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بر  کارآفرین مدل دانشگاه چارچوب مفهومی و طراحی و ارائه
 بنیادِ سیستماتیک داده نظریه اساس
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 چکیده
از  سومی دارد که مطابق نظریۀ تعدادی یتمأمور، هادانشگاهنسل سوم  عنوانبهدانشگاه کارآفرین 

ه مطالع، هدف این مقاله .بوده استل اقتصادی و اجتماعی و تحو موتور رشد، متفکران و اندیشمندان
 ثرکارآفرین و عوامل مؤ یهادانشگاهکارآفرینانه  یهاجنبه نظرازنقطهکارآفرین  چارچوب مفهومی دانشگاه

 با) ینرکارآفپیشنهاد مدل و چارچوب مفهومی دانشگاه  درنهایتکارآفرینی و  یهادانشگاه گیریشکل بر
 بر اساسکیفی  از نوعمطالعه موردی  و ماهیت روش بااین پژوهش  .بود (کاربردی-هدفِ توسعه ای

مورد  کرسول معیار با اینکه بر مضاف اجرا شد. مدیریت و رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد با
 92از  توافق کدگذاری بیش بر اساسآن  و تأیید گردید و نیز پایایی گرفت قراراعتباریابی محتوایی 

تید شامل اسا پژوهشاین  ۀجامع کاپا مورد تأیید و حمایت واقع گردید. مطابقِ فرمول هولستی و، درصد
مدیر و بقیه اساتید  نفر 4نفر ) 24این مطالعه  نمونه کشور بودند. مراکز دردانشگاه  مدیران ودانشگاه 
 هامصاحبه از هاداده اشباع بود. حد روش گلوله برفی در با و هدفمند ونظری  یریگنمونه ( ودانشگاه

حلیل با ت هاداده یجۀنت انجام شدند. گزینشی وسطح بازو محوری  سه درمحتوا  یلتحل شدند. آوریجمع
مدل پارادایمی شاملِ  قالب درمقوله کلی بود که  شش ومقوله  یزر 78و  شاخص و یژگیو 218، محتوا

 ینهزم)فردی(؛  یامداخله(؛ شرایط ینهاد ؛راهبردها ) رفتاری(؛) یاصل ۀمقول ساختاری(؛) یعلّشرایط 
ران و ای هایدانشگاه دردانشگاه کارآفرین  یندِفرآ کارآفرینی دانشگاه(؛) پیامدهامحیطی(؛  هایویژگی)

 دهند.را انعکاس می عناصرشان وروابط بین ابعاد مختلف 

ه کارآفریندانشگا هایویژگی، داده بنیاد یۀنظر، های کلیدی: دانشگاه کارآفرینواژه
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 مهمقد
 شدنتبدیل و نییکارآفر انقالب نضج و شیدایپ پی در مختلف جوامع، ِحاضر عصر در
 از ییک عنوانبه غربی ویرجینیای دانشگاه، مثالعنوانبه هستند. نیکارآفر جامعه به

 درونی متعدد مشکالت و هاچالش با طورجدیبه 91 دهه اواخر از که معتبر هایدانشگاه
 با هیدانشگا توسعه گذارانسیاست و انپژوهشگر از هیئتی، است بوده روروبه یمحیط

 تنیاف و بیشتر هایبررسی انجام مسئولیت بازرگانی و اقتصاد دانشکده مدیریت
 و ایجاد بر مطالعات گروه این اصلی توصیه اما گرفت عهده بر را اثربخش راهکارهای

 کارآفرینی و بود نظریه این با دانشگاه مختلف ادابع نکرد سازگار و کارآفرینی نظریه بسط
 و یساختار، فرهنگی ابعاد دربرگیرنده که جامع و شدهریزیبرنامه فرآیندی عنوانبه را

 ییراتتغ، مذکور مدل اساس بر و فوق مطالعات دنبال به و کرده تعریف، است مدیریتی
 توسعه و استقرار، شناسایی ورمنظبه ویرجینیا دانشگاه هایفعالیت در یاگسترده و جدی

 تقی) تپذیرف صورت مدیریتی و پژوهشی، آموزشی ابعاد تمامی در کارآفرینی فرآیندهای
 (.2962، مرادی حسن و پورظهیر

 زانداچشم سند ویژهبه باالدستی یهابرنامه و اسناد در مندرج اساسی اهداف از کیی
 2414 افق در نیکارآفر و نوآور یاعهجام به رانییا جامعه لیتبد، رانیا اسالمی جمهوری

