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چکیده
و  اقتصادی  رونق  اصلی  عامل  به مثابۀ  دانش  تجاری سازی  و  دانش  اساسی  سهم  دنبال  به  گذشته،  دهۀ  چند  طی 
و  نوآورانه  فعالیت های  باروری  زمینه سازی  با هدف  دانشگاه ها  نقش  اهمیت تحول  بر  بیشتر  رقابت پذیری، هرچه 
بسزایی  تأثیر  میاندولتی  و  نقاط جهان سازمان های دولتی  از  بسیاری  در  این زمینه،  در  کید می شود.  تأ کارآفرینانه 
به کار  راهکارهای  از  یکی  داشته اند.  دانشگاه ها  تشویق  و  کارآفرینی  فرهنگ  و  ذهنیت  ایجاد  مفاهیم،  ترویج  در 
گرفته شده در این زمینه، اعطای جوایز ملی و بین المللی به دانشگاه هایی است که توانسته اند در مسیر جامعه محوری 
و  جامعه محوری  سمت  به  حرکت  برای  کشور  در  که  اهمیتی  به  توجه  با  بردارند.  مؤثری  گام های  کارآفرینی  و 
کارآفرینی در دانشگاه های کشور احساس می شود، جایزۀ دانشگاه کارآفرین می تواند ابزاری برای تسریع عملیکردن 
سایر  که  را  جوایزی  اسنادی  مطالعۀ  با  که  است  شده  تالش  پژوهش  این  در  ازاین رو،  باشد.  وابسته  سیاست های 
پژوهش  این  یافته های  بررسی شود.  و  آن  مرور  ارزیابی  و مدل های  اعطا می  کنند  دراین باره  دانشگاه ها  به  کشورها 
می تواند راهگشایی برای سیاست گذاران و محققان باشد برای درک اهمیت ُپرکردن جای خالی این جایزه و نیز ارائۀ 
مدل بومی در ایران برای سمتدهی و تشویق دانشگاه های کشور به سوی جامعه محوری و کارآفرینی و کمک به بهبود 

وضعیت زیست بوم کارآفرینی.
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مقدمه

از قرن دوازدهم میالدی ــ که اولین دانشگاه ها به تعریف امروزی 
در جهان شکل  گرفت ــ تاکنون، در عملکرد و نقش  دانشگاه در 
اقصی نقاط جهان تغییرات بنیادی صورت گرفته است. دانشگاه ها 
به تدریج تحول  یافته اند و متناسب با سیر تکاملی جامعه ای که در 
آن جای گرفته اند نحوۀ توجه آن ها به دانش و تأثیر آن ها در جامعه 
گذشته،  دهۀ  چند  طی   .)Perkin, 2007( است  کرده  تغییر  نیز 
عامل  به مثابۀ  دانش  تجاری سازی  و  دانش  اساسی  دنبال سهم  به 
اهمیت  بر  بیشتر  هرچه  رقابت پذیری،  و  اقتصادی  رونق  اصلی 
فعالیت های  باروری  با هدف زمینه سازی  تحول نقش دانشگاه ها 

کید می شود.  نوآورانه و کارآفرینانه تأ
از  دانش،  سرریز  کانال  همچون  کارآفرین،  دانشگاه های 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  به  متعدد خود  مأموریت های  طریق 
بنابراین،   .)Urbano and Guerrero, 2013( می کنند  کمک 
سمت  به  دانشگاه  تکامل  در  به خوبی  کارآفرین  دانشگاه  مفهوم 
که  جامعه ای  می شود،  تعریف  دانش بنیان  جامعۀ  نیازمندی های 
در آن بر تأثیر دانشگاه در توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و همکاری 
 Goldstein,( بین دانشگاه و ذی نفعان خارجی تأکید شده است
Sam and Van Der Sijde, 2014 ;2010(. دانشگاه کارآفرین با 

عرضۀ نیروی کار ماهر یادگیرنده )فارغ التحصیالن(،1 توسعۀ دانش 
از دانشگاه به صنعت و  انتقال دانش  و فناوری جدید )تحقیق( و 
در  مستقیم  همکاری  فرصت های  ایجاد  بالعکس(،  )و  جامعه 
فعالیت های نوآوری با ذینفعان متعدد را از طریق شرکت های جدید 
زایشی و در تدارک دورۀ رشد )انکوباسیون( فضایی برای کارآفرینان 

جدید فراهم می کند.
سه  شده،  داده  نمایش   1 شکل  در  چنان که  پیشین،  مطالعات 
راهبرد متفاوت را در طراحی دانشگاه برای حمایت از کارآفرینی 

پایدار شناسایی کرده  است:

۱( راهبرد الف )باال به پایین(:2 برای مثال، مدیریت دانشگاه 
و  پایدار  و ساختار  کارآفرینی  با  مرتبط  دانشگاهی  راهبرد  یک 

توسعه و فرهنگ حمایتی متناسب با آن را تعیین می کند؛
۲( راهبرد ب )پایین به باال(:3 برای مثال، فعالیت های حمایتی 
براساس ابتکارات اعضای درون دانشگاهی )استادان، مدرسان 
شایستگی های  و  عالیق  براساس  فناوری(4  انتقال  مراکز  و 

خودشان صورت می گیرد؛
3( راهبرد ج )ترکیبی(: وقوع همزمان هر دو راهبرد از باال به 

.)Tiemann et al., 2018( پایین و پایین به باال

.)Tiemann et al., 2018( ینی پایدار شکل ۱: راهکارهای طراحی سیستم های حمایتی برای کارآفر

ج( مدل ترکیبیب( مدل پایین به باالالف( مدل باال به پایین

1. Learning worker     2. Top-down
3. Bottom-up     4. TTOs 

دانشگاه هایی مانند استنفورد، ام آی تی و کمبریج نمونه های بارزی 
از شکل گیری دانشگاه کارآفرین به روش پایین به باال هستند. این 
توسعه  ارگانیک  به صورت  را  دانشگاه ها زیست بوم کارآفرینی شان 
داده اند. این رویکرد ازآن رو اتخاذ و به موفقیت ختم شد که فرهنگ 
کارآفرینی قوی ای در این دانشگاه ها وجود داشت. همچنین، این 
که  دارند  صنعتی  مشارکت  و  توسعه  عمیق  سنت های  مؤسسات 
این  بنابراین،  می کند.  تقویت  بیشتر  را  آن ها  کارآفرینی  فرهنگ 

 Boh et al.,( دانشگاه ها در منتهی الیه توسعۀ ارگانیک قرار دارند
.)2016; Tiemann et al., 2018

از دانشگاه ها، همچون دانشگاه هاروارد و  درحالی که بسیاری 
از زیست بوم  نیز  آن ها  که  اروپا  دانشگاه های  از  بسیاری  و  برکلی 
کارآفرینی منطقه ای برخوردارند، مدل باال به پایین و یا ترکیبی را 
باال  راهبرد  برگزیده اند.  کارآفرین  دانشگاه  توسعۀ  سیاست  برای 
پشتیبانی  نظام های  پیاده سازی  و  توسعه  در  پایین عامل مهمی  به 
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حاکمیت  و  رهبری  جدی  تعهد  می رسد  نظر  به  است.  خاص 
خوب برای ایجاد نظام پشتیبانی جامع با هدف کارآفرینی پایدار 
زمینه،  این  در   .)Tiemann et al., 2018( است  مهم  بسیار 
سازمان های دولتی و میاندولتی سهم بسزایی در ترویج مفاهیم، 
ایجاد ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی و تشویق دانشگاه ها داشته اند. 
چارچوب  به  می توان  اقدامات  این دست  از  نمونههایی  جمله  از 
معرفی شدۀ دانشگاه کارآفرین )Ec-Oecd, 2012( و جوایزی که 

در این زمینه سازمان های گوناگون ارائه می  کنند اشاره کرد.
اقدامات  دانشگاه ها  از  برخی  در  نیز  ما  کشور  در  هرچند 
باال  رویکرد  اتخاذ  است،  گرفته  شکل   زمینه  این  در  خودجوشی 
به پایین و یا ترکیبی به منظور ایجاد و تسهیل تحول دانشگاه ها به 
اهداف کالن رشد  با  در جامعه همسو  بیشتر  نقش آفرینی  سمت 
اقتصادی ضروری به نظر می رسد. به علت ساختار آموزش عالی 
شورای  و  علوم  وزارت  همچون  باالدستی  نهادهای  تأثیر  کشور، 
علوم،  وزارت  است.  ضروری  و  مهم  بسیار  فرهنگی  انقالب 
تحقیقات و فناوری در ایران با اقدامات حمایتگرانه و راهبردهای 
و  دانشگاه ها  میان  آینده نگر  و  نگاه مشترک  تا  خود تالش می کند 
کنشگری فعاالنۀ آن ها در جامعه ایجاد شود. برای نمونه ای از این 
اقدامات، می توان به بیانیۀ »آیندۀ دانشگاه ها در ایران؛ جامعه محور 
اقدام  این  هرچند  کرد.  اشاره   )MSRT, 2020( کارآفرین«  و 
در  کارآفرینی  و  جامعه محوری  فرهنگ  اشاعۀ  برای  مهم  گامی 
دانشگاه های کشور به شمار می رود، ولی کافی نیست و الزم است 
اقدامات مؤثری درمورد تشویق و ترغیب مؤسسات آموزش عالی 
صورت گیرد تا دانشگاه ها به سمت ایجاد تعهد رهبری و حاکمیت 
خوب در شکل دهی نظام پشتیبانی جامع از کلیۀ ذی نفعان داخلی 
ارزش آفرینی  و  جامعه محوری  سمت  به  حرکت  برای  خارجی  و 

هرچه بیشتر و مؤثرتر گام بردارند. 
یکی از اقداماتی که ممکن است در این زمینه مؤثر باشد اعطای 
تحقق  زمینۀ  در  که  است  افرادی  و  عالی  آموزش  مراکز  به  جوایز 
امر  این  اثرگذارند.  دانشگاه ها  در  کارآفرینی  و  جامعه محوری 
امروزه در نظام آموزش عالی بسیاری از کشورها توجه خاصی را 
به خود جلب کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی سازوکار 
و  ملی  سازمان های  امروزه  که  است  جوایزی  ارزیابی  نحوۀ  و 
بین المللی در این زمینه اعطا می  کنند. در این پژوهش از مطالعۀ 
اسنادی استفاده شده است و یافته های این پژوهش ممکن است 
راهگشایی برای تحقیقات آتی در زمینۀ ارائۀ مدل بومی این جوایز 

در کشور ایران باشد. 
در ادامه، ابتدا دانشگاه کارآفرین معرفی می شود. سپس جایزه 
از  برخی  چهارم،  بخش  در  می شود.  بررسی  جوایز  کارکرد  و 
بررسی  و  معرفی  جهان  در  کارآفرین  دانشگاه  جایزۀ  نمونه های 

می شوند و در پایان جمع بندی و نتیجه گیری ارائه می شود.

