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تحليل كالن دانشگاه كارآفرين در چهارچوب الگوي سه شاخگي و 

 بررسي عوامل موفقيت اين دانشگاه 
 
  1راد مهدي فاتح ،*2فاطمه منصوريان

 دانشگاه تهران  ،دانشكده علوم و فنون نوين پژوهي، دانشجوي دكتراي آينده -1

 دانشگاه تهران  ،عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و همكار دانشكده علوم و فنون نوين -2

 

 چکیده

گيهري  در حها  شهك    در جههان كه    نظم نوينييكي از اركان 

بر دانش جديد و نوآوري مبتني بهر دانهش    آنبناكردن   ،است

برداري مطلهو  از   نظم، ايجاد دانش جديد و بهره اين در. است

ههاي اتتاهادي و اجتمهاعي    سهامان  و توسهع   آن شرط حيات 

 ههاي  نظام در عظيمي تحوالت شاهد حاضر عاربنابراين  .است

 هرچهه تههو م  همسههوييتأثيرگههراري و  منظههور بهه  دانشههگاهي

 بهومي،  و پيشهرفت  توسهع   هايفراينهد  بها  در ارتبهاط  تهر  فزون

 تحو  طريق از خواست  اين تحقق. است المللي بين و اي منطق 

 تهدري   و تحقيهق  را خهود  وظيف  ك  سنتي دانشگاه و تبدي 

هدف اين نوع . است پريرامكان كارآفرين دانشگاه ب  دانستمي

حمايهت آن   وبنيان  دانش دهيا خلق نديفراسازي  دانشگاه، پياده

 ينيكههارآفر يعنههو خههدمت نهههايي، ي محاههو  بهه   يتبههد تهها

بنيان است، ايهن دانشهگاه بهر اسهار كهاركرد اسهتادان،        دانش

بنيههان فراينههدهاي متفههاوتي بهها  دانههش كاركنههاندانشههجويان و 

هههاي سههنتي دارد كهه  مسههتلزم ايجههاد سههازوكارهاي   دانشههگاه

. تضهمين كنهد   جديدي است ك  موفقيهت در تحقهق ههدف را   

الگويي است ك  دانشهگاه كهارآفرين را   اين تحقيق ارائ   رسالت

به  منظهور    بر اسار س  ركن كليدي ساختار، زمين  و محتهوا 

 . بنيان محقق سازد دانشكارآفريني  و تحقق تسهي 

 

دانشگاه كهارآفرين، سهاختار، زمينه ، محتهوا،      :واژگان كلیدي

 .بنيان كارآفريني دانش

 

                                                                            
 fmansourian@ut.ac.ir: دار مكاتبات نويسنده عهده*. 

 مقدمه -2

آموزش و يادگيري بر رشد و توسع  اتتاادي از ابتدا مهورد   اثر

توج  اتتااددانان از جمل  آدام اسميت، پدر علم اتتاهاد بهوده   

بها توجه  به  مسهئل      [ 3] و بكهر [ 2] ، شولتز[1] مينسر. است

حسابداري رشد، ب  نقش آموزش و يادگيري در رشد و توسهع   

يهه  و نظر انههد اتتاههادي بهه  طههور توااههي توجهه  كههرده    

موليمستر و . اند گراري در سرماي  انساني را توسع  داده سرماي 

ههاي سهري زمهاني شهش كشهور       با استفاده از داده[ 4]راچت 

شرفت  دنيا و استفاده از روش آزمون علّي گرانجر نشان دادند يپ

ترين عل  توسع  اتتاادي در اين  ك  آموزش عالي يكي از مهم

يهز ادعها كهرده اسهت كه       ولهف آليسهون ن   .كشورها بوده است

 توليهد  عنهوان  ب  دانش كننده توليد نهادهاي ساير و هادانشگاه

 بيشهتر  هاينقش آينده در اتتاادي رشد محرك  نيروي كننده

 .[5] گيرندمي عهده ب  تريمستقيم و

 ههاي فعاليت بسط و تداوم سو يك از دانشگاهي كارآفريني

تابليهت  كهردن  درونهي  ديگر سوي از و است پژوهش و تدري 

 صنعت توسط سنتي طور ب  نقش اين. است دانش انتقا  هاي

 اين. است سرماي  ب  دانش كردن تبدي  معني ب  و شدمي ايفا

 كهردن  متاه  . اسهت  دانشهگاه  جديهد  مأموريهت  تلب موضوع

 يهك  عنهوان   ب  دانشگاه تأسي  و دانش كاربران ب  هادانشگاه

. اسهت راسهتا   ايهن  در مهمهي  اتهدام  اتتاادي -اجتماعيبازيگر

 بسهط  و تهداوم  و اسهت  نوظههور  مفههوم  يك كارآفرين دانشگاه

 دانهش بهردار   و بههره  توليدكننده ب  دانش دارندهنگ  از دانشگاه

 . است

در ايهن زمينه    از تهرن بيسهتم به  بعهد     هايي ك  دانشگاه

ماساچوسهت و اسهتنفورد   فنهاوري   ةاند نظير مؤسسپيشرو بوده
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اند نتايج شگرفي بهراي دانشهگاه و جامعه  به  ارم هان      توانست 

