روش شده های کارآفرین انجامها به دانشگاهتوجهي به تبدیل دانشگاهحاضر با هدف بررسي و شناسایي پیامدهای بي رو، پژوهشازاین

نوع رویکرد استقرایي، به  ساختارمند انجام گرفت. این پژوهش کیفي، ازحبه نیمهمتخصصان آموزش عالي مصا نظران ونفر از صاحب 20گیری هدفمند، با نمونه

ها از روش تحلیل تماتیک استفاده و پیامدها استخراج شد. جهت اعتبارپذیری اکتشافي است. جهت تحلیل داده-توصیفي روش، ازنظر کاربردی، هدف لحاظ

بهره از روش بازآزمایي  ها نیز،پذیری دادهانتقال تأییدبرای ها و متخصصان رشته مدیریت آموزشي و آموزش عالي و شوندهچند نفر از مصاحبه ها، از نظراتداده

نتایج حاکي از آن  بیانگر آن است که پژوهش از قابلیت اعتماد باالیي برخوردار است. کهبه دست آمد درصد  9/0بر این اساس ضریب پایایي، معادل  شد.گرفته

کد  3کد مربوط به پیامدهای سیاسي،  5کد مربوط به پیامدهای اقتصادی،  46کد مربوط به پیامدهای اجتماعي،  73مورد کدگذاری؛  146 است که درمجموع از

های کارآفرین هستند. بدین ترتیب، حاصل ها به دانشگاهتوجهي به تبدیل دانشگاهالمللي بيکد مربوط به پیامدهای بین 19مربوط به پیامدهای فرهنگي و 

 بوده است. مؤلفه فرعي 19مؤلفه اصلي و  5ها، کدگذاری

 دانشگاه کارآفرین، دانشگاه نسل سوم، پیامدها: هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي
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transforming of Classic Universities to Entrepreneurial Universities. Journal of Science & Technology Policy, 

11(1), 51-64. {In Persian}. 
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 1مقدمه -1

فناوری  و دانش تولید و پردازش زایش، مراکز هادانشگاه

و  بوده بدیلبي کشورها توسعه در روند هاآن تأثیر .هستند

 مفاهیم و هاحوزه از . بسیارینداکرده ایفا مؤثری نقش همواره

 هادانشگاه زاییده یابند،ميراه  بشر حیات عرصه به که جدیدی

                                                 
 mghoraishi@alzahra.ac.ir دار مکاتبات:نویسنده عهده
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 هایدهه طي که مفاهیمي است جمله از کارآفریني .هستند

 وارد کشورها و فرهنگي اجتماعي اقتصادی، ادبیات به اخیر

 و رویه پردازش، اصالح در هادانشگاه نقش .استشده

 و در ابداع هاآن نقش از کمتر، نوپدید مفاهیم روزرسانيبه

 اساس از همین بر .نیست جدید مفاهیم و تعاریف معرفي

 ارتقا و توسعه، سازی،بومي تبیین، در تا رودمي انتظار دانشگاه

 کند ایفا را خود فردمنحصربه نقش کارآفریني سازینهادینه

عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها، [. کارآفریني به1]
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 موضوعي است که از اواخر قرن بیستم موردتوجه محافل

 و نوآوری اهمیت به توجه با[ و 2است ]گرفته قرار آموزشي

[ 3] (1کالرک به تعبیر)کارآفرین  دانشگاه موضوع کارآفریني،

 جدی موردتوجه ،[ 4]( 2ویسما به تعبیر)سوم  نسل دانشگاه و

 از و گذار الملليبین و ملي تحوالت روند با ست.اگرفته قرار

 اثربخش راهبردهای اتخاذ دانشي، جامعه به جامعه صنعتي

 هادانشگاه در جدید هایفرصت و هااز ارزش استفاده برای

و  آموزش الگوهای شایسته است کهطوریاست. به ضروری

 و هامهارت و شده متحول دانشگاهي نظام در پژوهش

 آموختگان،دانش دانشجویان،) دانشگاهي جامعه هایتوانایي

 و نوآوری راستای درکارکنان(  و مدیران علمي،هیئت اعضای

محور و ی آموزشهاکه دانشگاه ازآنجا .یابد ارتقا کارآفریني

توجه به  محور پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند و باپژوهش

برای  کار کاهش ظرفیت بازار آموختگان،افزایش شمار دانش

های التحصیالن و پیرو آن کاهش فرصتاستخدام فارغ

های کارآفرین با دانشگاه که[، ضرورت این5استخدامي ]

های آموزش کارآفریني و ایجاد تفکر خالق و طراحي دوره

 جهت شرایط متغیر و پیچیده کارآفرین، دانشجویان را در

که معتقدند، طوریشود. بهجهاني آماده نمایند، احساس مي

ترویج دانشگاه کارآفرین منجر به رشد و توسعه نوآورانه 

ور در عرصه جهاني، عامل مهمي اقتصاد در آموزش عالي کش

 بیني جهاني، تبدیلپیشبرای موفقیت در بازارهای غیرقابل

به کارآفرینان موفق، استقالل  دیدهالتحصیالن آموزشفارغ

پذیری و همکاری با ها و واحدها و انعطافداخلي دانشکده

دانشگاه کارآفرین در جذب ». همچنین [6] شودصنعت مي

وجود رقابتي به دانشجویان بااستعداد،علمي و اعضای هیئت

ای و علمي اعضای آورد که این امر در بهبود رشد حرفهمي

 [.7« ]علمي تأثیرگذار استهیئت

 که دریافت توانروشني مياساس آنچه گفته شد، به بر

پیشرفت فناوری، تحوالت پرشتاب اقتصادی، صنعتي و 

فرهنگي در دنیا و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایي 

محور و تولید ثروت از دانش، حاکي از ضرورت توجه 

 آموختگاني کارآفرینها به تربیت و آموزش دانشدانشگاه

بنابراین  وکار باشند؛اندازی کسبکه دارای مهارت راه است

                                                 
1. Clarke 
2. Wissema 

ها در تربیت نیروی کارآمد و لت و نقش مهم دانشگاهرسا

های صرفاً ها را از رسالتبالنده برای جامعه، نگاه دانشگاه

تبدیل  دارد. لذاآموزش و پژوهش به این مهم معطوف مي

ها از دانشگاه نسل اول )آموزشي( و نسل دوم دانشگاه

 تنها ضرورت)پژوهشي( به دانشگاه نسل سوم )کارآفرین( نه

 پیامدهای ناگواریاین مسئله  توجه بهعدمبلکه  ،شودتلقي مي

حاضر به دنبال شناسایي  مقالهرو، ازاین پي خواهد داشت.در

ها به دانشگاه کارآفرین توجهي به تبدیل دانشگاهپیامدهای بي

 گرددگونه مطرح ميبوده و بدین ترتیب سؤال پژوهش این

هنگي، سیاسي و پیامدهای )اجتماعي، اقتصادی، فر که:

های ها به دانشگاهتوجهي به تبدیل دانشگاهبي( فراملي

 ؟چیستکارآفرین 

 

 .مبانی نظري -2

 مفهوم دانشگاه كارآفرین 2-1

موضوعي پیچیده و انتزاعي  3که دانشگاه کارآفرین جاازآن

است، تعریف جامع و رایجي از این مفهوم وجود ندارد. 