۱. دانشگاه کارآفرین و ارزیابی آن

۱-۱. دانشگاه کارآفرین
تاریخچۀ این نظر که دانشگاه ها می توانند نهادی کارآفرین باشند 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعۀ  در  می توانند  عالی  آموزش  مراکز  و 
ادبیات  سال ها،  آن  از  برمی گردد.   1980 دهۀ  به  باشند  اثرگذار 
Klof- کرد  شکل گیری  به  شروع  کارآفرین  دانشگاه  )موضوعی 
sten et al, 2019(. از سال 2014، توجه محققان به این موضوع 
 Baaken(  )1 )نمودار  است  یافته  افزایش  فزاینده ای  بهصورت 

.)and Kliewe, 2019

)Baaken and Kliewe, 2019(  ین نمودار ۱: تعداد مقاالت در زمینۀ دانشگاه متعهد و دانشگاه کارآفر
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تعاریف  پژوهشی  در  همکاران  و  کربای1  دیوید   ،2011 سال  در 
مطرح شده از دانشگاه کارآفرین را از ابتدا تا آن سال بررسی کردند. 
در این کار، برای رتبه بندی و ارائۀ بهترین تعریف، از روش پیمایشی 
استفاده شد و با تنظیم پرسشنامه  ده مورد از تعاریف پژوهشگران 
این حوزه از سال 1983 تا 2003 برگزیده شد. پاسخ دهندگان این 
پرسشنامه 221 نفر از کارشناسان سه کنفرانس کارآفرینی در اروپا 
بودند. یکی از بهترین تعریف ها موردی بود که خود نویسندۀ مقاله 
)دیوید کربای( در سال 2002 از دانشگاه کارآفرین ارائه کرده بود: 
»دانشگاه کارآفرین قلب هر نوع فرهنگ کارآفرینی است که توانایی 
نوآوری، ایجاد و شناسایی فرصت ها، کارکردن گروهی، قبولکردن  
ریسک  و پاسخدادن به مشکالت را دارد.« تعریف دیگر و جایگاه 
دوم از هنری اتزوکویتز2 در سال 2003 بود: »همان طور که دانشگاه 
دانشجویانی تربیت می کند و آن ها را به جهان می فرستد، دانشگاه 
کارآفرین نیز مرکز رشد طبیعی است و ساختارهای حمایتی را برای 
فکری،  جسورانۀ  فعالیت های  شروع  برای  دانشجویان  و  استادان 
تجاری و مشترِک جدید فراهم می کند.« تعریف و جایگاه دیگر از 
پژوهشگر دیگر معروف این حوزه، برتون کالرک،3 در سال 1998 
بود: »یک دانشگاه کارآفرین، به خودی خود، به دنبال نوآوری برای 
اساسی  تغییری  می کند  تالش  مجموعه  این  است.  تجاری سازی 
در شخصیت سازمانی ایجاد کند تا به وضعیت امیدوارکننده تری 
به  تبدیل شدن  دنبال  به  کارآفرینانه  دانشگاه های  برسد.  آینده  برای 
مهمی اند«  بازیگران  خود  به نوبۀ  که  هستند  ”سرپا“  دانشگاه های 

.)Kirby et al., 2011(
در  دانشگاه  تأثیر  حوزۀ  در  دیگر  پژوهشی  در  و  سال 2018  در 
توسعۀ پایدار، اینگرید واکی4 و همکاران تعریفی جامع از دانشگاه 
کارآفرین ارائه می کنند: »دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که سبک 
مدیریت کارآفرینانه برمی گزیند، هیئت  علمی، دانشجویان و کارکناِن 
آن به صورت کارآفرینانه رفتار می کنند، دانشگاه با جامعه کارآفرینانه 
اقتصادِی  و  اجتماعی  نیازهای  پایدار  به صورت  تا  می کند  تعامل 
منطقه ای را که در آن شکل گرفته و هم در آن تأثیر می گذارد و هم از آن 
تأثیر می گیرد برآورده سازد« )Wakkee et al., 2019(. هدف از این 
تعاریف، درک و دانستن مفهوم دانشگاه کارآفرین است. این مسئله 
اولیه برای خود دانشگاه ها و سایر ذی نفعان این حوزه همانند  قدم 
قانون گذار و شرکای خارجی است که با درک آن برای قدمبرداشتن در 

راه کارآفرینی و رشد اقتصادی و اجتماعی آماده شوند.

۲-۱. ضرورت جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها
پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت در آینده زمانی اتفاق می افتد که 

1. David A. Kirby

2. Henry Etzkowitz

3. Burton R.Clark

4. Ingrid Wakkee

محیطی که دانشگاه با آن تعامل دارد درحال تغییر باشد. دانشگاه 
باید در مقابل تغییرات پاسخ گوی محیط و جامعۀ خود باشد. از 
اینجا نیاز به دانشگاه کارآفرین، نوآوری، طراحی نقشه های جدید 
آموزشی، انگیزاننده های عملی طرز تفکر کارآفرینی شکل می گیرد 
و به امری ضروری بدل می شود. به دانشگاه ها از طرف ذی نفعانش 
و  راهبردها  در  عمل  به  ناگزیر  که  می شود  اعمال  فشارهایی 
مثال،  برای   .)Hannon, 2013( می شود  کارآفرینی  حالت های 
دولت ها خواستار راه حل هایی برای خروج از بحران های اقتصادی 
نوآوری  و  فناوری  پیشرفت  اصلی  محرک  دانشگاه ها  می شوند. 
برای رشد اقتصادی تلقی می شوند. دانشجویان و فارغ التحصیالن 
شغلی  فرصت های  باید  دانشگاه ها  که  می کنند  پیدا  را  باور  این 
مناسب برای آنها فراهم کنند و دیگر دانش به تنهایی تضمینی برای 

 .)Yusefi et al., 2013( آیندۀ شغلی آن ها نیست
برای  کارآفرینی  ضرورت  و  قطعیت  عدم  این  بیشتر  درک  برای 
تغییرات  و  کالن  روندهای  دانستن  و  درک  ایران،  در  دانشگاه ها 
آیندۀ  بیانیۀ  در  است.  کارساز  بسیار  دانشگاه ها  آیندۀ  در  محوری 
دانشگاه ها در ایران، روندهای کالن مؤثر در سطح ملی و بین المللی، 
تغییرات محوری، ارزش های حاکم و سیاست های کالن در آیندۀ 
دانشگاه ها بررسی شده است. همچنین تالش شده توجه فرهیختگان 
دانشگاهی به واقعیت های پیرامونی برای بازآرایی کارکردهای کنونی 
مهم ترین  ازجمله  مثال،  برای  شود.  داده  سوق  دانشگاه ها  آتی  و 
در  بیکاری  نرخ  افزایش  ملی،  سطح  در  ذکرشده  کالن های  روند 
بین دانش آموختگان و پیچیده ترشدن ماهیت شغل ها و نیاز فزایندۀ 
دانشگاه ها به منابع مالی برای ورود به فعالیت های پیشران است. 
نرخ بیکاری دانش آموختگان در ایران در دهۀ گذشته بین 18 تا 21 
درصد بوده است که این عدد در مقایسه با کشور همسایه، ترکیه، 
ایاالت   همچون  کشورهایی  در  و  است  بیشتر  برابر   2/5 حدود 
متحده، آلمان، کرۀ جنوبی و کانادا این عدد زیر 5 درصد گزارش 
شده است. نسبت اعتبارات پژوهشی به بودجۀ عمومی دولت در سه 
سال اخیر، روندی کاهشی داشته و در سال 1399 به مقدار 2/29 
رسیده است. این آمار بیانگر اهمیتدادن و در اولویت قراردادن بحث 
نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه هاست که بتواند خود را با تغییرات و 
روندهای مؤثر وفق دهد و پاسخ گوی نیازها و معضالت جامعه مثل 

 .))MSRT, 2020 بیکاری باشد
برای  است  پاسخی  کارآفرین  دانشگاه  اهمیت  دانستن  و  درک 
داشته  کارآفرین وجود  دانشگاه های  این  باید  این دغدغه که چرا 
اصلِی  دغدغۀ  که  داشت  نظر  در  را  نکته  این  باید  ولی  باشند. 
است.  کارآفرین  دانشگاه  به  تبدیل شدن  چگونگی  دانشگاه ها 
این  به  پاسخدادن  و  تسریع  برای  راه ها  از  یکی  جایزه  اعطای 
چگونگی تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین است که از ویژگی های 
نشئت  درونی  انگیزش  و  رفتاری  الگوی  ایجاد  همچون  جایزه 

.)Hannon, 2013( می گیرد
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۲. جایزه۱

شکال گوناگون 
َ
جایزه به پاداشی با منشأ خارجی گفته می شود که در ا

مثل تندیس، مدال، لوح تقدیر اعطا میشود و بیشتر ارزش معنوی 
 Frey and Neckermann,( است  اهمیت  حائز  آن   غیرمادی  یا 
پیشینه ای طوالنی دارد و  تاریخ بشری  2008(. اعطای جوایز طی 
شاخه ای از علم با نام پالریستیک2 وجود دارد که جوایز را مطالعه 
می کند. در سال 1972، هانسن و ویزبورد اولین پژوهشگرانی بودند 
Hansen and Weis- نهادند  بنا  را  جوایز  تئوری  اقتصاد  در  )که 
brod, 1972(. اعطای جوایز سهم بسزایی در فرهنگ سازی به ویژه 
در محیط های دانشگاهی دارد؛ چراکه جایزه فرصت همسوسازی 
می کند.  فراهم  اعطاکننده  مدنظر  ارزش های  با  را  رقبا  ارزش های 
گرفتن جایزه برای یک فرد یا یک سازمان یا یک دانشگاه مزیت های 
متفاوت تری با پاداش مالی می تواند داشته باشد. برای مثال، یکی از 
 .)Frey and Gallus, 2016( این مزایا فرصت شناخته ترشدن است

در ادامه مهم ترین ویژگی ها و کارکردهای جوایز آمده است.

