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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.
Keywords: entrepreneurial university,
transforming universities' generations, outcomes
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 -1استادیار دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران
 -2دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران

چكيده
تبدیل دانشگاهها از دانشگاه نسل اول و نسل دوم به دانشگاه کارآفرین ،نه تنها ضرورت است بلکه عدمتوجه به این مسئله پیامدهای سوئي درپي خواهد داشت.
ازاینرو ،پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناسایي پیامدهای بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین انجام شدهاست .بدین منظور با روش
نمونهگیری هدفمند ،با  20نفر از صاحبنظران و متخصصان آموزش عالي مصاحبه نیمهساختارمند انجام گرفت .این پژوهش کیفي ،از نوع رویکرد استقرایي ،به
لحاظ هدف کاربردی ،ازنظر روش ،توصیفي-اکتشافي است .جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده و پیامدها استخراج شد .جهت اعتبارپذیری
دادهها ،از نظرات چند نفر از مصاحبهشوندهها و متخصصان رشته مدیریت آموزشي و آموزش عالي و برای تأیید انتقالپذیری دادهها نیز ،از روش بازآزمایي بهره
گرفتهشد .بر این اساس ضریب پایایي ،معادل  0/9درصد به دست آمد که بیانگر آن است که پژوهش از قابلیت اعتماد باالیي برخوردار است .نتایج حاکي از آن
است که درمجموع از  146مورد کدگذاری؛  73کد مربوط به پیامدهای اجتماعي 46 ،کد مربوط به پیامدهای اقتصادی 5 ،کد مربوط به پیامدهای سیاسي 3 ،کد
مربوط به پیامدهای فرهنگي و  19کد مربوط به پیامدهای بینالمللي بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین هستند .بدین ترتیب ،حاصل
کدگذاریها 5 ،مؤلفه اصلي و  19مؤلفه فرعي بوده است.
كليدواژهها :دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه نسل سوم ،پیامدها
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
Ghoraishi khorasegani, M. S., Mohseni, H. S., & Sabbaghzadeh. F. (2019). Consequences of Disregarding the
transforming of Classic Universities to Entrepreneurial Universities. Journal of Science & Technology Policy,
11(1), 51-64. {In Persian}.
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 -1مقدمه

هستند .کارآفریني از جمله مفاهیمي است که طي دهههای

1

دانشگاهها مراکز زایش ،پردازش و تولید دانش و فناوری

اخیر به ادبیات اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشورها وارد

هستند .تأثیر آنها در روند توسعه کشورها بيبدیل بوده و

شدهاست .نقش دانشگاهها در پردازش ،اصالح رویه و

همواره نقش مؤثری ایفا کردهاند .بسیاری از حوزهها و مفاهیم

بهروزرساني مفاهیم نوپدید ،کمتر از نقش آنها در ابداع و

جدیدی که به عرصه حیات بشر راه ميیابند ،زاییده دانشگاهها

معرفي تعاریف و مفاهیم جدید نیست .بر همین اساس از
دانشگاه انتظار ميرود تا در تبیین ،بوميسازی ،توسعه ،ارتقا و
نهادینهسازی کارآفریني نقش منحصربهفرد خود را ایفا کند

نویسنده عهدهدار مکاتباتmghoraishi@alzahra.ac.ir :

[ .]1کارآفریني بهعنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها،
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پیامدهای بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین

موضوعي است که از اواخر قرن بیستم موردتوجه محافل

رسالت و نقش مهم دانشگاهها در تربیت نیروی کارآمد و

آموزشي قرار گرفتهاست [ ]2و با توجه به اهمیت نوآوری و

بالنده برای جامعه ،نگاه دانشگاهها را از رسالتهای صرفاً

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

آموزش و پژوهش به این مهم معطوف ميدارد .لذا تبدیل

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

دانشگاهها از دانشگاه نسل اول (آموزشي) و نسل دوم

قرار گرفتهاست .با روند تحوالت ملي و بینالمللي و گذار از

(پژوهشي) به دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) نهتنها ضرورت

جامعه صنعتي به جامعه دانشي ،اتخاذ راهبردهای اثربخش

تلقي ميشود ،بلکه عدمتوجه به این مسئله پیامدهای ناگواری

برای استفاده از ارزشها و فرصتهای جدید در دانشگاهها

درپي خواهد داشت .ازاینرو ،مقاله حاضر به دنبال شناسایي

ضروری است .بهطوریکه شایسته است الگوهای آموزش و

پیامدهای بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین

پژوهش در نظام دانشگاهي متحول شده و مهارتها و

بوده و بدین ترتیب سؤال پژوهش اینگونه مطرح ميگردد

توانایيهای جامعه دانشگاهي (دانشجویان ،دانشآموختگان،

که :پیامدهای (اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سیاسي و

اعضای هیئتعلمي ،مدیران و کارکنان) در راستای نوآوری و

فراملي) بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای

کارآفریني ارتقا یابد .ازآنجا که دانشگاههای آموزشمحور و

کارآفرین چیست؟

پژوهشمحور پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند و با توجه به
افزایش شمار دانشآموختگان ،کاهش ظرفیت بازار کار برای

 -2مبانی نظري.

استخدام فارغالتحصیالن و پیرو آن کاهش فرصتهای

 1-2مفهوم دانشگاه كارآفرین

استخدامي [ ،]5ضرورت اینکه دانشگاههای کارآفرین با

ازآنجا که دانشگاه کارآفرین 3موضوعي پیچیده و انتزاعي

طراحي دورههای آموزش کارآفریني و ایجاد تفکر خالق و

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

کارآفرین ،دانشجویان را در جهت شرایط متغیر و پیچیده

برخي محققان [ ،]8دانشگاه کارآفرین را محرک فعالیتهای

جهاني آماده نمایند ،احساس ميشود .بهطوریکه معتقدند،

نوآوری و کارآفریني ميدانند و معتقدند دانشگاه کارآفرین از

ترویج دانشگاه کارآفرین منجر به رشد و توسعه نوآورانه

تمرکز سنتي بر تحقیق و تدریس فراتر ميرود و از دانش در

اقتصاد در آموزش عالي کشور در عرصه جهاني ،عامل مهمي

عمل استفاده ميکند؛ بنابراین دانش به یک دارایي مناسب

برای موفقیت در بازارهای غیرقابلپیشبیني جهاني ،تبدیل

برای توسعه اقتصادی و اجتماعي منطقهای تبدیل ميشود.