 نیکارآفر و سوم نسل یهادانشگاه هایویژگی از کشور یهادانشگاه مندیبهره، درنتیجه و
ی راهکارهای یدر پی شناسا، فییک پژوهشاز روش  گیریبهرهحاضر با  پژوهش .است

 .است نظری وتحت عنوان چارچوب مفهومی  نیبه دانشگاه کارآفر هادانشگاهل یتبد
 لمیع دانشگاه خصوصبه، کشور یهادانشگاه، گفتهپیش نکات به تیعنا با حال
 در تراالنهفع و پیشتازانه قدمتی با و است مطرح کارآفرین دانشگاه عنوانبه که کاربردی

 یجهدرنت و امروزی عالی آموزش نظام در رییتغ منظوربه طیشرا ترینمطلوب از، حوزه نیا
 هایگیویژ کسب سویبه حرکت از ناگزیر و، برخورداراست اجتماعی و اقتصادی توسعه

رین موضوع دانشگاه کارآف، به اینکه عنایت با و هستند نیکارآفر و سوم نسل یهادانشگاه
 توسعه ودوام  عنوانبه وجدی قرار گرفته است  موردتوجهاخیر  یهادههدر  ()نسل سوم

 المللیینباست ونیز با روند تحوالت ملی و مطرح  کارآفرینی وخالقیت  محوریت بانیز 
دهای اتخاذ راهبر که صنعت بادانشگاه  ارتباط وو گذار از جامعه صنعتی به جامعۀ دانشی 

جدید توسط  هایفرصتو  جهان دراثربخش در استفاده از افتخارات علمی موجود 
نظام  الگوهای آموزش و پژوهش در باید لذا، ساخته است ضروری را هادانشگاه
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 جایگزین، کارآفرین دانشگاه عنوانبه هادانشگاه از یجدید دانشگاهی متحول شده نسل

 عالی آموزش عرصه پیشتازان و گشته محور و پژوهش محور آموزش سنتی یهادانشگاه

، کارآفرینیِ جامعۀ دانشگاهی )دانشجویان هایییتواناو  هامهارتباشند و  آینده در
دِ همه در معرض رون از مدیران و کارکنان( که بیشتر، علمیهیئتاعضای ، آموختگاندانش

 یابد. ارتقاء، هستندنوآوری و کارآفرینی 
 که شکاف دانشی شودیمبا نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص  

که دربرگیرنده تمام مفاهیم موضوع  جامعی مطالعه و دارد وجوددرزمینه موضوع مذکور 
 یدهد، عنوان باشد نیا تحت یمستقل و جامع صورتبه حاضر پژوهش مطابقِ باشد و

 و مقاالت، کتب قالب در یمتعدد فاتیتأل آن رامونیموضوعاتِ پ درباره البته .است نشده
 :شودیمشده است که به خالصه به چند مورد اشاره  انجام نامهپایان

ها و فرهنگ، هارویه و هافرصتاست که  ییهادانشگاهمعرف « کارآفرین»دانشگاه 
ترغیب و پذیرش کارآفرینی دانشجویان و  منظوربهسودمندی را  هایمحیط
 ۀعرض، دانشگاه اعضای در زمینه توسعۀ نوآوری ایجاد آورد.فراهم می آموختگاندانش
 در نوآوری و جدید هاییفناورعرضه  و تولید، به بازار دانشگاهی هایپژوهش نتایج

دانشگاه کارآفرین پاسخی به اهمیت  درواقعبشری است.  دانش مرزهای گسترش
 هر از شیب که ثروت و ادراک جدید از دانشگاه است تولید وروزافزون دانش نوآوری 

توان بر اساس را می هادانشگاه .است داده قرار ریتحت تأث آموزش راهم حوزه، زیچ
ا یکی از سه ویژگی نسل رویکردها و ساختارهای اجرایی متناظر با رویکردهای مزبور ب

آور و فن، نسل سوم یا پیشرو )نوآور، نسل دوم )پژوهش محور(، اول )آموزش محور(
 کارآفرین( توصیف کرد.

