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اندرکاران و نیز ابعاد دلیل تعدد کنشگران و دست؛ بههاآناهی و گذار نسلی هاي دانشگشناخت و مدیریت سازوارشونده تحول نظام
شناسی سیستمی است. این تحقیق دانشگاه پژوهانه به لحاظ هدف کاربردي بوده و در پی وابسته؛ نیازمند رویکرد و روشچندگانه و هم
ردکاوي تجربی است. مورد مطالعه در این تحقیق، دانشگاه علوم بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزي مبتنی بر موتحلیل زیست

گیري از کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بود که تالش نهادمندي را براي گذار به دانشگاه کارآفرین آغاز نموده است. این تحقیق با بهره
اي ساختارمند با نمونهیل اسنادي و مصاحبه نیمههاي نرم به انجام خواهد رسید. اطالعات مورد نیاز از طریق تحلشناسی سامانهروش

مند، آمد. با تحلیل موقعیت مسئلهبه دستآموختگان منتخب کارشناسان، دانشجویان و دانشعلمی، برگزیده از مدیران، اعضاي هیأت
شناسی لیدي مرسوم در فرآیند روشهاي کگامعنوانبهبوم دانشگاه کارآفرین اي از زیستتصور غنی، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشهارائه

بوم کارآفرینی در دانشگاه پیشنهاد شد. با تحلیل روایت کیفی اي از اقدامات نهادي بهبودگرا براي توسعه زیستهاي نرم، مجموعهسامانه
تگان کارآفرین براي آموخ) ناکامی دانشگاه در پرورش دانش1مند شناسایی شد: (مسئلهصورت گرفته، ابعاد کلیدي زیر براي موقعیت

جانبههمهها و رشد مندي راهبردي دانشگاه براي تحول متوازن و توسعه یکپارچه زیرساخت) فقدان برنامه2غنابخشی به بازار کار؛ (
) عدم توسعه 4زمانی سطوح این نظام؛ () ضعف حکمرانی شایسته و یکپارچه آموزش عالی و ناهمگرایی و ناهم3هاي عملکردي؛ (شاخص

بخشی به کارکرد کارآفرینی به قیمت ) انگاره نادرست گذار دانشگاهی مبتنی بر اولویت5نسجم ساختاري براي پیشبرد کارآفرینی؛ (م
دهی شبکه اجتماعی نهادي فراگیر با محوریت یک دانشگاه ) چالش شکل6کارکرد و زوال بنیه آموزش و پژوهش دانشگاه؛ (رنگ شدنکم

بوم دانشگاه کارآفرین، انداز تحقق زیستته از تجربه موردي حرکت یک دانشگاه در مسیر کارآفرینانگی با چشمهاي آموخگرا. درسدرون
مرتبط است.به همهاي متعدد مبین لزوم گذر از چالش

هاي نرم.شناسی سامانهبوم کارآفرینی، آموزش عالی کشاورزي، دانشگاه کارآفرین، روشزیستهاي کلیدي:واژه
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مقدمه
ترین نهادهاي تخصصی آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان یکی از قدیمی

است که نقش مهمی در تحقق نیروي انسانی از راه آموزش و در نتیجه پیشبرد اشتغال و کارآفرینی، تولید و توسعه دانش و 
یکی از عنوانبهاز طریق کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی در سطح استان گلستان فناوري از پژوهش و نیز توسعه فرهنگی

اي کشور از جمله به لحاظ کشاورزي و منابع طبیعی و در نتیجه، کل کشور ایفا نماید. در همین راستا، هاي مستعد توسعهپهنه
گانهسهزي و منابع طبیعی در مقاطع هاي مختلف تخصصی کشاورها و گرایشاین دانشگاه توانسته است با توسعه رشته

محور از طریق پرداخت اعتبار هاي تحقیقاتی داخلی مبتنی بر سیاست عرضهکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، انجام پروژه
ن هاي علمی و تسهیل حضور دانشجویااندازي نشریات و نیز برگزاري همایشهاي تحقیقاتی از طریق راهپژوهشی و انتشار یافته

اي را در زمینه آموزش، هاي قابل مالحظههاي آموزشی گامعلمی و تفکیک گروههیأتعلمی در آن، جذب هیأتو اعضاي 
هاي رغم این دستاوردهاي ارزشمند، در برخی حوزهاي و ساختارسازي علمی بردارد. علیمدار، توسعه حرفههاي عرضهپژوهش

هاي جدید کارآفرینانه متناسب با بازار کار، توسعه متوازن یق تعریف رشتهداخلی نظیر نوآوري و سرآمدي آموزشی از طر
هاي سازمانی علمی و تحقیقاتی پیشرفته، تحقیقات سازي و کارآفرینی دانشگاهی، توسعه زیرساختهاي آموزشی، تجاريگروه

بر این نقاط ضعف داخلی، محیط گیر نبوده است. عالوه ها چندان چشمپیشرفتغیرهگذاري مشترك واورانه و سرمایهفن
هایی شده تهدیدها و فرصتتوأمانپیرامون دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نیز تغییر یافته است و موجب بروز 

را هنوز نیافته است. رقابتی شدن هاآنگیري متعارف دانشگاه توان همسویی و سازگاري خالق با رسد جهتاست که به نظر می
نور، کاهش تقاضا براي آموزش آموزش عالی غیرانتفاعی، آزاد و پیاممؤسساتش عالی در سطح استان و کشور با حضور آموز

هاي متعارف دایر ها و گرایشروندهاي جمعیتی و نیز کاهش اقبال اجتماعی به رشتهیلبه دلعالی کشاورزي و منابع طبیعی 
آموختگان کشاورزي و منابع طبیعی، رویکرد رداختی دولتی، بیکاري دانشها و اعتبارات پدر سطح دانشگاه، کاهش بودجه

هاي تحقیقاتی و سازي یافتهپژوهشی و فناوري دولت در راستاي تقاضامحور و کاربردي شدن تحقیقات دانشگاهی و تجاري
ها است جمله این چالشمحور نبودن بخش کشاورزي و منابع طبیعی و غیره ازپیشبرد کارآفرینی دانشگاهی، جذاب و دانش

هایی را براي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی در پی داشته است. این در حالی است که نظام که تهدیدها و فرصت
آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی و نهادهاي شاکله آن از جمله دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی با توجه به جایگاه 

توسعه روستایی و غیره، ،زیستیطمحبخش کشاورزي و منابع طبیعی در امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، حفظ حیاتی و محوري 
خاك و یشفرساهاي متعددي نظیر کمبود آب، رسالت خطیري براي توسعه پایدار این بخش برخوردارند که خود با چالش

وکار در بخش فضا و نرخ کارآفرینی و کسباعد بودننامسوري پایین بخش کشاورزي، تخریب منابع طبیعی، ضایعات و بهره
هاي مرسوم دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ضمن شرایطی، تداوم رویهروبرو است. در چنینغیره ويکشاورز

بیکاران و افزودن به خیلینکارآفریرغو مشکالت بخش کشاورزي (براي نمونه از طریق تربیت دانشجویان مسائلافزودن به 
کارکرد شدن دانشگاه و از دست دادن فلسفه زمان ناکارآمد و بیمروربهاین بخش)، سبب تشدید نقاط ضعف درونی دانشگاه و 

شود. هاي محتمل در شرایط جدید ناتوان میگیري از فرصتشود و از بهرههاي عمومی آن میوجودي و از دست دادن حمایت
، نقشه جامع علمی کشور، 1404انداز هاي تصریح شده در اسناد فرادستی همانند سند چشماندازاین در حالی است که چشم

اي کشور رسالت و هاي توسعههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و برنامهنقشه جامع علمی بخش کشاورزي، سیاست
ع طبیعی گرگان تدبیر نموده است که مشخص و محوري را براي نهادهایی همچون دانشگاه علوم کشاورزي و منابهايیتمأمور

زاده، زاده و عبداهللانهادي است (شریفکفایتییبها و نشانگر شانه خالی کردن از بار مسئولیتینوعبههاآنعدم توجه به 
). در چنین وضعیتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان نیازمند اتخاذ تصمیمی راهبردي مبتنی بر یکی از 1395

هاي یک دانشگاه تخصصی فاقد اثرگذاري محلی و جایگاه معتبر در بین دانشگاهعنوانبهدو سناریوي (الف) ادامه فعالیت 
و گذار متوازن به جامعه جانبههمهاي و جهانی و یا (ب) تالش راهبردي و البته پر چالش براي ارتقاي کیفیت منطقه
یک دانشگاه عنوانبهبندي داخلی و خارجی هاي رتبها ارتقاي رتبه خود در نظامبتوأممحور و کارآفرین) آفرین (جامعهارزش
عنوانبهو قابل احترام است. قطعاً سناریوي نخست که تداوم وضعیت مرسوم است بازتاب سیر رو به زوال و قهقرا مؤثر

باز ي دوم نیازمند بازنگري و دانشگاهی است که نه در خدمت جامعه محلی است و نه داراي چهره جهانی است. سناریو
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سازي، جلب مشارکت، ترسیم و اجماع بر یک برنامه و با فرهنگتوأمها ها در همه حوزهراهبردهاي دانشگاهیدهجهت
اندرکاران در تحقق و اجراي آن است. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع همه دستيکاراانداز مشترك و تعهد عملی و چشم

ریزي و رك ضرورت تغییر و تحول نهادمند، از چندین سال پیش ابتکاراتی را بر پایه سناریوي دوم، طرحطبیعی گرگان با د
هاي اخیر مدیریت دانشگاه از قبیل تدوین برنامه راهبردي و سند دانشگاه کارآفرین، استقرار پیگیري نموده است. قاعدتاً تالش
با جامعه از درگاه کلینیک مادر تخصصی سازي، توسعه همکاريهاي تجاريبر فعالیتیدتأکو تقویت مراکز کارآفرینی و رشد، 

و نشانگر در یدمؤها و نظایر آن ها و برگزاري همایشالمللی از طریق توافقنامههاي ترویجی، گسترش تعامالت بینو فعالیت
مورد مطالعه، بیشتر به تجربه برنامه پیش گرفتن سناریوي دوم است. در این تحقیق از بین تحوالت و دستاوردهاي دانشگاه 

دهند. این راهبردي و سند دانشگاه کارآفرین پرداخته خواهد شد که مسیر و محتواي رویکردهاي اساسی دانشگاه را نشان می
ریزي، تشخیص، برنامه"هاي زنجیروار و تکرارشونده مبتنی بر حلقه"اقدام پژوهشی مشارکتی دانشگاهی"رویدادها مصداق 

ها با وضعیت و شرایط واقعی دانشگاه، سازي متنهاي بارز محتوایی این رویدادها، متناسباست. از ویژگی"ام و بازاندیشیاقد
هاي خارجی بوده است. نگاشتهترجمه صرف از پیشصورتبهبخش کشاورزي و منابع طبیعی و آموزش عالی کشور و نه 

اي ماهیت ترجمهدلیل هشده، ولی عمدتاً بارائهبراي دانشگاه کارآفرین در کشور الگوهایی "اصطالحبه"تاکنون هرچند، واقعبه
در یژهوبهمناسبت و کاربرد سیاستی و مدیریتی الزم در شرایط کنونی آموزش عالی کشور ویلی، ماحصل کار فاقدأو غیرت

).1397زاده و همکاران، (شریفبخش کشاورزي و منابع طبیعی بوده است
,Curley & Formicaهاي پیشین (برخی پژوهشهمسو با  )، باور تیم پژوهش بر این بوده است که در صورت حرکت 2013

ساختاري، يهامؤلفهدهی توان به تدوین و اجرایی نمودن یک چارچوب نهادي و نیز جهتمند و رویکرد سیستمی، مینظام
بوم خرد کارآفرینی در دساز براي کارآفرینی یا همان زیستسازي یک محیط توانمنمحتوایی و رفتاري دانشگاه براي فراهم

بوم کارآفرینی دانشگاهی بهره گیري زیستهاي نرم براي تبیین شکلشناسی نظامدانشگاه اقدام نمود. این تحقیق از روش
مورد عنوانبهشگاه گرفته و در مرحله تجربی بر دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان متمرکز است. انتخاب این دان

مندي است که این دانشگاه تخصصی و با سابقه در حوزه آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی تجربی مطالعه؛ اقدامات برنامه
کشور براي گذار به دانشگاه کارآفرین در دوره اخیر به انجام رسانده است.