 یهاتیرا محرک فعال نیدانشگاه کارآفر [،8]برخي محققان 

از  دانشگاه کارآفرین ندمعتقد و دندانيم ينیو کارآفر ینوآور

رود و از دانش در يفراتر م سیو تدر قیبر تحق يتمرکز سنت

مناسب  یيدارا کیدانش به  نیکند؛ بنابرايعمل استفاده م

 .شوديم لیتبد یامنطقه يو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا

 ندهیآ نانیکارآفر تیترب نیرسـالت دانشگاه کارآفررو، ازاین

 يتخصص هایرشتهدر  ينیکارآفر یهروح یاست کـه دارا

 هنانیکارآفر هویهـا بـه شگاهدانش نیاچنین هم. هستندود خ

اوری م و فنعل هایپارکو  یارو مراکز رشد تجکنند يعمل م

را  انیجودانش رده وک دهيسازمانرا  موردنیازز مراک و دیگر

راه بـه  نید و از ادهنيارکت ماختارها مشس نیدر ا

-بکس یدازانو راه ادجیگان در اآموختشدان و انیدانشـجو

کارآفرین،  دانشگاهدیگر، عبارتي[. به9کنند ]يوکار کمک م

تنها در پاسخگویي به نیازها و انتظارات دانشگاهي است که نه

یندهای ها و فرآبلکه برنامهد موفق است، متنوع محیط خو

عملیاتي آن برای اشاعه فرهنگ کارآفریني و تربیت و پرورش 

است. یونسکو گرفته کارآفرینان موردبازنگری و اصالح قرار

                                                 
3. Entrepreneurial University 
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های ، دانشگاه21انداز جهاني آموزش عالي برای قرن در چشم

های کارآفریني در آن مهارت جایگاهي که در»نوین را 

التحصیالن و های فارغور تسهیل قابلیتمنظآموزش عالي به

 «یابدشدن به ایجادکنندگان کار، توسعه ميجهت تبدیل

ند که ها به نسل سوم معروفدانشگاه توصیف کرده است. این

 برخي دیگر . همچنین[10] استیافته نسل اول و دوم تکامل

 منابع که است دانشگاهي کارآفرین، دانشگاه ند[ معتقد11]

 با پژوهشي قراردادهای اختراع، ثبت جدیدی نظیر درآمد

وظیفه توسعه » و دارند هاشرکت با مشارکت و جامعه

اقتصادی را با وظایف آموزش و تحقیق دانشگاه تلفیق 

سازی دانش که شالوده مأموریت جدید سازد و تجاریمي

کنندگان دانشگاه است، پیوندی قوی میان دانشگاه و مصرف

و دانشگاه را چنان یک عامل فعال اقتصادی  دانش برقرار کرده

 [.12« ]کندتعریف مي

با نگاه اجمالي به مفاهیم و تعاریف دانشگاه کارآفرین، 

 کارکردی متعدد ابعاد و تأثیرات وسعتدریافت  توانمي

 .بسیار زیاد است دانشگاه کارآفرین

 دانشگاه و كارآفرینی 2-2

 کارآفرینانه، هایفعالیت به افراد گرایش افزایش علت به

 .استشده بدل مهمي موضوع به کارآفریني امروزه آموزش

 درحرکت مؤثر عامل ترینمهم که دهدمي نشان هاپژوهش

 از افراد در کارآفریني روحیه فعل، بروز به قوه از کارآفریني

جنبه  ترینمهم انساني، بنابراین عامل است؛ آموزش طریق

 پیشرفت درروند انساني، عامل آموزش و کارآفریني بوده

 گسترش ابعاد از یکي .بسزایي خواهدداشت تأثیر کارآفریني

 نظام سطوح تمامي در آموزش کارآفریني متوجه کارآفریني

 آموزش امروزه است.بوده عالي آموزش ویژهبه آموزشي

 به تبدیل آموزش عالي مؤسسات و هادانشگاه در کارآفریني

 یافتهتوسعه از کشورها اعم اکثر در که شده جهاني پدیده یک

 [.13است ]یافته رشد، توسعهدرحال و

 سویيهم منظوربه عالي آموزش نظام و هادانشگاه است بدیهي

 ،الملليبین و ایمنطقه بومي، اقتصادی فرایند توسعه با تربیش

 سویبه است تولید دانش صرفاً که خود سنتي نقش تغییر به

 ها،ایده خلق و دانش تولید بر افزون که کارآفرین هایدانشگاه

 . عامل[14] کنند حرکت کنند،مي تبدیل هم عمل به ها راآن

 شدن کارآفرین سمت به هادانشگاه درحرکت که دیگری مهم

 ،است فني دانش نتایج سازیتجاری بهتمایل ،دارد نقش

 انگیزه و شده معروف دانش پمپ یا ای که به موتورایده

 تشویق جهت کشورها اقتصادی گذارانبرای سیاست را زیادی

 [.15] آوردمي وجود به کارآفرین هایدانشگاه توسعه

 تربیت ضرورت بر زیادی کشورهای تا هشد باعث روند این

 ویژهبه آموزشي نظام در شاخص کارآفریني القای با کارآفرینان

 که داشت نظر در باید کنند. البته تأکید عالي سطوح در

های مسئولیت و هابرنامه با تقابلي ،هادانشگاه شدنکارآفرین

-يآموزش خدمات توسعه و آموزش در دانشگاه اصلي

و نگرش  نگاه مهم اما مسئله ندارد؛ جامعه در تحقیقاتي

 کارآفریني مأموریت توسعه از مانع که است هادانشگاه مدیران

ها گام درحرکت دانشگاه [. لذا اولین16] شودمي هادر دانشگاه

تغییر و تقویت بینش و نگرش  ،سوی دانشگاه کارآفرینبه

ها مدیران دانشگاه نسبت به اهمیت و ضرورت تبدیل دانشگاه

 دانشگاه یک که است ذکرشایانبه دانشگاه کارآفرین است. 

 صنعتي کارآفریني هایفعالیت با دانشگاهي تنها ،کارآفرین

ی هاویژگي و مفهوم کارآفرین دانشگاه [17]دیدگاه  از ت.نیس

 دهيسازمان برای کارآفریني، آموزش ازجمله: دارد متعددی

 به دانشجویان تشویق صنعت، نیازهای با مواجهه در آموزش

صنعت،  برای مشاوره تکوین، حال در هایشرکت تشکیل

 از مشتق هایشرکت و صنعت به دانشگاه از فناوری انتقال

 .شرکت احداث دانشگاه یا

 به را خود فعالیت از بخشي توانندمي هابنابراین دانشگاه

 تواندمي دانشگاه هرچند. تخصیص دهند کارآفرینان پرورش

 در را و آن کند بسنده دانش و وریاعرضه فن و تولید به فقط

 موفقیت معنای به این اما بگذارد، جامعه و دانشجویان اختیار

 و گیرد کارهب جامعه در را آمدهدستبه وریااین فن نیست. اگر

 عملي جنبه دیگر معنایبه- بگذارد کارآفرینان اختیار در را آن

به  -باشد دارعهده حدودی تا خودش نیز را فناوری این

 دانشگاه .استیافتهدست توأماً عملي و علمي موفقیت

 افراد برای را فناوری وریهای بهرهفرصت و هاافق تواندمي

 .کند هدایت استفاده جهت در را هاآن و نماید ترسیم

 خود صرفاً نباید ،دارد فناوری به نسبت دانشگاه که نگاهي

 و بهینه استفاده جهت در را کارآفریني بلکه باشد، فناوری

 نظر در فناوری توسعه بحث در جوانان برای زایياشتغال

 صنعتي و خصوصي هایبخش در کهجا باشد. ازآن داشته
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 حوزه عنوانبه تواندمي دانشگاه باال است، بسیار ریسک امکان

 فناوری، محیط رقابتي ایجاد با تا شود مردم حامي دولتي،

 و مؤسسات ایجاد .نماید پیدا رشد برای بیشتری فرصت

 تواندمي هادانشگاه به وابسته پژوهشي و های تحقیقاتيشهرک

 درآموختگان دانش دانشجویان و چراکه باشد، مؤثر بسیار

 که گیرندمي قرار تحقیقاتي و علمي بستری و طيمحی

 استفاده معرض در اند،آموخته دانشگاه در را چهتوانند آنمي

 مسیر این در دارند بالقوه که را چهآن درواقع .دهند قرار

 .[18نمایند ] بالفعل

 برایصنعت، دانشگاه و دولت،  نیهمکاری ببر این اساس، 

میان این سه عامل،  نظام ملي نوآوری الزم است و از ارتقای

ها و ها به دلیل داشتن رسالت ارائه جدیدترین دانشدانشگاه

عهده دارند و ازآن تر از سه بخش دیگر برفنون، نقشي پررنگ

 که در جوامع امروزی نوآوری به عاملي برای بقا تبدیل جا

 تحولمزمان، دچار  ها در بستردانشگاه تیمأموربنابراین  ،شده

سوی مشارکت در پارادایم کارآفرینانه در حال شده و به

گیری دانشگاه دیگر شکلعبارت[. به19حرکت است ]