نخستین دانشگاهی بود ، یک دانشگاه پژوهش محور موفق عنوانبه MIT»2»دانشگاه  
دید ج یردهادسـت بـه ایجاد فرهنگ کارآفرینانه و رویک، که با پـذیرش مأموریت سـوم

، 7مورس آلن و، دانشگاه کـارآفرین شـناخته شـد )اوشی عنوانبهزده و  یآورانتقال فن
 (.7119، 4این تحوّل پیوست )اتزکویتز به 9«استنفورد»دانشگاه ، . تییاز ام. آ پس .(7112
ت هایی که توانایی بقا و رقابدانشگاه کارآفرین را که در حال نفوذ به تمامی دانشگاه مدل

یت نخستین اولو، توسعهدرحال یکشورها یهادانشـگاه ویژهبه، در شرایط کنونی را دارند
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برای  تواندیمکارآفرینی که دانشگاه  هایفعالیت (.7119، 2اند )سیئگلخود قرار داده
پارک  جادیا انجام دهد: «سخت» تا «نرم»در یک طیف از اقدامات ، رسیدن به این هدف

 ؛یدقراردا هایپژوهشسانس؛ یپتنت و ل ی؛ اعطایانشعاب یهاتشرک لی؛ تشکیفناور
ائه ؛ اریج دانشگاهی؛ انتشار نتاییافت وجوه اعطایصنعت؛ مشاوره؛ در آموزشی یهادوره
 عوامل (.7122، 7دولی و ریلی، فیلپات) مجرب وط یار واجد شرایبس دیدهآموزشافراد 

، 9ها( )گوآررو و اوربانوظرفیت عوامل داخلی )منابع و، محیطی )رسمی و غیررسمی(
 عوامل .اجتماع و یاستس، بازار آموزش عالی، محیطی: شرایط تاریخی عوامل (.7127

، 4ریهلن و ینآستبرین ) یمال منابع، منابع انسانی، ساختار، نامحسوس ودرونی: محسوس 
کر تف، وکارعوامل شخصیتی طرح کسب، تمایل به ریسک، (. اهداف کارآفرینی7124

، 2انآکار و ترام، یورت کورو) استکانون کنترل ، نیاز به موفقیت، خودکارآمدی، یسکر
های رل )کنتکانون ، نیاز به موفقیت، خودکارآمدی، تفکر ریسک، وکار(. طرح کسب7124

سازی تجاری، گیری کارآفرینیجهت، (. قصد کارآفرینی7122، 8و همکاران جی دین
مهم برای ایده کارآفرینی فردی و  از عوامل( 7122 ،2و همکاران )اسماعیل هاپژوهش

 یسرمایه اب دانشجویان کارآفرینی قصد بینیبینِ پیش، . رابطه مثبتباشندیمسازمانی 
، ر و کیانیپوکریمیان، االسالمیشیخدارد )شغلی وجود  مسیر پذیریانطباق و شناختیروان

 واقع گردد. موردتوجه آفرین باید( که درفعالیت یک دانشگاه کار2996
یک دانشگاه کارآفرین  هایویژگیدهد که دانشگاه تربیت مدرس نتیجه نشان می 

اهبرد ر، انداز مشترکچشم، تعامل مستمر با محیط، کارآفرینانه سازمانیفرهنگ»ازجمله 
 را دارا است؛ اما از ساختار کارآفرینانه و استقالل مالی مناسب« نگر و منابع انسانیآینده

ای جذب تالش بر، توجه به نیروی انسانی»آمده دستبرخوردار نیست. بر اساس نتایج به
 «ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کاهش بروکراسی، تقویت اصل ابتکار عمل، منابع مالی

 ،وی کارآفرینی سوق دهد )کردنائیجستواند دانشگاه را بههایی است که میازجمله تالش
، اندازهای چشممؤلفه»دهد که نشان می پژوهشهای یافته .(2992، احمدی و قربانی

ند چ، ساختار و طرح سازمانی، حاکمیت و اداره دانشگاه، مأموریت و استراتژی دانشگاه
نفعان و مدیریت ذی، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، ایای و فرارشتهرشته
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مالی مخاطرات در  ینتأم، ز رشدمرک، انتقال دانش، آموختگاندانش، های جامعهارزش
آموزش کارآفرینانه و آموزش  درنهایتالمللی سازی و بین، های مشتق از دانشگاهشرکت
 وآقاجانی ، صمدیدارند )در سطح مناسبی قرار « گذاری در دانشگاه مازندرانسرمایه
دران مازن استان هایدانشگاهدر  هاداده وتحلیلتجزیه از حاصل (. نتایج2999، صمدی

رد مو کارآفرینی آموزش بر را محیطی عوامل و یساختار عوامل و یرفتار عوامل تأثیر
 (.2992، زادهاسماعیلی و حسین، ساغریدهد )می قرار تأیید
در  دانشگاهی که هایمحیط برخی در، نتایجِ مطالعۀ کیفیِ حاضر کهاینبه  با توجه 

به  برندیمکارآفرینی دانشگاه خود به سر توسعه  یهابرنامهمراحل اولیۀ تکوین و تکامل 
 عنوانبهکاربردی  -برای دانشگاه علمی  خصوصبه یراهبرد هدف ینترمهم منزلۀ