فارغالتحصیالن آموزشدیده به کارآفرینان موفق ،استقالل

ازاینرو ،رسـالت دانشگاه کارآفرین تربیت کارآفرینان آینده

داخلي دانشکدهها و واحدها و انعطافپذیری و همکاری با

است کـه دارای روحیه کارآفریني در رشتههای تخصصي

صنعت ميشود [ .]6همچنین «دانشگاه کارآفرین در جذب

خود هستند .همچنین این دانشگاههـا بـه شیوه کارآفرینانه

اعضای هیئتعلمي و دانشجویان بااستعداد ،رقابتي بهوجود

عمل ميکنند و مراکز رشد تجاری و پارکهای علم و فناوری

ميآورد که این امر در بهبود رشد حرفهای و علمي اعضای

و دیگر مراکز موردنیاز را سازماندهي کرده و دانشجویان را

هیئتعلمي تأثیرگذار است» [.]7

در این ساختارها مشارکت ميدهند و از این راه بـه

بر اساس آنچه گفته شد ،بهروشني ميتوان دریافت که

دانشـجویان و دانشآموختگان در ایجاد و راهاندازی کسب-

پیشرفت فناوری ،تحوالت پرشتاب اقتصادی ،صنعتي و

وکار کمک ميکنند [ .]9بهعبارتيدیگر ،دانشگاه کارآفرین،

فرهنگي در دنیا و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایي

دانشگاهي است که نهتنها در پاسخگویي به نیازها و انتظارات

محور و تولید ثروت از دانش ،حاکي از ضرورت توجه

متنوع محیط خود موفق است ،بلکه برنامهها و فرآیندهای

دانشگاهها به تربیت و آموزش دانشآموختگاني کارآفرین

عملیاتي آن برای اشاعه فرهنگ کارآفریني و تربیت و پرورش

است که دارای مهارت راهاندازی کسبوکار باشند؛ بنابراین

Clarke
Wissema

کارآفرینان موردبازنگری و اصالح قرار گرفتهاست .یونسکو

1.
2.

Entrepreneurial University
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در چشمانداز جهاني آموزش عالي برای قرن  ،21دانشگاههای

نقش دارد ،تمایلبه تجاریسازی نتایج دانش فني است،

نوین را «جایگاهي که در آن مهارتهای کارآفریني در

ایدهای که به موتور یا پمپ دانش معروف شده و انگیزه

آموزش عالي بهمنظور تسهیل قابلیتهای فارغالتحصیالن و

زیادی را برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها جهت تشویق

جهت تبدیلشدن به ایجادکنندگان کار ،توسعه ميیابد»

توسعه دانشگاههای کارآفرین به وجود ميآورد [.]15

توصیف کرده است .این دانشگاهها به نسل سوم معروفند که

این روند باعث شده تا کشورهای زیادی بر ضرورت تربیت

تکاملیافته نسل اول و دوم است [ .]10همچنین برخي دیگر

کارآفرینان با القای شاخص کارآفریني در نظام آموزشي بهویژه

[ ]11معتقدند دانشگاه کارآفرین ،دانشگاهي است که منابع

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

درآمد جدیدی نظیر ثبت اختراع ،قراردادهای پژوهشي با

کارآفرینشدن دانشگاهها ،تقابلي با برنامهها و مسئولیتهای

جامعه و مشارکت با شرکتها دارند و «وظیفه توسعه

اصلي دانشگاه در آموزش و توسعه خدمات آموزشي-

اقتصادی را با وظایف آموزش و تحقیق دانشگاه تلفیق

تحقیقاتي در جامعه ندارد؛ اما مسئله مهم نگاه و نگرش

ميسازد و تجاریسازی دانش که شالوده مأموریت جدید

مدیران دانشگاهها است که مانع از توسعه مأموریت کارآفریني

دانشگاه است ،پیوندی قوی میان دانشگاه و مصرفکنندگان

در دانشگاهها ميشود [ .]16لذا اولین گام درحرکت دانشگاهها

دانش برقرار کرده و دانشگاه را چنان یک عامل فعال اقتصادی

بهسوی دانشگاه کارآفرین ،تغییر و تقویت بینش و نگرش

تعریف ميکند» [.]12

مدیران دانشگاه نسبت به اهمیت و ضرورت تبدیل دانشگاهها

با نگاه اجمالي به مفاهیم و تعاریف دانشگاه کارآفرین،

به دانشگاه کارآفرین است .شایانذکر است که یک دانشگاه

ميتوان دریافت وسعت تأثیرات و ابعاد متعدد کارکردی

کارآفرین ،تنها دانشگاهي با فعالیتهای کارآفریني صنعتي

دانشگاه کارآفرین بسیار زیاد است.

نیست .از دیدگاه [ ]17دانشگاه کارآفرین مفهوم و ویژگيهای

 2-2دانشگاه و كارآفرینی

متعددی دارد ازجمله :آموزش کارآفریني ،برای سازماندهي

به علت افزایش گرایش افراد به فعالیتهای کارآفرینانه،

آموزش در مواجهه با نیازهای صنعت ،تشویق دانشجویان به

آموزش کارآفریني امروزه به موضوع مهمي بدل شدهاست.

تشکیل شرکتهای در حال تکوین ،مشاوره برای صنعت،

پژوهشها نشان ميدهد که مهمترین عامل مؤثر درحرکت

انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و شرکتهای مشتق از

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

دانشگاه یا احداث شرکت.

طریق آموزش است؛ بنابراین عامل انساني ،مهمترین جنبه

بنابراین دانشگاهها ميتوانند بخشي از فعالیت خود را به

کارآفریني بوده و آموزش عامل انساني ،درروند پیشرفت

پرورش کارآفرینان تخصیص دهند .هرچند دانشگاه ميتواند

کارآفریني تأثیر بسزایي خواهدداشت .یکي از ابعاد گسترش

فقط به تولید و عرضه فناوری و دانش بسنده کند و آن را در

کارآفریني متوجه آموزش کارآفریني در تمامي سطوح نظام

اختیار دانشجویان و جامعه بگذارد ،اما این به معنای موفقیت

آموزشي بهویژه آموزش عالي بودهاست .امروزه آموزش

نیست .اگر این فناوری بهدستآمده را در جامعه بهکار گیرد و

کارآفریني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تبدیل به

آن را در اختیار کارآفرینان بگذارد -بهمعنای دیگر جنبه عملي

یک پدیده جهاني شده که در اکثر کشورها اعم از توسعهیافته

این فناوری را نیز خودش تا حدودی عهدهدار باشد -به

و درحالتوسعه ،رشد یافتهاست [.]13

موفقیت علمي و عملي توأماً دستیافتهاست .دانشگاه

بدیهي است دانشگاهها و نظام آموزش عالي بهمنظور همسویي

ميتواند افقها و فرصتهای بهرهوری فناوری را برای افراد

بیشتر با فرایند توسعه اقتصادی بومي ،منطقهای و بینالمللي،

ترسیم نماید و آنها را در جهت استفاده هدایت کند.