شهركت توسهط    1۱۱۱تنهها در ماساچوسهت بهيش از    . بياورند

ماساچوست بر پها شهده   فناوري  سةدانشگاه مؤس آموخت  دانش

فنههاوري التحاههي ن مؤسسهه  هههاي فههار اسههت، عههدد شههركت

مؤسسه   اين . رسدمي 45۱۱ماساچوست در سرتاسر جهان ب  

ا راتژيك نوسهازي فنهاوري پيشهرفت  در آمريكه    هدف استك  با 

هاي اخير اين دانشگاه يك مهد  نهوآوري    در سا تأسي  شد، 

را ابداع كرده است ك  ع وه بهر آنكه  جايگهاهي بهراي مفههوم      

فراهم شد، ايهن   هاي دانشگاهي ها از فعاليت گيري شركت شك 

 با مرتبط ينهادها [.11] امر ب  عنوان يك استراتژي مطرح شد

 ثبهت  دفتهر  دانشگاه، ينيكارآفر مركز را دانشگاه نيا ينيكارآفر

. دهنهد يمه   يتشهك  مشاوره مركز و كار، و كسب فروم فناوري،

 دانشهكده  كي از يامجموع  ريز عنوان ب  مراكز نيا از كي هر

 آنهها  مواطبان يمحدوده يول اندشده حاديا مستق  يمركز اي

طهور كه  پيشهتر اشهاره     همهان  .دهديم  يتشك دانشگاه ك  را

كهارآفريني توسهط    عةگرديد برخي نهادههاي مهرتبط بها توسه    

 يافرادي خارج از دانشگاه و از طريهق منهابعي ريهر از بودجه     

مؤسسهة  ههاي دشهدند و    شهوند كه  مؤسسه     دانشگاه ايجاد مي

ك   ،اين نهادها هستند ةلملسون از جمل - ماساچوستفناوري 

در تسمت تبدي  ايهده   يكي از وظايف اصلي آن مشاركت فعا 

اي كمتهر تمهايلي به     گراران حرف ب  محاو  است ك  سرماي 

 .گراري در آن دارندسرماي 

 سة فناوريدانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه مؤس

ماساچوسههت بهه  طههور متوسههط روزانهه  دو اختههراع را بهه  ثمههر 

اختهراع را ثبهت    حهق  4اي وري هفت دفتر ثبت فنا. رسانند مي

كند، و امتياز را ب  صنعت واگرار ميكند، ساليان  صدها حقمي

بنا ب  . جويدشركت جديد مشاركت مي 2۱تا  15اندازي در راه

در مجمهوع بهيش از    ،2۱۱1تا سا   11۹5آمار موجود از سا  

اندازي شهده  دانشگاه راه فناوريشركت توسط دفتر ثبت  2۱۱

ك  هزاران نفر را در استودام خود دارند و ارزش بازار آنها است 

دانشهگاه  . ميليهارد دالر بهوده اسهت    2۱حدود  ،2۱۱1در سا  

سهيليكون توانسهت    دره استنفورد نيز با ترار گرفتن در نزديكي 

محور هاي موفق فناوريساز ايجاد بسياري از شركتاست زمين 

تهوان به  هيولهت    آنها مهي ترين هايي ك  از معروفشركت. شود

و  4گرافيهك  و سيليكون 3، سيسكو2، سان ماكروسيستم1پاكارد

فروش سهام دانشگاه در شهركت گوگه  به     . كرداشاره  5گوگ 

 ميليون دالر را از آن دانشگاه كهرد  3۱۱تنهايي درآمدي تريب 

از سوي ديگر الزم است در اين عرصه  بررسهي تهاريوي    . [22]

ايرانهي نيهز    -وفق را تمهدن اسه مي  صورت گيرد تا الگوهاي م

 .بازيابي و تحلي  كند

 

 نيكارآفر دانشگاه جاديا روند ؛يدانشگاه يها انقالب -1

 آن ييچرا و

دانشگاه فضايي است ك  در آن تحاهي ت عهالي صهورت مهي    

ههاي  گيرد و پرسن  اداري، استادان، و دانشجويان، به  فعاليهت  

ينهد  اهها در فر دانشگاههمة  ولي آيا. هستند خاص خود مش و 

ت يير مستمر وضع موجود زندگي به  سهوي وضهعيت مطلهو      

اند؟ آيا همگي آنها در جستجوي فردايي بهتهر، از منهابع   دخي 

كنند؟ آيا تمام آنها در بهبود جهامع،  بهين  مي ةموجود، استفاد

ههاي  ههاي حيهات بشهر در عرصه     هماهنگ، و پايهدار شهاخ   

سياسي، و دفاعي، و با توجه  به    فرهنگي، اتتاادي، اجتماعي، 

 دارند؟هاي حا  و آينده گام برمينياز نس 

هاي سنتي كه  در آنهها آمهوزش،    از زمان تأسي  دانشگاه

داد، ديرزمهاني اسهت   بيشترين اهميت را ب  خود اختااص مهي 

هاي سنتي را گرايش ب  پيشبرد علم، اين دانشگاه. گرردك  مي

سهاخت كه  در آنهها تحقيقهات     هاي نس  او  بهد   ب  دانشگاه

با گرشت زمهان و نيهاز   . بنيادين، مقام نوست را حائز كرده بود

هاي خاصي ك  در راستاي بهرآورده سهاختن   صنعت ب  پژوهش

هاي نس  دوم پديد آمدنهد   صنعتي بود، دانشگاه توسعةاهداف 

اوائه  تهرن نهوزدهم آرهاز شهد،       اولين انق   دانشگاهي ك  از

ب  عنوان يك كهاركرد جديهد به  فعاليهت      را يكاربرد پژوهش

و [ ۹]، [7]، [6] سنتي دانشگاه يا همان آمهوزش، اضهاف  كهرد   

ههاي كهاربردي جايگهاه برتهر را     ها پژوهشدر اين دانشگاه .[1]

شهك  پديهد آمدنهد      ب  اينهاي زيادي دانشگاه. كرداش ا  مي

يعني صاحبان صنايع در راستاي اههداف اتتاهادي و در تالهب    

هاي علمي هاي تحقيق و توسع ، اتدام ب  تأسي  مؤسس واحد

                                                                            
1 . Hewlett-Packard 

2 . Sun Microsystems 

3 . Cisco Systems 

4 . Silicon Graphics 

5 . Google 
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ها ع وه بر انجام و تحقيقاتي كردند  پ  از چندي اين مؤسس 

ههاي  ههاي سفارشهي از سهوي صهاحبان صهنايع، دوره     پژوهش

   و اندككردندآموزشي نيز براي كاركنان همين صنايع برگزار 

فعاليت آنها ب  صهورت يهك دانشهگاه تمهام عيهار       گسترةاندك 

آور علم، ب  ويژه در عرص  ولي با توج  ب  سرعت سرسام. درآمد

صهنعت، دولهت، و    ةههاي پيشهرفت ، ارتباطهات پي يهد    فناوري

تهرين   نوآوري فناورانه  به  عنهوان مههم    ة دانشگاه  و لزوم پديد

ي پا به   تر وري، دانشگاه كارآفرين با وظيف  متعاليشاخ  بهره

 (.1شك  )عرص  گراشت  است 
 

 

 

 