که دانشگاه  هدف واین اساس  لذا بر، بود خواهد سودمند یاربس، دانشگاه کارآفرین
ین ا السؤ، استملّی هم  نوآوری و رفاه راستای سیستم در، موضوع ینترمهمکارآفرین 

 مقاله به شرح ذیل مطرح شد:
یاد نظریۀ داده بن بر اساسایران  یهادانشگاهبرای ، دانشگاهِ کارآفرین مناسب یالگو

 چگونه است؟ دارنظام

 روش
 ایران دردولتی  یهادانشگاهبرای ، کارآفرین دانشگاهارائه مدل ، حاضر پژوهش از هدف

 24ل آماری شام جامعه یستماتیک است.با ماهیت داده بنیاد س فییک پژوهش است. روش
 .بود 2992 سال درحوزه  نیا در مطرحِ ملی استادانِ و رانینفر مد

 رییگنمونه روش از استفاده مصاحبه نیمه ساختارمند و با طریق از هادادهگردآوری  
ها داده نمت و شد انجام، نظری اشباع مرحله به دنیرس تا برفی گلوله وهیش به و هدفمند

ست و مدل ا گرفته قرار لیتحل اد سیستماتیک موردیداده بن هینظر روش از گیریبهره با
( ارائه شد. 2994، 2کوربین نظریه داده بنیاد سیستمایک )اشتراووس و بر اساسپارادایمی 

معیارهای  بر اساس)مرورِ متون( و  تجربی ونظری  متعدد منابع آوری ازجمع تکنیکِ از
ام انج نیز زیرپژوهش اقدامات  روایی ازسول برای حصول اطمینان کر سوی از شدهارائه

 (:7111، 7میلر وکرسول شد )
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به همراه ، کدگذاری گزارش شوندگانمصاحبه ازنفر  24: برای 2اعضاء سوی ازتطبیق 
 هاکدگذاری درآنان  یشنهادهایپ مستخرج از ایشان و متن مصاحبه ارسال شد. یهاگزاره

 اعمال شد.
 آموزشیرشته مدیریت  دکتری دانشجویان ازنفر  9و  استادان از نفر 9: 7مکاربررسی ه

 ررسیب را گزینشی و محوری وپارادایم کدگذاری باز ، توسعه آموزش عالی ریزیبرنامهو 
 فرمول مطابقِ همپایایی  مورد در .رفت کارآنان در تدوین مدل به  نظرات وکردند 

 گردید. واقع حمایت تأیید و باال مورد به و %92توافق  ضریب با کاپا و هولستی
 اظِاز لح هامصاحبه نیا .کشیدیمدقیقه تا دو ساعت طول  وپنجچهلبین  هامصاحبه

و  دندشیمبا مسئلۀ اصلی پژوهش شروع که  مدل بود اکتشاف هدف پاسخ به سؤاالت و
دوین ت وضبط  شونده پس از اخذ موافقت مصاحبه هامصاحبه .یافتندیمدر محور آن ادامه 

 ،در ابتدای هر مصاحبه، کردن مصاحبه کاهش حساسیت نسبت به ضبط یبرا .شد
 .دادیمبودن مصاحبه را شرح  هدف پژوهش و محرمانه، پس از معرفی خود پژوهشگر

در مرحله کیفی شامل کلیه مطلعین کلیدی حوزه دانشگاه  و مصاحبه موردمطالعه جامعه
 ای وفوق تجربه راهنمایی  خصوص دردانشگاهی که ازجمله اساتید ، کارآفرین است
 ازجمله و منشور اخالقی رعایت باکه  هادانشگاهکارآفرینی  مدیران ومشاوره دارند 

 ماندن اسامی انجام شد. ناشناخته

 هایافته
 وشبا رهای کیفی های حاصل از دادهیافته، پژوهشسؤال  مبنای هدف و بخش بر این در

 :شودآورده میسیستماتیک  داده بنیاد و ماهیت
 محوری و انتخابی، دانشگاه کارآفرین طیّ مراحلِ کدگذاری باز یهامقوله. 4جدول 

 یهابرای دانشگاه کارآفرین از میان داده شاخص وویژگی  218حدود  یافتن
 خرده مقوله 78ها به مصاحبه و تبدیل آن

 مرحله اول کدگذاری باز

 کارآفرین به شش مقولۀ کلی خرده مقولۀ دانشگاه 78اختصاص 

 دارنظام)محور( بر پایۀ نظریۀ مبنایی 
 مرحله دوم کدگذاری محوری

 مرحله سوم کدگذاری انتخابی تعیین روابط شش بُعد )کدگذاری گزینشی( برای دانشگاه کارآفرین

                                                                                                                                        
1. member checking 2. peer debriefing 
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 سؤال()پاسخِ  یهبر پا یهدار نظرنظام طرح بر اساسکارآفرین  دانشگاه پارادایمی . مدل4ِشکل 
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کدگذاری محوری مقوله کلی ساختاری  بر اساسبُعد مقوله کلی  این درشرایط علّی: 
 است. استفادهقابل رییتغ یدارا و متالطم هایمحیط در کیارگان ساختار تشخیص داده شد.