به تغییر نقش سنتي خود که صرفاً تولید دانش است بهسوی

نگاهي که دانشگاه نسبت به فناوری دارد ،نباید صرفاً خود

دانشگاههای کارآفرین که افزون بر تولید دانش و خلق ایدهها،

فناوری باشد ،بلکه کارآفریني را در جهت استفاده بهینه و

آنها را به عمل هم تبدیل ميکنند ،حرکت کنند [ .]14عامل

اشتغالزایي برای جوانان در بحث توسعه فناوری در نظر

مهم دیگری که درحرکت دانشگاهها به سمت کارآفرین شدن

داشته باشد .ازآنجا که در بخشهای خصوصي و صنعتي
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امکان ریسک بسیار باال است ،دانشگاه ميتواند بهعنوان حوزه

امکان همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت بهمنظور تجدید

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

محیط یادگیری کارآفریني فراهم و چشمانداز کاربردی از

فرصت بیشتری برای رشد پیدا نماید .ایجاد مؤسسات و

نقاط قوت محیط دانشگاهي و ذهنیت کارآفریني برای

شهرکهای تحقیقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها ميتواند

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

بسیار مؤثر باشد ،چراکه دانشجویان و دانشآموختگان در

پژوهشي با عنوان «کاربرد مفهوم دانشگاه کارآفرین در

محیطي و بستری علمي و تحقیقاتي قرار ميگیرند که

دانشگاههای فناوری اتریش» به تعیین و ارزیابي نقاط قوت و

ميتوانند آنچه را در دانشگاه آموختهاند ،در معرض استفاده

ضعف این مفهوم در این دانشگاهها پرداختند .نتایج نشان داد

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

با توجه به شرایط نامطلوب دانشگاههای فناوری اتریش ،در

بالفعل نمایند [.]18

گام اول باید وضعیت دانشگاهها بهویژه در زمینه تقویت

بر این اساس ،همکاری بین صنعت ،دانشگاه و دولت ،برای

روحیه کارآفریني در دانشجویان بهبود یابد و سپس در جهت

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

توسعه آموزش عالي ،مدل دانشگاه کارآفرین در گام بعدی

دانشگاهها به دلیل داشتن رسالت ارائه جدیدترین دانشها و

اجرایي شود.

فنون ،نقشي پررنگتر از سه بخش دیگر بر عهده دارند و ازآن

همچنین گاگنیدز ]7[ 3در پژوهشي با عنوان «تأثیر دانشگاه

جا که در جوامع امروزی نوآوری به عاملي برای بقا تبدیل

های کارآفرین بر توسعه نوآورانه اقتصاد» به بررسي اثر

شده ،بنابراین مأموریت دانشگاهها در بستر زمان ،دچار متحول

دانشگاههای کارآفرین بر توسعه نوآورانه اقتصاد بر مبنای

شده و بهسوی مشارکت در پارادایم کارآفرینانه در حال

شاخص رقابت اقتصاد جهاني پرداخته است .نتایج نشان داد

حرکت است [ .]19بهعبارتدیگر شکلگیری دانشگاه

دانشگاه کارآفرین بر شاخصهای تعیینکننده توسعه نوآورانه

کارآفرین بهمنظور انجام فعالیتهای نوآورانه ضرورت دارد.

اقتصاد و بهطور مستقیم بر توسعه نوآورانه اقتصاد ملي

از جهت دیگر باوجود جمعیت مستعد و منابع طبیعي فراوان

تأثیرگذار است.

در کشور ،تولید ملي در سطح کمي بوده و جمعیت تحصیل

پیترکا و سالیهویچ ]21[ 4نیز ،در پژوهش خود با عنوان

کرده از اشتغال مولد چنداني برخوردار نیست؛ همچنین

«دانشگاه کارآفرین چیست و چرا ما به آن نیاز داریم» به

بسیاری از شرکتها به علت نرخ بهرهوری اندک و نبود

مقایسه مدل مارپیچ سهگانه هلیکس 5با وضعیت دانشگاه

تقاضا در آستانه تعطیلي قرارگرفتهاند و موقعیت رقابتي کشور

استراسمایر اوسیجک 6پرداختند .نتایج نشان داد برخي از

در بازارهای جهاني نیز بسیار ضعیف است [ .]20بدیهي است

عناصر این مدل ،ازجمله تأمین منابع مالي متنوع از جانب

دانشگاهها و نظام آموزشي عالي بهمنظور همسویي هرچه

نهادهای محیطي و ارتباط بین عناصر فردی و ارتباط با اجزای

بیشتر با فرایند توسعه اقتصادی بومي ،منطقهای و بینالمللي

مهم مدل (استقالل و مسئولیتپذیری دانشگاه) در حال حاضر

باید به تغییر نقش سنتي خود که صرفاً تولید دانش است،

در دانشگاه اوسیجک وجود دارد .همچنین دریافتند دانشگاهها

بپردازند و بهسوی دانشگاههای کارآفرین حرکت کنند [.]16

بهمنظور رسیدن به توسعه پایدار و فراهم ساختن ذهنیت
مطلوب نسبت به دانشگاه برای دانشجویان ،باید تحتتأثیر

 -3پيشينه پژوهش

مدل مارپیچ سهگانه هلیکس راه خود را برای تبدیلشدن به

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

دانشگاه کارآفرین متناسب با منابع ،شرایط و محیط موجود

صنعت :بهسوی تدوین مدل شبکهای» حاکي از آن است که

خود پیدا کنند.

الزم است اکوسیستم دانشگاه کارآفرین بهصورت یک شبکه
طراحي شود که در آن امکان شناسایي نقشهای درگیر،
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مطالعات کتیکیدیس ،وروریدیس و کفاالس ]22[ 1مبنيبر ارائه

مجرب و کارآفرینان ،معیارهایي هستند که دانشگاههای مورد

«یک مدل کارآفریني دانشگاهي برای مؤسسات بینالمللي

بررسي به طور میانگین عملکرد خوبي در آنها داشتهاند و

آموزش عالي :مطالعهای در دانشکده بینالملل دانشگاه شفیلد»

باید روند عملکردی خود را در این زمینه ادامه دهند و

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

معیارهایي چون اردوهای دانشگاهي ،بازدید از مراکز صنعتي،

ساختار اثربخش مدیریت و عملیات ،ارائه آموزشهای

کارخانهها و طرحهای ملي ،رویکرد کارآفرینانه در ارزشیابي

توزیعشده ،کارآفریني و روح نوآورانه و بینالملليسازی

دروس ،معیارهایي هستند که در مورد اختصاص منابع به آنها

بهعنوان روح و هسته استراتژیک بودهاست .آنها دریافتند

باید تجدیدنظر نمود و از اهمیت باالیي برخوردار نیستند.

ساختار سازماني دانشگاه و فرهنگ کارآفریني ،تسهیلکننده

فکور و حسیني [ ]26نیز در پژوهشي با عنوان «کارآفریني و

تحوالت راهبردی کارآفریني در آموزش عالي است.

تجاریسازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران» دریافتند

یافتههای پژوهش موسوی ،فراستخواه ،صالحي عمران و

انجام تحقیقات مشترک و عقد قرارداد با صنعت از وضعیت

توفیقي [ ،]23با عنوان «ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در

تثبیتشدهای برخوردار بوده و به ثبت و حفاظت حقوقي از

ایران» نشان داد ابعاد ششگانه توسعه دانشگاه کارآفرین در

نتایج تحقیقات به تازگي توجه شدهاست ،ولي دیگر فعالیتها

ایران عبارتاند از :شرایط علي (تعهد و گرایش مدیریت و

نظیر لیسانسدهي و انتقال حقوق مالکیت نتایج تحقیقات و

رهبری به کارآفریني ،بینالملليشدن) ،عوامل بافتاری

تشکیل شرکتهای انشعابي دانشگاهي ،هنوز رایج نیستند.