۱-۲. ویژگی های جایزه
در پژوهش هایی که ویژگی های جوایز را بررسی کرده است، بیشتر 
از دیدگاه فردی به مسئله نگاه شده است؛ برای مثال، اعطای جایزه 
می توان  ویژگی ها  این  بررسی  و  مرور  با  کارمند سازمان.  یک  به 
داد.  گسترش  هم  سازمانی  سطح  به  فردی  سطح  از  را  نگاه  این 
همان طور که جوایز با ایجاد انگیزه از طریق کانال های گوناگون در 
رفتار انسان تأثیر می گذارند، می توان گفت که در رفتار مجموعه ای 
در  اثرگذارند.  دانشگاه( هم   یک 

ً
)مثال افراد در سطح سازمان  از 

ارتباط  با جوایز  به سه طریق  پژوهشی جوایز، سازمان ها  ادبیات 
دارند: اول اینکه می توانند از جوایز همانند ابزار خلق انگیزه برای 
اعضای خود استفاده کنند؛ دوم، خود سازمان می تواند جوایزی را 
در سطح خود از منابع گوناگون دریافت کند؛ سوم، اعطای جایزه 
از مرزهای آن  یا خارج  بیرونی  یا نهادی  به فرد  از طرف سازمان 

 .)Frey and Gallus, 2015( سازمان است
سبب  جایزه  برندهشدن  زیرا  می کنند؛  ایجاد  انگیزه  جوایز 
می شود گیرنده بدون درنظرگرفتن یا کسب منفعت مالی یا تندیس 
بی اینکه  حتی  ازاین رو،  باشد.  داشته  خوبی  احساس  خود  به 
دیگران از این جایزه بدانند جوایز تأثیر خود را می گذارند. جوایز را 
 مدیریت اصلی، که افراد برای نظر او ارزش قائل اند، اعطا 

ً
معموال

همتایان  بین  در  و  می آورد  پدید  اجتماعی  اعتبار  جوایز  می  کند. 
جایزه  دادن  برای   

ً
معموال می شود.  به رسمیت شناختن  باعث 

مسابقه برگزار می شود و بسیاری از افراد از رقابت لذت می برند. 

1. Award

2. Phaleristics

رویه ای3  سودمندی  جایزه  به  رسیدن  برای  کار  به عبارتی دیگر، 
در  احساس رضایت  باعث  نتیجه،  از  و صرف نظر  ایجاد می کند 
فرد میشود؛ بااین حال جوایز فقط مشوق نیستند. با اینکه افراد برای 
دریافت جایزه در آن زمینه تالش می کنند، بعد از دریافت جایزه 
نیز در جهت آن  به تالش ادامه می دهند؛ زیرا جایزه باعث ایجاد 
رفتار  به  مربوط  اطالعات  و  می شود  مطلوب  رفتاری  الگوهای 
به اشتراک می گذارد و همچنین،  مطلوب و نامطلوب را بین رقبا 
باعث تغییر محیط کار ازجمله هنجارها و ارزش های رایج می شود 

و هویت برندگان را با ایجاد وفاداری تغییر می دهد.
بسته به جایزۀ خاصی که تجزیه وتحلیل شده، میزان شدت تأثیر 
باشد.  متفاوت  است  ممکن  ذکرشده  جایزۀ  گوناگون  کانال های 
برخی از جوایز به وضوح رقابتی اند، اما بعضی بیشتر شبیه بازخورد 
یا ستایش اند. برخی از جوایز از نظر مالی ارزشمندند، اما برخی 

نه مزایای پولی دارند و نه مزایای مادی دیگر.
غیرمستقیم  یا  مستقیم  که  انگیزه اند  محرک  نوعی  جوایز  همۀ 
در  عملکردها  از  خاصی  انواع  برای  جوایز  وقتی  می کنند.  عمل 
)مانند جایزۀ خدمات مشتری  اعطا می شوند  زمانی خاص  دورۀ 
مشوق  می شود(  اعطا  سال  در  مشتری  خدمات  بهترین  برای  که 
انگیزانندۀ  می توانند  جوایز  همچنین،  مستقیم اند.  انگیزانندۀ  یا 
مطلوبیْت  نشاندادن  با  که  است  زمانی  آن  و  باشند  غیرمستقیم 
انجام  مشابه  کارهای  که  کنند  تشویق  را  دیگران  رفتار  از  نوعی 
انتظار نداشته باشند که در آینده جایزه  افراد  دهند؛ حتی اگر این 
انگیزشی  تأثیرات  با  جوایز  از  نمونه هایی  کنند.  خود  آِن  از  را 
غیرمستقیم نشان های دولتی است که برای شجاعت مدنی، مانند 

نجات جان، اعطا می شود.
جوایز،  ویژگی  متمایزکننده ترین  و  اساسی ترین  از  یکی 
صریح  سنجه های  و  قوانین  درنظرگرفتن  بدون  آن ها  اعطای 
مبهم  و  گسترده  مجموعه ای  به  توجه  با  به عبارتیدیگر،  یا  است 
و  گوناگون  عملکرد  ابعاد   ،

ً
معموال می شوند.  اعطا  معیارها  از 

چگونگی وزندهی این ابعاد برای تعیین برنده به وضوح مشخص 
نمی شود. این مسئله سبب می شود اعطاکننده بتواند برای کارها و 
ویژگی هایی که ماهیت مبهم و کیفی دارند انگیزه ایجاد کند. برای 
 
ً
 مثال، جایزه ای برای خدمات به مشتریان را در نظر بگیرید. کامال
 کار اضافی، 

ً
مشخص نیست کدام دسته از رفتارهای خاص )مثال

جایزه  برندهشدن  برای  مشتری(  مشکالت  حل  صمیمی بودن، 
مهم است و هنگام تصمیم گیرِی مدیریت به هریک از رفتارهای 
از  جلوگیری  است  ممکن  می شود.  داده  وزنی  چه  جایزه  برندۀ 
برندهشدن  برای  مشخص شده  فعالیت های  بر  صرف  تمرکز 
در وضعیت  اقتضایی  رفتار  بهترین  انجام دادن  با  قیاس  در  جایزه 
خاص خود یکی از دالیل مبهم نگه داشتن معیارهای جایزه باشد. 

3. Procedural Utility
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را  امکان  این  مدیریت  به  معیارها  نگه داشتن  مبهم  همچنین، 
می دهد تا مجموعه ای از ابعاد عملکرد مربوط و اوزان را با توجه به 
موقعیت های کسب وکاری تحقق یافته پس از وقوع تنظیم کند. این 
امر به ویژگی دیگری از جوایز منجر می شود: توجه به نیت و عامل 
بازخواست  قابلیت  جوایز  همچنین،  برنده.  تعیین  در  فرد  ذهنی 
انتخاب  دالیل  که  است  شکلی  به  جوایز  اهدای   

ً
معموال ندارند. 

فرد خاصی که جایزه را دریافت کرده آشکار نمی شود؛ برای همین 
افرادی که موفق به گرفتن جایزه نمی شوند نمی توانند با تالش برای 

اثبات بهتربودن عملکرد خود جایزه بگیرند.
عملکردهای  جوایز  که  است  این  نشان دهندۀ  مالحظات  این 
مهمی دارند و جوایز را می توان با توجه به مجموعه ای از معیارها، 
بهرغم تعداد بی شماری از اشکال خاص، که ممکن است بهدست 

.)Frey and Neckermann, 2008( آورد، تعریف کرد

۲-۲. فرق جایزه با پاداش مالی
درک  به  مالی  یا  پولی  پاداش های  با  جوایز  مقایسۀ  است  ممکن 
ویژگی های اصلی جوایز کمک کند. همچنین، تفکری که ممکن 
است در مقابل جایزه وجود داشته باشد دادن پاداش مالِی صرف 
مالی  مشوق های  با  جنبه  چند  از  جایزه  اما  است.  جایزه  به جای 
درمورد  تصمیم گیری  از  قبل  مدیران  و  سازمانها  است.  متفاوت 
نوع پاداش )به صورت جایزه یا مالی و یا ترکیبی از هر دو( باید به 

ویژگیها و تفاوت های بین این دو پاداش توجه داشته باشند. 
در فعالیت هایی که فقط می توان عملکرد را به صورت غیرشفاف 
از مشوق های مالی هستند. ممکن است  تعیین کرد، جوایز بهتر 
صفر  حتی  یا  کم  بسیار  اهداکننده  برای  جوایز  مادی  هزینه های 
باشد، اما ارزش آن برای گیرندۀ آن بسیار باال باشد. جوایز همیشه 
به صورت عمومی اعالم می شوند. برای مثال، درمورد شرکت ها، 
اغلب برندگان جوایز از طریق اینترنت اعالم می شوند، در صفحۀ 
ترتیب  با  مراسمی  و  جشن  در  یا  می شوند  داده  نمایش  اعالنات 
خاص اعالم می شوند. در مقابل، مقدار پاداش مالی مانند حقوق 
با اهداکننده  باعث می شود گیرنده  پنهان می ماند. پذیرش جایزه 
رابطۀ خاصی برقرار و به او )تا اندازه ای( حس وفاداری پیدا کند. 
 وفاداری را القا نمی کند. درواقع، 

ً
در مقابل، پاداش مالی معموال

جوایز عملکرد مهم عالمت دهی )سیگنالینگ( را انجام می دهند 
تا در روابط تجاری و  امکان را می دهند  این  برندگان جوایز  به  و 
شخصی سودمندی شرکت کنند. همچنین، اهداکنندگان با اهدای 
جوایز، عالئمی )سیگنال هایی( نیز در مورد خود ارسال می کنند. 
خالص  پرداخت های  برخالف  و  دارند  اجتماعی  ماهیتی  جوایز 
را  اقداماتی  ارزِش عالئمی )سیگنالی(  پولی، کمتر ممکن است 
 انتظار 

ً
که به تعهد خاص نیاز دارند یا اقدامات فراتر از آنچه معموال

به اختصار گفتنی است که وقتی عملکرد را  ببرند.  از بین  می رود 
نتوان شفاف تعیین کرد، جوایز ابزار انگیزشی بهتری از پاداش های 

و  گسترده  به صورت  جوایز  دریافت  معیارهای   
ً
معموال مالی اند. 