 ها گانة دانشگاه هاي س  نس  :2شکل 
 

 گيهري  جههت  يهك  اتوها   تابليت داراي كارآفرين دانشگاه

 ههم  و دانشهگاهي  اهداف درتنظيم هم است، متمركز راهبردي

 اتتاهادي  مطلوبيت ب  دانشگاه در شده توليد دانش ترجمة در

 تازگي ب  ك  مي ن تكنيك پلي دانشگاه مثا ، براي. اجتماعي و

 ههاي  پروان  صدور و اختراع ثبت براي فناوري انتقا  دفتر يك

 تهرارداد  اولين است، كرده اندازي راه تحقيقات نتايج از استفاده

 معهاد   مبل ي آن طي ك  است داده گزارش را خود توج  تاب 

 شهده  دانشهگاه  ايهن اسهتادان   از يكهي  عايهد  حقوق، سا  چهار

 و اسهت  كهرده  جلب نيز رااستادان  ساير توج  نمون ، اين.است

 ههاي  فرصهت  يافتن براي خود تحقيقات نتايج بازبيني ب  را آنها

 نتههايج آن در كهه  دانشههگاهي. اسههت واداشههت  سههازي تجههاري

 و مهنظم  طهور  ب   سازي تجاري هاي فرصت يافتن براي تحقيقات

 يهك  الگهوي  به   رفته   رفته   گيرند، مي ترار بررسي مورد دتيق

 از بهيش  دانشهگاهي  چنهين . شود مي تبدي  دانشگاهي سازمان

 به   تحقيقهات  نتايج ترجمة براي الزم داخلي هاي تابليت پيش

 معهين  هاي شاخ  طبق را اتتاادي فعاليت و معنوي مالكيت

شهود   كار دانشگاهي نيز متحو  ميبا اين تحو ، فرهنگ  .دارد

 .ك  بسيار شايان توج  است
 

 موريت دانشگاه كارآفرينأرورت و مض -9

 ههاي  وريهت أمم بهر  ع وه ها دانشگاه دانش، بر مبتني اتتااد در

 مشههاركت يعنههي خههود سههوم موريههتأم تحقيقههاتي، آموزشههي

 نيهز  را فناوري توسع  و نوآوري فرايند در نوآوري در تر فزاينده

 به   وابسهت   جديهد  ههاي  شبك  اسار براين. اند گشت  دار عهده

 به   توجه   بها  هها  دانشهگاه  و هسهتند  رشهد  حها   در ها گاهشدان

 دانهش  كننهده  توزيهع  و توليهد  نههاد  ب  عنهوان  ك  هايي ظرفيت

 در را اساسهي  نقهش  كهارآفرين  ههاي  دانشهگاه  عنهوان  ب  دارند،

 ايفها  زايهي  اشت ا  نتيج  در و وريفنا توسع  و صنعتي نوآوري

 .[23] كنند مي

 در ههم  و خهود  درونهي  پويهايي  در ههم  دانشگاهي جامع 

 تحقيقهاتي  تراردادههاي  بهراي  وكارهها  كسهب  بها  بيروني روابط

. اسهت كهرده  پيهدا  كارآفرينانه   حالهت  فنهاوري  و دانش وانتقا 

 نظهام  يك نبود دلي  ب  متحده اياالت در نوزدهم ترن دراواخر

 فهردي  ههاي ته ش  تحقيقهات،  از مهالي  حمايهت  بهراي   رسمي

 پويهايي  يك ابتكاري، تحقيقات براي منابع جر  براي وگروهي

 در كهارآفرين  دانشهگاه  واتهع  در. آورد پديد اولي  يكارآفرينان 

 آرهاز  اروپها  در ك  حالي در كرد ظهور «باال ب  پايين از» امريكا

 «پهايين  به   بهاال  از» و اخير يپديده يك دانشگاهي كارآفريني

 رواج واروپها  امريكها  ميهان  نهوآوري  شكاف ب  پاسخ در ك  است

 [.1۱]است كرده پيدا

 متحههو  ت ييههرات ايههن مههوازات بهه  دانشههگاهي سههازمان 

دنباله   ديگهر  مهواردي  در و پيشهگام  موارد بعضي در و شود مي

 ب  اتتااد اينك  وجود با. است محور دانش اتتااد ب  گرار روي

 كنهد، مهي  عمه   منبع عنوان ب  دانش يپاي  بر روزافزون شك 

 كهار  يهك  به   هم و اتتاادي كار يك ب  هم علمي دانش توليد

 يهك  عنهوان  به   علهم  ،[11] اسهت  شده تبدي  شناسي معرفت

 ك سهيك  ةگان س  با ك  است شده مطرح اتتاادي رشد موتور

( ثروت توليد سنتي هايسرچشم ) كار نيروي و سرماي  ،زمين

 بهر  مبتني هاي فناوري رشد اين عمده طور ب  اما .است متفاوت

 اسهت  مانهده  "اتتاهادي  ههاي مد  ارچو هچ" از بيرون ، علم

 اتتاهاد،  و علهم  نههادي  هايحوزه ك  است حالي در اين[ 12]

 متمهايز  و جهدا به  نسهبت    ايهن  از تب  تا ك  صنعت و دانشگاه

 در و انهد شده تنبيده هم در جداناپريري شك  ب  امروزه بودند،

 دولتهي  هاي اتدام حاص  تنبيدگي هم در اين موارد از بسياري

 به   يها  المللهي  بهين  بهزر   ههاي شهركت  اينك  توتعت اس بوده

 ايفها  آينده اتتااد در محوري نقش« ملي هايتهرمان» عبارتي

 توتهع  روزافزون طور ب  عوض در. است كرده پيدا كاهش كنند،

 ههايي شركت از هاييخوش  اتتااد كليدي واكنشگر ك  رودمي

آموزش، پژوهش 
 و نوآوري فناوران 

آموزش و 
 پژوهش

 شآموز
 



 رهيافت                                                 ...           تحلیل كالن دانشگاه كارآفرين در چهارچوب الگوي سه شاخگي و 

53 

 گرفته   نشهأت  دانش توليدگر نهاد يا دانشگاه يك از ك  باشند،

 .باشند داشت  آن با نزديكي رابط  حدات  يا باشند

 دانشهگاه  ةدهنهد   گسهترش  و گيرندهردرب كارآفرين دانشگاه

 گهران تحليه   هها   يه تحل از برخهي  در چ  اگر. است تحقيقاتي

 تحقيقهاتي  دانشهگاه  مقاصهد  از انحراف را دانشگاهي يكارآفرين

 .[21]، [13] دانند مي

انههداز جهههاني در چشههم( يونسههكو)[ 14]سههازمان علمههي 

ههاي نهوين را اينگونه     ام، دانشهگاه 21آموزش عالي براي تهرن  

 :توصيف كرده است 

ههاي كهارآفريني در آمهوزش    جايگاهي ك  در آن، مهارت"
جههت  التحاهي ن و  فهار   ههاي تابليت عالي ب  منظور تسهي 

 ".يابدتبدي  شدن ب  ايجاد كنندگان كار، توسع  مي
 كه   دولت و صنعت ،دانشگاه بين ثرؤم تعام  تلب واتع در