های نوآورانه ضرورت دارد. منظور انجام فعالیتکارآفرین به

از جهت دیگر باوجود جمعیت مستعد و منابع طبیعي فراوان 

ه و جمعیت تحصیلي در سطح کمي بوددر کشور، تولید مل

چنین لد چنداني برخوردار نیست؛ همکرده از اشتغال مو

وری اندک و نبود ها به علت نرخ بهرهبسیاری از شرکت

اند و موقعیت رقابتي کشور تقاضا در آستانه تعطیلي قرارگرفته

 ستا [. بدیهي20در بازارهای جهاني نیز بسیار ضعیف است ]

هرچه  یيهمسو منظوربه عالي شيزموآ منظاو  هادانشگاه

 الملليای و بین، منطقهبومي دیقتصاا توسعه ایندفر با بیشتر

 ،ستابه تغییر نقش سنتي خود که صرفاً تولید دانش  باید

 [.16های کارآفرین حرکت کنند ]سوی دانشگاهبپردازند و به

 

 پيشينه پژوهش -3

آموزش در دانشگاه کارآفرین و »[، با عنوان 8] 1مطالعات ولپ

 کي از آن است کهحا «ایسوی تدوین مدل شبکهصنعت: به

صورت یک شبکه الزم است اکوسیستم دانشگاه کارآفرین به

های درگیر، طراحي شود که در آن امکان شناسایي نقش

چنین باشد. هموجود داشته ها و ابزارهای مورداستفادهفعالیت

                                                 
1. Volpe 

منظور تجدید همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت به امکان

انداز کاربردی از محیط یادگیری کارآفریني فراهم و چشم

ارآفریني برای نقاط قوت محیط دانشگاهي و ذهنیت ک

[ نیز در 6] 2اسپرر، مولر و سوزشود. دانشجویان حاصل 

کاربرد مفهوم دانشگاه کارآفرین در »پژوهشي با عنوان 

به تعیین و ارزیابي نقاط قوت و « فناوری اتریش هایدانشگاه

 ها پرداختند. نتایج نشان دادگاهضعف این مفهوم در این دانش

های فناوری اتریش، در با توجه به شرایط نامطلوب دانشگاه

یژه در زمینه تقویت وبهها گام اول باید وضعیت دانشگاه

در جهت روحیه کارآفریني در دانشجویان بهبود یابد و سپس 

توسعه آموزش عالي، مدل دانشگاه کارآفرین در گام بعدی 

 اجرایي شود.

دانشگاه تأثیر»[ در پژوهشي با عنوان 7] 3گاگنیدزهمچنین 

به بررسي اثر  «های کارآفرین بر توسعه نوآورانه اقتصاد

های کارآفرین بر توسعه نوآورانه اقتصاد بر مبنای دانشگاه

 رداخته است. نتایج نشان داداني پشاخص رقابت اقتصاد جه

کننده توسعه نوآورانه های تعییندانشگاه کارآفرین بر شاخص

طور مستقیم بر توسعه نوآورانه اقتصاد ملي اقتصاد و به

 تأثیرگذار است.

[ نیز، در پژوهش خود با عنوان 21] 4چیپیترکا و سالیهو

 به «داریمدانشگاه کارآفرین چیست و چرا ما به آن نیاز »

با وضعیت دانشگاه  5گانه هلیکسایسه مدل مارپیچ سهمق

برخي از  پرداختند. نتایج نشان داد 6مایر اوسیجکاستراس

ازجمله تأمین منابع مالي متنوع از جانب  ،عناصر این مدل

نهادهای محیطي و ارتباط بین عناصر فردی و ارتباط با اجزای 

در حال حاضر  (پذیری دانشگاهاستقالل و مسئولیت)مهم مدل 

ها دانشگاهسیجک وجود دارد. همچنین دریافتند در دانشگاه او

منظور رسیدن به توسعه پایدار و فراهم ساختن ذهنیت به

تأثیر انشگاه برای دانشجویان، باید تحتمطلوب نسبت به د

شدن به گانه هلیکس راه خود را برای تبدیلمدل مارپیچ سه

ابع، شرایط و محیط موجود دانشگاه کارآفرین متناسب با من

 خود پیدا کنند.

                                                 
2. Sperrer, Muller,C & Soos 
3. Gagnidze 
4. Peterka & Salihovic 
5. Helix 
6. Strossmayer University of Osijek 
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 ارائه برمبني[ 22] 1کفاالس و مطالعات کتیکیدیس، وروریدیس

 الملليبین مؤسسات یک مدل کارآفریني دانشگاهي برای»

« شفیلد دانشگاه المللبیندانشکده  در ایمطالعه عالي: آموزش

 مفهوم چهار شامل ،تحقیق از حاصل نهایي مدل گرفت. انجام

 هایآموزش ارائه و عملیات، مدیریت اثربخش ساختار

 سازیالملليبین و نوآورانه روح و کارآفریني شده،توزیع

 دریافتند هاآن است.بوده استراتژیک هسته و عنوان روحبه

 کنندهتسهیل کارآفریني، و فرهنگ دانشگاه سازماني ساختار

 .ستاعالي  آموزش در کارآفریني راهبردی تحوالت

های پژوهش موسوی، فراستخواه، صالحي عمران و یافته

گاه کارآفرین در ارائه مدل توسعه دانش»[، با عنوان 23] توفیقي

توسعه دانشگاه کارآفرین در  گانهابعاد شش نشان داد« ایران

ي )تعهد و گرایش مدیریت و علاز: شرایط  اندعبارتایران 

 عوامل بافتاری(، شدنالملليینبرهبری به کارآفریني، 

گذاری مالي و سرمایهحمایتمقررات و قوانین و  انعطاف)

پیمان متعهدانه دانشگاه و )گر مداخلهعوامل ، (کارآفرینانه

ي با برنامه درس) ها، راهبرد(يسازمانفراهای صنعت، حمایت

یررسمي غهای رسمي و رویکرد کارآفریني، آموزش

بهبود )و پیامدها  (ینيکارآفریني، هماهنگي کریدورهای کارآفر

مندی و تضمین کیفیت، توسعه اجتماعي و اقتصادی و رضایت

شد. مدل پارادایمي پژوهش ارائه یتدرنها، (دانشجویان

ارزیابي »[، در 24ین، مشرف جوادی و صفری ]چوبهمچنین 

: ازجملهمعیارهایي « بندی معیارهای دانشگاه کارآفرینو رتبه

نامحسوس و  ساختاری، محسوس،ي، انسان منابع مالي،

  را استخراج نمودند. زیرمعیارهای آن

تعیین »[ ، با عنوان 25مزده و همکاران ]دوینتایج مطالعه  مه

های دولتي بودن دانشگاههای تأثیرگذار در کارآفرینشاخص

 معیارهایي نشان داد« ها از این منظربندی دانشگاهایران و رتبه

رتبه ،دانشگاه کارآفریني سابقه دارای اعضای تعداد همچون

 ،علمي هیئت اعضای توسط شدهکسب هایمقام و ميعل های

 رسالت و اندازچشم بیانیه در کارآفریني جایگاه بودن مشخص

است. همچنین، ، از اهمیت باالیي برخوردار بودهدانشگاه

 صنعت سفارش به يیهاپروژه انجام میزان نظیر معیارهایي

 تعداد یني، کارآفر با مرتبط منابع به دسترسي ،اساتید توسط

 رانیمد با مستمر نشست برگزاری اساتید، شدهثبت اختراعات

                                                 
1 Ketikidis, Ververidis & Kefalas 

 مورد هایدانشگاه که هستند معیارهایي کارآفرینان، و مجرب

 و اندداشته هاآن در خوبي عملکرد میانگین طور به بررسي

و  دهند ادامه زمینه این در را خود عملکردی روند باید

 صنعتي، مراکز از بازدید دانشگاهي، اردوهای چون معیارهایي

 ارزشیابي در کارآفرینانه رویکرد ملي، هایطرح و هاکارخانه

 هاآن به منابع اختصاص مورد در که هستند معیارهایي، دروس

 نیستند. برخوردار باالیي اهمیت ازو  نمود تجدیدنظر باید

کارآفریني و »هشي با عنوان [ نیز در پژو26فکور و حسیني ]