واضح مشخص نشده اند. بنابراین، عملکرد می تواند در پایان دورۀ 
 
ً
مربوطه کلینگرانه ارزیابی شود. همچنین، پاداش های مالی تقریبا

همیشه باید به طور قراردادی از قبل مشخص شود. 
خاص  شرایط  تحت  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش ها  نتایج 
وقتی  می دهد.  کاهش  را  کارکردن  برای  تالش  مالی  پاداش 
اندازه گیری عملکرد کنترل کننده درک شود، انگیزش درونی در اثر 
باعث  پاداش مالی، جوایز  بین می  رود. برخالف  از  مالی  پاداش 
 .)Frey and Gallus, 2016( افزایش انگیزش درونی می شوند
وقتی پولی پرداخت می شود، برای ناظران مشخص نیست که آیا 
 ،

ً
پول. اصوال  

ً
یا صرفا بوده است  تعهد  و  فداکاری  از  ناشی  رفتار 

همین امر می تواند برای جوایز نیز صدق کند، ولی ازآنجاکه جوایز 
عالئمی  ارزش  مقدار  کمقدرت تری اند،  بیرونی  انگیزاننده های 
نمی یابد.  کاهش  اندازه  همان  به  خاص  رفتارهای  )سیگنالی( 
جوایز  پولی،  پاداش  برخالف  مختلف،  کشورهای  در   

ً
معموال

مالیات  که  کشورهایی  در  بنابراین،  نمی شوند.  مالیات  مشمول 
دریافت  از  مالیات  بدون  جایزه  دریافت  دارند  باالیی  حاشیه ای 
از  بسیاری  جوایز  است.  جذاب تر  بسیار  مالیات  با  پولی  پاداش 
اجتماعی  شناختهشدن  و  اطالعات  بازخورد،  مانند  انگیزاننده ها 
 Frey and( می کنند  ترکیب  منحصربه فردی  روش های  به   را 

.)Neckermann 2008

۳-۲. معرفی برخی از نمونه های جایزۀ دانشگاه کارآفرین
و  فرهنگ  اشاعۀ  برای  محرکی  بهمنزلۀ  جایزه  اهمیت  به  توجه  با 
رویکرد جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها، در این قسمت 
تحقق  هدف  با  فعالیت ها  به  که  جوایزی  مهم ترین  از  برخی 
مختلف  کشورهای  دانشگاه های  در  جامعه محوری  و  کارآفرینی 
این  در  اختصاص می یابد معرفی می شوند. شایان ذکر است که 
پژوهش تمرکز فقط بر نهادهایی است که هدف اصلیشان تشویق 
دانشگاهی  جامعۀ  در  کارآفرینی  و  جامعهمحوری  به  ترغیب  و 
)شامل دانشگاه، استادان و مربیان، دانشجویان( است. ازاین رو، 
بزرگتر حمایت می کند  اکوسیستمی  در  را  کارآفرینی  جوایزی که 

موضوع این پژوهش نیستند. 
بدین ترتیب، نهادهای مدنظر در این پژوهش شامل چهار نهاد 
اصلی  هدف  را  کارآفرینی  و  جامعه محوری  بحث  که  نوظهورند 
خودگردان  نهاد  دو  از:  عبارت اند  نهادها  این  داده اند.  قرار  خود 
با عنوان مرکز ملی کارآفرینی در آموزش و سازمان  انگلستان  در 
شورای  درحکم  بین المللی  نهاد  بریتانیا،  کارآفرین  آموزشگران 
اعتباربخشی و متعهد دانشگاه های کارآفرین )فعال در سه حوزۀ 
اروپا، آمریکا و آسیا ـ اقیانوسیه( و نیز وزارت آموزش عالی مالزی 
بهمنزلۀ نهادی دولتی. در ادامه انواع فعالیتهای این نهادها با تمرکز 

بر جوایز اعطایی در اینخصوص بررسی می شوند.
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۱-۳-۲. جایزه مرکز ملی کارآفرینی در آموزش
آموزش1  در  کارآفرینی  ملی  مرکز   ،2008 از سال  انگلستان  در 
هرساله به بهترین دانشگاه کارآفرین انگلستان جایزهای با عنوان 
دانشگاه کارآفرین برجسته2 اهدا می کند. دولت بریتانیا این نهاد 
به منظور  سیاستمداران  نیاز  به  پاسخگویی  برای   2004 سال  را 
تمایل آنها در افزایش فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاه ها تأسیس 
هیئت مدیرۀ  و  گروه  نهاد  این   .)Williamson, 2015( کرد 
فعال  استادان  از  همگی  که  دارد  کارآفرینی  زمینۀ  در  متخصص 
که  دانشگاه هایی  و  مؤسسات  انگلستان اند.  دانشگاه های  در 
مرتبط  گوناگون  خدمات  از  درمی آیند  مرکز  این  عضویت  به 
بهره مند می شوند؛ مانند دوره های آموزشی مرتبط با کارآفرینی، 
قراردادهای  از  بهره مندی  و  مرکز،  متعدد  اسناد  به  دسترسی 
حمایت  گذشته  در  نهاد  این  هرچند  مرکز.  بین المللی  همکاری 
در سطح دانشجویان را ارائه میداده است، امروزه فقط در سطح 
مربیان و آموزشگران و سازمانی حمایتها و خدمات ارائه می دهد 

.)Anderson et al., 2014(
طبق ادعای این مرکز، جایزۀ دانشگاه کارآفرین برجسته »فرصتی 
به قدری  کارآفرینانه  فعالیت های  که  برای معرفی مؤسساتی است 
نوع  این  آن ها  فرهنگ  و  محیط  نه فقط  که  نهادینه  شده  آن ها  در 
در  معنادار  اثری  بلکه  می دهد،  رشد  خود  اعضای  بین  را  تفکر 
یا ملی و یا حتی بین المللی می گذارد.« درواقع،  سطح منطقه ای 
را در برجسته سازی  این جایزه در دانشگاه ها  تأثیر  برگزارْی  کمیتۀ 
نمونه های موفق در این زمینه با ارزیابی و اعطای جایزه به آن ها برای 

ساختن الگو برای سایر دانشگاه ها می داند.
جدول  در   2019 سال  تا  ابتدا  از  جایزه  این  برندگان  فهرست 
این  توانست  آستون  دانشگاه  1 ذکر شده است؛ در سال 2020، 
جایزه را کسب کند. این جایزه و جوایز مشابه دیگر، که در ادامه 
معرفی خواهند شد، برای دانشگاه های برنده  بسیار حائز اهمیت 
است و افتخاری برای دانشگاه و نتیجۀ تالش و سخت کوشی های 
صحبت های  در  به نوعی  برندگان  همۀ  و  است  دانشگاه  اعضای 
شناختهشدن  موجب  را  جایزه  اعطای  و  قدردانی  نوع  این  خود 

1. The National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE)

2. Outstanding Entrepreneurial University

مجموعه شان  تالش های  برای  مناسب  پاسخی  و  خود  دانشگاه 
.)Aston University, 2020( دانسته اند

در اخبار و انتشارات مرکز ملی کارآفرینی در آموزش بریتانیا، 
کارآفرین  دانشگاه  جایزۀ  اعطای  برای  داوری  کلی  معیارهای 

برجسته به شرح زیر اعالم شده است:

۱( محیط سازمانی
تا محیطی  داده  را شکل  فرهنگ خود  دانشگاه چگونه  الف. 

برای حمایت از دانشجو و ترویج کارآفرینی فراهم کند؟
سازمان  در  کارآفرینی  و  پیشبرد  برای  سازمانی  رهبری  ب. 

چگونه در دانشگاه نشان داده می شود؟

۲( مشارکت دانشجویان
الف. دانشجویان و فارغ التحصیالن چگونه از رفتارها و طرز 

فکرهای کارآفرینانه ای که یاد گرفته اند استفاده می کنند؟
فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  سوی  از  واکنش هایی  چه  ب. 
و  کارآفرینبودن  به  مثبت  نگرش  نشان دهندۀ  که  دارد  وجود 

کارآفرینی به  مثابۀ انتخاب شغلی/ زندگی است؟

ین 3( کارکنان نوآور و کارآفر
در  خود  رویکرد  در  را  رشد  و  نوآوری  کارکنان  چگونه  الف. 
طراحی و عملیکردن به پیشنهادهای سازمان و کارآفرینی خود 

نشان داده اند؟
چگونه  خود  توسعۀ  برای  کارکنان  مشوق های  و  پاداش  ب. 

است؟

ینانه 4( اثر کارآفر
الف. چگونه اقدامات این دانشگاه در ماهیت نتایج کارآفرینی 

کارکنان، دانشجویان و فارغ التحصیالن تأثیر گذاشته است؟
و ملی  منطقه ای  کارآفرینی  اهداف  در تحقق  ب. چه تحولی 

حاصل  شده است؟
ج. دانشگاه چگونه اثربخشی و عملکرد خوب را به دست آورده 

و نشان داده است؟
در  رویه  یا  سیاست  در  مؤسسه  تجربیات  طریقی  چه  از  د. 