ها به عنوان منبع مهمی از سرریز دانش و ائه شده توسط دانشگاهها) با استفاده از دانش اروکارهاي نوپا (نوآفرینایجاد کسب
هاي کارآفرینی در قلمرو آموزش مهمترین و مؤثرترین سازوکار تعامل و توسعه اقتصادي منطقه شناخته شده است. اکوسیستم

جامعه و اقتصاد افزایی براي دولت بوده و موجب ارزشی- صنعت- انتقال دانش جامعه تجاري در چارچوب تعامل دانشگاه
Belitski(خصوص، بلتسکی و هرون شود. در همین اي میمنطقه & Heron, هاي نگاشتهژرف پیشینهبا پردازش)، 2017

براي بررسی نقش همکاري مشترك اندهاي کارآفرینی و سرریز دانش کارآفرینی، پیشنهاد دادهبومباره زیستموجود در
هاي آموزش کارآفرینیبومزي دانش و شراکت در اجتماعات کارآفرین، از زیستسادولت براي تجاري-صنعت-دانشگاه

)Entrepreneurship education ecosystem() به عنوان واحد تحلیل بهره گرفته شودBelitski & Heron, 2017.(
کار و دپارتمان وبسسه توسعه کارآفرینی و کسمؤآموزش کارآفرینی (در تحقیقی دیگر که با مطالعه موردي دو گروه

EMLYON’s Entrepreneurship Department and the Institute for Entrepreneurship and(کارآفرینی املیون

Enterprise Development (IEED), Lancaster University در دانشگاه لنکستر در بریتانیا به انجام رسیده است، ایفاي نقش (
ها، وکارهاي نوپا (نوآفرینی)، تدریس (مهارتاندازي کسبهایی همانند پشتیبانی از راهدر فعالیتاي دانشگاه کارآفرینمنطقه

ابزارها و دانش)، گسترش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و مدیران، تحقیق کاربردي متناسب با انتظارات و نیازهاي 
Pughسازي معرفی شده است (اي و شبکهمنطقه et al., هاي برگرفته از الگوي سنتی دانشگاه سیاستییکاراعدم ).2018

شود که تر هستند، باعث میکارآفرینی و این واقعیت که دانشجویان در ایجاد کارآفرینان نسبت به محققان دانشگاهی فعال
ی دانشگاهی باشد. هرچه ) بخشی از موضوع کارآفرینهاآنآپ از سوي وکار نوپا یا استارتاندازي کسبنوآفرینی دانشجویان (راه

بوم فعال در توسعه آن زیستطوربههایی که هاي دانشگاهتر و چالشبوم گستردهاندرکاران بیشتر باشد، زیستشمار دست
Matt(منظر، مت و شیفر مشغول هستند، نیز بیشتر خواهد بود. از همین  & Schaeffer, سازوکارهاي مورد به بررسی)2018

اند. این بوم کارآفرینی براي تلفیق کارآفرینی دانشجویی را مورد بررسی قرار دادهها براي ایجاد تحول در زیستاستفاده دانشگاه
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هاي این تحقیق، ماهیت فزاینده یا صعودي تحقیق در قالب یک مطالعه طولی در دانشگاه استراسبورگ انجام شده است. یافته
هاي انتقال هاي کارآفرینی دانشجویان در سیاستها براي ادغام فعالیتدانشگاهبوم کارآفرینی، تغییرات داخلی در ساخت زیست

وکارهاي ایجاد شده توسط دانشجویان با کسبهاي توسعه فرهنگ کارآفرینی را بازتاب داده است.فناوري و تکامل سیاست
اند.وجود اهمیتی که دارند، کمتر مورد پژوهش قرار گرفته

Breznitz(برزنیتز و ژانگ  & Zhang, هاي بوم کارآفرینی، به بررسی رشد نوآفرینیگیري از دیدگاه زیستبهرهبا)2019
اند. این تحقیق با محوریت دانشگاه گیرند، پرداختهدانشگاه شکل میيهادهندهشتابکه در قالب ییهاآنیژهوبهدانشجویی، 

هاي کارآفرینی دانشجویان بود. نتایج نشان داد از تالشدانشگاهیيهادهندهشتابتورنتو، در پی درك چگونگی حمایت 
تري هم در بعد اشتغال اند، عملکرد قويدهنده با یک فرآیند غربالگري شرکت کردهوکارهاي دانشجویی که در یک شتابکسب

Zmiyak(محصول دارند. زمیاك و همکارانو هم از منظر رشد  et al., براي حلراهوي پژوهشی کاربردي به جستجدر)2019
هاي جدا نشدنی فرآیند نوآوري در دوره اقتصاد اطالعات در روسیه مؤلفهعنوانبهسازي دانش، مشکالت تولید و تجاري

سازي دانش متمرکز بود و براي تولید و تجاريهاآنها و ظرفیت هاي نوآورانه دانشگاهبوماند. این پژوهش بر زیستپرداخته
هاي نوآورانه دانشگاهی وجود شکاف در شبکه ارتباطات داخلی آن و بومین مشکالت در کارکرد زیستترنشان داد که عمده

هاي بومانداز زیستپیوند متقابل ضعیف با محیط خارجی از جمله بخش واقعی اقتصاد است. طبق نتایج این تحقیق، چشم
گیري سازي دانش بر پایه شکلتضمین تولید و تجارينظورمبههاآنهاي اساسی نوآورانه دانشگاهی بر توسعه و تعامل مؤلفه

مشارکتی مبتنی بر همکاري و شراکت استوار است.یسازمانفرهنگ
University(هاي دانشگاهیپردیس campus(کند تا از یک حالت ها کمک مییک منبع سازمانی راهبردي به دانشگاهعنوانبه

کورولوامروزي رقابت کنند. از همین رو، یانبندانشبه خود بگیرند تا بتوانند در اقتصاد سنتی به درآمده و چهره کارآفرینانه 
,Curvelo Magdaniel(مگدانیل هاي مدیریت امالك و مستغالت را با نظریه"هاي پویاقابلیت"در پژوهشی مفهوم )2019
ها را براي لندمدت مورد مطالعه قرار دهند که دانشگاهیک فرآیند بعنوانبهها تلفیق نموده تا توسعه پردیس دانشگاه را شرکت

موردي بر موسسه فناوري ماساچوست صورتبههاي در حال تغییر فعالیت خود، توانمند کنند. این تحقیق سازگاري با محیط
اطراف خود را با ها نشان داد که چگونه این موسسه، پردیس و محیط را به یک دانشگاه کارآفرین مشهور متمرکز بوده و یافته

بوم غنی از نوآوري بدل محیطی تأثیرگذار به یک زیستآوري، اجتماعی و زیستهاي فنو مناسب به پویاییبهنگامواکنش 
در بلندمدت در MITهاي دانشگاهی در موقعیت رقابتیکرده است. البته، الزم است ریسک تغییر راهبردهاي مدیریتی پردیس

نظر گرفته شود.
LiSun(همکاران سان ولی et al., هاي نوآوري مبتنی بر ایفاي نقش دولت در توسعه بومموضوع غنابخشی به زیست)2019

بوم اند. بدین منظور در قالب یک روش ترکیبی، از مفهوم زیستیک پارك علمی دانشگاهی در چین را مورد مطالعه قرار داده
ندگانه در مطالعه موردي ژرفانگر ناحیه نوآوري علوم و آموزش دریاچه سوژو چاندرکارانبراي غنابخشی به تعامل و پیوند دست

SEID(Suzhou Dushu Lake Science and Education Innovation((دوشو District( شدهحاصلبهره گرفته و این شناخت
آفرینی دولت در توسعه ت و نقشکه رهیافت مستقیم باال به پایین و رهیافت غیرمستقیم از پایین به باال دو سر طیف سیاس

دهند. در شرایط مورد مطالعه، دولت محلی نقش مهمی را در هدایت مستقیم دانشگاه و صنعت بوم نوآوري را تشکیل میزیست
وماندهیباقاز باال به پایین ایفا کرده است. با این حال بسیاري از مسائل و موضوعات نیازمند بررسی عمدتاًمبتنی بر رهیافت 

هاي توسعه به پیگیري ابتکارات پایین به باال بیشتري مورد نیاز است. این موضوعات در سه دسته، شامل تعیین اولویت
هاي این تحقیق هاي نوآوري و کارآفرینی تعریف شده است. یافتهدانشگاه، همکاري مشترك دانشگاه و صنعت و واسطه

هاي هاي نوآوري و نیاز به تلفیق رهیافتبومسیاست دولت در راهبري زیستهمچنین مزایا و کمبودهاي رهیافت باال به پایین 
ها ارتقاي نوآفرینی کارآفرینان دانشجویان از طریق در حال حاضر، دانشگاه.باال به پایین و پایین به باال را بازتاب داده است

دو بعد دارد: (الف) یتیمأمورگیري ندارند. این جهتپآفرینی خود میعنصر اصلی نقشعنوانبهوکارهاي نوپا را اندازي کسبراه
بخشی به نوآفرینی ها براي شتابو (ب) اقدامات حمایتی و تدارك زیرساختتلفیق آموزش کارآفرینی در برنامه درسی

ه و پیامد گیر در زمینه طراحی، محتوا، عرضوکارهاي نوپا. با وجود پیشینه پژوهشی چشماندازي کسبدانشجویان از طریق راه
، رواز اینانجام نشده است.وکارهاي نوپاي دانشجویی، پژوهش چندانی اندازي کسبهاي راهآموزش کارآفرینی، در زمینه برنامه
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Mason(ماسون و همکاران  et al., )Small-scale start-up programme(پابه بررسی طرح تابستانه نوآفرینی خرده)2020
Santander Summer Company Programme at the University(گاه گالسکوشرکت سانتاندر در دانش of Glasgow( از منظر

عنوانبههایی گیري اصلی تحقیق آن بوده است که نیاز است چنین برنامهاند. نتیجهاهداف، طراحی و ارزشیابی نتایج پرداخته
هاي کارآفرینی محلی، بومدر نظر گرفته شود و در زیستبوم کارآفرینی دانشگاهی تر زیستاز یک چارچوب گستردهیجزئ

- ) در مطالعه1396هاي محدود داخلی، داوري و همکاران (از بین پژوهش.تر جانمایی و گنجانده شوداي و ملی گستردهمنطقه

م کارآفرینانه در ایران بومدل آیزنبرگ نشان دادند که کارایی یک زیستبر اساسبوم کارآفرینی ایران اي با عنوان عوامل زیست
باشد. مالی میتأمینو ها، سرمایه انسانی، بازارها، فرهنگ، سیاستاي از عوامل همچون حمایتمجموعهتأثیرتحت 
بوم کارآفرینانه پردیس بندي عوامل اثرگذار بر ایجاد زیستسازي و پیکره) در پژوهشی به الگو1397پوري و همکاران (میگون

عامل مهم و نه یرندهدربرگاند. نتایج تحقیق، پرداختههاآنبندي و تعیین میزان شدت تعامالت یق سطحدانشگاهی، از طر
اي، فرهنگ و دانشگاهی بوم کارآفرینی پردیس دانشگاهی در قالب سه دسته عوامل منطقهزیستگیرياثربخش براي شکل

براي ساخت چارچوبی جهت تبیین تشریحی دانشگاه شناسی اقدام پژوهی ) از روش1397زاده و همکاران (شریف.است
ها و راهکارهاي تشریح یک مورد نمایا، ابتدا چالشمنظوربهاند. بوم خرد کارآفرینی بهره گرفتهیک زیستعنوانبهکارآفرین 

ر دانشگاه بوم خرد کارآفرینی مبتنی بروي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان در جریان توسعه یک زیستپیش
هاي آموخته اي از درسیکی از مراحل کلیدي اقدام پژوهشی به استخراج مجموعهعنوانبهبررسی و بازاندیشی صورت گرفته 

بوم زیست"اي با عنوان ) در مطالعه1397انتظاري (.شده براي گذار به دانشگاه کارآفرین منجر شده استنهادي زیست
بوم کارآفرینی نوآورانه نقش زیستهرچندنموده است که یدتأک"هایی براي ایرانو پیامکارآفرینی نوآورانه: الگوي عمومی

بوم در ایران شکل نگرفته است. کلیدي در توسعه اقتصادي و ظهور اقتصادهاي مبتنی بر نوآوري داشته است؛ اما این زیست
یج پژوهش نشان داد که اقتصاد آزاد و محیط گیري آن در ایران، شناخت نظري و تجربی آن است. نتاقدم اول براي شکل

گیرند، شکل میهاآنبر اساسهامؤلفهبوم کارآفرینی نوآورانه هستند و دیگر کلیدي زیستيهامؤلفهسیاسی کارا و اثربخش 
شوند.یابند و اثرگذار میتوسعه می

پژوهشروش 
نترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از لحاظ هدف، کاربردي به ها از نوع میدانی، از منظر کاین تحقیق از منظر گردآوري داده

تعدد کنشگران و یلبه دل؛ هاآنهاي دانشگاهی و گذار نسلی شناخت و مدیریت سازوارشونده تحول نظامرود.شمار می
پژوهانه ق دانشگاهشناسی سیستمی است. این تحقیوابسته؛ نیازمند رویکرد و روشاندرکاران و نیز ابعاد چندگانه و همدست

)Institutional research(بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزي به لحاظ هدف کاربردي بوده و در پی تحلیل زیست
مبتنی بر موردکاوي تجربی است. مورد مطالعه در این تحقیق، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان بود که تالش 

هاي نرم به انجام شناسی سامانهگیري از روشذار به دانشگاه کارآفرین آغاز نموده است. این تحقیق با بهرهنهادمندي را براي گ
.)1نگاره(رسید.



بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزي:...واکاوي زیست

6

هاي نرمشناسی نظامچرخه روش-1نگاره
هاي ساالنه دانشگاه کارآفرین و گزارشاطالعات مورد نیاز از طریق تحلیل اسنادي (با محوریت سند برنامه راهبردي و سند 

-علمی، کارشناسان، دانشجویان و دانشهیأتاي برگزیده از مدیران، اعضاي ساختارمند با نمونه) و مصاحبه نیمههاآنپیشرفت 

بوم زیستاي از تصور غنی، تحلیل کاتوو و تعاریف ریشهارائهمند، آمد. با تحلیل موقعیت مسئلهبه دستآموختگان منتخب 
اي از اقدامات نهادي هاي نرم، مجموعهشناسی سامانههاي کلیدي مرسوم در فرآیند روشگامعنوانبهدانشگاه کارآفرین 

بوم کارآفرینی در دانشگاه پیشنهاد شد.بهبودگرا براي توسعه زیست
و بحثهایافته
شده است.ارائههاي نرم هشناسی سامانتحقیق به تفکیک مراحل مطرح در فرآیند روشهاي یافته
دارتشریح موقعیت مسئلهالف) 

) اسنادي برگرفته از 2شوندگان و () روایتی برآمده از گفتار مصاحبه1هاي تحلیلی؛ (براي تشریح مسئله، دو دسته برداشت
خواهد شد.ارائهاسناد مورد استناد 

هاي روایتیتحلیل-
زا بحرانمسائلیکی از : آموختگان کارآفرین براي غنابخشی به بازار کارپرورش دانشروایتی اول؛ ناکامی دانشگاه در تحلیل-

در مورد کل نظام آموزش عالی کشاورزي و منابع طبیعی کشور از جمله دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، 
غل و یا حرفه شود که واجد شرایط احراز تواند مشغول کار در یک شآموختگان است. معموالً فردي میبیکاري روزافزون دانش

يطوربهآن باشد و از عهده انجام آن برآید و از طرفی آن شغل نیز براي فرد از جذابیت کافی و مطلوبیت وافی برخوردار بوده 
رزي نیز این آموختگان کشاوکه بتواند حداقل انتظارات و توقعات و نیازهاي مختلف وي را برآورده نماید. در مورد اشتغال دانش

هاي کشاورزي و مراکز آموزش کشاورزي از جمله دانشگاه علوم کشاورزي و منابع مطلب صادق است. از یک طرف دانشکده
کند و از طرف دیگر بخش آموختگان را واجد شرایط کار کردن در بخش کشاورزي نمیطبیعی گرگان به دالیل مختلف، دانش
را در حد شأن هاآننماید و زندگی برآوردهرا هاآنتواند حداقل انتظارات نیست و نمیکشاورزي هم از جذابیت کافی برخوردار

آید که اکنون شاهد آن هستیم و خیل عظیم سامان دهد. در این صورت شرایطی به وجود میهاآنو اعتبار مدرك تحصیلی 
شمار التحصیالن بیقتصادي روزگار ماست. فارغهاي کشاورزي واقعیت تلخ و معضل اجتماعی و االتحصیل رشتهبیکاران فارغ

یک معضل دهندهنشانتواند به خیل بیکاران جامعه افزوده است. این مسئله زمانی میروزههمههاي کشاورزي هستند که رشته
گرایی تخصصبرداران کشاورزي داشته باشیم؛ به عبارت بهتر، با توجه به نرخ پایینو چالش بزرگ باشد که توجهی به سن بهره

(کارآ، ) اصالحات مناسب و مطلوب6
پذیرفتنی، ممکن)اثربخش، خواستنی/

) الگوهاي ذهنی4
الگوهاي رسمی 
سیستم

دیگرالگوهاي

) اقدامات ضروري براي بهبود 7
وضعیت

هاي اي نظام) تعریف ریشه3
مرتبط

) شرح موقعیت مساله  2

غیرساختارمند ) بررسی1
مند موقعیت مساله

دنیاي واقعی / زبان معمول

ا دومب) مقایسه مرحله چهارم 5

ورزي سیستمی / اندیشه
هازبان سیستم



1400نامه/ ساله/ ویژ17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران/ جلد

7

التحصیالن دانشگاهی در این برداران چگونه است که بخش کشاورزي نتوانسته است از فارغدر کشاورزي و سن باالي بهره
آموختگان دانشگاهی افزایش یابد تا در پرتو هایی تبیین شود که اشتغال دانشمسیر استفاده نماید؟ بنابراین، باید سیاست

هیأت(عضو برداري شودهاي کشور بهرهآفرین و متخصص به نحو شایسته و مطلوب از منابع و سرمایهکرده کاروجود افراد تحصیل

علمی، پژوهشگر و مدرس حوزه کارآفرینی، با پیشینه مشارکت در تدوین برنامه راهبردي و سند دانشگاه کارآفرین).

جانبههمهها و رشد متوازن و توسعه یکپارچه زیرساختمندي راهبردي دانشگاه براي تحولروایتی دوم؛ فقدان برنامهتحلیل-
با بررسی وضعیت امکانات و منابع فیزیکی و انسانی در تدوین برنامه راهبردي براي دانشگاه علوم : هاي عملکرديشاخص

یر با هاي اخمشخص شد این دانشگاه در طی سال)1400-1396(بازه زمانی طبیعی گرگان در طی زمان کشاورزي و منابع 
ریزي شده و راهبردي در افت کمی و کیفی دانشجویان ورودي مواجه بوده است که همین امر ضرورت تالش براي تحول برنامه

هاي دانشگاه در زمینه علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه را بیشتر آشکار کرد... با توجه به ماهیت تخصصی بودن فعالیت
هاي پژوهشی نیز آشکار کرد که دانشگاه در ن قابل قبول نیست... بررسی وضعیت شاخصرتبه دانشگاه در سطح کشور چندا

هاي تحقیقاتی وري و عملکرد، وضعیت گزارش طرحندارد. همچنین به لحاظ بهرهیتوجهقابلالمللی عناوین زمینه ملی و بین
/ مراکز مؤسساتالمللی، تعداد هاي بینهمکاريالمللی و هاي بینهاي تجاري، کنفرانسنشانگري از فعالیتعنوانبهخارجی 

هاي علم و مستقل یا در درون پاركصورتبههاي انشعابی و تعداد مراکز رشد (/ شرکتمؤسساتتحقیقاتی دانشگاه، تعداد 
ژوهش و فناوري دانشگاه، مشارکت در تدوین در حوزه آموزشی و تحصیالت تکمیلی و حوزه پپیشینه مدیریت ارشدباعلمی،هیأت(عضو فناوري)، چندان مناسب نیست. 

برنامه راهبردي و سند دانشگاه کارآفرین).

هاي دغدغه. زمانی سطوح این نظامروایتی سوم؛ ضعف حکمرانی شایسته و یکپارچه آموزش عالی و ناهمگرایی و ناهمتحلیل-
الف) در سطح شود:دو سطح زیر مطرح میموجود در حوزه کارآفرینی و مدیریت دانشگاهی در کالن قضیه (ستادي) در 

علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به کارآفرینی و در نتیجه، القاي انتظارات و رویکرد اسمی دانشگاهرغمیعلدانشگاه: 
ها، بودجه ساختار ، امکانات و ظرفیتهاآنایجاد مطالبات درست در بین دانشجویان براي حمایت دانشگاه از کارآفرینی 

تشکیالتی مناسب در جهت پاسخگویی به این مطالبات فراهم نشده و در نتیجه، عدم پاسخگویی به مطالبات دانشجویان 
هاي الزم براي کارآفرینی و شاید اعتراض دانشجویان شود. روي دیگر سکه، در صورت فراهم شدن ظرفیتیسرخوردگموجب 

نابهنجار شد. بعضاًو فایدهیبو پرهیز از اتالف وقت یا اشتغال به امور توان موجب ایجاد انگیزه و شادابی، اشتغال مولد می
کنند و زودتر وارد بازار کنند، زودتر ازدواج میتالش میتجربه نشان داده دانشجویان شاغل به کارآفرینی براي یادگیري بیشتر 

مل افزایش بودجه مشخص، توسعه ساختار ها شاشوند. این یعنی تربیت یک شهروند سالم براي جامعه. این ظرفیتکار می
پارك کسب و کار يسازآماده، قارچسازي فضاي کارگاهی (نظیر سالن تشکیالتی و نیروي انسانی مرکز کارآفرینی، آماده

است.و نظایر آن به این امرباال استفادهدانشجویی)، الزام واحدها به همکاري با کارآفرینی و تخصیص امکانات 
چربد؛ ساختارهاي ساالري میزدگی بر شایستهمشهود است که در این حوزه سیاستیگاهستادي: شوربختانه ب) در حوزه 

هاي تحقیقات و فناوري گسترده موازي در حوزه ستادي همانند وزارت عتف و معاونت علمی ریاست جمهوري در کنار ظرفیت
اي سبب ود یک نقشه راهبردي مبتنی نگاشت نهادي شبکهها و تشکیالت دیگر در نبتحقیقاتی وزارتخانهمؤسساتشده در 

هاي افزایی الزم شده است. هیچ ارگان محوري براي هدایت یکپارچه این ظرفیتتوزیع منابع محدود بدون همگرایی و هم
شکل نگرفته است؛علمی و تحقیقاتی فعالً

ودن ماهیت ساختارهاي علمی، از باال به پایین است؛ رغم تخصصی و از نوع افقی بدر حوزه علم و فناوري کشور علیهارویه
ها و ها و حوزههاي یکسان براي همه رشتههایی را به شکل دستورالعملگیرند و نسخهاي در حوزه ستادي تصمیم مییعنی عده

نامه و آییننامهیوهشنشین) در قالب هاي پایتخته(از یک مرکز آموزش عالی دورافتاده با منابع محدود تا دانشگاهادانشگاه
نامه نیست؛ نمونه آن تدوین آیین)Proactive policy(دستانهمتمرکز، پیشگذاريیاستسکند. این تجویز نیز از نوع تجویز می

که . در حالیاالجراالزمبراي دانشگاه کارآفرین است که در مردادماه سال قبل قرار بود در وزارتخانه نهایی شود و احتماالً ابالغ 
ولی ستادي اندکردهابتکاراتی را شروع نموده و بسته به ماهیت علمی و ظرفیت خود اقداماتی را شروع هادانشگاهخیلی 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي تدوین سند دانشگاه تجربهبارز، نمونه؛اندنگذاشتهنشینان چندان وقعی 
از يمؤثررونمایی توسط معاون محترم وزارت، ولی در عمل هیچ پشتیبانی رغمیعلکه جامع بوده استصورتبهکارآفرین 
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نشینان و شاید عدم قبول اجراي آن یا اقدام به معرفی آن در سطح کشور نشده است. این رویه از ذهنیت باال به پایین ستاد
واحدهاي ساختار مختلفی نظیر هاابالغتیجه همین زمان در نمروربهشود. جالب اینکه ناشی میدستییینپاداشتن ابتکارات 

اندشدهیستأسهادانشگاههاي کاربردي، مرکز کارآفرینی، مرکز رشد در ت فکري، دفتر پژوهشیدفتر ارتباط صنعت، دفتر مالک
صورت نگرفته است.هاآنسازيیکپارچهکارکردهاي بعضاً همپوشان دارند تالشی براي کهیحالو در 

هیأتبا ارتقاي اعضاي مرتبطهاي نامهو آییننامهیوهشدر حال تغییر هستند؛ نمونه آن دائماًهاي تجویزي هم استهمین سی
ان پروفسور میرزاخانی گویاي در حال تغییر است. رزومه شادرودائماًگرا و در عین حال علمی است که بشدت کمی

یفیت است. شوربختانه کمی گرایی حاکم سبب شده است برخی گریزي مدیریت پیشرفته علمی جهان و تمرکز بر ککمیت
يجابهمشخصی را از خود )Knowledge footprint(ارتقا یافته و به مرحله استادي برسند ولی بدون اینکه یک ردپاي دانشی

به یک متر ارزیابی و همه را گیردیممختلف نادیده يهارشتهبگذارند. شوربختانه این نشانگرها تفاوت ماهوي علم را در 
تفاوت یلبه دلگیاهی را در یک محیط کشت (که البته در عمل چندگونهتا براي مقایسه راحت باشد؛ شما فکر کنید بذر کندیم

قطعاًرشد و ثمره دهی یکسانی دارند؟ هایناآیا همه یداکردهمحیط کشت یکسان نیست) کشت هارشتهدانشگاهی و هايیتظرف
ت؛ مثل اینکه انتظار داشته باشیم کاکتوس و گندم بعد از یک ماه رشد یکسانی داشته باشند. مثال متناظر در دنیاي پاسخ منفی اس

در حوزه علوم انسانی است. ايرشتهینبواقعی، دشواري متفاوت انتشارات مقاالت در مجالت معتبر خارجی در رشته شیمی و یک 
علمی در راستاي کیفیت گرایی بشدت مراجعه به اجتماع علمی آن رشته مورد نیاز هیأتیک پیشنهاد، براي ارتقاي اعضايعنوانبه

به علمی آن رشته را از طریق انجمن علمی یا کانال دیگر هیأتموافق بیشتر اعضاي يرأعلمی توانست هیأتاست؛ اگر یک عضو 
را براي ارتقا پیدا خواهد نمود.کمی، شایستگی الزم يهاشاخصدر کنار احراز حداقلی از آنگاهآورد دست

ايیوهشعلمی به هیأتمسئله دیگري در این حوزه است. شما تصویر کنید یک ياحرفههاي توسعه سیاستدائمنوسان 
ارتقاي جاري، برنامه چندساله خود را براي رشد تدوین و به پیش برد، مدتی نامهیینآکند طبق اي همین که شروع میحرفه