(انعطاف قوانین و مقررات و حمایتمالي و سرمایهگذاری

با توجه به مطالعات در خصوص دانشگاه کارآفرین ،بهروشني

کارآفرینانه) ،عوامل مداخلهگر (پیمان متعهدانه دانشگاه و

ميتوان دریافت پژوهشگران این حوزه بیشتر به مفهوم،

صنعت ،حمایتهای فراسازماني) ،راهبردها (برنامه درسي با

چیستي ،مطالعات تطبیقي و بررسي شاخصها ،ضرورت و

رویکرد کارآفریني ،آموزشهای رسمي و غیررسمي

اهمیت ،شاخصهای کارآفریني ،تجاریسازی و ارائه مدل

کارآفریني ،هماهنگي کریدورهای کارآفریني) و پیامدها (بهبود

دانشگاه کارآفرین پرداختهاند و تاکنون در خصوص پیامدهای

و تضمین کیفیت ،توسعه اجتماعي و اقتصادی و رضایتمندی

بيتوجهي تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین ،پژوهشي

دانشجویان) ،درنهایت مدل پارادایمي پژوهش ارائهشد.

انجام نشدهاست .لذا خأل پژوهش در این خصوص از یکسو

همچنین چوبین ،مشرف جوادی و صفری [ ،]24در «ارزیابي

بیانگر ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع مذکور و از

و رتبهبندی معیارهای دانشگاه کارآفرین» معیارهایي ازجمله:

سوی دیگر حاکي از جدید و نوبودن پژوهش حاضر است.

منابع مالي ،انساني ،ساختاری ،محسوس ،نامحسوس و
زیرمعیارهای آن را استخراج نمودند.

 -4روششناسی پژوهش

نتایج مطالعه مهدویمزده و همکاران [ ، ]25با عنوان «تعیین

پژوهش حاضر کیفي ،از نوع رویکرد استقرایي ،به لحاظ

شاخصهای تأثیرگذار در کارآفرینبودن دانشگاههای دولتي

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

ایران و رتبهبندی دانشگاهها از این منظر» نشان داد معیارهایي

زماني در سال  1397انجام شدهاست .جامعه پژوهش شامل

همچون تعداد اعضای دارای سابقه کارآفریني دانشگاه ،رتبه

متخصصان و صاحبنظران آموزشعالي بودهاست .روش

های علمي و مقامهای کسبشده توسط اعضای هیئت علمي،

نمونهگیری هدفمند از نوع نمونهگیری موارد خاص استفاده

مشخص بودن جایگاه کارآفریني در بیانیه چشمانداز و رسالت

شد؛ بنابراین فهرست صاحبنظران آموزش عالي بر اساس 4

دانشگاه ،از اهمیت باالیي برخوردار بودهاست .همچنین،

معیارِ «تألیف ،فعالیت پژوهشي درزمینه دانشگاه کارآفریني و

معیارهایي نظیر میزان انجام پروژههایي به سفارش صنعت

کارآفریني دانشگاهي ،معروفیت و برجستگي علمي در حوزه

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

کارآفریني دانشگاهي» تعیین و افرادی بهعنوان نمونه انتخاب

اختراعات ثبتشده اساتید ،برگزاری نشست مستمر با مدیران

شدند؛ بنابراین درمجموع با  20نفر از صاحبنظران و
متخصصان آموزش عالي مصاحبه انجام گرفت .ابزار

Ketikidis, Ververidis & Kefalas
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گردآوری دادههای پژوهش ،مصاحبه از نوع مصاحبه

هولستي ]30[ 2طبق فرمول زیر برای محاسبه ضـریب پایـایي

نیمهساختارمند بودهاست .ازآنجاکه «تحلیل مضمون 1روش

استفاده شد:

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

مناسبي برای شناخت و کشف مضامین در دادههای متني

کــه در آن « »PAOبــه معنــي درصــد توافــق مشــاهدهشــده

مصاحبهای است»[ ]27لذا در این پژوهش جهت تحلیل

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

دادههای حاصل از مصاحبهها ،از روش تحلیل مضمون

 n1تعداد واحـدهای کدگـذاری شـده در مرحلـه اول و n2

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

تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم است .این رقم

ترکیب و یکپارچهسازی دادهها در این پژوهش [ ،]28مبنای

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

عمل قرار گرفتهاست« .مضمون یا تم حاوی اطالعات مهمي

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

درباره سؤالهای پژوهش است و دارای ویژگي تکراری و

دهد نتایج پژوهش از قابلیت اعتماد باالیي برخوردار است.

متمایزی در متن است که به نظر پژوهشگر ،نشاندهنده درک
و تجربه خاصي در رابطه با سؤالهای تحقیق است» [.]29

 -5یافتهها

ازاینرو ،شناخت مضمون در پژوهش حاضر بر اساس

در این بخش ،پیامدهای استخراجشده از مصاحبه با

شناخت کلمات ،عبارات مترادف و تکراری ،اصطالحات و

صاحبنظران و متخصصان آموزش عالي به تفکیک پیامدهای

عبارات و واژههای کلیدی بودهاست .لذا در گام اول جهت

اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي ،سیاسي و بینالمللي اشاره شده

آشنایي با عمق و محتوای دادهها؛ متون مصاحبه موردمطالعه و

است .شایانذکر است به استناد بازرگان [ ،]36تعداد حداقل

مرور مکرر پژوهشگر قرار گرفت .در گام دوم در چارچوب

سه بار فراواني و تکرار مؤلفه در مصاحبهها ،معیار و مالک

تحقیق و بر اساس اهداف و سؤالهای پژوهش ،کدگذاری

شناسایي پیامدها بوده است.

دادهها انجامشد و در گام سوم؛ از فهرست طوالني کدهای
استخراجشده؛ کدها بر اساس مقولههای معنایي و وجوه

 1-5پيامدهاي اجتماعی تبدیل نشدن دانشگاهها به

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

دانشگاههايكارآفرین

فرهنگي ،سیاسي و فراملي) طبقهبندیشده و از کدهای

از مجموع  146کد استخراجي 73 ،کد مربوط به پیامدهای

نامرتبط با مضامین ،صرفنظر شد .درنهایت تمهای اصلي

اجتماعي است .از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان آموزش

شناسایي شدند .برای گزارش دادههای کیفي هم از روش

عالي ،پیامدهای اجتماعي بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به

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

دانشگاه کارآفرین را شامل؛ افزایش بیکاری ،عدم تناسب

جهت اعتباربخشي دادهها حین انجام مصاحبهها ،تالش شد با

آموختهها با نیازهای بازار کار ،عدم فعلیت ظرفیتهای جامعه،

مالقــاتهــای طــوالني ،اســتفاده از روشهــای چندگانــه

عدم پیشرفت جامعه ،افزایش افسردگي ،افزایش طالق ،کاهش

جمع آوری اطالعات از جمله نوشتن ،مشاهده حاالت ،تجربه

انگیزه ،فقدان خالقیت و نوآوری و فرار مغزها ميشود .نمونه

زیســته و ضــبط صــدا بــه اعتبــار دادههــا بیفــزاییم .بــرای

نقلقول شرکتکنندگان در جدول  1اشاره شدهاست.