)NCEE, 2011b( جاهای دیگر تأثیر گذاشته است؟

)NCEE, 2011b( ین برجسته جدول ۱: اسامی برندگان جایزۀ دانشگاه کارآفر

سال201320122011201020092008

دانشگاه برندهناتینگهامبلفستهرتفوردشایرکاونتریهادرزفیلداستراتچکالید

سال201920182017201620152014

دانشگاه برندهآنجلیا روسکینلیدزسوت بنک لندنجان مورز لیورپولکینگز کالج لندنلوقبوروق
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۲-۳-۲. جوایز سازمان آموزشگران کارآفرین بریتانیا
سازمان  را  بریتانیا  در  ساالنه  کارآفرین1  آموزشگران  ملی  جوایز 
با مسئولیت  بریتانیا،2 که شرکت خصوصی  آموزشگران کارآفرین 
سال  از  سازمان  این  می  کند.  اعطا  است،  ضمانت  به  محدود 
تأثیر  و  کارآفرینی  آموزش  در  تعالی  هدف  با  را  خود  کار   2001
مثبت در سیاست گذاری های بریتانیا و جهان آغاز کرده و با مرکز 
ملی کارآفرینی در آموزش بریتانیا )مورد قبل( در این حوزه بسیار 
از طرف دو  اعطایی  تا سال 2018 جوایز  داشته است.  همکار ی 
سازمان در یک مراسم اعطا می شد. این سازمان در سال های اخیر 

توجه ویژه ای به آموزش کارآفرینی و راهنمایی سازمان ها پیدا کرده 
است و از سال 2009 جوایز گوناگونی در زمینۀ کارآفرینی به افراد و 
سازمان ها اعطا می کند. در آخرین دوره در سال 2020، با اصالح 
این حوزه اعطا کرده است: جایزۀ  عناوین جوایز، شش جایزه در 
ستارۀ  جایزۀ  کارآفرینی،4  کاتالیزور  جایزۀ  کارآفرین،3  کاتالیزور 
آموزش  در  پیشگام  جایزۀ  کارآفرینی،5  آموزش  در  ظهور  درحال 
انتخاب  جایزۀ  و  کارآفرینی7  آموزش  کلی  جایزۀ  کارآفرینی،6 

.)NEEA, 2021( 8مردمی

)NEEA, 2021( ینی سازمانی جدول ۲: اسامی جوایز و برندگان چهار دورۀ آخر جوایز ملی کارآفر

1. National Enterprise Educators Awards(NEEA)  2. Enterprise Educators UK (EEUK)
3. Enterprise Catalyst     4. Entrepreneurship Catalyst
5. Rising Star in Enterprise Education   6. Pioneer in Enterprise Education
7. Inclusive Enterprise Education Award   8. People’s Choice

سال 2020سال 2019سال 2018سال 2017

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:

مایکل واربورتون

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:

جرمی شورتر

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:

جیمز ویلیامز

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین:

دکتر هاروین چوق

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش 

عالی:

مؤسسۀ کارآفرینی 12 ماه رشد، 

کینگز کالج لندن

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش 

عالی:

مرکز نوآوری و کارآفرینی 

دانشگاه بریستول

جایزۀ گروه کارآفرین در 

آموزش عالی:

دانشگاه وستمینستر )مرکز 

کارآفرینی سازمانی خالق(

جایزۀ کاتالیزور کارآفرینی:

هفتۀ استارتاپی تابستانی ـ »یک 

همکاری جهانی«

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش 

تکمیلی:

خلق استانداردهای جدید در 

تایلند: اشتراک گذاری آموخته های 

بریتانیا، لیاندریلو منای، دانشگاه 

هرفوردشایر و دانشگاه جنوب  شرق

جایزۀ گروه کارآفرین در آموزش 

تکمیلی:

چگونه دانشگاه داندی و انگوس 

کارآفرینان آینده را رشد می دهد، 

دانشگاه داندی و انگوس

جایزۀ ستاره درحال  ظهور در آموزش 

کارآفرینی:

کریستوفر شانون

جایزۀ پیشگام در آموزش کارآفرینی:

بن مومبی کرافت

جایزۀ کلی آموزش کارآفرینی:

ال. اس. ای ـ کسب وکار بساز، دنیا 

را تغییر بده

انتخاب مردمی:

دکتر هاروین چوق

گوناگون،  دوره های  در  میشود،  مشاهده   3 جدول  در  چنان که 
ولی  است،  بوده  همراه  تغییراتی  با  آن ها  تعداد  و  جوایز  عناوین 
هدف از آن ها معرفی و اهدای جایزه به برترین ها در حوزۀ آموزش 
کارآفرینی، چه به صورت فردی چه به صورت تیمی چه سازمانی، 
بوده است. جایزۀ کاتالیزور کارآفرین در همۀ دوره ها وجود دارد. 
این جایزه به یک فرد یا گروه از آموزش عالی یا آموزش تکمیلی 
اعطا می  شود که در داخل یا خارج از برنامۀ آموزشی تأثیر بسیاری 

معیارهای  جوایز  این  از  هریک  می گذارد.  کارآفرینی  آموزش  در 
آن  براساس  داوران  هیئت   ارزیابی  که  دارند  را  خود  خاص  کلی 
جایزۀ  معیارهای  می شود.  انجام  آن ها  از  هریک  وزن  و  معیارها 

کاتالیزور کارآفرین به شرح زیر است:

یا کرده است؟  1. آموزش کارآفرینی شما چگونه عمل می کند 
فعالیت های آموزشی کارآفرینی شما چگونه است؟ توضیحاتی 
می دانید؟ )25  نمونۀ عمل خوبی  را  کار  این  اینکه چرا  دربارۀ 
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درصد از وزن کلی نمره(.

یا  کارآفرینی  آموزش  در  را  نوآورانه  یا  و  بدیع  2. چه جنبه های 
وزن  از  گرفتید؟ )25 درصد  نظر  در  آن  به  مربوط  فعالیت های 

کلی نمره(.

3. چگونه کار یا فعالیت ها ارزیابی می شود؟ چه مدرکی درمورد 
ویژگی های  و  مهارت ها  رشد  از  در حمایت  که  تفاوتی  و  تأثیر 
کلی  وزن  از  درصد   25( دارید؟  است  کرده  ایجاد  کارآفرینی 

نمره(.

آموزشی  فعالیت های  یا  کار  توسعۀ  برای  برنامه هایی  چه   .4
از  حمایت  برای  جایزه  پول  از  چگونه  و  دارید  خود  کارآفرینی 
این امر استفاده خواهید کرد؟ )25 درصد از وزن کلی نمره(؟ 

.)NEEA, 2021(

۳-۳-۲. جوایز وزارت آموزش عالی مالزی 
این جوایز با عنوان ام. ای. ِای1 در کشور مالزی و از سال 2012 به 
همت وزارت آموزش عالی2 این کشور اعطا می شود. این وزارت 
در جایگاه برگزارکننده و اعطاکنندۀ این جوایز هدف از این کار را 
کرده  عنوان  کشور  این  در  کارآفرینی  زیست بوم  توسعۀ  و  هدایت 
 از جایزۀ »مرکز ملی کارآفرینی در آموزش« 

ً
است و ایدۀ آن دقیقا

برگزارکنندۀ  تصور  درواقع،  است.  شده  الگوبرداری  انگلستان 
و  سیاست ها  عملیکردن  دانشگاه ها،  در  آن  تأثیر  از  رویداد  این 
و  کارآفرینی  زمینۀ  در  دانشگاه ها  برای  طراحی شده  سازوکارهای 
عنوان  شده  کشور  این  شهروندان  برای  فرصت هایی  فراهمکردن 
ملی  مرکز  مدیرعامل  هانون،3  پائول   .)MOHE, 2016a( است 
از داورانی  انگلستان در سال 2012، یکی  کارآفرینی در آموزش 
بود که برای اعطای این جایزه انتخاب  شده بود. او دو اثر اساسی 
باالبردن  باعث  جایزه  این   

ً
اوال می کند:  بیان  این گونه  را  کار  این 

باعث   
ً
ثانیا و  می شود  مالزی  در  کارآفرین  دانشگاه های  اعتبار 

الهامبخشیدن به افراد در دانشگاه ها می شود که چگونه دانشگاه را 
.)NCEE, 2012( کارآفرین تر کنند

به  اول  اعطایی شامل هفت دسته است که چهار دستۀ  جوایز 
مؤسسات آموزش عالی اختصاص می یابد:

1( جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین دولتی؛
2( جایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین خصوصی؛

3( جایزۀ برترین پلی تکنیک کارآفرین؛
4( جایزۀ برترین دانشگاه محلی کارآفرین؛4

5( جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین؛

1. MEA: MOHE Entrepreneurial Award

2. MOHE: Ministry of Higher Education

3. Paul Hannon

4. Community College

6( جایزۀ برترین پروژۀ کارآفرینی اجتماعی؛
7( جایزۀ برترین مربی کارآفرینی.

در دستۀ اول همۀ بیست دانشگاه دولتی مالزی می توانند شرکت 
کنند؛ در دستۀ دوم همۀ دانشگاه های خصوصی مالزی که دست کم 
چهار ستاره از رتبه بندی خاص دانشگاه های خصوصی این کشور5 
و  پلی تکنیک ها  همۀ  کنند؛  شرکت  می توانند  باشند  داشته  را 
دانشگاه های محلی مالزی مجازند که در دسته های سوم و چهارم 
جایزه،  گواهی  و  یادبود  جاِم  همراه  جوایز  برندگان  کنند.  شرکت 
پاداش مالی به ارزش دویست هزار رینگیت مالزی برای دسته های 
و  سوم  دسته های  برای  مالزی  رینگیت  یکصدهزار  و  دوم  و  اول 
شامل  دسته  چهار  این  ارزیابی  فرایند  می کنند.  دریافت  چهارم 

شش مرحله است:

1( در روزهای ابتدایی سال وزارت آموزش عالی جوایز و شرایط 
آن ها را به مؤسسات معرفی می  کند؛

را  خود  گزارش های  جوایزند  این  خواهان  که  مؤسساتی   )2
که  مشخص شده،  تاریخ  تا  داده شده  دستورالعمل  براساس 

روزهای انتهایی سال برگزاری است، ارسال می کنند؛

کارآفرینی  حوزۀ  کارشناسان  از  متشکل  خاصی  کمیتۀ   )3
انتخاب  را  جوایز  نامزدهای  از  تعدادی  و  بررسی  را  گزارش ها 

می کنند؛

4( نامزدهای انتخابی گزارش و مؤسسۀ خود را در مقابل هیئت 
داوری در تاریخ مقرر، که طی یک هفته برنامه ریزی شده است، 

ارائه می کنند؛

5( هفتۀ بعد فهرستی کوتاه از اسامی راهیافتگان به مرحلۀ نهایی 
دریافت جایزه اعالم می شود؛

و  با حضور در مراسم  و  تاریخ مقرر  در  نهایی جایزه  برندۀ   )6
تشریفاتی خاص اعالم می شود.