هاي کمی نوعی شناخت کاذب را از رشد علم در کشور به کند. تمرکز وزارت عتف بر شاخصتغییر مینامهیینآنگذشته آن 
در عرصه علم اثر خود را در رشد اقتصادي گذاريیهسرماکه آیدیمبه دستدهد. رشد علمی واقعی زمانی دست می

پول و وام که بشدت عملی دو پینگ گونه براي رشد پفکی نه باید به مدد تزریقیانیبندانشنشان دهد، البته یانبندانش
يهاجوانهتوسعه یابد تا یانبندانشبوم کارآفرینی بایست زیستاست؛ دنبال شود بلکه با الگوگیري از سیلیکون والی می

از یک بستر مساعد رشد و نمو کنند.یانبندانش
قرار گیرد توجه بیشتر به کارکرد آموزش عالی وزارتخانه است که پس مورد دیگري که در مدیریت وزارتخانه الزم است مد نظر 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کمتر در دید است. این تغییر اسمی با رویکرد يجابهاز جایگزین شدن اسمی وزارت عتف 
ذاري سهم آموزش عالی سو و واگبه تحقیقات و فناوري (کارکرد پژوهشی) از یکهادانشگاهآن تبعبهمحوري وزارت عتف و 

غیرانتفاعی و غیردولتی (در مواردي) بدون رعایت استاندارهاي الزم از دیگر سو همراه شده است. این در مؤسساتدولتی به 
بیکاري "اي از مسئله دانشگاه یعنی گشایی بخش عمدهتواند گرهحالی است که کیفیت آموزش عالی با رویکرد کارآفرینانه می

باشد. نیاز است تغییر کیفی و بهنگام و سریع و کمتر بورکراتیک در برنامه درسی متناسب با بازار کار صورت "آموختگاندانش
(عضو افتد با کیفیت نگري، جایگاه محوري وزارتخانه عتف در تربیت نیروي انسانی بازیابی شود. گیرد. این در صورتی اتفاق می

دانشگاه کارآفرین).، مرکز نوآوري ...، مشارکت در تدوین برنامه راهبردي و سند TMCاندازي نی، راهعلمی، با پیشینه مدیریت مرکز کارآفریهیأت

پیشبرد کارآفرینیروایتی چهارم؛ عدم توسعه منسجم ساختاري براي تحلیل-
ي جدیدي در جدید، موجب ایجاد واحدهاي ادارهايیتمأمورها و در نتیجه طرح : تغییر نسل دانشگاهمسئلهصورت- الف

ـ شده است. این واقعیت به زبان علم مدیریت سبب پراکندگی هاآنواحدهاي قبلی بلکه در کنار يجابهدانشگاه ـ عموماً نه 
گیري مرکز رشد، مرکز (گروه) کارآفرینی، ارتباط با صنعت، شده است. شکل)Institutional fragmentation(اداري- نهادي

در دانشگاه ما نیز بر و اخیراَ مرکز نوآوريیریت امور فناوري، کلینیک مادرتخصصی، خانه طبیعتمدیریت امور پژوهشی، مد
مدار بوده است.همین

تجربه، موجب اتالف منابع، سردرگمی مخاطبان، همپوشانی و تداخل وظایف (همانند مورد برحسبب) عارضه: این وضعیت 
یا غفلت از برخی کارکردها (نظیر پرورش یفتضعفی یا پارك علم و فناوري)، کارآفرینی با نظام صننامهتفاهماخیر پیگیري 
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یابی کالن یا رایزنی براي هاي ترویجی غیرانتفاعی، پروژهدهنده، فعالیتآپی، شتابسازي، رویدادهاي استارتها و تجاريایده
بین واحدها) شده است.شدهیعتوزنابرابر صورتبهو هدررفت منابع (عمدتاً محدود و بعضاً )هاي کالن استانی و ملیاخذ پروژه

واحدهاي با قرابت کارکردي نظیر مرکز کارآفرینی، سازيیکپارچهراهکار پیشنهادي: بازمهندسی ساختار از طریق تلفیق و ج)
اشراف نهادي یک واحد ستادي زیر نظیر مستقیم ریاست دانشگاه باعنوانبهمرکز رشد و ارتباط با صنعت ذیل مرکز نوآوري 

سایر واحدها يبرفرمانها و عدم جایگزینی در یک معاونت خاص که امر هماهنگی و براي اعمال کارکردها در همه زیرمجموعه
هاي مختلف داخلی با استقرار ساختاري همانند مرکز نوآوري (و شکوفایی) محقق شده کند. این مهم در دانشگاهرا دشوار می

است.
ها و هماهنگی داخل و خارج افزایی در تالشها، همهاي منتخب، همگرایی ظرفیتن ساختاري در دانشگاهاز ویژگی مهم چنی

پرهیز از تداخل کاري یلبه دلتر، پوشش کامل زنجیره ایده تا بازار است. مرکز کارآفرینی در حال حاضر دانشگاه و از همه مهم
ونت خاص و همچنین، کمبود منابع انسانی و ساختاري، صرفاً بر امور جایگیري در یک معاواسطهبهبا برخی واحدها و نیز 

دهد. این روند قاعدتاً حرکت وکار است را پوشش نمیوکار (دانشجویی) متمرکز است و زنجیره نوآوري که فراتر از کسبکسب
دانشگاهی، با پیشینه مدیریتی در حوزه پژوهشی ینکارآفرعلمی،هیأت(عضو دانشگاه در مسیر کارآفرینانگی و شکوفایی را با چالش روبرو خواهد نمود. 

.و فناوري و ارتباط با صنعت، مشارکت در تدوین برنامه راهبردي و سند دانشگاه کارآفرین)
کارکرد و رنگ شدنکمبخشی به کارکرد کارآفرینی به قیمت انگاره نادرست گذار دانشگاهی؛ اولویت؛تحلیل روایتی پنجم-

آموزش و پژوهش دانشگاهزوال بنیه 
محوري و سپس، محوري، به پژوهشکوشیده است گذار نسلی مرسوم از آموزشهرچنددر بعد داخلی، دانشگاه مورد مطالعه 

آمیزي رخ نداده، زیرا ابتداَ الزم بوده است آموزش و سپس پژوهش به موفقیتطوربهکارآفرینی را طی کند، منتها این گذار 
گرفته و یک محور و پایه سوم در کنار دو پایه پیشین، شکلعنوانبهی و شکوفایی برسد و سپس، کارآفرینی اي از تعالمرحله

تواند بر یا اجتماعی دانشگاه شود. در غیر این صورت، پایه و ستون کارآفرینی نمییرگذاريتأثموجب تعالی کارکردي و افزایش 
هاي موجود در مواردي، طرح گذار کارآفرینانه موجب کاهش توجه به ضعفکنار دو ستون و پایه ناقص یا مخروبه شکل گیرد.

هاي موجود در حوزه آموزش و پژوهش ها و نقصاندر آموزش و پژوهش شده و یا پوششی را براي نوعی فرار به جلو از ضعف
ی قرار گرفته و در واقع، به توجهمهري و کممحوري موجب بیبنابراین، امر آموزش در دوره گذار به پژوهش؛ موجب شده است

کارکرد درجه دوم دانشگاهی بدل شده و این همان مرگ کالس درس است. سپس، در دوره گذار به کارآفرینی، کارکرد 
گریزي در حال رخ دادن است. در عمل، در هاي اصیل به بهانه مقالهمهري شده و در نتیجه، زوال پژوهشپژوهش هم دچار بی

اه کارآفرین، امر آموزش به کارکرد درجه سوم و امر پژوهش به کارکرد درجه دوم بدل شده است. این روند، دوره گذار به دانشگ
هاي درس پویا و پرور در قالب کالسزمان تضعیف خواهد کرد و در نبود آموزش کارآفرینمروربههاي اصلی دانشگاه را پایه

زا و فناور، کارآفرینی دستمایه معینی براي پردازش و هاي ایدهپژوهشفرآیندهاي یادگیري تجربی خالقانه و نیز، فرآیندهاي
مدیران دانشگاهی يابرو تنها ممکن است دستاویز تبلیغاتی )مایه فطیر استعامیانه، بیاصطالحبه(اثرگذاري نخواهد داشت

شینه مدیریت در حوزه پژوهشی و فناوري، مشارکت در تدوین برنامه راهبردي و سند دانشگاه علمی، کارآفرین دانشگاهی، تدریس در حوزه کارآفرینی، با پیهیأت(عضو قرار گیرد.

.کارآفرین)
گرادهی شبکه اجتماعی نهادي فراگیر با محوریت یک دانشگاه درونچالش شکل؛ششمتحلیل روایتی-

ول کارکردهاي توسعه کارآفرینی گیري شبکه نهادي و اجتماعی حبوم کارآفرینی دانشگاه مستلزم شکلگیري زیستشکل
گیري تعامالت اي به شکلکار هماهنگ با شراکت دانشگاه است. این مهم، مستلزم گذار از فعالیت جزیرهمبتنی بر یک تقسیم

اي و سپس، فراگیر شدن شراکت و همکاري همه کنشگران در قالب یک شبکه است. براي این منظور، نیاز است ابتدا خوشه
ها حضور و فعالیت دیگري را به رسمیت بشناسند، سپس در پی تعامل با همدیگر برآیند و و سازمانمؤسساتسایر دانشگاه و 
اي تبدیل کنند و قلمرو کاري (بخش ، به همکاري چندجانبه و شبکهتأثیرگذارانرا با حضور و شراکت سایر دوجانبهاین تعامل 

و خودجوشطوربهفضاي کاري مشترك خود تبدیل کنند. این شبکه یا کشاورزي و منابع طبیعی استان یا منطقه) را به
گیرد. در حال حاضر، شاید سازي از سوي یک نهاد همانند دانشگاه شکل میتکاملی (همانند نمونه دره سیلیکون) یا با هماهنگ

شگاه از سوي جامعه، ضرورت تعامل براي دستاوردهاي دانمؤثراي دانشگاه یا نبود تقاضاي اثري اجتماعی و توسعهکمبه دلیل
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درك نشده است و دانشگاه هم به سنت یخوببهها اهم از بخش دولتی یا غیردولتی و خصوصی با دانشگاه از سوي سایر طرف
هاي مختلف شکل دهد. بوم کارآفرینی را با جذب طرفنهادي زیست-گرایانه، نتوانسته شبکه اجتماعینشینی درونبرج عاج

.ین)علمی، با پیشینه مدیریت ارشد دانشگاه، عضویت در مجامع نهادي استانی و ستادي، مشارکت در تدوین برنامه راهبردي و سند دانشگاه کارآفرتهیأ(عضو 

.بوم کارآفرینی دانشگاهیچارچوب تبیین مسئله استقرار و توسعه زیست- 2نگاره

ترویج و 
رسانی برون

کارآفرینی

هاي معرفی فرهنگ و ارزش
کارآفرینانه در سطح دانشگاه 

اي هدف مختلف هتوانمندسازي کارآفرینانه گروه
علمی، کادر اداري، (دانشجویان، هیات

آموختگان...) از طریق آموزش، دانش
رسانی، مشاوره، رویدادهاي کارآفرینی و ... اطالع

همکاري برون 
دانشگاهی در 
ترویج فرهنگ 
کارآفرینی و 

و کارکسب 

مهندسی نهادي و 
بوم حکمروایی زیست
کارآفرینی: 

سیاستگذاري و 
ي سازشبکه

آموزش 
کارآفرینی

مهیاسازي کارآفرینانه دانشجویان 
(کارآفرینان بالقوه) از طریق آموزش

اي اعضاي هیات علمی براي توسعه حرفه
آموزش کارآفرینی در نقش آموزشگران 

پرورکارآفرین

توسعه برنامه 
درسی، 
محتوا، 

ها و روش
محیط 
آموزش 
کارآفرینی

در تعامل با 
بازار کار

سازي مفراه
منابع و 

هاي ظرفیت
نهادي براي 

آموزش 
کارآفرینی

پژوهش و فناوري 
در دانشگاه 

کارآفرین

مدیریت و سیاستگذاري پژوهش و 
فناوري با رویکرد نوآوري و 

کارآفرینی

توسعه ظرفیت راهبردي و ارتقاي کیفیت 
پژوهش و فناوري نوآورانه و کارآفرینانه

همکاري 
برون 

دانشگاهی 
نعت، با ص

هاي سازمان
دولتی و 

غیردولتی و 
برداران بهره

رسانش و 
برداري بهره

کاربردي و 
تجاري از 
تحقیقات 
دانشگاهی 

ساختار، 
تشکیالت و 

مدیریت دانشگاه 
(سازمان 
کارآفرین)

بازنگري و توسعه سازمان و 
تشکیالت کارآفرینی در دانشگاه 

بازنگري و تنظیم 
قوانین و مقررات 

ارآفرینیحامی ک

ریزيبرنامه
 ،
ریزبودجه

ي و 
تخصیص 

منابع

مدیریت 
کارآفرینانه 

منابع 
انسانی 
دانشگاه 

ترویج فرهنگ 
سازمانی کارآفرینانه 
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یک موقعیت عنوانبهبوم کارآفرینی دانشگاه مورد مطالعه توان نتیجه گرفت زیستگفته میهاي پیشگرفتن روایتبا در نظر
براي تشریح نمایاي آن ضروري است. براي استقرار هاآنمختلفی است که توجه به يهامؤلفهها، ابعاد و مند داراي الیهمسئله
ساختار تشکیالتی و مدیریت دانشگاه همانند یک سازمان کارآفرین توسعه یابد؛ این بوم کارآفرینی دانشگاه، الزم است زیست