اعتبارپذیری دادهها پس از اتمام مصـاحبههـا نیـز ،از نظـرات

 2-5پيامدهاي اقتصادي تبدیل نشدن دانشگاهها به

چند نفر از مصاحبهشـوندههـا و متخصصـان رشـته مـدیریت

دانشگاههايكارآفرین

آموزشـي و آمــوزش عـالي در ایــن خصـوص اســتفاده شــد.

از مجموع  146کد استخراجي 46 ،کد مربوط به پیامدهای

همچنین برای محاسبه پایایي ،از بین مصاحبههای انجامگرفته،

اقتصادی است .بر اساس تحلیل دیدگاه صاحبنظران و

تعداد سه مصاحبه انتخاب و هرکدام از آنهـا دو بـار در یـک

متخصصان آموزش عالي ،پیامدهای اقتصادی بيتوجهي را

فاصله زماني  30روزه توسط پژوهشگر کُدگذاری شدند .سپس

ميتوان در عدم توسعه پایدار اقتصادی ،کیفیت پایین تولیدات

نتــایج ایــن دو کدگــذاری بــا یکــدیگر ،مقایســه و از روش

داخلي ،عدم رونق مشاغل کارآفریني ،اتالف منابع مالي و

1.

2.

Thematic Analysis

Holsti, PAO
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شرکتکنندگان در جدول  2اشاره شدهاست.

وابستگي اقتصادی کشور جستجو کرد .نمونه نقلقول

جدول  )1نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي اجتماعی بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههاي كارآفرین
ردیف
1

نقلقول

مفهوم

«در صورت کمتوجهی به دانشگاه کارآفرین ،افزایش معضل

مضمون
افزایش بیکاری

بیکاری را خواهیم داشت»

کد  /مصاحبه
[کد  ،1م ]3

فراوانی
10

«فارغالتحصیالنی که وارد بازار کار میشوند فقط تعداد
2

زیادی مقاله غیرکاربردی دارند و رزومه باکیفیتی ندارند

عدم تناسب آموختهها با

درنتیجه نمیتوانند در بازار کار فعالیت اثربخشی داشته باشند

نیازهای بازار کار

[کد  ،9م ]4

7

و به کارآفرینی بپردازند»
3
4

«قابلیتها و پتانسیلهای افراد نه بهصورت بالقوه وجود دارد

عدم فعلیت ظرفیتهای

که باید بالفعل شود»

جامعه

«ازنظر اجتماعی پیشرفتی و حرفی برای گفتن نخواهیم داشت

عدم پیشرفت جامعه

و روی ما حساب نمیشود»

[کد  ،6م ]11

3

[کد ]7 ،1

4

«دانشجویان پس از تحصیل منزلت و پرستیژ اجتماعی خوبی
5

افزایش افسردگی

به دست نمیآورند لذا در جامعه دچار ناامیدی میشود و

[کد  ،11م ]2

6

افسردگی میشوند»
6

«اگر کارآفرینی وجود نداشته باشد در پی معضل بیکاری،

پیامد

افسردگی و طالق در اجتماع افزایش مییابد»

اجتماعی

افزایش طالق

[کد  ،8م ]5

4

«اگر خروجیهای دانشگاه نتوانند با استفاده از آموختههای
7

کاهش انگیزه

دانشگاهی خود یک خروجی ملموس تولید کنند دانشجویان

[کد  ،2م ]10

5

و اساتید انگیزه خود را از دست میدهند»
«در دانشگاه افرادی تربیت میشوند که فقط دانش صرف را
8

فرامیگیرند و توانایی خالقیت و نوآوری آنها تقویت نمی-

فقدان خالقیت و نوآوری

شود درنتیجه این افراد ایده خالقانهای برای عرضه به بازار

[کد  ،6م ]18

4

کار ندارند»
«نیروی انسانی نمیتواند از ایدههایی که در ذهن و روح و
9

فرار مغزها

جسمشان است ،استفاده کنند و بسیاری از فارغالتحصیالن

[کد  ،10م ]16

3

دچار افسردگی روحی میشوند و فرار مغزها اتفاق میافتد»
«مثالً دانشگاهی که رشتههای کاربردی و کارآفرینانه دارند و
10

حذف دانشگاهها از صحنه

ایجاد میکنند ،دانشجوی بیشتری جذب آن دانشگاه خواهد

رقابت با دانشگاههای داخلی

شد و دانشگاههای دیگر متقاضی کمتری خواهد داشت»

[کد  ،10م ]20

3

جدول  )2نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي اقتصادي توجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههاي كارآفرین
ردیف
1
2

نقلقول
«عدم تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین باعث عدم

عدم توسعه پایدار

توسعه اقتصادی کشور میشود»

اقتصادی

«این بیکیفیتی تولیدات در پی عدم توجه به دانشگاه
کارآفرین اتفاق افتاده است»
«اگر میخواهیم توسعه پیدا کنیم باید به مشاغل کارآفرینی

3

مفهوم

مضمون

پیامد
اقتصادی

کیفیت پایین تولیدات
داخلی
عدم رونق مشاغل

توجه کنیم و نسل سوم دانشگاهی یک نسل جدی است که

کارآفرینی

باید به آن پرداخته شود»
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کد  /مصاحبه

فراوانی

[کد  ،2م ]16

6

[کد  ،6م ]6

5

[کد  ،5م ]1

4

پیامدهای بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین
«دانشگاه نیروی انسانی را بهگونهای تربیت میکند که هیچ
آشنایی با دنیای کار ندارد درنتیجه قشر تحصیلکرده مبتنی
بر آموختههای خود در دانشگاه نمیتواند به کارآفرینی
4

اتالف منابع مالی

بپردازد و عملکرد مطلوبی در سازمان داشته باشد لذا ه

6

[کد  ،11م ]5

سازمان با هزینه کردن دوباره ،مجبور است دورههای
بازآموزی برای تقویت مهارتها برای نیروی انسانی خود
برگزار کند»
«ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب و ضعف بیشتری می
5

وابستگی اقتصادی

شود .بر این اساس نمیتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم

کشور

چون تولیدکننده نیستیم و فقط به واردات میپردازیم»

9

[کد  ،10م ]6

 3-5پيامدهاي فرهنگی تبدیل نشدن دانشگاهها به

پیامدهای فرهنگي بيتوجهي اختصاص و در عدمنگرش

دانشگاههاي كارآفرین

مثبت نسبت به کارآفریني خالصه شد .نمونه نقلقول
شرکتکنندگان

بر اساس تحلیل دیدگاه صاحبنظران و متخصصان آموزش

در

جدول

3

اشاره

شدهاست.