 دانهش  مبنهاي  بهر [ 27] جامعه   در نوآوري شرايط بهبود كليد

 اينجها  در مههم  نكته  . اسهت  نيكارآفر دانشگاه دست ب  است،

 ترريهب  بهراي  فعها   نهادهاي بين جديدي ترتيب و نظم ايجاد

 سههازماني، نههوآوري و ابههداع جديههد، فضههاي در. اسههت نههوآوري

 ههاي  گهررگاه  و جديهد و فرهنهگ كهاري    اجتماعي هاي ترتيب

 از تهر مههم  بسهيار  نهوآوري  فرايند تسريع در تعام  براي جديد

 . است فيزيكي امكانات

يابيم كه  دانشهگاه كهارآفرين جهدا از     از مطالب فوق درمي

دههد و  مورد پريرش و حمايت تهرار مهي  ها را نيز افراد، شركت

كند ك  اين همهان واتعيهت جهاري در    مي آموخت  دانشسد  

در ايهن حالهت بهر اسهار انهواع اتحادههاي       . مركز رشد اسهت 

ها، از جمل  سهامدار شدن دانشگاه در اينگون  شركت راهبردي

مند التحاي  خود بهرههاي فار هاي شركتدانشگاه از موفقيت

بهاطن به  تناسهب بهين نظهر و عمه         امهور در  ايهن  .شهود مهي 

د و فرهنگ جديد و دانشهگاهي را  گردد ك  خود نگاه جدي برمي

 .طلبد مي

 

تفاوت اساسیي كیاركردي دانشیگاه كیارآفرين بیا       -5

 يادگیري به جاي آموزش: دانشگاه نسل اول و دوم 

هها در سهطق تابه  تبهولي      آموختگان دانشگاه بسياري از دانش

اينهان  . انهد  گرفته   رشت  تحاهيلي خهود را فهرا   نش توااي دا

توانند از اين  خيهره دانهش    دارند اما نمي خيره دانشي خوبي 

ي نسهه  او  و دوم يهها همههان  ههها دانشههگاه. اسههتفاده كننههد 

دههد   ، افرادي را پهرورش مهي  تحقيقاتيآموزشي و هاي  دانشگاه

ههاي شه لي بسهيار تعريهف شهده را       توانند شهكاف  ك  فقط مي

حركتههي عظههيم در راسههتاي توليههد   بنههابراين بايههد پركننههد و

ها ب  عنوان تطب علمهي كشهور صهورت     آفرينان در دانشگاهكار

فنهاوري  گيرد ك  اين ب  معنهاي اتاها  دانشهگاه بها صهنعت و      

نظهام   در حهالي كه    شنار باشند كارآفرينان بايد فرصت. است

بهر  آموزشي دانشگاه مبتني بر يادگيري نيست، آموزش مبتني 

پهرورش افهراد   فقهدان  اي يم اسهت و ايهن خهود عهاملي بهر     تعل

 . كارآفرين است

كارآفرين انجام دهنده اسهت و دانشهي   : گويد شومديتر مي

 .[15] فايده است كاربرد نيابد، براي كارآفرين بي ك 

فرد كارآفرين كسي است ك  توانهايي تشهوي  و ارزيهابي    

را توانههد منههابع الزم   هههاي كسههب و كههار دارد و مههي   فرصههت

و عمليات مناسهبي  نمايد برداري  آوري كرده و از آنها بهره جمع

 .[24] ريزي كند را براي رسيدن ب  موفقيت پي

ابيم كه  دانشهگاه كهارآفرين بايهد     يه  مهي از سونان فوق در

رويكردي متفاوت براي تعليم داشت  باشد و آن همهان رويكهرد   

به    دراين رويكرد خالقان ايهده . يادگيري ب  جاي آموزش است

ههاي   البت  هرچند آمهوزش . يادگيري متناسب خواهند پرداخت

شهود ولهيكن   و مديريتي نيز ب  آنها داده مي يعمومي كارآفرين

بايد توج  داشت ك  اين خود نيز نوعي يادگيري بهراي دسهت   

 . يابي ب  هدف نهايي كارآفريني است

و  فنهاوري   تواند فقط ب  توليد و عرض هر چند دانشگاه مي

بسههنده كنههد و آن را در اختيههار دانشههجويان و جامعهه  دانههش 

  به فنهاوري  اما اين ب  معناي موفقيت نيست اگهر ايهن   بگرارد،

كههار گيههرد و آن را در اختيههار   دسههت آمههده را در جامعهه  بهه 

را فنهاوري  كارآفرينان بگرارد ب  معناي ديگر جنبة عملي ايهن  

و دار باشهد، به  موفقيهت علمهي      نيز خودش تا حهدودي عههده  

ا و هه  توانهد افهق   دانشهگاه مهي  . مان دست يافت  اسهت و عملي ت

ري را براي افراد ترسيم نمايهد و آنهها   فناووري  هاي بهره فرصت

نگاهي ك  دانشگاه نسبت به   . را در جهت استفاده هدايت كند 

ا در وري باشد بلك  كارآفريني راخود فن فقطوري دارد نبايد افن

زايهي بهراي جوانهان در بحه       استفادة بهين  و اشت ا راستاي 

 .وري در نظر داشت  باشدناتوسعة ف
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 فريني دانشگاهيآمفهوم كار -4

 :[16] س  معني از كارآفريني دانشگاهي تاب  استنباط است

  فرين باشدآدانشگاه يك سازمان كار -1

و دانشهجويان رفتهار   اسهتادان  اعضاي دانشگاه ماننهد   -2

  فرينان  داشت  باشندآكار

جريههاني از الگوهههاي  ،دانشههگاه و محههيطاز تعامهه   -3

 .كارآفريني ايجاد شود

اي از  تهوان به  عنهوان مجموعه      دانشگاه كارآفرين را مهي 

 -ب  سرماي  كهردن تبدي  : هاي مرتبط ب  هم معرفي كرد گزاره

سههاختار تركيبههي و تابليههت   -   اسههتق -وابسههتگي متقابهه 

تعام  بسيار اين پنج ويژگي دانشگاه كارآفرين در . العم  عك 

انشگاه كارآفرين وتتهي به    وضعيت بهين  د. باال با نوآوري است

 اي بين اين عناصر وجهود داشهت  باشهد    آيد ك  موازن   دست مي

[2۱]. 