ریزي، مهم مستلزم بازنگري و توسعه سازمان و تشکیالت کارآفرینی در دانشگاه، مدیریت کارآفرینانه منابع انسانی، برنامه
سازمانی کارآفرینانه و آمدي، ترویج فرهنگبخشی به منابع درسازي و تنوعریزي و تخصیص منابع با رویکرد بهینهبودجه

سازي چابک و شفاف است. آموزش کارآفرینی از جنبه فراهمصورتبهبازنگري و تنظیم قوانین و مقررات حامی کارآفرینی 
ل ها و محیط آموزش کارآفرینی در تعامآموزش کارآفرینی توسعه برنامه درسی، محتوا، روشهاي نهادي براي منابع و ظرفیت

پرور مناسب نیست و علمی براي آموزش کارآفرینی در نقش آموزشگران کارآفرینهیأتاي اعضاي با بازار کار، توسعه حرفه
پژوهش و گذاريیاستستواند به مهیاسازي کارآفرینانه دانشجویان (کارآفرینان بالقوه) منجر شود. مدیریت و بنابراین، نمی

آفرینانه برخوردار نبوده و توسعه ظرفیت راهبردي و ارتقاي کیفیت پژوهش و فناوري نوآورانه و فناوري از رویکرد نوآورانه و کار
برداري کاربردي و تجاري از تحقیقات دانشگاهی و همکاري برون دانشگاهی با کارآفرینانه صورت نگرفته و رسانش و بهره

رسانی کارآفرینی که ماهیت ی نیست. ترویج و برونبرداران در سطح مناسبهاي دولتی و غیردولتی و بهرهصنعت، سازمان
دانشگاهی در هاي کارآفرینانه در سطح دانشگاه، پیشبرد همکاري برون فرهنگی اجتماعی دارد در معرفی فرهنگ و ارزش

دانشجویان، همانند: (هاي هدف مختلف و کار و نیز توانمندسازي کارآفرینانه گروهترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب 
و اي، رویدادهاي کارآفرینی و خدمات مشاورهارائهرسانی، از طریق آموزش، اطالعآموختگان) دانشوعلمی، کادر اداريهیأت

.)1399زاده، شریفوزادهعبداهللا(نیازمند توجه و تقویت استنظایر آن
اندرکاران است که دانشگاه با سایر دستدهنده مواضعی هاي دوسویه نشانبراي تحلیل مسئله، پیکانشدهیمترسدر چارچوب 

دهنده نقاط یا مواضع تحویلسویه به سمت بیرون نیز نشانهاي یکبرد. پیکانبوم در تعامل به سر میحاضر در زیست
)Delivery point( دهد.میارائهاست که دانشگاه دستاوردي را به محیط پیرامون
با عالیم هاآنیستم، تالش بر این است تمام کنشگران اصلی و روابط بین در ترسیم تصویر غنی از یک س: تصویر غنی-

معمول، در مرکز تصویر غنی، کنشگر یا کنشگران اصلی که در اینجا طوربهگرافیکی و توضیحات الزم نشان داده شوند. 
ادر علمی، کادر اداري و دانشجویان دانشگاه مورد مطالعه است، قرار دارد. دانشگاه با چهار گروه بازیگر اصلی شامل مدیریت، ک

گیرد. درگاه و ساختار نوآوري شامل دفتر ارتباط با صنعت، مرکز رشد، مرکز کارآفرینی، کلینیک مادر تخصصی و شکل می
اند. سایر کنشگران بوم در دانشگاه مورد مطالعه شکل گرفتهبراي تسهیل ارتباط دانشگاه با سایر کنشگران زیستیعتطبخانه 
هاي خدمات حمایتی کشاورزي، دولتی، نهادهاي صنفی، شرکتهايهسه سطح یا الیه محلی یا استانی (شامل اداردر 

برداران و تولیدکنندگان، وکارهاي تجاري و صنایع کشاورزي، بهرهعلمی و دانشگاهی، پارك علم و فناوري، کسبمؤسسات
مؤسساته عتف، مجامع ستادي حوزه کشاورزي و منابع طبیعی، ها)، ملی (مجامع ستادي حوزهاي اجتماعی، خانوادهتشکل

تحقیقاتی و دانشگاهی خارجی) قرار مؤسساتالمللی و المللی (نهادهاي توسعه و اهداگر بینتحقیقاتی و دانشگاهی) و بین
خطوط شدهیمترسنگارهتواند رسمی یا غیررسمی بوده و پیوسته یا متناوب باشد. در اند. روابط بین کنشگران میگرفته
سویه را هاي یک طرفه با خطور پیوسته، روابط مستمر یکدهند، پیکانرا نشان مییوستهپیرغچین پیوندهاي متناوب و نقطه

دهنده روابط هستند. در خیلی از موارد نیز بین کنشگران خطوط ارتباطی دهند، خطوط بدون پیکان نیز فقط نشانبازتاب می
اي شماري از کنشگران بوم و فعالیت جزیرهبه معناي عدم استقرار شبکه نهادي اجتماعی کامل در زیستبرقرار نیست و این 

سازد. پیوند بین کنشگران جریان محتواي و مخدوش میمتأثربوم را تردید اثربخشی، سالمت و پایداري کل زیستاست که بی
هاي ، دانش علمی و فناوري، اعتبارات مالی، دستورالعملايمتفاوتی شامل اطالعات، خدمات آموزشی، ترویجی و مشاوره

پیوسته همانند گردش طوربهبایست دهد که می، اعتبارات مالی و تسهیالت نهادي و نظایر آن را نشان میسیاستی و برنامه
باشدتوأمانهمکاري تواند از نوع شراکت، هماهنگی، رقابت یا رقابت وخون در یک بدن، برقرار باشد. ماهیت این روابط می

.)3نگاره(
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بوم کارآفرینی دانشگاهتصویر غنی از مسئله پژوهش: زیست-3نگاره

,Customers/Clients, Actors, Transformation process, World View/Weltanschauung, Owner(تعریف عناصر کاتوو : تحلیل کاتوو-

Environmental constraints (دهد. موضوع مورد پژوهش حاضر، ارائهاي تعریف ریشهارائهمند را براي تواند شناختی چارچوبمی
کامل این هدف محقق نشده است. طوربههاي صورت گرفته هنوز بوم کارآفرینی دانشگاهی بود که با وجود تالشاستقرار زیست

در تحقیق و نیز اسناد مورد تحلیل رجوع کنندگانمشارکتبه نظرات شده است، ارائه1براي تعریف عناصر کاتوو که در جدول 
که در )Vision Statement, Mission Statement, Value Statement(انداز، رسالت و ارزشگانه چشمشده است. براي نمونه، از بیانیه سه

ینی و عناصر دیگر بهره گرفته شده است. مخاطبان بانداز یا جهانبرنامه راهبردي دانشگاه مورد مطالعه آمده، براي تعریف چشم
بوم دانشگاه کارآفرین متنوع و متعدد بوده و اندرکاران یک زیستهاي هدف دانشگاه و نیز کنشگران و دستیا ذینفعان یا گروه

گذاري ههاي سرمایاه در پی دارد. برخی کنشگران نظیر صندوقرا براي دانشگهاآناین واقعیت، چالش هماهنگی بین 
اند، در اینجا حضور ندارند.کارآفرینی معرفی شدهبومیستزپذیر که از عناصر اصلی یک مخاطره

بوم کارآفرینی دانشگاهزیستتحلیل کاتوو-1جدول 
تعریفعناصر

مشتري/ مخاطبان

برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزيبهره- 
یها و فرزندان جویاي تحصیل دانشگاهخانواده- 
وکارهاي تجاري و صنایع کشاورزيکسب- 
آموختگاندانش- 
هاي اجتماعی و صنفیتشکل- 
ربطيذها و ادارات دولتی سازمان- 
تحقیقاتی و دانشگاهیمؤسسات- 
کنندگان خدمات کارآفرینیعرضه- 
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1ادامه جدول 
تعریفعناصر

کنشگران
کشاورزي و منابع طبیعیگذاران حوزه عتف، و قانونگذارانیاستس- 
مدیران و کارشناسان اجرایی- 
اساتید- 
مدیران دانشگاهی- 
دانشجویان- 
آموختگاندانش- 
پژوهشگران و فناوران- 
مربیان، مشاوران، مروجان و منتورها- 
هارسانه- 
کارآفرینان- 
گذارانسرمایه- 
هاکارفرمایان و مدیران بنگاه- 

فرآیندها

سازي کنشگرانراهبردي و هماهنگگذاريیاستسیهو مهندسی نهادي براي توسعه کارآفرینی بر پاحکمروایی - 
بوماجتماعی متشکل از کنشگران زیست–دهی به شبکه نهادي شکل- 
آموزش کارآفرینانه براي پرورش کارآفرینان- 
هاي حاصلهسازي یافتهپژوهش فناورانه و تجاري- 
آپ) دانشگاهیهاي (استارتآفرینگیري نوحمایت از شکل- 
ترویج فرهنگ کارآفرینی- 
رسانی، منتورینگ و ...وکار شامل آموزش، مشاوره، اطالعارائه خدمات توانمندساز کارآفرینی و کسب- 
هاتسهیل تأمین منابع و تسهیم عادالنه منافع و ریسک- 
)و غیرهتوسعه متوازن بازار (کار، سرمایه و کاال- 
هاي رقابتیها و مزیته زیرساختتوسع- 
توسعه سطح فناوري پیشرفته- 
هاي ارزش کاال و خدماتتوسعه زنجیره- 

جهان
بینی

بوم نوآفرینی در استان گلستان براي تسهیل نوآفرینی در بخش کشاورزي و منابع طبیعی مبتنی بر استقرار زیست-
آموختگان و کارکنان) و نیز دانشجویان، اعضاي هیأت علمی، دانشهاي خالقانه و کارآفرینانه جامعه دانشگاهی (ایده

هاي صنعتی و تولیديفعاالن مرتبط در بخش
گیري محیطی پویا و با انگیزه براي حضور جامعه دانشگاهی و تشویق آنان به تفکر کارآفرینانه با رویکرد شکل-

)co working spaceراکی () در یک فضاي کار اشتteam workingویژه به تمرین کارگروهی (
هاي کارآفرینی، مسابقات آپی، جشنوارهمستمر رویدادهاي نوآفرینی در قالب رویدادهاي استارتیافتنیانجر-

هاي (دانشگاهی) در بخش کشاورزي و منابع طبیعی با جذب سرمایه آپپردازي و نظایر آن و حمایت از استارتایده
و تسهیل ورود به بازار

هاي تخصصی دانشگاهی در حوزه بخشی به نوآفرینی مبتنی بر ایدهیافتن فرآیندهاي تسهیل و شتابسامان -
"اجتماع نوآفرین"بوم کارآفرینی دانشگاه بسان یک کشاورزي و منابع طبیعی در قالب ایده زیست

دانشجویان) و جامعهرواج فرهنگ نوآفرینی و کارآفرینی در بین اجتماع دانشگاهی (اعم از اساتید، کارکنان و-
هاي ها از درون و برون دانشگاه مبتنی بر نوآوري باز در مسیر توسعه شرکتمستمر جریان ایدهشتاب گرفتن		-

و در نتیجه، تقویت زنجیره ارزش از ایده تا بازار در تعامل با پارك علم و فناوري استان و نهادهاي یانبندانش
مرتبط

اي، بازاریابی، کارگاهی، آزمایشگاهی، اداري و واگذاري فضاي آموزشی، مشاورهدر دسترس قرار گرفتن خدمات-
استقرار و تجهیزات اولیه مورد نیاز به نوآفرینان

آموختگانتوانمند شدن کارآفرینانه دانشجویان و دانش-
هابومبوم براي رقابت با سایر زیستبوم و زایش و توسعه برند زیستارتقاي ارزش زیست-
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1ادامه جدول 
تعریفعناصر

ک یا مالکان
مال

ربطيذوزارت عتف و نهادهاي ستادي -
، کمیته کارآفرینی و ...)یسهرئ(شوراي دانشگاه و هیأت ربطيذدانشگاه و مجامع -
معاونت علمی ریاست جمهوري و پارك علم و فناوري-
ها و مؤسسات مرجع استانی (استانداري)سازمان-
یافتهآموختگان تشکلاي دانشجویان و دانشهتشکل-
یافتهصنایع و بخش خصوصی تشکل-
یافتهگذاران و کارآفرینان تشکلسرمایه-
نهادهاي صنفی و مدنی نظیر انجمن کارآفرینان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي استان، نظام صنفی -