عالي ،از مجموع  146کد استخراجي ،فقط  3کد مربوط به
جدول  )3نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي فرهنگی بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههاي كارآفرین
نقلقول

ردیف

مفهوم

مضمون

کد  /مصاحبه

فراوانی

«ازنظر فرهنگی ،نگرش قشر تحصیلکرده و جامعه نسبت به
1

کارآفرینی مثبت نیست بنابراین افراد از جهت موانع و
مشکالتی که وجود دارد ،پشتیبانی صورت نمیگیرد»

2

«عدمحمایت از استعدادها و توانمندیهای نیروی جوان به

پیامد

عدم نگرش مثبت

فرهنگی

نسبت به کارآفرینی

[کد  ،22م ]2
3
[کد  ،7م ]7

دلیل فقدان بینش و نگرش کارآفرینی در جامعه»

 4-5پيامدهاي سياسی تبدیل نشدن دانشگاهها به

داد بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین منجر

دانشگاههاي كارآفرین

به افزایش تهدید و تحریم کشور ميشود .نمونه نقلقول

از مجموع  146کد استخراجي 5 ،کد مربوط به پیامدهای

شرکتکنندگان در جدول  4اشاره شدهاست.

سیاسي است .تحلیل دیدگاه صاحبنظران آموزش عالي نشان

جدول  )4نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي سياسی بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههاي كارآفرین
ردیف

نقلقول

مفهوم

مضمون

کد  /مصاحبه

فراوانی

«ضعف نظام اقتصادی و کیفیت پایین محصوالت ،وابستگی
1

2

[کد  ،8م ]15

در واردات ،درنهایت باعث میشود در بعد سیاسی تحریمها
اتفاق میافتد»

پیامد

«اقتصاد کشور ،اقتصاد تجاری بسیار آسیبپذیر است که

سیاسی

منجر به واردات ،افزایش قیمت ارز و تحریمهای خارجی

4

تحریم و تهدید کشور
[کد  ،6م ]8

است»
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 5-5پيامدهاي فرهنگی تبدیل نشدن دانشگاهها به

آموزش عالي 19 ،کد مربوط به پیامدهای بینالمللي و شامل

دانشگاههاي كارآفرین

مؤلفه عدم قدرت رقابت با بازارهای دنیا است .نمونه نقلقول

از مجموع  146کد استخراجي ،طبق تحلیل دیدگاه متخصصان

شرکتکنندگان در جدول  5آمده است.

جدول  )5نمونه مضامين مرتبط با پيامدهاي بينالمللی بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاه كارآفرین
نقلقول

ردیف

مفهوم

مضمون

کد  /مصاحبه

فراوانی

«ما یاد نگرفتهایم که خودمان مستقل طراحی کنیم و تولید
1

کنیم بر همین اساس کاالهای تولید داخلی بیکیفیت و

عدم قدرت رقابت

تکراری هستند و توانایی رقابت با کاالهای خارجی در

با بازارهای جهانی

بازارهای جهانی را ندارند»
«هنگامیکه دانشگاههای داخلی غیرکاربردی باشد و فرد
بداند چیزی نمیآموزد و بعد از فارغالتحصیلی بیکار خواهد
2

[کد  ،5م ]6

9

پیامدهای
بینالمللی
حذف دانشگاهها از صحنه

بود ،ترجیح میدهد برود خارج از کشور و در دانشگاه آنجا

رقابت با دانشگاههای دنیا

تحصیل کند .این یعنی عمالً دانشگاه داخلی در جذب

[کد  ،6م ]20

3

دانشجو حریف دانشگاههای خارج نخواهد بود»

 6-5جمعبندي پيامدهاي تبدیلنشدن دانشگاهها به

را با این تنش سازگار کنند ،زنده ميمانند ،هرچند این

دانشگاههاي كارآفرین

موجودات عمدتاً موجودات قویتری هستند .این مسئله در

با توجه به اینکه صاحبنظران و متخصصان آموزش عالي در

حوزه علوم اجتماعي و اقتصادی نیز صادق است .اگر در یک
اکوسیستم اقتصادی و اجتماعي موجودی خود را با محیط

کنار ذکر پیامدهای بيتوجهي به تبدیل دانشگاهها به دانشگاه

سازگار نکند ،تنش حاصل از تغییرات ممکن است آن را از

کارآفرین ،پیامدهایي را بهعنوان آثار و پیامدهای مثبت اهمیت

زندگي ساقط کند .اظهارات صاحبنظران آموزش عالي مؤید

دادن به تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین اشاره نمودند.

آن است «اگر دانشگاهها را یک موجود اقتصادی تلقي کنیم –

بر این اساس ،با تحلیل دیدگاه آنها 107 ،کد مربوط به

چراکه زیربنای اداره دانشگاه اقتصادی است بهطوریکه اگر

پیامدهای مثبت استخراج شد؛ که  48کد به پیامدهای

منابع مالي نباشد اداره دانشگاه به مشکل برخورد خواهد کرد-

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

و این دانشگاه بخواهد در شرایط تنشزای اقتصادی و تغییر و

فرهنگي و  10کد به پیامدهای بینالمللي اختصاص داشت.

تحوالت اقتصادی به فعالیت و حیات خود ادامه دهد ،این

ازجمله مقولههای استخراجي ميتوان به؛ افزایش اشتغالزایي،

تنش ميتواند منجر به حذف دانشگاه شود .در این محیط

افزایش انگیزه و امید در جوانان ،افزایش خالقیت و نوآوری،

همه دانشگاهها حذف نخواهند شد بلکه دانشگاهي حذف مي

ایجاد نگرش و بینش مثبت در جامعه نسبت به کارآفریني،

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

پویایي جامعه ،کاهش فرار مغزها و بازگشت نخبگان به

جامعه ما تنش جدی به دانشگاهها وارد شدهاست .این استرس

کشور ،افزایش درآمد کشور ،توسعه پایدار اقتصادی ،افزایش

حاصل گسترش آموزش عالي است که ناشي از یک نیاز بوده

کیفیت تولیدات ،خودکفایي کشور در تولیدات و ارتقاء

است .گسترش آموزش عالي به خاطر تقاضایي که ناشي از

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

تغییر جمعیتي بودهاست و افزایش تقاضای ورود به آموزش

 -6بحث

عالي ،منجر به گسترش آموزش عالي کشور شد .بهطوریکه

بر اساس یافتههای پژوهش ،بهروشني ميتوان دریافت وقتي

ما شاهد ظهور و رشد بيرویه انواع دانشگاههای دولتي و

به یک اکوسیستم ،تنشي وارد ميشود ،ضرورتاً موجوداتي که

غیردولتي (پولي) 1در کشور بودهایم .در این صورت اولین

قویتر هستند ،زنده نميمانند بلکه موجوداتي که بتوانند خود

 .1دانشگاه های پولی شامل :دانشگاه آزاد ،غیرانتفاعی ،پیام نور ،مجازی ،دوره
های شبانه و پردیس های خودگران می باشد.
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پیامدهای بیتوجهی به تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین

پیامدهای اجتماعی:

پیامدهای فرهنگی:

عدم نگرش مثبت نسبت به
کارآفرینی و دانشگاه
کارآفرینی

افزایش بیکاری  /عدم تناسب
آموخته ها با نیاز بازار  /عدم فعلیت
ظرفیت های جامعه  /عدم پیشرفت
جامعه  /افزایش افسردگی ،طالق /
کاهش انگیزه  /فقدان خالقیت و
نوآوری  /حذف دانشگاه ها از
صحنه رقابت داخلی  /فرار مغزها

پیامدهای بین المللی:

عدم قدرت رقابت با بازارهای
جهانی  /حذف دانشگاه ها از
صحنه رقابت با دانشگاه های
دنیا