توسع  كهارآفريني   هاي  اين اصو  از تجزي  و تحلي  تجرب

تهوان از آن   دانشگاه در امريكا و اروپا ب  دست آمده است و مهي 

كهرد  هها اسهتفاده    اهما براي نوسهازي دانشهگ  ب  عنوان يك راهن

 تواند در هر چند توج  ب  فرهنگ هر منطق  و كشور مي .[11]

 .ثير فراوان داشت  باشدأاهبري و توسع  متفاوت موضوع تر

 

 موفقیت دانشگاه كارآفرين از بعد نظري مدل سه شاخگي -6

آموختگهان   هاي كارآفريني ك  دانهش  ترين تابليت برخي از مهم

هها داشهت  باشهند     بايست در همه  رشهت    دانشگاه كارآفرين مي

 [:27]از عبارتند 

  دانش و مهارت خلق ايده -

  كارو دانش تدوين طرح كسب -

  دانش و مهارت اجراي ايده و عرض  آن ب  جامع  -

  نگرش مثبت و سازنده ب  زندگي و كار -

  اي بين رشت فعاليت  -

  سازي و كار گروهي گروه -

  پويايي يادگيري -

 .پريري معقو  مواطره -

ها بايد دانشگاه كهارآفرين   براي دست يافتن ب  اين تابليت

كه  ههم از نظهر سهاختار ههم از      . داشت  باشد يكار مناسبسازو

لحاظ محتوا و هم از نظر فرهنهگ و زمينه  كهاري بها دانشهگاه      

هاي  در برنام  چرا ك  بايد در ديدگاه علم،. سنتي متفاوت است

ب  اين . گ دانشگاه ت يير جدي حاص  شودآموزشي و در فرهن

ترتيب ك  از اين س  منظر بايد شك  و تالب  يه  را به  خهود    

كهارگيري دانهش و كهاربردي كهردن آن و در       بگيرد تها در به  

نهايت تربيت كارآفرين موفق عم  كند و بتوانهد حلقه  واسهط    

بين دانش و صنعت بوده و باع  تحرك شاخ  رشد ناخهال   

الزم است مد  تحليلهي مناسهبي را بهراي    ابراين بن. ملي گردد

در مد  تحلي  س  شهاخگي، پديهده   . اين منظور در نظر گرفت

وايي يها  سازمان و مديريت بر حسهب سه  دسهت  عوامه  محته     

شود  اي بررسي و تجزي  و تحلي  مي رفتاري، ساختاري و زمين 

 .[21]  ، [2۹]( 2شك  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاخگي مد  تحلي  س  :1شکل
 

گراري اين مهد  به  سه  شهاخگي آن اسهت كه         علت نام

اي  اي به  گونه    ارتباط بين عوام  ساختاري، محتوايي و زمين 

توانهد خهارج از    ك  هيچ پديده يها رويهداد سهازماني نمهي     است

ت، پژوهش حاضر بر آن اس. تعام  اين س  شاخ  صورت پريرد

گانه ، از   ههاي سه    ناپرير شاخ  ويژگي مهم و جداييبا توج  ب  

اين مد  ب  عنوان مهد  مفههومي تحقيهق اسهتفاده نمايهد  از      

رو، ضرورت دارد تا س  شاخ  اشاره شده در اين مد  مهورد   اين

 . بازشكافي ترار گيرد

عل  و عواملي ك  ساختارهاي سهازمان   :شاخه ساختاري

هاي ساختاري ناميده  بدهند  آسي را در معرض بحران ترار مي

هها و ظروفهي    سهاختارهاي سهازماني مسهيرها، كانها     . شوند مي

. شوند ها جاري مينيندها و عمليات سازماني در آراهستند ك  ف

 ساختار

 محتوا

 زمين 
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شاخ  سهاختاري دربرگيرنهده همه  عناصهر، عوامه  و شهرايط       

ك  با نظم، تاعده و ترتيهب   استفيزيكي و رير انساني سازمان 

ارچو  و تالهب فيزيكهي و مهادي    هه هم پيوست  و چ  خاصي ب

 .[3۱]سازند  سازمان را مي

همانطور ك  اشاره شد ساختار به    :شاخه محتوا يا رفتار

محتهوا يها   . سهازماني اسهت   ههاي  ها و حرك مثاب  ظرف فعاليت

ريهزد، همهان كهار يها رفتهار       اي ك  در ظرف سهازمان مهي   ماده

انسهاني   بنابراين محتواي اصلي سهازمان را رفتهار  . هاست انسان

ها و رفتارهاي انسان نيز براي ني  به    دهد و فعاليت تشكي  مي

پريرد، برآيند كهار   اهداف از تب  تعيين شده سازماني انجام مي

و انرژي انسان و اهداف و ساختارهاي سازمان در كاركردهها يها   

در شههناخت . كنههد وظههايف اصههلي سههازمان تبلههور پيههدا مههي  

كاركردها و عملكردهاست و  هاي رفتاري، كانون توج  ب  آسيب

بايد آن دست  از عواملي بررسي شود ك  كاركردههاي سهازماني   

هها را از حالهت طبيعهي منحهرف      را موت  و يا عملكرد انسهان 

زننهد كه  در    ا ب  تهدري صهدم  مهي   هو ب  اثربوشي آنكند  مي

و سازمان را ب  طور كلي از رشد نمايد  ميسازمان ايجاد بحران 

 .[3۱]ند دار سالم باز مي

شهاخ  زمينه  در تئهوري سه      : شاخه زمینه يا محیی  

. شاخگي و در آسهيب شناسهي سهازماني جايگهاه خاصهي دارد     

ترين ويژگي، اهميت وسعت و تهدمت ايهن شهاخ      مهم نوست

در اهميت زمينه  و  . هاي ساختار و محتوا است نسبت ب  شاخ 

محيط همين ب  ك  دو شاخ  ديگر وجود و پيدا شدن خود را 

مفهوم زمينه  كه  در تئهوري    . دانند بست  ب  شاخ  محيط ميوا

سيستمي معاد  و مترادف مفهوم محيط است، ب  تدري مههم  

است ك  از سطق مفهوم ب  سطق تئوري ارتقاء يافته  و امهروزه   

ههاي   هاي سهازماني، تئهوري   پردازان نظري  پژوهشگران و تئوري

ار عوام  زمينه   ترين ك اصلي. اند   دادهئمهمي درباره محيط ارا

ههاي بهاالتر از خهود     يا محيطي تنظيم روابط سازمان با سيستم

چون هر سيستم يا سازماني در جايگهاه خهاص خهودش    . است

ههاي بهاالتر از خهودش در كهنش و واكهنش       همواره با سيستم

ههاي بهاالتر سيسهتم فرعهي      دايمي است و نسبت به  سيسهتم  

كه  موجبهات    بنابراين، هم  عله  و عهواملي  . شود محسو  مي

برتراري، تنظيم و واكنش ب  موتع و مناسب سازمان نسبت به   

آورند، زمين  يا محيط ناميهده   تر را فراهم مي اصلي  هاي سيستم

ههايي   اي يا محيطي آسيب هاي زمين  بنابراين، آسيب. شوند مي

هستند ك  رابط  و تعامه  مناسهب و درسهت و يها به  عبهارت       

ههاي   ست سازمان را با سيستمسيستمي، واكنش ب  موتع و در

و در اين روابط ايجاد بحران زند  مياش بر هم  همجوار محيطي

 .[3۱]نمايند  مي

توان يك دانشگاه كارآفرين را ب  صهورت   بر اين اسار مي

 (.3شك  ) زير از يك منظر ك ن تحلي  كرد

 

 
 

 شاخگي تحلي  دانشگاه كارآفرين از منظر س  :9شکل 
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 هاي عملیاتي شدن آن  و راه تحلیل ساختار از بعد نظري -7