دورۀ  برای  باید  مؤسسات  ارائه های  و  مستندات  گزارش ها، 
داوری  کلی  معیار  پنج  براساس  و  مشخص شده  یک سالۀ  زمانِی 
ساختاریافته باشد. این معیارها و وزن هریک از نمرۀ کل به شرح 

زیر است:
الف( محیط سازمانی )35 درصد از نمرۀ کل(:

1( فرهنگ کارآفرینی چقدر در مؤسسه نهادینه  شده است؟
چقدر  کارآفرینی  و  کارآفرینان  از  حمایت  برای  محیط   )2

مناسب است؟
انگیزانده  کارآفرینی  برای  کارکنان  و  دانشجویان  چگونه   )3

می شوند؟
4( رهبری در مؤسسه چگونه کارآفرینی را پیش می برد؟

5( چشم انداز مؤسسه چگونه با ایجاد مکانی برای کارآفرینی 

5. SETARA rating
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همسوست؟
ینانه )۲0 درصد از نمرۀ کل(: ب( اثر کارآفر

1( مؤسسه چه تأثیری در نتایج کارآفرینی کارکنان، دانشجویان 
و فارغ التحصیالن داشته است؟

2( چه گام تحولی در کمک به تحقق اهداف ملی برداشته  شده 
است؟

نشان  و  ایجاد  چگونه  خوب  عملی  نمونه های  و  عملکرد   )3
داده می شود؟

4( چگونه این مؤسسه در سیاست و رویۀ کارآفرینی در محیط 
وسیع تأثیر گذاشته است؟

ج( مشارکت دانشجویان )۱5 درصد از نمرۀ کل(:
در  را  خود  توانایی  چگونه  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان   )1
استفاده از ذهنیت و رفتارهای کارآفرینانه، که از تجربیات خود 

در مؤسسه آموخته اند، نشان می دهند؟
به  مثبت  نگرش  افزایش  دانشجویی  تجربۀ  این  چگونه   )2
انتخاب  و  شغلی  آیندۀ  به  منزلۀ  کارآفرینی  و  کارآفرینبودن 

زندگی را باعث شده است؟
تمام  در  کارآفرینی  شکلگیری  در  دانشجویان  چگونه   )3

بخش های مؤسسه مشارکت دارند؟
ین )۱5 درصد از نمرۀ کل(: د( کارکنان نوآور و کارآفر

1( کارکنان چگونه نوآوری و توسعه را در رویکرد خود در زمینۀ 
و  دانشجویان  برای  کارآفرینی  فرصت های  توسعۀ  و  طراحی 

سایر ذینفعان نشان میدهند؟
2( پاداش کارکنان برای نشاندادن برتری عملی در کارآفرینی و 

کارآفرینبودن چگونه است؟
ینانه )۱5 درصد  کارآفر و  نوآورانه  یادگیرِی  و  آموزش  هـ( 

از نمرۀ کل(:
1( چقدر مؤسسه دانشجویان خود را قادر می سازد تا کارآفرینتر 

شوند؟
در  را  کارآفرینی  و  کارآفرینان  می تواند  مؤسسه  چقدر   )2

آموزش و یادگیری خود جای دهد؟
3( چقدر مؤسسه رویکردهای نوآورانه در روش های یادگیری 
و آموزش خود را در جهت آماده سازی فارغ التحصیالن برای 
می دهد؟  توسعه  و  می کند  تشویق   21 قرن  نیازهای  تأمین 

.)MOHE, 2016b(
طبقه بندِی  در  شد،  ذکر  آن  توضیحات  که  اول،  دستۀ  چهار 
طبقه بندی  هریک  بعدی  دستۀ  سه  می گرفتند.  قرار  مؤسسات 
جداگانه دارند و دیگر در سطح مؤسسه بررسی نمی شوند. جایزۀ 
دانشجو  برترین  شناسایی  هدف  با  کارآفرین  دانشجوی  برترین 
با  استارتاپ  مثل  کارآفرینانه ای  فعالیت  که  دانش آموخته،  یا 
سودآوری برجسته و تأثیر مثبت در ذی نفعان دارد، اعطا می شود. 
آیندۀ  برای جذب سرمایه گذاری  افراد الیق  این جایزه،  اعطای  با 

خود شناخته می شوند و همچنین به الگویی برای سایر کارآفرینان 
همانند  جایزه  این  ارزیابی  فرایند  می شوند.  تبدیل  خود  همتای 
مؤسسات است و نامزدهای دریافت جایزه را دانشگاه ها، که برای 
هریک ظرفیتی خاص در نظر گرفته  شده است، معرفی و داوری 
می  کنند. معیارهای داوری برای جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین 

:)MOHE, 2016c( به شرح زیر است
1( سرمایهپذیری و نتایج مالی )30 درصد از نمرۀ کل(؛

2( ظرفیت بازار و راهبرد )25 درصد از نمرۀ کل(؛
3( نوآوری و ارزش پیشنهادی )20 درصد از نمرۀ کل(؛

4( مدل کسبوکار و مزیت رقابتی )15 درصد از نمرۀ کل(؛
5( چشم انداز، الهامبخشی، رهبری و تأثیر )10 درصد از نمرۀ 

کل(.
جایزۀ برترین پروژۀ کارآفرینی اجتماعی با هدف شناسایی برترین 
عالی  آموزش  مؤسسۀ  در  کارآفرینی  تحریک  در  اثری  که  پروژه، 
داشته است و یا در محیط محلی خود تأثیر و سود مثبت اجتماعی 
هدف  با  جایزه  این  اعطای  می شود.  اعطا  داشته  اقتصادی  یا  و 
انگیزاندن تیم های دانشجویی و کارکنان دانشگاهها با هدف توجه 
در  آن ها می تواند  اجتماعی، که مؤسسۀ  و  اقتصادی  مثبت  اثر  به 
محیط داشته باشد، اعطا می شود. این جایزه گروهی اعطا می شود 
هریک  تعیین شدۀ  ظرفیت  به  توجه  با  دانشگاه ها،  را  نامزدها  و 
معیارهای  و  قبلی  جوایز  مشابه  ارزیابی  فرایند  می  کنند.  معرفی 
:)MOHE, 2016d( داوری برای این جایزه به صورت زیر است

1( تأثیر و نتیجۀ کارآفرینی )35 درصد از نمرۀ کل(؛
2( الهامبخشی و اجرا )20 درصد از نمرۀ کل(؛

3( محدوده و مقیاس پذیری )20 درصد از نمرۀ کل(؛
4( خالقیت و نوآوری )20 درصد از نمرۀ کل(؛

5( تنوع تیمی )5 درصد از نمرۀ کل(.

جوایز  از  دسته  آخرین  کارآفرینی  )منتور(  مربی  برترین  جایزۀ 
مربیگری  حوزۀ  در  کارها  برترین  شناسایی  هدف  با  ِای  ای.  ام. 
مالزی  در  عالی  آموزش  در بخش  دانشجویان  برای  )منتورینگ( 
و  تشویق  را  کارآفرینی  خواسته های  و  اهداف  تحقق  که  است 
در  که  مربی ای  به  و  است  فردی  جایزه  این  می کند.  امکان پذیر 
قبل  موارد  مشابه  نامزدها  می  شود.  اعطا  است  دانشگاه  استخدام 
معرفی و ارزیابی می شوند و معیارهای داوری این جایزه به ترتیب 

:)MOHE, 2016e( زیر است

1( تأثیر در شاگرد یا نتیجۀ پروژه )40 درصد از نمرۀ کل(؛

2( نقش مربی )منتور( در حمایت مؤسسه )25 درصد از نمرۀ 
کل(؛

3( الهامبخشی و شخصیت )20 درصد از نمرۀ کل(؛

4( مقیاس و محدودۀ فعالیت ها )15 درصد از نمرۀ کل(.
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دانشگاه های  اعتباربخشی  شورای  جوایز   .۲-۳-۴
کارآفرین و متعهد

جوایز  اعطای  زمینۀ  در  که  بین المللی  سازمان های  از  دیگر  یکی 
فعالیت جامعه محوری و کارآفرینی فعال است شورای اعتباربخشی 
دانشگاه های کارآفرین و متعهد1 است. این نهاد ابتدا به عنوان بخشی 
از شبکۀ نوآوری صنعت دانشگاه )UIIN(2 در آمستردام )هلند(، که 
بودجۀ خود را از اتحادیۀ اروپا دریافت می کرد، تأسیس شد و اکنون 
سازمانی جداگانه است که در آلمان فعالیت خود را آغاز کرده است. 
درحال حاضر، این نهاد عضو تمام عیار شبکۀ بین المللی آژانس های 
تضمین کیفیت )INQAAHE(3 اتحادیۀ اروپا و یکی از اعضای 
ENQA� )وابستۀ انجمن اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی 
(،4 که دو شبکۀ برتر جهان در زمینۀ تضمین کیفیت در آموزش عالی 

شناخته می شوند، است.
آن  اولیۀ  دفتر  که  آمستردام  دفتر  دارد:  دفتر  سه  سازمان  این 
است؛  بین المللی  بازدیدهای  برای  مالقات  مکان  اکنون  و  است 
التین  آمریکای  و  میانه  شمالی،  آمریکای  به  که  آمریکا  دفتر 
به آسیای شرقی،  اقیانوسیه که  ـ  ارائه می  کند؛ دفتر آسیا  خدمات 
ارائه  خدمات  اقیانوسیه  و  جنوب شرقی  آسیای  جنوبی،  آسیای 
برگزاری  متنوع شامل  فعالیت های  این سازمان عالوهبر  می  کند. 
بسته های  و  ابزارها  تهیۀ  کارگاه،  برگزاری  آموزشی،  کالس های 
در  دانشگاه ها  و  کارآفرینی  فعالیت های  اعتبارسنجی  به  آموزشی 
سه سطح کل دانشگاه، بخش5 دانشگاه و رشته و برنامه6 )در دست 
اهدای  مراسم  رویدادهایی همچون  می پردازد. همچنین،  اجرا(، 
جوایز اعتبارسنجی، جوایز تریپل. ای7 و لیگ جهانی دانشگاه های 