پیامدهای بی توجهی
تبدیل دانشگاهها به

دانشگاههای
کارآفرین
پیامدهای سیاسی:

پیامدهای اقتصادی:

عدم توسعه پایدار اقتصادی /

کیفیت پایین تولیدات داخلی /
عدم رونق مشاغل کارآفرینی

تحریم و تهدید کشور

 /اتالف منابع مالی  /وابستگی
اقتصادی کشور

شكل  )1پيامدهاي بيتوجهی به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاههاي كارآفرین

تنشي که به دانشگاههای کشور وارد ميشود ،به دانشگاههایي

دانشگاههای دولتي کشور نیز ميتوانند فعالیتهایي ازجمله

است که متکي به بودجه دولت نیستند .بهعبارتيدیگر،

سرمایهگذاری بیشتر روی تولیدات علمي دانشبنیان ،خلق

دانشگاههایي که منابع تأمین مالي را از طریق فروش خدمات

ایده و ایجاد و توسعه کارآفریني و تجاریسازی دانش را

یا کاال تأمین ميکنند .این دانشگاهها چون وابسته به بودجه

بهعنوان جایگزین بهتری برای کسب درآمد و تأمین منابع

دولتي نیستند و باید بتوانند از طریق فروش خدمات آموزشي

مالي انتخاب کنند.

و پژوهشي به دانشجویان ادامه حیات بدهند ،با کاهش

با توجه به اینکه امروزه دانشگاهها برای جذب دانشجو با

جمعیت دانشجویي ،اولین گروهي خواهندبود که از سیستم

یکدیگر رقابت ميکنند ،لذا به اعتقاد صاحبنظران آموزش

خارج ميشوند .در مرحله بعد ،دانشگاههای دولتيای که به

عالي ،دومین گروهي که تحت تأثیر تنش ناشي از شرایط

دلیل کمبود بودجه دولتي جهت تأمین منابع مالي خود به

اقتصادی قرار خواهندگرفت ،دانشگاههای مناطق دورافتاده

شیوههایي ازجمله ایجاد «پردیسهای خودگردان» بهعنوان

هستند .زیرا دانشجو برای ورود به مقاطع تحصیلي ،متقاضي

بازوی حمایت مالي برای دانشگاه مادر روی آوردهاند ،آسیب

ورود به دانشگاههای برتر کشور است .این دانشجویان سعي

ميبینند .نتایج یک مطالعه [ ،]31در خصوص «پردیسهای

خواهند کرد دانشگاههای مطرح تهران و شهرهای بزرگ را

خودگردان دانشگاههای دولتي» حاکي از آن است عليرغم

انتخاب کنند؛ بنابراین دانشجویان اگر حق انتخابي داشته باشند

گسترش بيرویه پردیسهای خودگردان ،نهتنها این پردیسها

انتخاب اول آنها بهویژه در دورههای تحصیالت تکمیلي

نتوانستهاند منابع مالي دانشگاه مادر را بهخوبي تأمین کنند

اینگونه دانشگاهها خواهندبود .لذا دانشگاههایي که در

بلکه آسیبهای کارکردی ،ساختاری و محیطي بيشماری نیز

شهرهای کوچکتر هستند ،از داشتن دانشجو محروم

برای دانشگاه مادر ،آموزش عالي کشور و جامعه در

ميشوند .بر اساس آنچه گفته شد ،در شرایط تنش ناشي از
شرایط اقتصادی – اجتماعي ،دانشگاهي ادامه حیات

برداشتهاند؛ بنابراین نتایج این پژوهش بهخوبي نشان ميدهد

خواهدداد که بتوانند جایگزینهایي برای تأمین منابع مالي و
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فعالیت حرفهای اساتید در دانشگاه تدبیر کند .چراکه حرکت

یافتههای مقاله مؤید آن است که یکي دیگر از پیامدهای بي

نکردن به سمت اینکه منابع تأمین مالي و درآمدی جایگزین

توجهي به دانشگاه کارآفرین ،افزایش فارغالتحصیالن بیکار و

داشته باشند به صورتي که دانشگاه فعالیتي متفاوت از آموزش

یا بهطورکلي افزایش بیکاری در کشور خواهدبود .لذا ميتوان

و پژوهش سنتي برای خود تعریف کند ،یعني ادامه حیات

گفت توقف و تمرکز صرف دانشگاهها به کارکرد آموزش،

ندادن و منقرض شدن .بهویژه دانشگاههای که ضعیفتر از

متناسبنبودن رشتهها و انتزاعي بودن مواد آموزشي دانشگاهي

بقیه دانشگاهها هستند و نميتوانند خود را با محیط سازگار

و تطبیق نداشتن آنها با نیاز بازار کار را ميتوان دالیل مهم

کنند .

افزایش بیکاری در بین فارغالتحصیالن برشمرد .چراکه

در کنار حذف برخي دانشگاهها درصحنه رقابت با

«اعضای هیئتعلمي و دانشجویان دانشگاهها در جهت حل

دانشگاههای داخلي ،صاحبنظران آموزش عالي معتقدند

مشکالت دانشگاه ،صنعت و سایر بخشها ،وظیفه دارند دانش

«دانشگاهها در معرض خطر بزرگتری نیز قرار دارند که

را بهصورت طرح و ایده تدوینشدهای که قابل عمل و

دانشگاههای مطرح و برتر کشور را نیز تهدید مي کند .با

پیادهسازی است در اختیار صنعت و سایر بخشهای جامعه

توجه به اینکه دنیا به دهکده کوچک جهاني تبدیل شده و

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

سرعت دسترسي به اطالعات بیشازپیش است .در خصوص

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

انتخاب دانشگاههای برتر کشور ،دانشجویان یک انتخاب دیگر

که به شیوه سنتي فعالیت ميکند و غرق در روزمرگي آموزش

نیز پیشروی خود خواهندداشت و آن ،انتخاب دانشگاههای

است ،ميتواند این رسالت مهم را به انجام رساند؟ درواقع

خارج از کشور است .بنابراین دانشگاههای برتر کشور نیز در

دانشگاهي که متشکل از ساختار و مرزهای سنتي (آموزش و

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

پژوهش) است ،برای انجام فعالیتهای کارآفریني و نوآوری

نميپردازند و دیر یا زود با دانشگاههای مشابه در دیگر

محدود است و نميتوان از آن انتظار فعالیت کارآفریني و

کشورها مقایسه خواهندشد و در فضای رقابت بینالمللي

تجاریسازی نتایج تحقیقات را داشت [ .]32بهعبارتيدیگر،

مورد قضاوت قرار ميگیرند» .بنابراین چنانچه دانشگاههای

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

مطرح کشور در شهرهای بزرگ نیز به فکر مقایسه خود با

لحاظ کیفي و هم ازلحاظ کمي ارتباط منطقي وجود ندارد و

دانشگاههای دیگر کشورها نباشند ،بدین معني است که در

به همین دلیل ایجاد هماهنگي بین نظام آموزش عالي بهتناسب

یک بيخبری به سر ميبرند ،لذا درصحنه رقابت منقرض

فارغالتحصیالن با نظام بازار کار جهت جلوگیری از اتالف

خواهد شد؛ بنابراین دانشگاههای مطرح نیز برای ادامه حیات،

منابع ضرورت دارد.