دریافتند « های ایرانسازی نتایج تحقیقات در دانشگاهتجاری

قرارداد با صنعت از وضعیت  انجام تحقیقات مشترک و عقد

از  ای برخوردار بوده و به ثبت و حفاظت حقوقيشدهتثبیت

ها دیگر فعالیتاست، ولي نتایج تحقیقات به تازگي توجه شده

لکیت نتایج تحقیقات و دهي و انتقال حقوق مایسانسنظیر ل

 هنوز رایج نیستند. ،های انشعابي دانشگاهيتشکیل شرکت

روشني به با توجه به مطالعات در خصوص دانشگاه کارآفرین،

مفهوم،  پژوهشگران این حوزه بیشتر به دریافت توانمي

، ضرورت و هاصچیستي، مطالعات تطبیقي و بررسي شاخ

 سازی و ارائه مدلهای کارآفریني، تجاریاهمیت، شاخص

اند و تاکنون در خصوص پیامدهای دانشگاه کارآفرین پرداخته

پژوهشي  ها به دانشگاه کارآفرین،توجهي تبدیل دانشگاهبي

سو است. لذا خأل پژوهش در این خصوص از یکنشده انجام

موضوع مذکور و از  بیانگر ضرورت و اهمیت پرداختن به

 ست.احاکي از جدید و نوبودن پژوهش حاضر  سوی دیگر
 

 شناسی پژوهشروش -4

 نوع رویکرد استقرایي، به لحاظ کیفي، از حاضر پژوهش

 نظر از و اکتشافي-توصیفي روش، ازنظر کاربردی، هدف

 شامل پژوهش جامعه. استشده انجام 1397 سال در زماني

 روش .استبوده عاليآموزش نظرانمتخصصان و صاحب

استفاده موارد خاصگیری هدفمند از نوع نمونه گیرینمونه

 4 اساس بر عالي آموزش نظرانصاحب فهرست بنابراین شد؛

دانشگاه کارآفریني و  درزمینه فعالیت پژوهشي ،تألیف»معیارِ 

حوزه  در علمي معروفیت و برجستگي کارآفریني دانشگاهي،

 انتخاب نمونه عنوانبه افرادیتعیین و  «دانشگاهيکارآفریني 

نظران و نفر از صاحب 20بنابراین درمجموع با  شدند؛

 ابزار متخصصان آموزش عالي مصاحبه انجام گرفت.
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 مصاحبه نوع از مصاحبه پژوهش، هایداده گردآوری

 روش 1مضمون تحلیل» جاکهازآن .استبوده ساختارمندنیمه

 متني هایداده در مضامین کشف و شناخت برای مناسبي

پژوهش جهت تحلیل  این در لذا [27]«است ایمصاحبه

 مضمون تحلیل روش از ها،های حاصل از مصاحبهداده

 و تفسیر و تشریح توصیف، و تجزیه گامسه و شده استفاده

[، مبنای 28] در این پژوهش هاداده سازییکپارچه و ترکیب

یا تم حاوی اطالعات مهمي  مضمون» است.گرفته عمل قرار

 و تکراری ویژگي های پژوهش است و دارایدرباره سؤال

 درک دهندهنشان پژوهشگر، نظر به که است متن در متمایزی

[. 29] «است تحقیق هایسؤال با رابطه در خاصي تجربه و

 اساس بر حاضر پژوهش در مضمون رو، شناختازاین

 و اصطالحات تکراری، و مترادف عبارات کلمات، شناخت

 جهت اول گام در لذا .استبوده کلیدی هایواژه و عبارات

 و موردمطالعه مصاحبه متون ها؛داده محتوای و عمق با آشنایي

 چارچوب در دوم گامدر . گرفت قرار پژوهشگر مکرر مرور

 کدگذاری پژوهش، هایسؤال و اهداف اساس بر و تحقیق

 کدهای طوالني فهرست از سوم؛ گام در و شدانجام هاداده

 وجوه و معنایي هایمقوله اساس بر کدها شده؛استخراج

پیامدهای )اجتماعي، اقتصادی،  مضامین از یک هر با مشترک

 کدهای از و شدهبندیطبقه فرهنگي، سیاسي و فراملي(

 اصلي هایتم درنهایت. شد نظرصرف ،مضامین با نامرتبط

 روش از هم کیفي هایداده گزارش برای. شدند شناسایي

 .شد استفاده( فراواني شمارش) کمّي روش از هم روایتي و

ها، تالش شد با ها حین انجام مصاحبهجهت اعتباربخشي داده

ــ ــتفاده از روش  اتمالق ــوالني، اس ــای ط ــه  ه ــای چندگان ه

ده حاالت، تجربه جمله نوشتن، مشاه آوری اطالعات ازجمع

ــدا  ــبط ص ــته و ض ــار داده  زیس ــه اعتب ــرای  ب ــزاییم. ب ــا بیف ه

 هـا نیـز، از نظـرات   ها پس از اتمام مصـاحبه اعتبارپذیری داده

هـا و متخصصـان رشـته مـدیریت     شـونده چند نفر از مصاحبه

 .اســتفاده شــدآموزشـي و آمــوزش عـالي در ایــن خصـوص    

 گرفته،انجام هایمصاحبه بین از پایایي، محاسبه برایهمچنین 

 یـک  در بـار  دو هـا آن از هرکدام و انتخاب مصاحبه سه تعداد

سپس  شدند. کُدگذاری پژوهشگر توسط روزه 30 زماني فاصله

ــا یکــدیگر، مقایســه و از روش    ــذاری ب ــن دو کدگ ــایج ای نت

                                                 
1. Thematic Analysis 

ی محاسبه ضـریب پایـایي   طبق فرمول زیر برا[ 30] 2هولستي

 استفاده شد:
PAO= 2M/(n1+n2): (2 × 93/(98 + 104) = 0/9) 

 شــدهمشــاهدهبــه معنــي درصــد توافــق « PAO»کــه در آن 

تعداد توافـق در دو مرحلـه کدگـذاری،     M)ضریب پایایي(، 

n1      تعداد واحـدهای کدگـذاری شـده در مرحلـه اول وn2 

تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم است. این رقم 

بین صفر )هیچ توافق( تا یک )توافق کامل( متغیـر اسـت. بـر    

يمدرصد شد که نشان  9/0معادل این اساس ضریب پایایي، 

 نتایج پژوهش از قابلیت اعتماد باالیي برخوردار است. دهد

 

 هایافته -5

شده از مصاحبه با در این بخش، پیامدهای استخراج

نظران و متخصصان آموزش عالي به تفکیک پیامدهای صاحب

شده المللي اشارهاجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، سیاسي و بین

، تعداد حداقل [36بازرگان ] ذکر است به استنادشایاناست. 

ها، معیار و مالک سه بار فراواني و تکرار مؤلفه در مصاحبه

 شناسایي پیامدها بوده است.