انشهگاه  هايي ك  صمد آتايي در مورد د با توج  ب  برخي ويژگي

تهوان گفهت سهاختار در دانشهگاه      كارآفرين برشمرده است، مي

ههاي  كهر شهده در     لفه  ؤمبا  متناسب ساختاريكارآفرين بايد 

 .[25] فوق را داشت  باشد

هههداف دانشههگاه بايههد نهادههها و بههراي دسههتيابي بهه  ايههن ا

اندازي كند تا در عم   موتلفي را راههاي  ها و شبك  سازي گروه

وتتي صحبت از ساختار  ساختار دست پيدا كند چرا ك اين ب  

گونهاگون در  ههن شهك     ا و مراكز شود، نهاده مي متمركز رير

شود، بحه    رسمي ياد مي گيرد و هنگامي ك  از ساختار رير مي

حمايهت  . شهود  ها ب   هن متبهادر مهي   ها و انجمن تشكي  گروه

 متمركههز ت از موههاطره آن ههم در سههاختار ريهر  مهالي و حمايه  

ههايي كه  به  صهورت      رسمي يعني ايجاد نهادهها و انجمهن   رير

كننهد تها به      مهي  ها حمايت مالي مستقيم از ايده مستقيم و رير

زيهر  راهكار پيشنهادي در عم  ب  صورت . محاو  تبدي  شود

كه   اسهت  ، ك  حاوي س  نوع نهاد و يك ساختار گروههي  است

موتلفهي را   يهها  انجمهن  هها، و  هر كدام خهود مراكهز و شهبك    

توانهد در عمه  به  اههداف      براسار موضوع كار دارند كه  مهي  

 :  بدوشانددانشگاه كارآفرين جام  عم

 :شام  نهادهاي ايجاد شده توسط دانشگاه (1

     اصهلي انجهام   مركز كارآفريني ك  داراي سه  وظيفه

هاي كارآفريني و برتراري  پژوهش در كارآفريني و ارائ  آموزش

ههاي اجتمهاعي    د و همكاري با صنعت و ايجاد شبك زمين  اتحا

 است 

 يند ثبت افردهي   ك  وظيف  سامان دفتر ثبت فناوري

  را ب  عهده داردسازي فناوري مالكيت معنوي و تجاري

   خهدمات آمهوزش،    ارائهة كهار كه  به     و انجمهن كسهب

  پردازدمشاوره، حمايت با رويكردي كاربردي مي

    اي از خبرگهان  مركز مشاوره ك  با اسهتفاده از شهبك

  پردازدهاي كارآفرين ميداوطلب ب  مشاوره و هدايت بنگاه

 ني ك  از طريق ايجهاد روحيه    مركز يادگيري كارآفري

هههاي الزم بههراي  كارآفرينانهه  و هم ههين يههاددادن مهههارت   

كارآفريني، اعتماد ب  نف  و انگيزه اوليه  را در دانشهجويان در   

  كندوكاري مستق  ايجاد ميانداختن كسبراهراستاي 

 مركز رشد يا پارك علم و فناوري. 

نهادهههاي ايجههاد شههده توسههط بوههش خاوصههي و    (2

هاي ريردولتي ولي در راستاي اهداف ك ن دانشگاه ك   سازمان

كننهد و به    گرار صرف عم  مهي در نقشي فراتر از يك سرماي 

عنوان يك شريك تاب  اعتمهاد، مههارت و تواه  الزم را در    

گيري شركت و رسيدن ايده ب  محاو  فراهم مييند شك افر

 . آورند

 ههاي  ههاي ايجهاد شهده حهو  محهور موضهوع       شبك  (3

حو  محورهاي سرماي  و كارآفرينهان  ب  طور عمده ك   موتلف

زمينههة گيههرد و  اتجربهه   و يهها مباحهه  توااههي شههك  مههي ب

اي، دسترسي كارآفرينان به  منهابع مهالي، تحقيقهاتي، مشهاوره     

آفرينان و صهاحبان ايهده   آورند و كاردانش و تجرب  را فراهم مي

هها و  ايهده كننهد تها    پرير مرتبط ميگراران مواطرهرا با سرماي 

ههايي    هها و مؤسسه  هاي كوچك تبهدي  به  شهركت   وكاركسب

 .تدرتمند شوند

 هنگههامي را خههود جمعههي همتايههان ،فههردي كارآفرينههان

 پهيش  در كارآفرينان  هاي اتدام هاسازمان و هاگروه ك  يابند مي

 ك  ندارد لزومي» كند، مي اشاره شومدتر ك  طورنهما. گيرند مي

 به   كنهد،  پيهدا  تجسهم  فيزيكهي  فهرد  يهك  در كهارآفرين  نقش

 در هها  شهبك   نيه ا .[17] «فيزيكهي  فهرد  تهك  يك در خاوص

 كهردن  جمهع  و نانيكارآفر ريسا ييشناسا ب  نيكارآفر دانشگاه

 .كند يم يانيشا كمك هم كنار در آنها

هاي كارآفريني ك  وظيف  آنها پيشهبرد   تشكي  گروه (4

ارتباطهات افقهي    ،هها  در اين گهروه . مسير ايده تا محاو  است

شود ك  خود از مااديق ساختار  و توسط مربيان اداره مياست 

 . افقي ريرمتمركز است

 وافقهي  باز صورت ب  ها گروه و افراد ارتباطات مراكز اين در

 بهراي ههايي    جلس وجود .است نيز رسمي رير معموالً ك  است

 و ديدج هاي ايده از و است ضروري ها فعاليت و اط عات تباد 

 بهراي  ييسهازوكارها  بايهد  كه   چند هر. شود مي استقبا  خ ق

 و ارزش بها  گروههي  كار و باشد داشت  وجود نو هاي ايده ارتباط

هنگامي ك  كارها به  صهورت گروههي    . شود محسو  سودمند

سازماندهي شود، تحم  انحراف از تواعد كاركنان نيز ب  آساني 

محهور   كارآفرين دانشچرا ك  كاركنان داشگاه . گيرد انجام  مي

توان با ساختار هاي عمهودي بهر آنهان مهديريت      هستند و نمي

 .كرد
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 بهه  خاههوص  و انسههاني سههرماي  ،ههها دانشههگاه ايههن در

 از و آينههد مههي حسهها  بهه  منبههع تههرين ارزش بهها دانشههجويان

. آمهد  خواههد  عمه   ب  حمايت نيز آنها نوآوري و پريري ريسك

 نگهر،  آينهده  مهدون،  آرمهان  را هها  دانشهگاه  ايهن  شهعار  توان مي

 .[26] در نظر گرفت نوآور و گرا مشتري

 

 هاي عملیاتي شدن آن تحلیل محتوا از بعد نظري و راه -8

بنهابراين  كنهد،   دانشگاه كارآفرين محاهو  دانشهي توليهد مهي    

رآفريني در آن نقهش اساسهي   مديريت دانش در كنار روحي  كا

دانهش و روحيه    شهرايط ايجهاد كهردن مهديريت      .كنهد  ايفا مي

كارآفريني در سازمان مرهون ايجهاد سهاختارهاي افقهي و كهار     

جهاد شهده اسهت ولهي بهراي به        يگروهي و ثبت كردن دانش ا

حركت درآوردن اين فضا نياز ب  تدوين استراتژي با شرايط زير 

 :است

 [:1۹]تعريف استراتژي ب  صورت  -

o گيري اهداف مطلو  و تاب  اندازه  

o هدافچگونگي دستيابي ب  ا  

o دستيابي ب  اهداف توسط چ  كساني. 