له مقو بین در: است شده آورده لیذ در، کارآفرینانه ساختار محور با راهکارهایِ مرتبط
، یمال منابع تنوع عملکردهای و فعالیت شامل مالی امور متغیر هب نسبت، ساختاری
ه ک توجه شود هاشرکت شروع و رشد مراحل از حمایت، یپژوهش یهابودجه تخصیص

 موضوع این، آن عملی هایقابلیت و امور مالی پیرامون موجود هاییتئور به نگاهی با
 در مهمی عامل ساختاری نظرزنقطها مالی هاییتقابل وجود که شودیم تصدیق کامالً
 به مایلت هایفعالیت شامل بودن ارگانیک متغیر و است کارآفرین دانشگاه گیریشکل
کاملِ  نشدن یترعا، گسترده کنترل حیطه، پایین رسمیت، تصمیم تمرکززدایی سمت
، تموقعی بر مبتنی قدرت مقابل در تخصص بر مبتنی قدرت، اداری مراتبسلسله

 و نقوانی به پایبندی کاهش، آزاد جریان با اطالعات یهاشبکه، یندهافرا یریپذانعطاف
 جایبه مکان دریک هارشته تجمیع شامل آموزشی امور مؤلفه چنینهمو ها سیاست
 هایروش وجود ،مختلف یهارشته مدرسین نزدیک ارتباط، مراکز در تخصصی دانشکده
 و کارآفرینی آموزشی هایکارگاه وها دوره وجود، کارگاهی و عملی نوآورانه آموزشی
، واحدها و مراکز کمیت مطلوبیت، کارآفرینی دروس وجود، وکارکسب هایمهارت
 فیتکی مطلوبیت، حضورینیمه، تلویزیون و و رادیو تجمیع طرح مثل متنوع آموزش
 دزائ تشریفات حذف شامل اداری امور مؤلفه، آموزش در ایچندرسانه آوریفن، آموزش

 توسعه و پژوهش شامل پژوهشی امور مؤلفه، گر تسهیل و حمایتی مقررات، اداری
 خاص تشکیالت مؤلفه، پژوهشی یهاطرح و دانشجویی هایِنامهوجودِ پایان، نامتمرکز

، شدر مراکز و آوریفن و علم پارک مثل کارآفرینی مراکز با ارتباط دفاتر ایجاد شامل
 و علمی اعضای جذب شامل انسانی منابع نظام مؤلفه، صنعت با ارتباط دفاتر ایجاد

 .کارکنان و علمی اعضای تشویق، متخصص
 را ارک . افرادشودیمکلی رفتاری شناخته  مقولهمقوله اصلی: این بُعد تحت عنوانِ 

 یاروفاد و تعهد احساس - یباورپذیر و اعتماد، درستی، اخالق -بدانند  تفریح همانند
، یاتجزئ به توجه-باشد ارزشمند مشتریانش برای دهدیم انجام انسازم که کاری -اعضاء 

قی اینکه تل -مبتکر  و خالق افراد به دادن یدانم، مستمر طوربه - یندهافرا و ساختار، افراد
 کار هاساعت توان .است سازمان موردنیاز که است چیزی آن، دارند افراد که دانشی

، نسازمانی مدیرا مناسب مهارت، مدیران ذاکرهم توان، طلبی توفیق و پشتکار، طوالنی
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 و یرتغی یرفتنپذ، ینوآور و یتخالق، مدیرها بودن پیشگام به تمایل و نگریآینده
مدیران  در پذیریریسک و جسارت، تیمی کار و هاچالش از استقبال، جوییفرصت
 ایها موفقیت دادن نسبت :گیرد قرار کلی وجزئی  تشویق و موردحمایت هادانشگاه
 تحمل ،پذیریریسک و یپذیر تمایل به مخاطره، (درونی کنترل مرکز) خود به هاشکست