ها به دانشگاه نشدن پيامدهاي اجتماعی تبدیل 5-1

 كارآفرینهايدانشگاه

کد مربوط به پیامدهای  73کد استخراجي،  146از مجموع 

نظران و متخصصان آموزش است. از دیدگاه صاحب اجتماعي

ها به توجهي به تبدیل دانشگاهعالي، پیامدهای اجتماعي بي

شامل؛ افزایش بیکاری، عدم تناسب  دانشگاه کارآفرین را

های جامعه، ها با نیازهای بازار کار، عدم فعلیت ظرفیتآموخته

اهش عدم پیشرفت جامعه، افزایش افسردگي، افزایش طالق، ک

شود. نمونه انگیزه، فقدان خالقیت و نوآوری و فرار مغزها مي

 است.شده اشاره 1در جدول  کنندگانقول شرکتنقل

ها به دانشگاه نشدن تبدیل اقتصاديپيامدهاي  5-2

 كارآفرینهايدانشگاه

کد مربوط به پیامدهای  46کد استخراجي،  146از مجموع 

نظران و اه صاحباقتصادی است. بر اساس تحلیل دیدگ

توجهي را متخصصان آموزش عالي، پیامدهای اقتصادی بي

توان در عدم توسعه پایدار اقتصادی، کیفیت پایین تولیدات مي

داخلي، عدم رونق مشاغل کارآفریني، اتالف منابع مالي و 

                                                 
2. Holsti, PAO 
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 است.شده اشاره 2جدول کنندگان در شرکتقول جستجو کرد. نمونه نقل وابستگي اقتصادی کشور

 هاي كارآفریندانشگاهها به ی به تبدیل دانشگاهتوجهیب( نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي اجتماعی 1جدول 

 فراوانی مصاحبهد / ک مضمون مفهوم قولنقل ردیف

1 
توجهی به دانشگاه کارآفرین، افزایش معضل در صورت کم»

 «داشتبیکاری را خواهیم 

 پیامد

 اجتماعی

 10 [3 م، 1]کد  افزایش بیکاری

2 

شوند فقط تعداد التحصیالنی که وارد بازار کار میفارغ»

زیادی مقاله غیرکاربردی دارند و رزومه باکیفیتی ندارند 

توانند در بازار کار فعالیت اثربخشی داشته باشند درنتیجه نمی

 «و به کارآفرینی بپردازند

با  هاآموختهعدم تناسب 

 نیازهای بازار کار
 7 [4 م ،9 کد]

3 
صورت بالقوه وجود دارد های افراد نه بهها و پتانسیلقابلیت»

 «که باید بالفعل شود

ی هاتیظرفعدم فعلیت 

 جامعه
 3 [11 م، 6]کد 

4 
ازنظر اجتماعی پیشرفتی و حرفی برای گفتن نخواهیم داشت »

 «شودو روی ما حساب نمی
 4 [7، 1]کد  پیشرفت جامعهعدم 

5 

دانشجویان پس از تحصیل منزلت و پرستیژ اجتماعی خوبی »

شود و آورند لذا در جامعه دچار ناامیدی میبه دست نمی

 «شوندافسردگی می

 6 [2 م، 11]کد  افزایش افسردگی

6 
اگر کارآفرینی وجود نداشته باشد در پی معضل بیکاری، »

 «یابداجتماع افزایش میافسردگی و طالق در 
[5 م، 8]کد  افزایش طالق  4 

7 

های نتوانند با استفاده از آموخته دانشگاه هایاگر خروجی»

دانشگاهی خود یک خروجی ملموس تولید کنند دانشجویان 

 «دهندو اساتید انگیزه خود را از دست می

[10 م، 2]کد  کاهش انگیزه  5 

8 

شوند که فقط دانش صرف را میدر دانشگاه افرادی تربیت »

-ها تقویت نمیگیرند و توانایی خالقیت و نوآوری آنفرامی

ای برای عرضه به بازار شود درنتیجه این افراد ایده خالقانه

 «کار ندارند

[18 م، 6]کد  فقدان خالقیت و نوآوری  4 

9 

هایی که در ذهن و روح و تواند از ایدهانسانی نمی نیروی»

التحصیالن است، استفاده کنند و بسیاری از فارغجسمشان 

 «افتدشوند و فرار مغزها اتفاق میدچار افسردگی روحی می

[16 م، 10]کد  فرار مغزها  3 

10 

های کاربردی و کارآفرینانه دارند و مثالً دانشگاهی که رشته»

جذب آن دانشگاه خواهد  کنند، دانشجوی بیشتریایجاد می

 «های دیگر متقاضی کمتری خواهد داشتدانشگاهشد و 

ها از صحنه حذف دانشگاه

 های داخلیرقابت با دانشگاه
[20 م، 10]کد   3 

 

 هاي كارآفریندانشگاهها به ( نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي اقتصادي توجهی به تبدیل دانشگاه2جدول 

 فراوانی مصاحبهد / ک مضمون مفهوم قولنقل ردیف

1 
ها به دانشگاه کارآفرین باعث عدم عدم تبدیل دانشگاه»

 «شودتوسعه اقتصادی کشور می

پیامد 

 اقتصادی

عدم توسعه پایدار 

 اقتصادی
 6 [16 م، 2]کد 

2 
 کیفیتی تولیدات در پی عدم توجه به دانشگاهاین بی»

 «کارآفرین اتفاق افتاده است

پایین تولیدات کیفیت 

 داخلی
 5 [6 م ،6 کد]

3 

خواهیم توسعه پیدا کنیم باید به مشاغل کارآفرینی اگر می»

توجه کنیم و نسل سوم دانشگاهی یک نسل جدی است که 

 «باید به آن پرداخته شود

عدم رونق مشاغل 

 کارآفرینی
 4 [1 م، 5]کد 
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4 

که هیچ کند ای تربیت میگونهدانشگاه نیروی انسانی را به»

کرده مبتنی آشنایی با دنیای کار ندارد درنتیجه قشر تحصیل

تواند به کارآفرینی های خود در دانشگاه نمیبر آموخته

داشته باشد لذا ه  عملکرد مطلوبی در سازمان بپردازد و

های سازمان با هزینه کردن دوباره، مجبور است دوره

انسانی خود برای نیروی  هابازآموزی برای تقویت مهارت

 «برگزار کند

 6 [5، م 11]کد  اتالف منابع مالی

5 

کشور دچار آسیب و ضعف بیشتری می ساختار اقتصادی»

توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم شود. بر این اساس نمی

 «پردازیمچون تولیدکننده نیستیم و فقط به واردات می

وابستگی اقتصادی 

 کشور
 9 [6 م، 10]کد 

 

ها به دانشگاه نشدن پيامدهاي فرهنگی تبدیل 5-3

 هاي كارآفریندانشگاه

نظران و متخصصان آموزش بر اساس تحلیل دیدگاه صاحب

کد مربوط به  3کد استخراجي، فقط  146عالي، از مجموع 

نگرش و در عدم اختصاص توجهيپیامدهای فرهنگي بي

قول مثبت نسبت به کارآفریني خالصه شد. نمونه نقل

است.شده اشاره 3جدول در  کنندگانشرکت

 

 هاي كارآفریندانشگاهها به ی به تبدیل دانشگاهتوجهیب( نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي فرهنگی 3جدول 

 فراوانی مصاحبهد / ک مضمون مفهوم قولنقل ردیف

1 

کرده و جامعه نسبت به ازنظر فرهنگی، نگرش قشر تحصیل»

کارآفرینی مثبت نیست بنابراین افراد از جهت موانع و 

 «گیردمشکالتی که وجود دارد، پشتیبانی صورت نمی
پیامد 

 فرهنگی

عدم نگرش مثبت 

 نسبت به کارآفرینی

 [2 م، 22]کد 

3 

2 
 جوان بههای نیروی حمایت از استعدادها و توانمندیعدم»

 «دلیل فقدان بینش و نگرش کارآفرینی در جامعه
 [7 م ،7 کد]

 