نظایر آنکشاورزي و 
هاي رسمیرسانه-

محیط پی
رامون و محدودیت

هاي آن

نبود برنامه و نقشه راهبردي براي توسعه کارآفرینی در استان-
وکارجویانه باال به پایین و دستوري در توسعه کسبرویکردهاي سیاستی مداخله-
نیافتگی بازار محصوالت کشاورزيتوسعه-
هاي دانشگاهکاهش کم و کیف ورودي-
وکارکارآفرینی و کسبهايزیرساختیافتگینتوسعه-
برداران کشاورزيبهرهویافتگی ضعیف تولیدکنندگان سامان-
مند نبودن بازار کار در استانسامان-
ضعف فرهنگ کارآفرینی در جامعه-
بوم پیرامونیپایین بودن جاذبه زیست-
هاي کارآفرینانه پذیر براي فعالیتدر دسترس نبودن سرمایه مخاطره-
پایگی مناسبات و فرآیندهاي تولید و عرضه و عدم تقاضا براي دانش و فناوري در استانمنبع-
کنندگان خدمات کارآفرینیعملکرد ضعیف نهادهاي واسط (پارك علم و فناوري) و عرضه-
وکار مبتنیقوانین و مقررات ناکارآمد براي تسریع فرایندهاي کسب-
گرایی و پراکندگی کنشگرانجزیره-
وکار در نبود پنجره واحد واقعیاندازي و توسعه کسببر بودن فرآیندهاي اداري راهعدد، نا روشن بودن و زمانت-

Rبراي دستیابی به Qرا از طریق Pاي از منظر چکلند بر مبناي این منطق که: سیستمی که تعریف ریشه: ايتعریف ریشهارائه- 

انداز اي با رجوع به تحلیل کاتوو، عناصر مورد نظر نظیر چشممعنی است که براي تعریف ریشهشود. این بدان میارائهدهد انجام می
انداز است و سایر عناصر در نظر گرفته که قرار است سیستم به آن دست یابد و فرآیندها که طریق و مسیر دستیابی به این چشم

بنابراین:،شود
Pرآفرینی دانشگاهی است.بوم کادر این تحقیق همان استقرار یک زیست
Q یا چگونگی رسیدن به ،Pبوم مورد نظر است. در این مورد، از آنجایی که قرار است دانشگاه محور و رکن اصلی این یا استقرار زیست

براي بوم باشد بنابراین، در ابتدا نیاز است خود در راستاي تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین تالش کند، سپس، نیازمند تالشزیست
جانبه با افزوده هاي دوست؟ در مرحله بعد، همکارياهاآنجانبه با بوم و برقراري همکاري دوده زیستیافتن کنشگران دیگر در محدو

د آموزش، نهاي تخصصی موضوعی همانهاي چندگانه در زمینهگیرد. این همکاريشدن کنشگران دیگر به چندجانبه شکل می
شود. در این مرحله، دانشگاه در نقش یک مهندسی هاي همکاري میگیري خوشهظایر آن موجب شکلتوسعه و انتقال فناوري و ن

، هاآنشدن هاي مختلف پرداخته و با یکپارچههاي راهبردي بین کنشگران خوشهانداز، برنامه کار، سیاستنهادي به تعریف چشم
آید.میبه وجوددانشگاه یهبر پاینیکارآفربوم شاکله زیست

Rوکارهاي نوپاي دایرشده در بخش یافته، کسببوم کارآفرینی دانشگاه شامل: کارآفرینان پرورشدستاوردهاي استقرار زیست
گذاري مولد، ارتقاي سطح فناوري و بنیان، توسعه زنجیره ارزش کاال و خدمات، افزایش سرمایههاي دانشکشاورزي، استقرار شرکت
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وري بوم، افزایش ثمربخشی و بهرهیش سطح رفاه و تولید ثروت در منطقه، ارتقاي برند و جذابیت زیستنوآوري در اقتصاد منطقه، افزا
شود.تحقیقات دانشگاهی، توسعه بازار، ارتقاي امنیت غذایی و تسریع دستیابی به کشاورزي پایدار و نظایر آن را شامل می

نمود:ارائهن توااي زیر را میبر اساس تفسیر صورت گرفته، تعریف ریشه
بوم کارآفرینی و نوآفرینی در استان گلستان با محوریت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان براي تسهیل استقرار زیست

هیأتهاي خالقانه و کارآفرینانه جامعه دانشگاهی (دانشجویان، اعضاي نوآفرینی در بخش کشاورزي و منابع طبیعی مبتنی بر ایده
موجب "اجتماع نوآفرین"هاي صنعتی و تولیدي بسان یک آموختگان و کارکنان) و نیز فعاالن مرتبط در بخشعلمی، دانش

گیري سازي کنشگران و شکلراهبردي و هماهنگگذاريیاستسیهبر پاحکمروایی و مهندسی نهادي براي توسعه کارآفرینی 
آنان به تفکر کارآفرینانه با رویکرد ویژه به کارگروهی در یک فضاي کار محیطی پویا و با انگیزه براي حضور جامعه دانشگاهی و تشویق

هاي کارآفرینی، مسابقات آپی، جشنوارهشود و جریان مستمري از رویدادهاي نوآفرینی در قالب رویدادهاي استارتاشتراکی می
منابع طبیعی با جذب سرمایه و تسهیل ورود به هاي (دانشگاهی) در بخش کشاورزي وآپپردازي و نظایر آن و حمایت از استارتایده

کند و با رواج فرهنگ نوآفرینی و کارآفرینی در بین جامعه (اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان) و جامعه و بازار را برقرار می
بنیان و در نتیجه، تقویت انشهاي دها از درون و برون دانشگاه مبتنی بر نوآوري باز در مسیر توسعه شرکتدهی به جریان ایدهشتاب

زنجیره ارزش از ایده تا بازار در تعامل با پارك علم و فناوري استان و نهادهاي مرتبط و در دسترس قرار گرفتن خدمات آموزشی، 
تأمینتسهیل اي، بازاریابی، کارگاهی، آزمایشگاهی، اداري و واگذاري فضاي استقرار و تجهیزات اولیه مورد نیاز به نوآفرینان،مشاوره

آموختگان، توسعه متوازن بازار وکار به توانمند شدن کارآفرینانه دانشجویان و دانشهاي کسبمنابع و تسهیم عادالنه منافع و ریسک
ي هاها مبتنی بر مزیتبومبوم براي رقابت با سایر زیستبوم و زایش و توسعه برند زیست(کار، سرمایه و کاال...)، ارتقاي ارزش زیست

کند.رقابتی کمک می
بوم تگام کلیدي بوده است. در گام نخست، چارچوب سیاستی براي پیشبرد زیسدواین مرحله شامل : مقایسه مدل با دنیاي واقعی- 

دانشگاه کارآفرین در چهار محور: (الف) ساختار، تشکیالت و مدیریت در دانشگاه کارآفرین (ب) پژوهش و فناوري در دانشگاه 
رسانی در دانشگاه کارآفرین تدوین شده است. این چهار محور، از (ج) آموزش در دانشگاه کارآفرین (د) ترویج و برونکارآفرین

بوم دانشگاه کارآفرین مورد ، برنامه عملیاتی براي تحقق زیستدومدر گام در مرحله اول برگرفته شده است.شدهیانبچارچوب مسئله 
مستندات برحسببراي پیشبرد تغییرات در دنیاي واقعی شدهبینییشپ، وضعیت اقدامات 2ر جدول ارزیابی قرار گرفت. در ستون آخ

موجود و نیز ارزیابی تیم تحقیق مشخص شده است.

)1397زاده و همکاران، (شریفبوم دانشگاه کارآفرینارزیابی تحقق زیست-2جدول 
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بعد ساختار، تشکیالت و مدیریت
+شرح وظایف مرکز کارآفرینی در کمیته کارآفرینیوین و شفافتعیین جایگاه ساختاري و تد

-نیروي کارشناسی براي مرکز کارآفرینیدو نفرکمدستتخصیص 
±به کارآفرینیپژوهشتخصیص یک روز از هفته 

سازي حیطه کاري مرکز کارآفرینی، کلینیک مادرتخصصی، مرکز رشد قالب نشست شفاف
±گزارش به کمیته کارآفرینیارائهمشترك در معاونت پژوهش و فناوري و 

±کز کارآفرینی دانشگاه در کمیته کارآفرینیتعریف و تصویب آرم مر
با موضوع ترویج و آگاهی بخشی در مورد بنربا تهیه و نصب منظم پوستر و یطیمحیغاتتبل

±کارآفرینی با همکاري معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در طی سال
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بعد ساختار، تشکیالت و مدیریت
هاي کارآفرینی دانشگاه در روز معارفه با ها و برنامهوارد با ظرفیتآشناسازي دانشجویان تازه

±ونت دانشجوییهمکاري معا
عملیاتی نمودن دفتر مشاوره و هدایت شغلی دانشجویان با حضور کارشناسان اداره کار، فنی و 

-ی و غیرهمهندسنظاماي، حرفه

و با تجربه در امور کارآفرینی و مندعالقهشناسایی و دعوت از اعضاي هیأت علمی و مدیران 
+کارآفرینیتشکیل کارگروه مشاوران ذیل کمیته 

توأمدر راهبرد دانشگاه یتمأمورتداوم حمایت مدیریت دانشگاه از توسعه کارآفرینی با تلفیق این 
±یافتهیصتخصبا افزایش بودجه و اعتبارات 

توسط مرکز کارآفرینی در شدهینتدوهاي کارآفرینانه پاالیش، تصویب و تلفیق نشانگرهاي فعالیت
+در جلسات کمیته کارآفرینیقالب فرم گرنت 

-سازي الگوي سازمان کارآفرین براي دانشگاه کارآفرینطراحی و پیاده
ارج دانشگاه توسط واحد مشترك با خيهانامهتفاهمعملیاتی نمودن و ارائه گزارش دستاورد همه 

-کمیته کارآفرینی دانشگاهمربوطه در

+ايشغلی با همکاري فنی و حرفهایجاد مرکز آموزش و مشاوره 
هاي کارآفرینانه دانشگاه با همکاري بنیاد مردمی دانشگاه با تشکیل صندوق تأمین مالی فعالیت

-هماهنگی کمیته کارآفرینی

±تشکیل تعاونی دانشجویان با همکاري اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان
هاي کارآفرینانه در مرکز کارآفرینی دانشگاه زیر نظر ماهنگی کلیه فعالیتسازي و تمرکز هیکپارچه

+کمیته کارآفرینی

بخشی به جذب اعضاي هیأت علمی با تجربه یا تعریف و تلفیق نشانگرهاي نمایا براي اولویت
-هاي مختلفتخصص کارآفرینی در رشته

-کارآفرینانه در کارپوشه ترفیع اعضاي هیأت علمیهاي تدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهاي فعالیت
-هاي کارآفرینانه در فرم ارتقا کارکنانتدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهاي فعالیت

-هاي کارآفرینانه در فرم مصاحبه متقاضیان دوره دکتريتدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهاي فعالیت
درصدي منابع 15به منابع درآمدي دانشگاه با ظرفیت تأمین یخشبتنوعتعریف و تدوین برنامه 

-در کمیته کارآفرینیاي توسط معاونت اداري مالی و توسعه منابع و طرح آن بودجه

-پیگیري تصویب سند دانشگاه کارآفرین در وزارتخانه به نام دانشگاه و جذب بودجه براي اجراي آن
-فضاي کسب و کارآفرینی در کشاورزي و منابع طبیعیشناسییبآسبرگزاري نشست استانی 

کار کشاورزي و منابع طبیعی استان با همکاري نهادهاي تدوین طرح ساماندهی فضاي کسب و
-گري دانشگاهو استانداري و مجريربطيذ

-ونمایی سندبرگزاري نشست درون دانشگاهی بازاندیشی سند دانشگاه کارآفرین در سالروز ر
±غیرهها و معرفی عملکرد دانشگاه در حوزه کارآفرینی در هفته کارآفرینی با نصب بنر، مصاحبه با رسانه

کار کم دو عنوان کارگاه آموزشی مرتبط با مباحث کارآفرینی و توسعه کسب وتعریف و برگزاري دست
±با همکاري مرکز کارآفرینیدر دانشگاه براي کارکنان توسط مدیریت امور اداري

+انتخاب دانشجو/ عضو هیأت علمی کارآفرین برترنامهیوهتصویب ش
+انتخاب، معرفی و تشویق دانشجو/ اعضاي هیأت علمی/ گروه/ دانشکده/ مدیریت کارآفرین در دانشگاه
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بعد ساختار، تشکیالت و مدیریت
+گاه دانشگاه با همکاري روابط عمومیتنظیم اخبار و رویدادهاي کارآفرینانه از طریق نشریه داخلی / وب

عنوان منابع کار از نمایشگاه کتاب بهعنوان کتاب مرتبط با کارآفرینی و کسب و15خرید ساالنه 
-ايکتابخانه

ها در پیشخوان کتابخانه دانشگاه براي وکار و ارائه آنآبونمان نشریات مرتبط با کارآفرینی و کسب
-کنندگانهمطالعه مراجع

صورت تیمی در کمیته یبانی از کسب و کارآفرینی دانشجویان بهپشتنامهیوهتدوین و تصویب ش
+کارآفرینی

هاي کسب و کارآفرینی با عنوان کسب و کار مورد نظر از سوي اعالم مستمر فضاها و ظرفیت
±ها به مرکز کارآفرینیدانشکده

ها و کارآفرینی در دانشکدهوتعریف و نصب تابلو براي فضاهاي کسب و کار تحت عنوان ایستگاه کسب
±واحدهاي مختلف

کار دانشجویی هاي کسب وبه تیمشدهییوکارهاي شناسادرصد فضاهاي کسب90کم واگذاري دست
-توسط واحدهاي مربوطه

مربوطه در هر نیمسال نامهیوهکار دانشجویی در هر گروه طبق شکم یک تیم کسب ودستياندازراه
±درس کارآفرینی)(در قالب