 و ون هاییدها ارائه، یپذیر مسؤولیت، نگریآینده و یشیدوراند، طلبیاستقالل، ابهام
در  (طلبی توفیق) موفقیت جهت عالی یاستانداردها در کار انجام به تمایل، خالقانه
 ذیرشپ نظام استقرار، و نوآور خالق افراد به کارها ی شود. تفویضباارزش تلق کارکنان

 رقرارهبران سازمان دانشگاه  موردتوجه سازمان در آن یفراگیر و هاپیشنهاد بررسی و
 راداف مشارکت، سازمان در هاپیشنهاد بودن اجرایی و شدهارائه یپیشنهادها میزان، گیرد

 واقع موردپذیرش هادانشگاهسازمان  رهبران ومدیران  توسط گیریتصمیم در سازمان
 و افکار تضارب، سازمانی از فرهنگِ تضاد و استقبال ترویج و توسعه گردد.

 وجود زا سازمان مدیریت استقبال، سازمانی اهداف به دستیابی جهت در هاسلیقهاختالف
 و افکار کشی تضارب آغوش واستقبال ، سازمان در افکار تضارب و سلیقهاختالف
 مدیریت. با کارکنان و یکدیگر با کارکنان بین سلیقهاختالف

 مهم موضوع یک عنوانبه توانیم، راهبردها عنوانبهاستراتژی نهادی  راهبردها: از
 تبدیل الزامات از یبخش .کرد استفاده هادانشگاه شدنترکارآفرینی به کمک برای پژوهش
 ؤلفهمرابطه سه زیر  این در، هایافتهطابق است و م کارآفرین دانشگاه به سنتی دانشگاه
 دانشگاه و مأموریت اهداف، اجتماعی سرمایه هایمؤلفه زیر سپس و دانشگاه فرهنگ

زیر  هایویژگیدارای اهمیت هستند. ارائه راهکارهای تبدیل به دانشگاه کارآفرین تحت 
و شاعه ا، ارآفرینیک اشاعه فرهنگ، و صنعت دانشگاه بین ایجاد ارتباط :است ارائهقابل

 انشگاهد وبرند نام اعتبار به توجه، سازیتجاری فرهنگ وجود، تیمی کار فرهنگ توسعه
 و اهدانشگ همکاری در افتخارآمیز پیشینه، کشور در دانشگاه وبرند نام اعتبار، جهان در

 هنوآوران هایایده سایر و خدمات وکاال  سازیتجاری، درآمد افزایش، ملی توسعه، صنعت
 هتوانا ب، نهاد اجتماعییک  عنوانبهدانشگاهی. دانشگاه کارآفرین  هایپژوهش و نتایج

 .استنهاد  یک عنوانبه، کار و عمل انجام
 نانهکارآفری این است که فعالیت کارآفرینی مهم از تعاریف: یکی یامداخلهشرایط 

، تیجهن وانعنبه پول کسب، فردی پاسخگویی، پرانرژی فعالیت، پذیریریسک شامل
ر دفردی  سازه یامداخله شرایطِ است. سازمانی هایمهارت و آینده امکانات بینیپیش
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 یهاشاخصکه شاملِ  اشاره دارد هامهارت، موفقیت انتظار :مؤلفه دوبه ، حاضر مطالعه
 زا یادگیری انگیزش ییتوانا، گروه یلتشک، خودآگاه، خودبهمتکی، نفساعتمادبه

 .استها فرصت در گذارییهسرما، اشتباهات
 زمانیسا منظراز  سازمانی تغییرات بر محیطی هایویژگی و عوامل : اثرزمینه ومحیط 
 لمروق کارآفرینانه اثرگذارترین زمینه ومحیط  دیدگاه حقیقت . دراست تأمل وقابل تعمق 

 انییم ،کالن سطوح در چندگانه کارکردهای و انیمشتر با، کارآفرینی دانشگاه مطالعه در
 -یاجتماع از: اندعبارتآن  یهامؤلفهخرده  ینترمهم است. المللیبین و یملّ خرد؛ و

 -یاسیس، مکانی موقعیت و نوآوری یهاشبکه، مالی -یاقتصاد، مقرراتی-قانونی، فرهنگی
 ارزشمند، کارآفرین به جامعه احترام با و مثبت نگرش همچون: هایییژگیواداری با 

، مایتیح قوانین وجود، پاگیر و دست قوانین وجود عدم، تشویق با همراه کارآفرینی بودن
 ایجاد با سیاستمداران یتحما، اداری امور در یلتسه، کارآفرینان حامی و کارآفرین دولت
 مالی هتغذی، محله، منطقه در کشور باالی اقتصادی سطح، جهان با مطلوب سیاسی زمینه