ها به دانشگاه نشدن تبدیل سياسیپيامدهاي  5-4

 هاي كارآفریندانشگاه

کد مربوط به پیامدهای  5کد استخراجي،  146از مجموع 

نظران آموزش عالي نشان سیاسي است. تحلیل دیدگاه صاحب

ها به دانشگاه کارآفرین منجر توجهي به تبدیل دانشگاهداد بي

قول شود. نمونه نقلبه افزایش تهدید و تحریم کشور مي

 است.شده اشاره 4در جدول  کنندگانشرکت

 

 
 
 
 

 هاي كارآفریندانشگاهها به ی به تبدیل دانشگاهتوجهیب( نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي سياسی 4جدول 

 فراوانی مصاحبهد / ک مضمون مفهوم قولنقل ردیف

1 

ضعف نظام اقتصادی و کیفیت پایین محصوالت، وابستگی »

ها شود در بعد سیاسی تحریمباعث میدر واردات، درنهایت 

 پیامد «افتداتفاق می

 سیاسی
 تحریم و تهدید کشور

 [15 م، 8]کد 

4 

2 

پذیر است که اقتصاد کشور، اقتصاد تجاری بسیار آسیب»

های خارجی منجر به واردات، افزایش قیمت ارز و تحریم

 «است

 [8 م ،6 کد]
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ها به دانشگاه نشدن پيامدهاي فرهنگی تبدیل 5-5

  هاي كارآفریندانشگاه

کد استخراجي، طبق تحلیل دیدگاه متخصصان  146از مجموع 

المللي و شامل کد مربوط به پیامدهای بین 19آموزش عالي، 

قول مؤلفه عدم قدرت رقابت با بازارهای دنیا است. نمونه نقل

 .استآمده  5در جدول  کنندگانشرکت

 ها به دانشگاه كارآفرینی به تبدیل دانشگاهتوجهیبی المللنيب( نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي 5جدول 

 فراوانی مصاحبهد / ک مضمون مفهوم قولنقل ردیف

1 

ایم که خودمان مستقل طراحی کنیم و تولید ما یاد نگرفته»

کیفیت و اساس کاالهای تولید داخلی بیکنیم بر همین 

تکراری هستند و توانایی رقابت با کاالهای خارجی در 

 «بازارهای جهانی را ندارند
 پیامدهای

 المللیبین

 عدم قدرت رقابت

 با بازارهای جهانی
 9 [6 م، 5]کد 

2 

های داخلی غیرکاربردی باشد و فرد دانشگاه کهیهنگام»

ی بیکار خواهد لیالتحصفارغو بعد از  آموزدینمبداند چیزی 

برود خارج از کشور و در دانشگاه آنجا  دهدیمبود، ترجیح 

دانشگاه داخلی در جذب  عمالًتحصیل کند. این یعنی 

 «های خارج نخواهد بوددانشجو حریف دانشگاه

از صحنه  هادانشگاهحذف 

 های دنیارقابت با دانشگاه
 3 [20 م ،6 کد]

 

ها به دانشگاه نشدنپيامدهاي تبدیلبندي جمع 5-6

  هاي كارآفریندانشگاه

نظران و متخصصان آموزش عالي در توجه به اینکه صاحب با

ها به دانشگاه توجهي به تبدیل دانشگاهکنار ذکر پیامدهای بي

عنوان آثار و پیامدهای مثبت اهمیت کارآفرین، پیامدهایي را به

ها به دانشگاه کارآفرین اشاره نمودند. دادن به تبدیل دانشگاه

کد مربوط به  107ها، بر این اساس، با تحلیل دیدگاه آن

کد به پیامدهای  48پیامدهای مثبت استخراج شد؛ که 

کد به پیامدهای  10کد به پیامدهای اقتصادی،  39اجتماعي، 

المللي اختصاص داشت. کد به پیامدهای بین 10فرهنگي و 

زایي، توان به؛ افزایش اشتغالهای استخراجي ميازجمله مقوله

وانان، افزایش خالقیت و نوآوری، افزایش انگیزه و امید در ج

ایجاد نگرش و بینش مثبت در جامعه نسبت به کارآفریني، 

پویایي جامعه، کاهش فرار مغزها و بازگشت نخبگان به 

کشور، افزایش درآمد کشور، توسعه پایدار اقتصادی، افزایش 

کیفیت تولیدات، خودکفایي کشور در تولیدات و ارتقاء 

 (1)شکل دنیا را اشاره نمود.جایگاه و قدرت کشور در 

 بحث -6

وقتي  دریافت توانيمي روشنبهی پژوهش، هاافتهبر اساس ی

که  موجوداتي تاًضرور ،شوديوارد م تنشي ،یک اکوسیستم به

که بتوانند خود  بلکه موجوداتي ماننديزنده نم ،هستند تریقو

مانند، هرچند این زنده مي ،سازگار کنند تنشرا با این 

در  مسئله این تری هستند.موجودات عمدتاً موجودات قوی

اگر در یک  صادق است. نیز حوزه علوم اجتماعي و اقتصادی

را با محیط  اکوسیستم اقتصادی و اجتماعي موجودی خود

از حاصل از تغییرات ممکن است آن را  تنش ،دسازگار نکن

 دیمؤنظران آموزش عالي اظهارات صاحب زندگي ساقط کند.

 –کنیم  ها را یک موجود اقتصادی تلقياگر دانشگاه»است آن 

اگر  کهیطورچراکه زیربنای اداره دانشگاه اقتصادی است به

 -انشگاه به مشکل برخورد خواهد کردمنابع مالي نباشد اداره د

و تغییر و  اقتصادی یزاتنش شرایطدر  داین دانشگاه بخواهو 

این  ،به فعالیت و حیات خود ادامه دهد تحوالت اقتصادی

 محیط این در .منجر به حذف دانشگاه شود توانديم تنش

يم حذف دانشگاهي بلکه شد نخواهند حذف هادانشگاه همه

 در اکنون .«باشد نکرده سازگار محیط با را خود که شود

است. این استرس شده وارد هادانشگاه به جدی تنش ما جامعه

الي است که ناشي از یک نیاز بودهآموزش عحاصل گسترش 

که ناشي از  ياست. گسترش آموزش عالي به خاطر تقاضای

ی ورود به آموزش افزایش تقاضاو  استبودهتغییر جمعیتي 

 کهیطوربهشد. منجر به گسترش آموزش عالي کشور  عالي،

دولتي و  هایانواع دانشگاه هیرويبظهور و رشد  ما شاهد

 در این صورت اولین . میادر کشور بوده 1(پوليي )ردولتیغ

                                                 
دانشگاه های پولی شامل: دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، مجازی، دوره  .1

 های شبانه و پردیس های خودگران می باشد.
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هایي ، به دانشگاهشوديوارد م ی کشورهابه دانشگاه که تنشي

 ،گریديعبارتبه .متکي به بودجه دولت نیستنداست که 

مالي را از طریق فروش خدمات  نیهایي که منابع تأمدانشگاه

چون وابسته به بودجه  ها. این دانشگاهکنندمي نییا کاال تأم

و باید بتوانند از طریق فروش خدمات آموزشي  نددولتي نیست

با کاهش  ،ادامه حیات بدهند به دانشجویان و پژوهشي

که از سیستم  بودخواهند اولین گروهي ،جمعیت دانشجویي

که به  ایهای دولتيمرحله بعد، دانشگاهشوند. در ميخارج 

منابع مالي خود به  نیتأمدلیل کمبود بودجه دولتي جهت 

 عنوانبه« ی خودگردانهاسیپرد»ایجاد  ازجملهیي هاوهیش

، آسیب اندآوردهبازوی حمایت مالي برای دانشگاه مادر روی 

ی هاسیپرد»[، در خصوص 31] همطالعیک  بینند. نتایج مي

رغم حاکي از آن است علي« های دولتيگردان دانشگاهخود

 هاسیپرداین  تنهانهی خودگردان، هاسیپرد هیرويبگسترش 

کنند  نیتأمي خوببهمنابع مالي دانشگاه مادر را  اندنتوانسته

ی نیز شماريبی کارکردی، ساختاری و محیطي هابیآسبلکه 

در  آموزش عالي کشور و جامعه برای دانشگاه مادر،

 دهديمي نشان خوببهبنابراین نتایج این پژوهش اند؛ برداشته

 ازجملهیي هاتیفعال تواننديمنیز  های دولتي کشوردانشگاه

، خلق انیبندانشی بیشتر روی تولیدات علمي گذارهیسرما

ی دانش را سازیو تجارایده و ایجاد و توسعه کارآفریني 

منابع  نیتأمجایگزین بهتری برای کسب درآمد و  عنوانبه

 مالي انتخاب کنند.