از سوي ديگر اين موتور محرك بهراي مهديريت و تسههيم    

. دانش و روحي  كارآفريني بايد هميش  در سازمان جاري باشهد 

انجام كارهاي انگيزشي ك  مثالهاي آن در  يه  آمهده    بنابراين

 :است، مي تواند در ايجاد اين انگيزه تاثير جدي داشت  باشد

  (BP)طرح تجاري هاي  ق اري مساببرگز -

هاي منظم بها دعهوت از كارآفرينهان     برگزاري سونراني -

  برجست 

  هاي بح  برگزاري سمينارها و گروه -

ههها بهه  شههك  كارههري و  و خبرنامهه  ههها  انتشههار مجلهه -

  .الكترونيكي

ههاي موتلفهي    كارآفرينان در مسير كاري نياز ب  آمهوزش 

ههاي آنهها را    دارند كه  گهروه  از سوي ديگر نياز ب  كسي . دارند

و بها ترتيهب   دهد كارهاي آنها را مورد مطالع  ترار . هدايت كند

نقد و بررسي، ب  صورت خودسازي آنهها را به     هاي  دادن جلس

هها افهراد بها     چرا ك  در ايهن گهروه  . مسير درست هدايت نمايد

توان ب  صورت مستقيم  ش باال مش و  ب  كار هستند و نميدان

 ايهن . كردو با ساختار عمودي اتدام ب  اص ح كارها و دستوري 

 ايجهاد  فهرد  در شهده اندوخت  تجرب  جايگزينيب  منظور  برنام 

 تابه   ديگهر  فهرد  به   فهرد  يهك  از تجرب  چون يعني است شده

كسهب  حركت مسير مجر  و متوا  فرد يك نيست، انتقا 

 را آنهها  حركهت  لزوم صورت در ودهد  مي ترار مدنظر را وكارها

مهارت راه ابتداي در است ممكن كارآفرين يك. كندمي اص ح

 ك  باشد مردد خود تاميم درباره يا باشد، نداشت  را الزم هاي

. باشهد  مفيهد  بسهيار  او بهراي  تواندمي مربي يك صورت اين در

 [.7] گشاستگره بسيار اندازيراه فاز در خاوصب  مربي

به  برخهي از   ب  صهورت خ صه  بهراي دسهتيابي     بنابراين 

اهداف  كر شده در محور محتوا مد  س  شاخگي مهوارد  يه    

 :در عم  پيشنهاد مي گردد

 هاي آموزشي مرتبط با كارآفريني  دوره -

  كارآموزي فرامرزي -

  نقد و بررسي هاي جلس  -

اسههتفاده از هها به  صهورت     ههدايت گههروه )گهري   مربهي  -

  (گري مربي

  اندازي امور كلينيكي راه -

 .مطالع  موردي -

 

 هاي عملیاتي شدن آن تحلیل زمینه از بعد نظري و راه -3

محههور،  شههگاه كههارآفرين بتوانههد زمينهه  دانههشبههراي اينكهه  دان

پهرير، سياسهت اسهتق   از     محور، مواطره محور، ارزش پژوهش

طريق كارآفريني و توانين خاص حمايت مالي و درآمد را ايجاد 

تسههيم كاركنهان   گ با نمايد الزم است در عم  ب  ت يير فرهن

انداز و تقسيم سود حاصه  از كهارآفريني بهين     در تعريف چشم

ن ت ييهر فرهنهگ بايهد بها تعريهف      ايه  .هم  كاركنهان بدهردازد  

مدار همراه باشد و وضع محور و بازار اندازي با نگاه مشتري چشم

توانين خاص از جمل  توانين مالكيت معنوي، تهوانين حمايهت   

جههاد وانين خهاص آن به  اي  مهالي و توسهع  فرهنهگ وتههف و ته    

به  صهورت   زيهر  در . پوشهاند  فرهنگ كارآفريني جام  عم  مي

ي خ ص  مواردي كه  در عمه  زمينه  مناسهب بهراي دسهتياب      

آورده  ،كنند بنيان را فراهم مي آميز ب  كارآفريني دانش موفقيت

 :شده است

 [ :1۹]فرهنگ  -

o انداز يم افراد و كاركنان در تعريف چشمتسه  
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o ارآفريني بين هم  كاركنان دانشكدهتقسيم سود ك  

ب  عنهوان پيشهران     محور و بازارمدارنگاه مشتريوجود  -

  الزم براي تحقيقات

جلهوگيري از   برايوجود توانين مالكيت معنوي محكم  -

هاي روشن و شفاف مشيي ريرمجاز، و نيز داشتن خطاستفاده

اعهم از موترعهان،   )نفعهان   ي سهم هر يهك از  ي كنندهتعيين

  (ها، و دانشگاهها و آزمايشگاهدانشكده

ايجاد ساختارهاي حمايت مالي از كارآفرينان حقيقي و  -

پهرير،   گراري مواطره ي نوپا در تالب صندوق هاي سرماي حقوت

  هاي فرشتگان كسب و كار هاي توااي، و شبك  بانك

ة و ايجاد فرهنگ مربوط در فضاي توسع“ وتف”هدايت  -

 .هاي پيشرفت  وريفنا

در نهايهت  ر اين عرص  جاي كار زيهادي وجهود دارد كه     د

الگوي متفاوتي نسبت ب  اروپا و آمريكا و شرق آسيا در طراحي 

 .شود تأسي  دانشگاه كارآفرين را موجب ميو 

 