کارآفرینی8 را برگزار می کند.
اعتبار  دادن  هدِف  با  سازمان  این  اعتبارسنجی،  درخصوص 
کرده اند  ایجاد  اجتماعی  و  اقتصادی  سهم  که  مؤسساتی  به 
اعتبارسنجی  فرایند  می کند.  اعتبارسنجی  را  عضو  دانشگاه های 
شامل چهار بخش است که عبارت اند از درخواست، خودارزیابی، 
طی  مراحلی  باید  بخش  هر  در  نهایی.  ارزیابی  همتایان،  بازدید 

شود که درمجموع شامل بیست گام است.
در بخش اول، دانشگاه درخواست نامۀ بررسی واجدشرایط بودن 

1. ACEEU: Accreditation council for Entrepreneurial and  
Engaged Universities

2. University Industry Innovation Network

3. The International Network for Quality Assurance Agencies

4. The European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA)

5. Division

6. Programme

7. Triple E Awards

8. The Global League of Entrepreneurial Universities

را ُپر می کند و بعد از تأیید هزینۀ درخواست اعتبارسنجی را، که 
یعنی  دوم،  بخش  در  می کند.  پرداخت  است،  غیرقابل استرداد 
شورای  معاونان  را  اعتبارسنجی  کمیتۀ  خودارزیابی،  بخش 
گزارش  متقاضی  بعد،  مرحلۀ  در  می کنند.  تعیین  اعتبارسنجی 
ارزیابی  را  آن  کمیته  که  می کند  ارسال  و  تکمیل  را  خودارزیابی 
سوم،  بخش  در  می شود.  تهیه  اولیۀ  ارزیابی  گزارش  و  می کند 
یعنی بازدید همتا، با پرداخت هزینۀ غیرقابل استرداد ارزیابی همتا 
را  درخواست  فرم  ارزیاب  گروه  می شود.  آغاز  متقاضی  سوی  از 
بررسی می کند که یک یا دو روز کامل به طول می انجامد و نتیجۀ 
آن تهیۀ گزارش ارزیابی همتاست که با متقاضی به اشتراک گذاشته 
چالش  به  را  گزارش  این  ادله  ارائۀ  با  می تواند  متقاضی  می شود. 
بکشد. در بخش چهارم، گزارش نهایِی ارزیابی بر پایۀ همۀ اسناد 
تهیه می شود که درصورت اعتراض نکردن متقاضی و پس از تأیید 
رئیس/ معاونان شورای اعتبارسنجی کمیته آن را تصویب می کند. 
در  نهایی  ارزیابی  گزارش  متقاضی،  به  مجوز  اعطای  درصورت 

وب سایت شورا منتشر می شود.
از نظر برگزارکنندۀ جایزۀ تریپل. ای، مهم ترین تأثیر این جایزه 
بهبود  و  دانشگاه ها  تغییرات  به  سرعت بخشیدن  دانشگاه ها  در 
زیست بوم کارآفرینی است. این شورا اعطای این جوایز را به تازگی 
آغاز کرده است و به ادعای خود، اولینبار در مقیاس جهانی است 
می کند.  تمرکز  دانشگاه ها  سوم  مأموریت  زمینۀ  در  جوایز  بر  که 
اولین دوره در سال 2020 جوایز  برای  این سازمان قصد داشت 
ذکرشده را در سه منطقه در جهان، یعنی آسیا ـ اقیانوسیه و آفریقا و 
آمریکای التین، اعطا کند که به علت شیوع ویروس کرونا فقط در 
منطقۀ آسیاـ  اقیانوسیه موفق به برگزاری مراسم و اهدای جوایز شد. 
دوازده مورد جایزه وجود دارد که اولیِن آن جایزۀ دانشگاه کارآفرین 
به جایزۀ  با کارآفرینی می توان  از موارد بعدی مرتبط  سال است. 
کارآفرینی،  در  موفقیت  عمر  یک   جایزۀ  سال،9  کارآفرین  رهبر 
پشتیبانی  و  نوآوری  جایزۀ  سال،11  کارآفرینی  آموزشگر  10جایزۀ 

اعطا  افراد  و  مؤسسات  در سطح  که  کرد  اشاره  کارآفرینی سال12 
می شود. سایر جوایز با توسعۀ پایدار و محیط زیست مرتبط است. 

هرساله اسپانسرهای متعددی اعطای جوایز را حمایت می کنند.
چهار معیار کلی برای این جایزه در جدول 4 مشاهده می شود 
 .)ACEEU, 2019( است  دیگری  با  متفاوت  هریک  وزن  که 
پس از نوشتن جواب هر مؤسسه، این معیارها را کارشناسان حوزۀ 
مربوط نمرهدهی و ارزیابی می  کنند. در اولین دورۀ این جشنواره، 
جایزۀ دانشگاه کارآفرین سال را دانشگاه اوکلند از کشور نیوزلند 

.)NCEE, 2011a( دریافت کرده است

9. Entrepreneurial Leader of the Year Award

10. Lifetime Achievement in Entrepreneurship Award

11. Entrepreneurship Educator of the Year Award

12. Innovation and Entrepreneurship Support of the Year Award
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)ACEEU, 2019( یپل. ای یابی جایزۀ تر جدول 3: معیارهای ارز

معیارتوضیحاتوزن

20 درصد

این  همسویی  چگونگی  خود،  مؤسسۀ  مفهوم  معناست؟  چه  به  شما  دانشگاه  برای  کارآفرین بودن  دانشگاه 

مفهوم با محیطی که مؤسسۀ شما در آن عمل می کند و همچنین چگونگی موفقیت )راهبرد( این مفهوم را 

ارائه کنید.

مفهوم/ راهبرد

35 درصد
از نظر تعهد مالی،   

ً
را مثال باال  ارائه شده در  از اجرای مفهوم دانشگاه کارآفرین  نحوۀ حمایت مؤسسۀ شما 

مستندات در چشم انداز، مأموریت یا ارزش های دانشگاه، مشارکت کارکنان یا اقدامات ارتباطی ارائه کنید.
تعهد

20 درصد

نتایج و تأثیراتی را که دانشگاه شما توانسته ایجاد کند ارائه کنید. برای  مثال از نظر گسترش کارآفرینی در میان 

دانشجویان و کارمندان، تأثیرگذاری در ذی نفعان خارجی و چگونگی کمک دانشگاه شما در تأثیرگذاری های 

اقتصادی و اجتماعی.

نتایج و تأثیرات

25 درصد
توضیح دهید که چگونه رهبری دانشگاه شما نمونۀ خوبی از تفکر و عملکرد کارآفرینی است و اینکه چگونه 

دانشگاه نقش رهبری را در ارتقای مفهوم دانشگاه کارآفرینی در دنیای دانشگاهی دارد.
نقش رهبری

همچنین، لیگ جهانی دانشگاه های کارآفرینی مؤسسات آموزشی 
شناخته  به خوبی  آن ها  کارآفرینانۀ  فعالیت های  برای  که  را  عالی 
باال(  رتبۀ  در  قرارگرفتن  یا  جایزه  اعتبارسنجی،  )ازطریق  شده اند 
یاری رساندن  کار  این  از  هدف  می دهد.  نشان  برجسته  به طور 
به  تحصیلی،  رشتۀ  صحیح  انتخاب  درخصوص  دانشجویان  به 
شرکت ها برای پیداکردن شرکای نوآوری و همکار، به دانشگاهیان 
درخصوص یافتن اعضای جدید، به دولت ها و نهادهای مالی در 

تصمیم گیری برای حمایت از دانشگاه ها و بودجۀ آن هاست.

جمع بندی و نتیجه گیری
دانشگاه ها به منزلۀ نهادهای تغییرآفرین و توسعه دهنده در جامعه 
کشور  مطرح  دانشگاه های  اخیر،  سال های  طی  شناخته  شده اند. 
کرده اند.  ورود  جامعه  معضالت  و  مشکالت  حل  عرصۀ  به 
نسل  به  پژوهش محور  نسل  از  حرکت  دانشگاه ها،  حرکِت  این 
جامعه محور و کارآفرین تلقی می شود. به  عبارت  دیگر، با تغییرات 
انتظارات جامعه و تحوالت بین المللی در سال های اخیر، تغییرات 
در نقش سنتی دانشگاه ها )آموزش و پژوهش( قوت گرفته است و 
نگاه های درون نگر در این نهادها جای خود را به نگاه های برون نگر 
مفاهیمی  نگرشی،  چنین  وجود  با  است.  داده   جامعه محور  یا 
کارآفرین  دانشگاه  سوم،  نسل  دانشگاه  نوآور،  دانشگاه  همچون 
و  جامعه محوری  موضوع  درحال حاضر،  است.  شده  ُپررنگ تر 
کارآفرینی برای دانشگاه ها در دنیا و ایران بحثی مسئله ساز است که 
به علت ماهیت خود پیچیدگی ها و پیش بینی ناپذیری هایی دارد. با 
وجود این، بیشتر پژوهشگران این حوزه بر ضرورت قدم گذاشتن 
دانشگاه ها در این مسیر برای داشتن سهم مثبت در رشد اقتصادی 

و اجتماعِی جامعه هم نظرند. 
باالدستی  نهادهای  که  مهمی  سؤاالت  از  یکی  زمینه،  این  در 
آموزش عالی کشورها مطرح می کنند این است که چگونه می توان 

هرچه بیشتر حرکت دانشگاه ها و دانشگاهیان را در این مسیر جدید 
تسهیل و تشویق کرد. یکی از ابزارهایی که در این زمینه برخی از 
سازمان های وابسته در جهان از آن استفاده کرده اند اعطای جوایز به 
دانشگاه ها و افرادی است که برای حرکت به سمت جامعه محوری 