ها برای جذب دانشجو با دانشگاهه امروزبا توجه به اینکه 

نظران آموزش به اعتقاد صاحبلذا  ،کنندرقابت مي یکدیگر

ناشي از شرایط  تنش تأثیرتحت که دومین گروهي   عالي،

 مناطق دورافتاده هایدانشگاه ،گرفتقرار خواهنداقتصادی 

متقاضي  تحصیلي،طع امق ورود به برای دانشجو . زیراهستند

این دانشجویان سعي  .های برتر کشور استورود به دانشگاه

های مطرح تهران و شهرهای بزرگ را خواهند کرد دانشگاه

اگر حق انتخابي داشته باشند  دانشجویان بنابراین ؛انتخاب کنند

تحصیالت تکمیلي  هایدورهدر  ویژهبهها انتخاب اول آن

در هایي که دانشگاه لذا بود.خواهند هادانشگاه گونهاین

دانشجو محروم  داشتناز  ،هستند ترکوچکشهرهای 

ناشي از  تنشچه گفته شد، در شرایط بر اساس آن. شوندمي

ادامه حیات  يدانشگاهاجتماعي،  –شرایط اقتصادی 

و  منابع مالي نیبرای تأم یيهانیگزیجاکه بتوانند  دادخواهد

پیامدهای بی توجهی

ه تبدیل دانشگاه ها ب

دانشگاه های 

کارآفرین

:پیامدهای اجتماعی

عدم تناسب/ افزایش بیکاری 
لیت عدم فع/ آموخته ها با نیاز بازار 

ت عدم پیشرف/ ظرفیت های جامعه 
/ ق افزایش افسردگی، طال/ جامعه 

و فقدان خالقیت/ کاهش انگیزه 
حذف دانشگاه ها از / نوآوری 

هافرار مغز/ صحنه رقابت داخلی 
:پیامدهای فرهنگی

به عدم نگرش مثبت نسبت
کارآفرینی و دانشگاه 

کارآفرینی

:پیامدهای سیاسی

تحریم و تهدید کشور

كارآفریندانشگاه هايپيامدهاي بيتوجهی به تبدیل دانشگاه ها به ( 1شكل 

:پیامدهای اقتصادی

/ ی عدم توسعه پایدار اقتصاد
/  داخلی کیفیت پایین تولیدات

ی عدم رونق مشاغل کارآفرین
تگی وابس/ اتالف منابع مالی / 

اقتصادی کشور

:پیامدهای بین المللی

ای عدم قدرت رقابت با بازاره
حذف دانشگاه ها از / جهانی 

ای صحنه رقابت با دانشگاه ه
دنیا
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حرکت چراکه  .تدبیر کند ی اساتید در دانشگاهاحرفهفعالیت 

جایگزین و درآمدی مالي  نینکردن به سمت اینکه منابع تأم

متفاوت از آموزش فعالیتي داشته باشند به صورتي که دانشگاه 

یعني ادامه حیات  خود تعریف کند، و پژوهش سنتي برای

از  ترفیهای که ضعدانشگاه ژهیوبه .ندادن و منقرض شدن

خود را با محیط سازگار  توانندينم و ها هستندبقیه دانشگاه

 . کنند

با  رقابت درصحنهها در کنار حذف برخي دانشگاه

 نظران آموزش عالي معتقدندصاحبهای داخلي، دانشگاه

که  ی نیز قرار دارندتربزرگ خطر در معرض هادانشگاه»

با . تهدید مي کندنیز  را مطرح و برتر کشورهای دانشگاه

و  شده لیتبدکه دنیا به دهکده کوچک جهاني به این توجه

در خصوص است.  شیازپشیبسرعت دسترسي به اطالعات 

 گرییک انتخاب ددانشجویان  ی برتر کشور،هادانشگاهانتخاب 

های انتخاب دانشگاه ،روی خود خواهندداشت و آنپیش زین

در  زیهای برتر کشور نبنابراین دانشگاه است.ر خارج از کشو

 به فعالیت  و جدا از فضای رقابتي در دنیا یک فضای ایزوله

دیگر در های مشابه با دانشگاه زود ایر ید و پردازندينم

المللي و در فضای رقابت بین شدکشورها مقایسه خواهند

ی هادانشگاهچه چنانبنابراین  «.گیرندمورد قضاوت قرار مي

مقایسه خود با  نیز به فکردر شهرهای بزرگ  مطرح کشور

بدین معني است که در  ،دندیگر کشورها نباش یهادانشگاه

منقرض رقابت  لذا درصحنه ،دنبريمی به سر خبريبیک 

نیز برای ادامه حیات، های مطرح خواهد شد؛ بنابراین دانشگاه

یي غیر از کارکرد سنتي آموزش و هاتیفعالد به ناگزیر هستن

 پژوهش در دانشگاه بپردازند.

اجتماعي، -ناشي از شرایط اقتصادی تنش رسديمبه نظر 

به توانمندی  توانديمبرنده خواهد بود و مثبت و پیش عاملي

کشور کمک کند تا از این فرصت ی هاو بالندگي دانشگاه

و خود را در کالس جهاني  ي استفاده نمودهخوببهرو پیش

و  يها به روش قدیمادامه حیات دانشگاه . چراکهقرار دهند

 ندها مجبورین شرایط دانشگاه. در ااست رممکنیسنتي غ

تغییر وضعیت دهند و به سمت دانشگاه کارآفرین حرکت 

 تواننديم هااین دانشگاه در این صورت،تا حذف نشوند. د کنن

های ضعیف در دانشگاه جب حرکتی موفق، موعنوان الگوبه

 کشور شوند.

يبیکي دیگر از پیامدهای  آن است که دیمؤ مقالهی هاافتهی

بیکار و  النیالتحصفارغي به دانشگاه کارآفرین، افزایش توجه

 توانيمبود. لذا افزایش بیکاری در کشور خواهد يطورکلبهیا 

 ها به کارکرد آموزش،توقف و تمرکز صرف دانشگاهگفت 

دانشگاهي  آموزشي انتزاعي بودن مواد و هارشته نبودنمتناسب

 توان دالیل مهمکار را مي نیاز بازار با هاو تطبیق نداشتن آن

چراکه  .برشمرد التحصیالنفارغ بین در بیکاری افزایش

ها در جهت حل علمي و دانشجویان دانشگاهاعضای هیئت»