 ۀرصع، صنعتی و علمی مراکز به هادانشگاه یکیزدن، دانش سازیتجاری امکان، دانشگاه
 ،پژوهشگران با یهمکار، عالی آموزش نهاد با یوندپ، (تخصص سطح و تعداد) پژوهش

 .آوریفن و علم هایپارک و صنعت با ارتباط
 عنوانِبهمشاوره کارآفرینانه ، یجترو، پژوهش، آموزش یهامؤلفه: از خرده پیامدها

 طبق کدگذاری محوری یادمی شود. پیامدهابُعد  قالب درانشگاه کارآفرینی د یهاجنبه
گاه دانش یهاجنبه اساس بر کارآفرینی هاییتقابل توسعۀ در دانشگاهی وظایف یاجرا

 یاهشاخص. است تبیین مشاوره قابل، ترویج، پژوهش، آموزش وسیلۀبه کارآفرین
از: اند عبارت، پیامدها عنوانهب( هامؤلفه زیرفعالیت کارآفرینی ) هایحوزه ازهرکدام 

 آموزشِ، آوریفن حوزه در آموزشِ، کارآفرینی علم حوزه در آموزشِ کارآفرینانه )آموزشِ
 (؛ پژوهش )پژوهشبنیاندانش وکارهایکسب حوزه در آموزشِ، سازیتجاری حوزه در
 ،سازیتجاری حوزه در پژوهش، آوریفن حوزه در پژوهش، کارآفرینی علم حوزه در

 ،کارآفرینی علم حوزه در(؛ ترویج )ترویج بنیاندانش وکارهایکسب حوزه در پژوهش
 وکارهایکسب حوزه در یجترو، سازیتجاری حوزه در یجترو، آوریفن حوزه در یجترو

، آوریفن حوزه در مشاوره، کارآفرینی علم در حوزه( و مشاوره )مشاوره بنیاندانش
(. البته تحقق بنیاندانش وکارهایکسب حوزه در اورهمش، سازیتجاری حوزه در مشاوره

و  مندیبهرهازجمله ، کار است تلفیق و ترتیب وسایل،، مستلزمِ منابع ایبرنامه هر
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 اطاتارتب و اطالعات فناوری ویژهبه نینو هاییفناور با مرتبط زاتیتجه از برخورداری
 اصرِعن، پژوهشِ حاضر در .استاطالعاتی کاربلد و باهوش  هاییستمسمدیریت  و

، زیمقوله مرک، شرایط علّی، هبردیرا یامداخلهشرایط  بعدِ شش دانشگاهی در کارآفرینی
 .شد تدوین و شناسایی پیامدها و زمینه ،محیط

 گیرینتیجهبحث و 
 ه جامعیو مطالع گرفته قرار موردبررسیدانشگاهی  کارآفرینی خصوص در مختلفی ابعاد

 و جامع صورتبه حاضر پژوهش مطابق ومفاهیم موضوع باشد که دربرگیرنده تمام 
 آن رامونیموضوعاتِ پ درباره البته نشده است. یدهد، عنوان باشد نیا تحت یمستقل

موضوعات از شده است و بخشی  انجام نامهپایان و مقاالت، کتب قالب در یمتعدد فاتیتأل
ز نتایج حاصل ا بر اساسقدمه هم م بخش دردانشگاه کارآفرین بوده که به چند موردِ آن 

 و سوابق پژوهش عنوانبه، دانشگاه کارآفرین هایویژگیخط سیرِ داستانِ پژوهش برای 
و عملی  تقراراس بر بسیاری تأثیرکه  المللیبین تجارب واسناد  بررسی و بردارییادداشت

 اشاره گردید.، دارند کشورهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه توسعه
ر ساختار بازنگری د، نمونه برای تبدیل دانشگاه سنتی به دانشگاه کارآفرین عنوانبه 

 رد کیارگان . ساختاراستهای مقولۀ شرایطِ علّی ضروری سازمانی مربوط به یافته
 هددیم نشان ریاخ دهه هایینوآور است. استفادهقابل رییتغ یدارا و متالطم هایمحیط

با  لذا .تاسو توسعه دانشگاه کارآفرین  عملی استقراراستای نانه در ریکارآفر که ساختار
سرعت  نیبیپیش درتوجه به مسیر طوالنی که کارآفرینی دانشگاه دارد وعدم توانایی که 

مصاحبه با مطلعینِ کلیدی دانشگاه کارآفرین  طریق ازاین پژوهش ، دارد وجودتغییرات 
 پذیرفت. صورت نیز

 نهمی در به خأل الگویی بود. با توجه کاربردی وامع هدف این پژوهش ارائه مدلی ج
ویژگی  218و خرده مقوله  78و منظم شش مقوله بزرگ  ایینهزمتئوری  بر اساسراستا 

های متنی شناسایی شد. ازآنجاکه هدف این پژوهش کاوش موضوع دانشگاه از داده
عامالت آن و نظر به تبسط  توسعه و ،به ابعاد مختلف موضوع با توجه لذا کارآفرین بود.