و کارآفرینی دانشگاه ها تأثیر بسزایی داشته اند.
سازمان ها  اعضای  و  دانشگاه ها  برای  می توانند  جوایز  درکل 
فرهنگ  توسعۀ  و  ارزش ها  همسویی  باعث  و  کنند  ایجاد  انگیزه 
مطلوبی شوند که اعطاکنندۀ جایزه آن را در نظر دارد. از دیگر آثار 
مثبت جایزه برای خود دانشگاه ها می توان به مواردی از این دست 
با  اثرگذار  بسیار  تبلیغات  و  شناخته ترشدن  به  کمک  کرد:  اشاره 
هزینۀ بسیار اندک برای جذب استعدادهای برتر؛ باالبردن سطح 
ارتباطی  الگو؛ تشکیل شبکۀ  پیداکردن  رقابت؛  به منظور  دانشگاه 
بین دانشگاه ها در اثر رقابتی که با یکدیگر دارند؛ باالبردن سطح 
برای  دارد  رقابت  در  خوبی  عملکرد  که  دانشگاهی  کلی  اعتبار 
جلب توجه سرمایه گذاران و جذب منابع؛ باالرفتن سطح عملکرد 

کلی بین دانشگاه ها. 
در این پژوهش، چند نمونه از جوایزی که سازمان های ملی و 
بین المللی در زمینۀ تشویق و ترغیب جامعه محوری و کارآفرینی 
اعطا می کنند با سازوکار کلی و نحوۀ ارزیابی معرفی شده که در 
جدول 4 همۀ آن ها برمبنای سطح ارزیابی )مؤسسه ای، گروهی، 
موضوع  است  گفتنی  است.  شده   ذکر  فردی(  فردی،  یا  گروهی 
وسیع تری  جامعۀ  که  کارآفرینی  برای  متعدد  جوایز  پژوهش  این 
فقط  و  است  نبوده  کرده اند  را هدف گذاری  دانشگاهی  از جامعۀ 
آن ها  هدف گذاری  که  بوده  جوایزی  و  نهادها  روی  بر  تمرکز 

جامعه محوری و کارآفرینی دانشگاهی بوده است.
و  عالی  آموزش  زمینۀ  در  جوایز  این  که  داشت  توجه  باید 
گروه ها  یا  آن ها  به  دانشگاه ها  سومی  نسل   مأموریت  برمبنای 
سازوکار  و  جوایز  این  می شود.  اعطا  آن ها  از  برخاسته  افراد  و 
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الهام بخش  ایران  در  جوایز  اعطای  برای  تاحدی  می تواند  آن ها 
درنظرداشتن  با  جوایز،  اعطای  و  دانشگاه ها  ارزیابی  در  باشد. 
ویژگی های جوایز، باید توجه کرد که افراد کارشناس و متخصص 
ارزیابی  و  امتیازدهی  دربارۀ  با معیارهای کلی  باید  این حوزه  در 

انجام شده  تحلیل های  و  بحث ها  با  بگیرند.  تصمیم  دانشگاه ها 
می توان گفت که ایجاد سازوکاری برای اعطای جوایز کارآفرینی 
ذکرشده،  مثبت  مزیت های  به  توجه  با  ایران،  دانشگاه های  برای 

می تواند بسیار کارساز باشد.

یابیعنوان جایزهنوع نهادنهاد متولی سطح ارز

مرکز ملی کارآفرینی در 

آموزش بریتانیا
سازمانیدانشگاه کارآفرین برجستهدولتی

سازمان آموزشگران 

کارآفرین بریتانیا
خصوصی

جایزۀ کاتالیزور کارآفرین

 گروهی یا فردی

 )استادان یا کارکنان تحت استخدام 

رسمی مؤسسات آموزش عالی(

جایزۀ ستارۀ درحال  ظهور در آموزش کارآفرینی

 فردی

 )آموزشگران کارآفرینی در سه سال نخست 

فعالیت رسمی در مؤسسات آموزش عالی(

جایزۀ پیش گام در آموزش کارآفرینی

 فردی

 )آموزشگران کارآفرینی تحت استخداِم 

رسمی در مؤسسات آموزش عالی(

دولتیوزارت آموزش عالی مالزی

سازمانیجایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین دولتی

سازمانیجایزۀ برترین دانشگاه کارآفرین خصوصی

سازمانیجایزۀ برترین پلی تکنیک کارآفرین

سازمانیجایزۀ برترین دانشگاه محلی کارآفرین

گروهی )دانشجویی(جایزۀ نوآوری و پشتیبانی کارآفرینی سال

فردی )استادان و مربیان(جایزۀ برترین مربی )منتور( کارآفرینی

فردی )دانشجو(جایزۀ برترین دانشجوی کارآفرین

شورای اعتباربخشی 

دانشگاه های کارآفرین و 

متعهد

بین المللی

سازمانیجایزۀ دانشگاه کارآفرین سال

جایزۀ رهبر کارآفرین سال

تمامی سطوح رهبری 

)دانشگاه، دانشکده، واحد تحقیقاتی 

و غیره(

جایزۀ نوآوری و پشتیبانی کارآفرینی سال

سطوح مختلف شامل سازمانی، 

گروهی و برنامه های پشتیبانی 

)واحدهای زیرمجموعۀ دانشگاه، ایده ها 

و برنامه های توسعه ای و پشتیبانی(

فردی )استادان و مربیان(جایزۀ یک  عمر موفقیت در کارآفرینی

فردی )استادان و مربیان(جایزۀ آموزشگر کارآفرینی سال

ینی در آموزش عالی براساس یافته های این پژوهش جدول 4: جوایز اعطایی در زمینۀ کارآفر
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پیشنهاد برای تحقیقات آینده
 جوایزی که سازمان های ملی و بین المللی 

ً
در این پژوهش صرفا

در جهان درخصوص مأموریت سوم دانشگاه ها اعطا کرده اند مرور 
و بررسی شده است. به علت اهمیت تشویق و ترغیب دانشگاه ها 
الزم  بیشتر،  کارآفرینی  و  جامعه محوری  به  کشور  دانشگاهیان  و 
ارزیابی  برای سازوکار  بومی  مدل  ارائة  به منظور  مطالعه ای  است 
دانشگاه ها با هدف اعطای جایزة »جامعه محوری و کارآفرینی در 

دانشگاه ها« در کشور صورت پذیرد.
بستر  می تواند  کارآفرین  دانشگاه  جایزة  موضوع  همچنین، 
مناسبی برای پژوهش های گسترده دربارة جنبه های گوناگون باشد؛ 
به خصوص به طور تجربی و آنالیز روی داده های دانشگاهی. بیشتر 
و  فردی  ُبعد  در  انجام شده است  بر روی جوایز  پژوهش هایی که 
یا بررسی سازمان هایی غیر از دانشگاه هاست که این زمینه، یعنی 
کرده  بدل  دست نخورده  موضوعی  به  را  کارآفرین،  دانشگاه  جایزة 
است. برای مثال، بررسی عملکرد دانشگاه هایی که برندة جوایزی در 
این زمینه شده اند در بازه های زمانی بعد از دریافت جایزه می تواند 
ُبعد فردی و  باشد. در پژوهش هایی که در  آتی  موضوع تحقیقات 
زمینه های خاص انجام شده، این مسئله بررسی شده است. حتی 
بعد از دریافت جایزه، سطح عملکرد به صورت معناداری مثبت بوده 
و روند افزایشی داشته است )Chan et al., 2014(. در اینجا این 
سؤاالت مطرح می شود: آیا دانشگاه ها همچنین عملکردی بعد از 
دریافت جایزه خواهند داشت؟ دریافت جایزه می تواند به عملکرد 
این  باشد،  مثبت  جواب  اگر  منجر شود؟  برنده  دانشگاه های  بهتر 
امر از چه کانال هایی می تواند منجر به این تأثیر مثبت شود؟ دربارۀ 

سؤاالتی از این دست می توان در این حوزه تحقیق کرد.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در قسمت منابع 
آورده شده است.

حالج یوسفی، محمدرضا، نیکی اسفهالن، حکیم و خلیل زاده، جواد )1391(. 

»الزامات ایجاد کسب وکارهای انشعابی توسط دانشگاه ها«. سیاست نامۀ علم 

و فناوری. دورۀ 2، شمارۀ 1، 11–24.
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Abstract
Over the past few decades, following the key role of knowledge and commercialization of 
knowledge as the main factor of economic prosperity and competitiveness, the importance 
of changing the role of universities in fostering the fertility of innovative and entrepreneurial 
activities is increasingly emphasized. In promoting the entrepreneurial concept and mentality and 
encouraging universities to become more entrepreneurial, in many parts of the world, some merging 
governmental and intergovernmental organizations have taken different means. As one of them is 
awards to entrepreneurship and engagement in higher education. Due to the importance of moving 
towards this concept in Iran, the entrepreneurial university awards can be considered as a means 
to accelerate the implementation of relevant policies. Therefore, this research using documentary 
study reviews awards to entrepreneurship and engagement in higher education provided by other 
countries. The findings of this study can be used by policymakers and researchers in realizing the 
importance of these awards and taking steps to fill the gap by providing a local model in Iran. That 
can guide and encourage the universities towards engagement and entrepreneurship in line with 
improving the entrepreneurial ecosystem.
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مژگان سمندرعلی اشتهاردیمحمدمهدی لطفی هرویساالر فضلی فرد

نویسندۀ مسئولنویسندۀ دومنویسندۀ اولنقش

نگارش متن اصلی نگارش متن اصلی نگارش متن اصلی نگارش متن

ویرایش متنویرایش متنویرایش متنویرایش متن و ...

طراحی/ مفهوم پردازیطراحی/ مفهوم پردازیطراحی/ مفهوم پردازیطراحی/ مفهوم پردازی

گردآوری دادهگردآوری دادهگردآوری دادهگردآوری داده

تحلیل داده هاتحلیل داده هاتحلیل داده هاتحلیل/ تفسیر داده

---سایر نقش ها

نقشنامهوفرمتعارضمنافع

الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.

نویسندۀ مسئول: مژگان سمندرعلی اشتهاری              
تاریخ: ۱۴00/۱۲/08 