دارند دانش  وظیفهها، مشکالت دانشگاه، صنعت و سایر بخش

که قابل عمل و  ایشدهصورت طرح و ایده تدوینرا به

های جامعه صنعت و سایر بخش سازی است در اختیارپیاده

قرار دهند و از این طریق به رونق تولید و اشتغال در جامعه 

حال این سؤال مطرح است که چگونه دانشگاهي «. کمک کنند

غرق در روزمرگي آموزش  کند وکه به شیوه سنتي فعالیت مي

تواند این رسالت مهم را به انجام رساند؟ درواقع مي ،است

متشکل از ساختار و مرزهای سنتي )آموزش و  دانشگاهي که

های کارآفریني و نوآوری پژوهش( است، برای انجام فعالیت

توان از آن انتظار فعالیت کارآفریني و نمي محدود است و

 دیگر،عبارتيبه[. 32ت را داشت ]سازی نتایج تحقیقاتجاری

 از هم کشور کار بازار و آموزشي نظام بین در حال حاضر

 ندارد و وجود منطقي ارتباط کمي ازلحاظ هم و کیفي لحاظ

 تناسبعالي به آموزش نظام بین هماهنگي ایجاد دلیل همین به

 اتالف جلوگیری از جهت کار بازار نظام با التحصیالنفارغ

 دارد. ضرورت منابع

 دانشگاهي باالست التحصیالنفارغ بیکاری نرخ درحالي آمار

 هستند. مواجه نرخ بیکاری کمترین با آموزیمهارت مراکز که

 و آکادمیک با تحصیالت دانشگاهي التحصیالنفارغ بیکاری

 پایین، تخصص مهارت و سطح ولي باال تئوریک دانش

تخصص و  کشور به کار بازار که است واقعیت این نشانگر

. [33] دهدمي اهمیت هاآن مدرک بیش از، کار نیروی مهارت

 نیازسنجي بازار» عنوان با پژوهشي [ نیز در34] خواهصنعت

 به« هاآموختگان دانشگاهدانش اشتغال با آن رابطه و کار

 خصوص در موجود اسنادی و منابع تحقیقات انتقادی بررسي

 پژوهش این و در پرداخته هاالتحصیالن دانشگاهفارغ بیکاری

 و دانشگاهي دروس کشور )محتوی نظام آموزشي بین رابطه



 های کارآفرینها به دانشگاهتوجهی به تبدیل دانشگاهبیپیامدهای 
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التحصیالن فارغ بیکاری میزان و آموزشي( کیفیت نظام

 .استگرفته قرار موردتوجه هادانشگاه

ایجاد  توانایي دانشگاهي آموختگاندانش کنوني شرایط در

 و خروجي علم و تولیدات ندارند. را کارآفریني و وکارکسب

 کارآفریني باشد. و زایياشتغال توسعه اختیار در باید دانش

 هادر دانشگاه کارآفریني تا زد رقم ایگونهبه را شرایط باید

کارآفریني  راستای در باید هادانشگاه راستا این در یابد. تبلور

راهبردی  هایبرنامه .کنند حرکت زایياشتغال رویکرد و

 مسئوالن باید باشد، کارآفریني راستای در باید عالي آموزش

 هامحیط دانشگاه در کارآفریني فرهنگ کردنکاربردی برای

یکي از راهکارهای موفق باشند.  داشته بیشتری تالش

های دانشگاهو  در دنیا ایجاد مراکز کارآفریني شدهتجربه

 مقابله با بحران بیکاری منظوربهدولت آمریکا است. کارآفرین 

های کارآفرین و دانشگاه مراکز کارآفریني و رکود اقتصادی،

اندازی کرد که در را راه 2، ویرجینیای غربي1ازجمله مارکوئیت

. همچنین داشتند نقش بسزایيتوسعه اقتصادی کشور آمریکا 

هلند، دانشگاه کارآفرین سوئین 3دانشگاه کارآفرین توونت

 جاد اشتغالدر کشور استرالیا، نقش مهمي در ای 4برن

 و تجارت و صنعت با ارتباطات التحصیالن، توسعهفارغ

اجرایي و توسعه اقتصادی و  و علمي هایو خالقیت ابتکارات

 و 35اند ]طورکلي رشد کلي و عمومي آن کشورها داشتهبه

نظران و متخصصان آموزش . بر اساس دیدگاه صاحب[36

تبع به دنبال خود پیامدهایي ازجمله افزایش بیکاری، به» عالي

کاهش ازدواج و افزایش افسردگي، ناامیدی، کاهش انگیزه و 

که پویایي  ایبنابراین در جامعه« داشتطالق را درپي خواهد

فرار مغزها و افزایش »باشد، و پیشرفت وجود نداشته

 بود.را شاهد خواهیم « ازپیش مهاجرت نخبگان از کشوربیش

درصد  24دهد فقط [، نشان مي37و  38که تحقیقات ]طوریبه

به رفتن ندارند. آموختگان دانشگاهي کشور تمایلنشدا

آموختگان دانشگاهي پیامدهای منفي ازجمله مهاجرت دانش

هدر رفت هزینه آموزش، تضعیف رشد دانش، کاهش اندیشه 

ل نو و خالقانه، تضعیف موجودی سرمایه اجتماعي و تنز

                                                 
 از یکی عنوان به )Marquette University(دانشگاه کارآفرین مارکوئیت  -1 

  .است شده معرفی 2002 سال در آمریکا متحده ایاالت کارآفرین برتر دانشگاه 100

West Virginia University 2. 

آمیز ، هر مهاجرت موفقیتتوسعه اقتصادی است. عالوه بر این

 نماید.ميانگیزه مهاجرت را در دیگران تقویت 

توجهي بي نظران حاکي از آن است کهنظرات صاحبهمچنین 

سوی جامعه و صنعت را به دانشگاه کارآفرین، به

رونق عدم کیفیت وتولید و یا تولیدات بيگرایي و عدممصرف

جای خلق ایده، نوآوری و اقتصادی سوق خواهد داد که به

تولید به واردات کاالهای تولیدی دیگر کشورها مشغول 

 نابودی خواهد رفت وبه، صنعت روشوند. در چنین وضعیتي

رو، ضعف شد. ازایندر فضای رقابتي دنیا حذف خواهیم

شور اقتصادی، تولید، صنعت کشور، موجب وابستگي شدید ک

المللي حرفي برای گردد کشور درصحنه بینموجب مي و شده

در  را نداشته باشد. گفتن و قدرت رقابت با بازارهای جهاني

چنین وضعیتي از هر سو مورد تهدید و تحریم قرار خواهد 

 گرفت.

 

 گيرينتيجه -7

حاکمیت  توان دریافتفته شد، به روشني ميچه گبر اساس آن

صرف  دانشگاهي، توجه و نگاهبر مراکز  سنتي و قدیمي نظام

از نوع دبیرستاني و بعضاً پژوهش  همآنبه کارکرد آموزش 

تناسب ی غیرکاربردی، باعث عدمهاپژوهشمحدود به  همآن

است. تمرکز بر محوریت با نیازهای جامعه شده هاآموخته

حفظ  را با دنیا مانفاصلههمچنان  شد، باعث خواهدآموزش

است که هرگز  یاگونهبه نظامپایه خروجي این  اساساًو  هکرد

ی مختلف جامعه هابخشها پاسخگوی نیازهای دانشگاه

ی پژوهش، داشتن نگاه هاافتهاساس یبر چراکه بود.نخواهد

به کارکرد سنتي دانشگاه یعني  ی و اعتقاد صرفاشهیکل

 و کارآمدریغ يانسانمنجر به تربیت نیروی  ،شآموزش و پژوه

التحصیالن بیکار افزایش فارغ وری وخالقیت و نوآ فاقد

 شد. خواهد اثربخشریغ

جاکه ازآن گفت توانهای پژوهش، ميدرنهایت بر اساس یافته

عرصه  برغلبه برای ضروری اهرمي ،کارآفریني [،39به اعتقاد ]

 است و آموزششده مالحظه تکامل موازاتجدید به رقابتي

 به تبدیل آموزش عالي مؤسسات و هادانشگاه در کارآفریني

 موتور عنوانبه، [40است ] جهاني و مورد تأکید پدیده یک

                                                                            
Twent university 3. 
Swinburne University 4. 
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 ؛شودکشورها محسوب مي و اجتماعي اقتصادی توسعه

های ها به دانشگاهو تأکید بر تبدیل دانشگاه بنابراین توجه

تواند پیامدهای منفي را به پیامدهای مثبت تبدیل کارآفرین مي

غفلت نظام آموزش عالي از این  صورت، نماید. در غیر این

جانبه کشور خواهد توجهي به توسعه پایدار و همهمسئله، بي

 بود.
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