ناگزیر هستند به فعالیتهایي غیر از کارکرد سنتي آموزش و

درحالي آمار نرخ بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهي باالست

پژوهش در دانشگاه بپردازند.

که مراکز مهارتآموزی با کمترین نرخ بیکاری مواجه هستند.

به نظر ميرسد تنش ناشي از شرایط اقتصادی-اجتماعي،

بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهي با تحصیالت آکادمیک و

عاملي مثبت و پیشبرنده خواهد بود و ميتواند به توانمندی

دانش تئوریک باال ولي سطح مهارت و تخصص پایین،

و بالندگي دانشگاههای کشور کمک کند تا از این فرصت

نشانگر این واقعیت است که بازار کار کشور به تخصص و

پیشرو بهخوبي استفاده نموده و خود را در کالس جهاني

مهارت نیروی کار ،بیش از مدرک آنها اهمیت ميدهد [.]33

قرار دهند .چراکه ادامه حیات دانشگاهها به روش قدیمي و

صنعتخواه [ ]34نیز در پژوهشي با عنوان «نیازسنجي بازار

سنتي غیرممکن است .در این شرایط دانشگاهها مجبورند

کار و رابطه آن با اشتغال دانشآموختگان دانشگاهها» به

تغییر وضعیت دهند و به سمت دانشگاه کارآفرین حرکت

بررسي انتقادی تحقیقات و منابع اسنادی موجود در خصوص

کنند تا حذف نشوند .در این صورت ،این دانشگاهها ميتوانند

بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهها پرداخته و در این پژوهش

بهعنوان الگوی موفق ،موجب حرکت دانشگاههای ضعیف در

رابطه بین نظام آموزشي کشور (محتوی دروس دانشگاهي و

کشور شوند.
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کیفیت نظام آموزشي) و میزان بیکاری فارغالتحصیالن

توسعه اقتصادی است .عالوه بر این ،هر مهاجرت موفقیتآمیز

دانشگاهها موردتوجه قرار گرفتهاست.

انگیزه مهاجرت را در دیگران تقویت مينماید.

در شرایط کنوني دانشآموختگان دانشگاهي توانایي ایجاد

همچنین نظرات صاحبنظران حاکي از آن است که بيتوجهي

کسبوکار و کارآفریني را ندارند .تولیدات و خروجي علم و

به دانشگاه کارآفرین ،جامعه و صنعت را بهسوی

دانش باید در اختیار توسعه اشتغالزایي و کارآفریني باشد.

مصرفگرایي و عدمتولید و یا تولیدات بيکیفیت و عدمرونق

باید شرایط را بهگونهای رقم زد تا کارآفریني در دانشگاهها

اقتصادی سوق خواهد داد که بهجای خلق ایده ،نوآوری و

تبلور یابد .در این راستا دانشگاهها باید در راستای کارآفریني

تولید به واردات کاالهای تولیدی دیگر کشورها مشغول

و رویکرد اشتغالزایي حرکت کنند .برنامههای راهبردی

شوند .در چنین وضعیتي ،صنعت روبهنابودی خواهد رفت و

آموزش عالي باید در راستای کارآفریني باشد ،مسئوالن باید

در فضای رقابتي دنیا حذف خواهیمشد .ازاینرو ،ضعف

برای کاربردیکردن فرهنگ کارآفریني در محیط دانشگاهها

اقتصادی ،تولید ،صنعت کشور ،موجب وابستگي شدید کشور

تالش بیشتری داشته باشند .یکي از راهکارهای موفق

شده و موجب ميگردد کشور درصحنه بینالمللي حرفي برای

تجربهشده در دنیا ایجاد مراکز کارآفریني و دانشگاههای

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

کارآفرین است .دولت آمریکا بهمنظور مقابله با بحران بیکاری

چنین وضعیتي از هر سو مورد تهدید و تحریم قرار خواهد

و رکود اقتصادی ،مراکز کارآفریني و دانشگاههای کارآفرین

گرفت.

ازجمله مارکوئیت ،1ویرجینیای غربي 2را راهاندازی کرد که در
توسعه اقتصادی کشور آمریکا نقش بسزایي داشتند .همچنین

 -7نتيجهگيري

دانشگاه کارآفرین توونت 3هلند ،دانشگاه کارآفرین سوئین

بر اساس آنچه گفته شد ،به روشني ميتوان دریافت حاکمیت

برن 4در کشور استرالیا ،نقش مهمي در ایجاد اشتغال

نظام سنتي و قدیمي بر مراکز دانشگاهي ،توجه و نگاه صرف

فارغالتحصیالن ،توسعه ارتباطات با صنعت و تجارت و

به کارکرد آموزش آنهم از نوع دبیرستاني و بعضاً پژوهش

ابتکارات و خالقیتهای علمي و اجرایي و توسعه اقتصادی و

آنهم محدود به پژوهشهای غیرکاربردی ،باعث عدمتناسب

بهطورکلي رشد کلي و عمومي آن کشورها داشتهاند [ 35و

آموختهها با نیازهای جامعه شدهاست .تمرکز بر محوریت

 .]36بر اساس دیدگاه صاحبنظران و متخصصان آموزش

آموزش ،باعث خواهدشد همچنان فاصلهمان را با دنیا حفظ

عالي «افزایش بیکاری ،بهتبع به دنبال خود پیامدهایي ازجمله

کرده و اساساً پایه خروجي این نظام بهگونهای است که هرگز

افسردگي ،ناامیدی ،کاهش انگیزه و کاهش ازدواج و افزایش

دانشگاهها پاسخگوی نیازهای بخشهای مختلف جامعه

طالق را درپي خواهدداشت» بنابراین در جامعهای که پویایي

نخواهدبود .چراکه براساس یافتههای پژوهش ،داشتن نگاه

و پیشرفت وجود نداشتهباشد« ،فرار مغزها و افزایش

کلیشهای و اعتقاد صرف به کارکرد سنتي دانشگاه یعني

بیشازپیش مهاجرت نخبگان از کشور» را شاهد خواهیم بود.

آموزش و پژوهش ،منجر به تربیت نیروی انساني غیرکارآمد و

بهطوریکه تحقیقات [ 38و  ،]37نشان ميدهد فقط  24درصد

فاقد خالقیت و نوآوری و افزایش فارغالتحصیالن بیکار

دانشآموختگان دانشگاهي کشور تمایلبه رفتن ندارند.

غیراثربخش خواهدشد.

مهاجرت دانشآموختگان دانشگاهي پیامدهای منفي ازجمله

درنهایت بر اساس یافتههای پژوهش ،ميتوان گفت ازآنجاکه

هدر رفت هزینه آموزش ،تضعیف رشد دانش ،کاهش اندیشه

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

نو و خالقانه ،تضعیف موجودی سرمایه اجتماعي و تنزل

رقابتي جدید بهموازات تکامل مالحظه شدهاست و آموزش
کارآفریني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تبدیل به
یک پدیده جهاني و مورد تأکید است [ ،]40بهعنوان موتور
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