دعوت و نشست عمومی در هر دانشکده با حضور یک کارآفرین موفق در حیطه تخصصی آن دانشکده 
±در هر نیمسال (در قالب درس کارآفرینی)

وکارهاي کارآفرین براي دانشجویان/ هیأت علمی در هر دانشکده کم یک بازدید از کسببرگزاري دست
+قالب درس کارآفرینی)در هر نیمسال (در

هاي کسب و کار دانشجویی/ تعاونی دانشجویان توسط هاي قابل انجام به تیمواگذاري فعالیت
-هاي مختلفمدیریت

±کارآفرینی در خوایگاه دخترانهسایت کسب ويسازتجهیز و آماده
+کارآفرینی دانشگاهاولیه پارك کسب ويسازآمادهتجهیز و 

برگزاري یک نشست عمومی در هر نیمسال در هر دانشکده با موضوع کسب و کارآفرینی با حضور 
- کارکنان، اعضاي هیأت علمی و دانشجویان

هاي کارآفرینانه هر واحد در تخصیص بودجه به آن واحد از سال مالی در نظر گرفتن شاخص فعالیت
- آتی

کارآفرینی در طی سال تحصیلی در وزشی/ سخنرانی با موضوع کسب وبرگزاري فصلی یک کارگاه آم
ساعات فرهنگی براي اساتید توسط معاونت فرهنگی با همکاري مرکز کارآفرینی با موضوع تدریس 

و مشابه آنکارآفرینانه، مدیریت کسب و کار
±

- هدر نظر گرفتن عملکرد و برنامه کارآفرینانه در انتخاب مدیران دانشگا
تحقق سند دانشگاه کارآفرین با ارائه گزارش برحسبارزیابی عملکرد ساالنه مدیران واحدهاي مختلف 

- هاعملکرد مستند از سوي آن

هاي تحقیقاتی و انتشار کتاب در حوزه کسب و کارآفرینی در دانشگاه با تخصیص حمایت ویژه از طرح
- اعتبار ویژه
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بعد پژوهش و فناوري
±ه پژوهشهاي کارآفرینی واحدهاي مختلف در نمایشگاه هفتنمایش دستاوردها و ظرفیت

- انتخاب غرفه کارآفرین در نمایشگاه هفته پژوهش
تشکیل بانک ایده با همکاري مشترك مرکز کارآفرینی، کلینیک مادر تخصصی و مرکز رشد واحدهاي 

- فناور

±هاي همکار (در هفته پژوهش)دایر نمودن فن بازار ساالنه دانشگاه و مؤسسات/ شرکت
کشاورزي و منابع طبیعی استان از سوي مرکز رشد واحدهاي فناور با همکاري یودن فن بازار دائمدایر نم

- خارج دانشگاهربطيمؤسسات ذ

±مالکیت فکري در دانشگاهنامهییناجرایی نمودن و بازنگري آ
وري استان توأم با ارائه عملیاتی نمودن همکاري دانشگاه (مرکز رشد واحدهاي فناور) با پارك علم و فنا

±گزارش
±در کلینیک مادر تخصصیشدهیفهاي تعرگیري همه کارگروهفرآیند شکلیلتکم

هاي هاي آموزشی در قالب کارگروهتنظیم و بازنگري برنامه ارائه خدمات فنی علمی (شرح خدمات) گروه
- مستقر در کلینیک

±ي کارآفرینی واحدهاي مختلف در نمایشگاه هفته پژوهشهانمایش دستاوردها و ظرفیت
مرکز رشد واحدهاي یرمجموعهفناور دانشگاه زیانبنافزایش ده درصدي ساالنه استقرار واحدهاي دانش

- فناور

هاي دانشگاه در حوزه عمرانی، زیرساختی و پژوهشی هاي و طرحارائه توجیه کارآفرینانه براي همه پروژه
- عنوان یک پیوستبه

- ها و خرید تجهیزات در حوزه پژوهش و فناوري داراي توجیه کارآفرینانهبخشی به توسعه زیرساختاولویت
المللی نظیر خوارزمی، هاي ملی و بیندر جشنوارهیانبنگزینش و معرفی دستاوردهاي فناوران و دانش

±و غیرهشیخ بهایی
منظوربهها و مقررات جاري در حوزه پژوهش و فناوري بر نظرخواهی جمعی رویهبازنگري مبتنی

±تسهیل اقدامات کارآفرینانه
تداوم تسهیل حضور اعضاي هیأت علمی در کارگروه و مجامع پژوهش و فناوري در سطوح استانی و 

+ملی

سازي و کارآفرینی با افزودن تجاريشناسایی و حمایت ویژه از تحقیقات دانشجویی داراي پتانسیل 
-وعویژه براي این موضاعتبارها همراه با تعریف پیوست توجیه کارآفرینانه به پروپوزال

-هاي آموزشی در روز فناوريالمللی در هر یک گروههاي فناوري ملی و بینمعرفی آخرین پیشرفت
وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی و تلفیق آن در برنامه منظور شناسایی نیازهاي دانش و فنامطالعه به

-هاي مختلفها و دانشکدهپژوهشی ساالنه دانشگاه در گروه

گذاري مشترك فناورانه با بخش خصوصی و نامه رایزنان فناوري براي تسهیل سرمایهعملیاتی نمودن شیوه
±ویژهیازعمومی با اعطاي امت

-شده خارج دانشگاه در هرسالاالنه بودجه تحقیقاتی جذبدرصدي س10افزایش 
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بعد پژوهش و فناوري
-هاي خصوصی فعالتشکیل مجمع همکاران فناوري خارج دانشگاه از بین شرکت

±ها با همکاري روابط عمومیها/ دستاوردهاي فناوري دانشگاه از طریق رسانهمعرفی منظم ظرفیت
حصوالت و برداري از برند یا نشان تجاري در فروش و عرضه مانجام تمهیدات الزم براي معرفی و بهره

-خدمات دانشگاه به بازار

کار دانشگاهی اعضاي هیأت علمی گذراننده فرصت مطالعاتی هاي کارآفرینی و کسب والزام معرفی آموزه
-در قالب سخنرانی در قالب یک نشست در هر نیمسال

±تعاونی تحقیقاتی در سطح دانشگاهیريگسازي براي شکلزمینه
-هاي همگرا در کشاورزي و منابع طبیعینگر در توسعه فناوريگذاري آیندهسرمایهتهیه طرح 

ها و مؤسسات سازي براي اجراي اقدامات مشترك در حوزه دانش و فناوري با دانشگاهیابی و زمینهزمینه
±المللیبین

هاي مللی توسط مدیریت همکاريالهاي دانشگاه از مؤسسات بینرایزنی براي جذب اعتبار براي پروژه
±المللی دانشگاهعلمی بین

-وکارهاي دانشجویی از طریق کلینیک مادر تخصصیتسهیل عرضه و فروش محصوالت کسب
بعد آموزش

تدوین و ابالغ یک طرح درس استاندارد براي درس کارآفرینی و ارائه آن براي دانشجویان مقاطع مختلف با 
+ي مرکز کارآفرینیهمکار

-تدوین راهنماي تدریس کارآفرینانه براي آموزشگران دانشگاه
±جدیدیژهوبرگزاري کارگاه آموزش و تدریس کارآفرینانه در هرسال تحصیلی براي اعضاي هیأت علمی به

کار در ه طرح کسب وائارادارات) با يجاکارهاي کشاورزي (بهتسهیل گذراندن دوره کارآموزي در کسب و
±درصد کارآموزان در سال اول)70پایان دوره (شمول حداقل 

هاي مختلف به دانشجویان جدیدالورود کار) در رشتههاي شغلی و ملزومات کسب ومعرفی بازار (فرصت
±هاي آموزشیتوسط گروه

دروس يجابهبا ارائه گزارش توأمو کار کسب ياندازراهکار / تسهیل امکان گذراندن تجربه کسب و
-عملیاتی همانند پروژه

±آموختگان دانشگاه)دانشگاه (تشکیل بانک اطالعات شغلی دانشآموختگاندانشرصد و پیگیري شغلی 
-هاي ادواري ساالنهبا نشستتوأمآموختگان کارآفرین دانشگاه تشکیل مجمع/ باشگاه دانش

-و تلفیق معیارهاي تدریس کارآفرینانه در فرم ارزیابی کیفیت تدریستعریف 
هاي مختلف هاي درسی رشتهو کار در برنامههاي کارآفرینی و موضوعات کسب گنجاندن صالحیت

-کشاورزي متناسب با نیاز بازار کار در هنگام بازنگري دروس

پردازي، تفکر انتقادي و کار هاي حل مسئله، ایدهکنیکهاي تدریس خالقانه چندگانه (تگنجاندن روش
-هاي جدید یا بازنگري شده) در طرح درسو همانند آنتیمی

-شناسایی و معرفی ابتکارات آموزشی در زمینه تدریس کارآفرینانه و آموزش کسب و کار
هاي عملی با رویکرد موزشبر آیدطراحی و استقرار سازوکار جامع تضمین کیفیت آموزشی با تأک

-افزاییمهارت

±دروس عملییژهوهاي آموزشی و فناوري براي ارتقاي کیفیت تدریس بهتقویت زیرساخت
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بعد آموزش
اندازي آموختگان در راهالزام ارائه توجیه مستدل بازار کار و ظرفیت کارآفرینی و خوداشتغالی دانش

±هاي جدیدها و رشتهگرایش
و جهت سخنرانی، تدریس و انتقال عنوان آموزشگر مدعگیري از کارآفرینان موفق بهتسهیل و ترغیب بهره

±ها و ترغیب و راهنمایی دانشجویان در دروس مختلفآموزه
محور ریزي درسی و آموزشی پودمانی و شایستهگیري از الگوهاي جدید برنامهتسهیل و ترغیب بهره

)CBTها) در تعریف و بازنگري دروس و رشته-

و کار با هماهنگی از ورود به دانشگاه در زمینه کارآفرینی و کسب توجیه شغلی و کاري دانشجویان قبل
±هاگیري از رسانهآموزش و پرورش و با بهره

-جایگزینی ارزشیابی قابلیت محور با ارزشیابی متعارف در دروس مختلف
هاي ها در پروژهدهی آنهاي پژوهشی و فناوري دانشجویان با مشارکتترغیب و تسهیل ارتقاي قابلیت

±تحقیقاتی اعضاي هیأت علمی با تعریف سازوکار انگیزشی مناسب
-ربطيذيهااجراي مؤثر دوره کارورزي با همکاري سامانه

-گیري در حوزه آموزشیدعوت از متخصصان آموزش کارآفرینی در جلسات تصمیم
-اندازي آنکشاورزي و پیگیري راهتدوین برنامه درسی رشته کارآفرینی در خدمات 

هاي جدید شامل مدیریت کسب و کارهاي کشاورزي و منابع طبیعی، ترویج کارآفرینی در تعریف رشته
±نظایر آنکشاورزي، کارآفرینی فناورانه در کشاورزي و منابع طبیعی و

-کاراي مرتبط با کارآفرینی و کسب وه/ رشتهايرشتهینیابی براي دایر نمودن گروه آموزشی بزمینه
مشارکت مؤثر در ساماندهی و تقویت بانک جامع اطالعات مشاغل و بازار کار کشور در قالب طرح ملی 

-)LMISسامانه یکپارچه اطالعات بازار کار (

به متقاضیان خارج هاي کارآفرینانه هاي آزاد در سطح دانشگاه براي ارائه آموزشدایر نمودن واحد آموزش
-دانشگاه

-هاي منجر به کارآفرینی در هنگام ارزیابی با بازنگري فرم ارزیابیها/ رسالهنامهافزایش امتیاز پایان
رسانیبعد ترویج و برون

شناسی فرهنگی کارآفرینی، کار شایسته و اشتغال مولد در هاي تحقیقاتی آسیبتعریف و انجام پروژه
-طح دانشگاه و جامعهس

گنجاندن محتوي آموزشی مربوط به اخالق کارآفرینی و کسب کار، تجارت عادالنه، کارآفرینی سبز و 
-وکارپایدار در سرفصل دروس کارآفرینی و کسب

±برنامهفوقهاي تقویت انجمن علمی کارآفرینی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق فعالیت
هاي کارآفرینی و کسب و کار در سطح دانشگاه با هاي اجتماعی در انتشار پیامگیري از شبکهبهره

±همکاري روابط عمومی
در سطح دانشگاه با محوریت همکاري مشترك مرکز رشد، کلینیک start-up weekendبرگزاري 

±مادرتخصصی و مرکز کارآفرینی دانشگاه
چه دانشجویی براي عرضه محصوالت دانشجویان با امکان دسترسی متقاضیان و دایر نمودن بازار

هاي فرهنگی اجتماعی، دانشجویی و کلینیک مشتریان خارج دانشگاه با همکاري معاونت
مادرتخصصی و مرکز کارآفرینی

+

هاي یمکار دانشجویی در قالب تها به امور کسب وتداوم تخصیص فضاي مناسب موجود در خوابگاه
±وکار با محوریت معاونت دانشجویی و همکاري مرکز کارآفرینیکسب
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رسانید ترویج و برونبع
ظرفیتی براي ممارست کارآفرینی جمعی اجتماعی در بین عنوانبهگیري از اردوهاي جهادي بهره