 گیري نتیجه -21

توسهع  صههنعتي و  ههاي   نظريهه گهر نگهاهي بههر سهير تهاريوي     ا

هها   نظري يابيم ك  جديدترين اين  اتتاادي داشت  باشيم درمي

كيد دارند ك  توسع  صنعت و اتتااد مبتني بر علم و نوآوري أت

در صف پيشروان علم و نوآوري، هيچ  است و بدون ترار گرفتن

نوواههد   كشوري در پيمودن سريع مسير توسع  صنعتي موفق

توانهد از طريهق تحقيهق نيهز      بود و اين موضوعي است ك  مهي 

اسهت كه  بهارزترين     طبيعهي . ارائ  شهود  بررسي و شواهد الزم

مراكز ، ها دانشگاه تواند ما را ب  اين مقاود برساند چيزي ك  مي

 و اسهت و مراكهز رشهد    ههاي علهم و فنهاوري    ، پارككارآفريني

 ايفهاي  ،هها دانشهگاه  مأموريت جامع ، جديد هايانتظار براسار

بنهابراين   .اسهت  اجتمهاعي  و اتتاادي توسع  در محوري نقش

 رويكهردي  پهژوهش،  و آموزشهي  ههاي  فعاليهت  بر حاكم رويكرد

 ايهن . اسهت  دانشهگاه  بيرونهي  ههاي  سازمان با تماي  در نيازگرا

 ههاي  بنگهاه  بها  دانشهگاهي  ههاي  محهيط  متقابه   كنش و تعام 

 بها  و يافته   سهازمان  چنان ه   بيرونهي،  ههاي  سازمان و اتتااي

 و زايهي  اشهت ا   جهز  حاصلي باشد، همراه اثربوش هايوكارساز

 رشهد  تيه نها در و ريرانساني و انساني منابع از بيشتر وري بهره

هرچنهد نقهش فرهنگهي     .داشهت  نوواههد  دنبها    به  ياتتااد

ر امهور   ها و طراحي و اجراي اين سازوكارها بايد در ر دانشگاه

 .باشد

 زيه آم تيه موفق يساز ادهيپ يبرا يمدل ارائ  مقال  نيا هدف

  يه تحل صهورت  به   كه   اسهت  بوده عم  در نيكارآفر دانشگاه

 مهد   ارائه   ب  محتوا و ن يزم ساختار، ابعاد در يبعد س ك ن 

 نيه ا كه   چهرا  .اسهت  پرداخته   آن يعمله  يراهكارها و ينظر

 بهين  ثرؤمه  تعامه   بتوانهد  ديه با خهود  ديه جد نقش در دانشگاه

 شهرايط  بهبهود  كليهد  كه   دينما برترار دولت -صنعت -دانشگاه

 جهاد يا در مههم  نكته  . اسهت  دانش مبناي بر جامع  در نوآوري

 ب  آن  يتبد و دهيا خلق نديفرا اسار بر ك  نيكارآفر دانشگاه

 محهور  دانهش  كاركنهان  با انيبن دانش ينيكارآفر يعني محاو 

فعها    نهادههاي  بهين  جديدي ترتيب و نظم ايجاد كند،يم كار

 نهوآوري  و ابهداع  جديهد،  فضهاي  در. است نوآوري ترريب براي

 براي جديد هاي گررگاه و جديد اجتماعي هاي ترتيب سازماني،

 امكانههات از تهر مههم  بسهيار  نهوآوري  فراينهد  تسهريع  در تعامه  

 . است فيزيكي

 ايجهاد  سهاز  زمينه   كهارآفرين،  دانشگاه آميز موفقيت ايجاد

 جامعه   ايجهاد  بنهاي  زيهر  كه   اسهت  بنيهان  دانهش  هاي شركت

 گهرفتن  پيشهي  فقهدان  بهراي  ميان اين در. شودمي بنيان دانش

 اصهو   به   توجه   لهزوم  بشهري،  و عمومي منافع ب  مالي منافع

. است جدي بسيار محاو  خلق تا ايده ايجاد فرايند در ارزشي

 پديد حكمي ارچو هچ با كارآفرين دانشگاه است الزمبنابراين 

 اي براي تحقق دانشهگاه  ، مقدم كارآفرين دانشگاه واتع در. آيد

 بها  كهارآفرين،  دانشهگاه  از فراتر گاماست ك  چند  بنيان حكمت

 ايجهاد  و معنهوي و مهادي   عمهومي و پيشرفت  رفاه ايجاد هدف

 رفهاه  جهاي  به   مهردم  بهراي  تهر  ايمن زندگي و تر راحت شرايط

 ههاي  گهام  در رسدمي نظر ب  ك . شود يم ايجاد صرف اتتاادي

 بنيهان  حكمت دانشگاه براي مدلي ارائ  و مطالع  تحقيق، بعدي

 .. است امروز جامع  نيازهاي از يكي ب  گويي پاسخ
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 توسههع (. 13۹5)، ادر فههاتق يمهههد و پنههاه يسههاعد ژنيههب [22]

 ملي مديريت شيهما نياول. معتبر يها دانشگاه يبرخ در ينيكارآفر

 . يينيكارآفر

 سهاز  نه  يزم نيآفهر  كهار  دانشهگاه (. 13۹2)، جعفر، نژاد يباتر [23]

 .كشور يعال آموزش نظام و اشت ا  شيهما نياول. يياشت الزا

:  متههرجم. ينيكههارآفر(. 1371)، گههرانيد و يجفههر  يههمرد [24]

 .كار يالملل نيب دفتر انتشارات: تهران. انيئ  يبن صادق محمد

چها    .نيكهارآفر  يهها  سازمان(. 137۹) ، يجلي، آتائ صمد [25]

  .يدولت تيريمد آموزش مركز انتشارات مركز. او 

 نگهره ك. نيكهارآفر  دانشهگاه  ظههور (. 13۹4)ي، ونديپ گلناز [26]

 .علم ديتول

 توسهع  : هها  ه دانشگا ديجد نقش(. 13۹4)ي، هلدالي ريجهانگ [27]

 يعال آموزش نظام و اشت ا  شيهما نيدوم . ينيكارآفر يها تيتابل

 .كشور

هها در   هها و ارزش  نقش نگهرش (. 1376)ميرزايي اهرنجاني،  [2۹]

نوسهتين همهايش علمهي و پژوهشهي     . ساختارهاي نظارتي سازمان

 .دانشكده مديريت دانشگاه تهران. نظارت و بازرسي

تجزي  و تحليه  عوامه    (. 13۹۱)ميرزايي اهرنجاني، حسن،  [21]

دانشهگاه آزاد  . مؤثر بر وجدان كهار و انضهباط اجتمهاعي در سهازمان    

 .اس مي واحد تزوين

طرح تفايلي گسهترش  (. 13۹1)ميرزايي اهرنجاني، حسن،  [3۱]

ههاي عمهومي و دولتهي     شناسي سازمان افقي نو در شناخت و آسيب

ههاي كهاربردي دانشهكده     مركز پهژوهش (. اي رر  آ  منطق )ايران 

 .نمديريت دانشگاه تهرا
 