-ربطيذيهاسازماندانشجویان با همکاري 

±کارآفرینی دانشجویانهاي کسب وترغیب مشاوران فرهنگی به حمایت از فعالیت
-با عنوان جام کارآفرینی در دانشگاهبرگزاري مسابقه ورزشی 

یک کمدستهاي خالقیت (با انجام بازيتوأموکارهاي کشاورزي دعوت از مدارس براي معرفی کسب
-مورد در هر نیمسال)

هاي هنري همانند تئاتر، پخش شادي با موضوع دورهمی کارآفرینانه با تلفیق برنامهبرگزاري جنگ
گویی کارآفرینان و نظایر آن به قصد تلطیف فضاي گویی و خاطرهیده فوري، روایتفیلم، مسابقه ا

ذهنی و روحی و روانی دانشجویان در خصوص مسئله چالشی اشتغال و بیکاري
-

شده شامل: (الف) وضعیت مشروط یا بینیخالصه شده است، سه حالت براي اقدامات پیش3طور که در جدول همان
مبین عدم تحقق کامل یا عدم پیوستگی یا تداوم اجراي اقدامات؛ (ب) عدم تحقق اقدامات و (ج) تحقق کامل کهخاکستري

اقدامات است. بیشترین درصد تحقق اقدامات، در بعد ساختار، تشکیالت و مدیریت و کمترین درصد تحقق در بعد پژوهش و 
در بعد آموزش و کمترین درصد عدم تحقق در بعد ساختار، فناوري صورت گرفته است. بیشترین درصد عدم تحقق اقدامات، 

تشکیالت و مدیریت صورت گرفته است. بیشترین درصد تحقق مشروط اقدامات، در دو بعد پژوهش و فناوري و ترویج و 
رسانی و کمترین درصد تحقق ناکامل در بعد ساختار، تشکیالت و مدیریت رخ داده است.برون

بوم دانشگاه کارآفرینپیشرفت در مسیر تحقق زیستارزیابی وضعیت-3جدول 

بعد
وضعیتهامؤلفه

±تحقق: عدم تحقق- : تحقق ناکامل یا ناپیوسته :+
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

153221451123ساختار، تشکیالت و مدیریتساختاري

کارکردي

1343175513پژوهش و فناوري
1035176114زشآمو

54265018رسانیترویج و برون
433661521412جمع

گیري و پیشنهادهانتیجه
شناسایی و تعیین تغییرات مورد نیاز و اقدام براي ”و معادل مرحله این گام در این تحقیق از ماهیتی بازاندیشانه برخوردار بوده 

,Checkland(استهاي نرم امانهشناسی سدر فرآیند روش“بهبود شرایط 1981, . براي این منظور، مباحث مراحل )2000
تفسیري و انتقادي مرور شده و صورتبهبوم دانشگاه کارآفرین پیشین و نیز شواهد موجود از پیشبرد استقرار زیست

ها یا عدم درك مشترك نظري و ها (ناشی از بدفهمیاي از داممجموعهشاملزیر،گیري حاصل در قالب چندین فرازنتیجه
:)1397زاده و همکاران، (شریفخالصه شده است هاي اجرایی و عملی) ها (بازتاب مشکالت و محدودیتمفهومی) و چالش
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در بین دانشگاهیان)Entrepreneurial mentality(دهی ذهنیت کارآفرینانهچالش شکل-
چالش برانگیختن تقاضا براي کارآفرینی-
دانشگاهی براي راهبري فراگیر کارآفرینیتوسعه ساختار درونچالش -
دانشگاهی براي پیشبرد کارآفرینیاي برونهاي شبکهبخشی کارکردي به همکارچالش تنوع-
:From KAP Model(وکاربه الگوي دانش، نگرش، تمرین کسبچالش گذر از الگوي مرسوم دانش، نگرش و تمرین-

Knowledge, Attitude, and Practice to KAEP Model: Knowledge, Attitudes, and Enterprise Practice(
هاي تحصیالت تکمیلیدهی کارآفرینانه پژوهشچالش جهت-
دام تخصص موضوعی-
کارآفرینی دانشجویانودام انتظار درآمدزایی از فعالیت کسب-
برداري موجی از ابتکارات موفق کارآفرینانهخطر کپی-
)سازي شور کارآفرینینهادینه(گرایی در دانشگاهچالش حفظ موج اولیه کارآفرین-

)Academic Entreocracy(ساالري دانشگاهیدام کارآفرینتجربه الزم است به بنا برگفته، پیشفراسوي فرازهاي هشدارآمیز 
بیش از حد بر کارآفرینی در یدتأکاست.هادانشگاهدر گراییخطر بروز بعد تاریک کارآفرینینیز اشاره شود. این دام بازتاب 

و مدیران براي گذار نسلی به دانشگاه کارآفرین گذارانیاستسهاي حمایتی دانشگاهی که از شور و اشتیاق ها و برنامهسیاست
و شودي مرتبط ناشی میهاگرایانه کامل از ملزومات و چالشمندي از منافع نهادي و یا تبلیغاتی حاصله بدون درك واقعو بهره

بروز "ال و آرمانی یک کنشگر دانشگاهیایدهتیپ"بسان "کارآفرین دانشگاهی"گونه به اي و قهرماندر قالب دید اسطوره
شود، وضعیتی را شکل منجر میهاآنپوشی از عوارض و عواقب فعالیت کند و بر صدرنشستن کارآفرینان دانشگاهی و چشممی

ئولوژیکی و آرمانی بر توان نام نهاد. برخی از مدیران دانشگاهی با تکیه ایدساالري دانشگاهی میارآفرینداده که به آن ک
گرایی را کارآفرینیگاه))Enterpoly(ساالريیا کارآفرینی)Entrepreneurialism(گراییکارآفرینی (در قالب کارآفرینی

پردازند. این من دانشگاه در نظر گرفته و به همه ابعاد و پیامدهاي آن نمیً مزبعضامسائلحلی تمام عیار براي حل همه راه
هاي پیشین دانشگاهی و در مورد پژوهشگر نمونه دانشگاهی یا فناور برتر دانشگاهی نیز تجربه، پیشتر در تالش براي گذار نسل

و نشانگرهاي کمی بروندادگرا و نه لزوماً ها از کارآفرینان دانشگاهی طبق شاخصیارعتمامرخ داده است. حمایت ینوعبه
-Pseud(کارآفرینانه یا کارآفرینی کاذب شدههاي شبههاي کارآفرینی و فعالیتگیري حبابپیامدگرا موجب شکل

entrepreneurship(نظیر تخصیصدانشگاهدرانهکارآفرینهاي دارنده ویژگینصیب افراد اي را و امتیازهاي ویژه) ها نموده است
گیرندگان و مدیران حوزه بنیان در مراکز رشد دانشگاهی). تصمیمهاي دانشاندازي شرکتتسهیالت و اعتبارات مالی براي راه

بوم کارآفرینی دانشگاهی که فرآیندي تدریجی و گیري و تکامل زیستبسترسازي براي شکليجابهعلوم، تحقیقات و فناوري 
دهی افراطی به اند. اهمیتمشغول شدههاي کارآفرینانه دلگونه برخی فعالیتقارچگیري دوپینگی وبر است به شکلزمان

که کارکردهاي آموزش؛ پژوهش و ترویج گونهینبدشود؛ کارکردي میعدالتییبهاي کارآفرینی دانشگاهی موجب بروز فعالیت
د نمود. برخی از دانشگاهیان به بهانه کارآفرینی، زمان افت خواهمروربههاآنمهري قرار گرفته و در نتیجه، کیفیت مورد بی

گذرانند. در نبود کارکردها و وظایف معمول خود در زمینه آموزش و پژوهش را فروکاسته و یا زمان کمتري را در دانشگاه می
علمی که در تهیأهاي کارآفرینانه اعضاي از فعالیت)Academic Royalty(یک سازوکار نظارتی قوي براي اخذ سهم دانشگاه

هاي تحقیقاتی سفارشی به نام باالسري معروف است، موجب شده هاي پژوهشی مشترك با خارج دانشگاه یا طرحمورد فعالیت
تردید بدون سهیم نمودن دانشگاه، از وکار خارج دانشگاه به درآمدزایی مشغول باشند و بیاندازي کسببرخی دانشگاهیان با راه

انشگاه (همانند اعتبار دانشگاه، دانش صریح و ضمنی یا فناوري دانشگاهی، زمان و نظایر آن) منابع مادي و معنوي د
دانشگاهی است و از )Spin out(زاديکار انشعابی برونوبرداري کنند. در حالی که چنین اقداماتی مبین نوعی کسببهره

اي نشانگر نوعی فرار زیرکانه کارآفرینان شد. چنین رویهبایست دانشگاه در منافع حاصله سهیم بالحاظ اخالقی و قانونی می
هاي نوآورانه برداري انحصاري از ایدهاي و حقوقی واقعی است. لزوم حفظ محرمانگی براي بهرههاي حرفهدانشگاهی از مسئولیت

مانعی براي تسهیم و هاي کارآفرینی دانشگاهی سازي مرسوم در فعالیتو دانش و فناوري دانشگاهی در فرآیندهاي تجاري
ترویج علم در قالب آموزش، ترویج و انتشارات علمی است. در مواردي هم کارآفرینان دانشگاهی که بعضاً ممکن است در نتیجه 
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مختلف یلبه دالزمان، مروربهتجربه دانشگاهی به آموزشگر، پژوهشگر یا فناور دانشگاهی مجرب و با کیفیتی بدل شده باشند، 
اي که معیشت در دورهیژهوبهبندهاي ضوابط دانشگاهی (استقالل کاري) و یا کسب منافع مادي ویی از قیدجمله رهااز 

وکار مشغول شوند. تمام عیار به کسبطوربهکامل از حرفه دانشگاهی کناره گرفته و طوربهبخش نیست، دانشگاهیان رضایت
عنوانبهگرایی دانشگاهی رخ خواهد نمود. آیند کارآفرینپیعنوانبهدر این صورت، نوعی خروج سرمایه انسانی از دانشگاه 

اي و اخالق علمی براي پیشگیري از برخی ابعاد تاریک کار در کنار اخالق حرفهوهاي اخالق کسبحل، ترویج ارزشراه
ریف و به رسمیت شناختن شدن کارکردي و تعرسد. همچنین، تفکیک و تخصصیگرایی دانشگاهی مناسب به نظر میکارآفرین

شدن حول کارکرد اي دانشگاهی متناسب با کارکرد اختصاصی، شامل آموزشگر یا مدرس دانشگاهی (تخصصیهاي حرفهتیپ
شدن حول کارکرد پژوهش و فناوري) و کارآفرین دانشگاهی تدریس و آموزش)، پژوهشگر و فناور دانشگاهی (تخصصی

علمی هیأتاي اعضاي دانشگاهی) و اعمال آن در فرآیند جذب و ارتقاي حرفهشدن حول کارکرد کارآفرینی (تخصصی
آور کارکرد کارآفرینی دانشگاهی با سایر کارکردها پیشگیري نماید.ها ممکن است از اختالط نابسود و زیاندانشگاه

سپاسگزاري
ن به پاس تصویب و تامین اعتبار طرح افزار از شوراي محترم پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگابدین

کنندگان گرامی در جریان تسهیم اطالعات )، مشارکت97-393- 19شماره شناسه تحقیقاتی منجر به استخراج این مقاله (به 
نژاد)، به حاصل از بازاندیشی تجربه دانشگاهی زیسته خویش و به طور ویژه، ریاست محترم دانشگاه (آقاي دکتر علی نجفی

تیبانی متعهدانه مبتنی بر تعهد و بینش مترقیانه در راهبري دانشگاه در مسیر کارآفرینی و نوآوري سپاسگزاري پاس پش
شود.می
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Abstract
Due to the multiplicity of actors and stakeholders as well as multiple and interdependent dimensions,
understanding and managing the evolution of academic systems and their generational transition require a
systematic approach and methodology. This institutional research was aimed at analyzing the ecosystem of
entrepreneurial university in agricultural higher education based on an empirical case study. The case of study
was Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, which initiated an institutionalized

effort to transition to entrepreneurial university. This research was conducted using soft systems methodology.

The required information was obtained through document analysis and semi-structured interviews with a sample
of selected managers, faculty members, experts, students, and graduates. Some institutional improvement
actions for entrepreneurial ecosystem development at the university were proposed using Problematic Situation
analysis, Rich Image, CATWOE analysis, and Root Definitions of the entrepreneurial university ecosystem as
key steps in the soft systems methodology process. In addition, the following key aspects of the problematic

situation were identified through a qualitative narrative analysis: (1) failure of the university to foster

entrepreneurial graduates to leverage the labor market; (2) lack of strategic planning in university agenda for
balanced transformation and integrated infrastructure development, and comprehensive development of
performance indicators; (3) the weakness of decent and integrated governance of higher education and the
heterogeneity and asynchrony of the levels of this system; (4) lack of coherent structural development to
promote entrepreneurship; (5) inappropriate university transition pattern: prioritizing entrepreneurial function in
favor of functional deficiency and degradation of education and research functions of the university; (6) the
challenge of forming an inclusive institutional social network based on an ego-centered and self-serving
university. Lessons learned from this case experience of shaping an entrepreneurial university ecosystem
illustrated the necessity of going through several interrelated challenges.

Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Agricultural higher education, Entrepreneurial university, Soft systems
methodology.
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