آن از دیدگاه متخصصانِ مطلع  پیچیدگی ودانشگاه کارآفرین  مدلِ وجهی بودنو چند
ققِ تح منظوربهمدل بومی مناسب  طراحی در، دانشگاهی مراکز شامل اساتید و مدیران در

، محیطی، ساختاری، نهادی، ای )رفتاریهسته یهامقولهروابطِ ، مدلِ دانشگاه کارآفرین
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 توسعه دانشگاه کارآفرین کشور یهامقولهکارآفرینی دانشگاه( مطابقِ خوشه ، فردی
راهکار  با توجه به، نظری صورتبه، تعاملی هم نگریسته شد و به این شکل هم صورتبه

 نیز امرن به ای، یعنی؛ نظریۀ داده بنیاد اکتشافی به هم مرتبط شدند ابتکاراتی وعمومی 
یا دانشگاه کارآفرین(  ی دانشگاهکارآفرین و معیارهای عوامل) هایویژگیکه  شدتوجه 

 پیامدهایاست و چگونه  تعامالتشان و کنندیمچگونه عمل ، در رابطه با هم دیگر
 مطرح گردد؟ باید و استچگونه  هاچالش ودانشگاهِ کارآفرین  هایویژگی

 یامقوله هایهخوش ازبرای هریک  2شکل  درپارادایم کدگذاری محوری  یهامؤلفه 
 .اندشده( ارائه پیامدها، یامداخلهشرایط ، زمینه، مقولۀ کانونی، شرایط علّی، )راهبردها

 ستییبا، نیکارآفر دانشگاه هایویژگیبه  ابییدست منظوربه، دانشگاه کی، اینکه نتیجه

و  یکل محور 8قالب  در که مطالعه نیا در شدهشناسایی راهکار 218به  حداقل و زمانهم
. مطابق نظریه خبرگان کنند کامل تیعنا و توجهبذل، است شده بندیگروه فرعی محور 78

ۀ شش مؤلف بر اساس، مدل هایویژگیبین متغیرهایِ مدل دانشگاه کارآفرین )، موضوع
تعامل و رابطۀ  ،نظری به هم مرتبط شدند صورتبهاکتشافی سیستماتیک( که  پایۀ برداده 

 محیطی است که شرایط آن ازذکراست که پیچیدگی روابط حاکی  وجود دارد. الزم به
، عالوهبه .دپذیر تأثیر هاآن از، باشد تأثیرگذار دانشگاه عوامل علی و زمینه یرو بر تواندمی

 پیامدها مقولۀ برتواند جداگانه و تجمعی نیز می صورتبه ایزمینه و علّی، محیطی شرایط
 ابطرو برتجمعی  و جداگانه صورتبه پیامدها و یجنتا، نیهمچن .بگذارد اثر راهبردها و

 تصوربه پیامدها و نتایج، باشد. همچنین اثرپذیر وگذار باشد تواند اثرمی اصلی
برای دانشگاه کارآفرین  شدهارائهمفهومی  یالگو یهامؤلفه تمامی روی بر، یبازخورد

 .باشد تأثیرگذار تواندیم
برای  ها؛یافته لذا استکاربردی یک دانشگاه کارآفرین  -اینکه دانشگاه علمی علت به

تأمل  با، هادانشگاه سایر به نتایج تعمیمِ، شودیم توصیه . لذااستموفقی  این دانشگاه مدل
 جادیا مثابهبه، نیکارآفر دانشگاه به دانشگاه کی لیتبد ندیفرا .دپذیرصورت بیشتری

 نگاهی با که است دانشگاه متنوع و مختلف هاییرسیستمز در گسترده و ییربنایز تحوالت

 مشارکت جلب نیهمچن و دانشگاه رانیمد سوی از، راهبردی و ستمییس، شانهیاندژرف

 هایرساختیز و منابع، بستر از مندیبهره با، انیدانشگاه جامعه اعضای تمامی حداکثری

و روابط  گانهششعاد و اهمیت عناصر اب شدهارائهمدل پارادایمی  بر اساس آن موردنیاز
 سایر با مقایسه در آمدهدستبه نتایج تحلیل گردد. درمی حققمتعاملی هرکدام 
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 خرده وکلی  یهامقوله، حاضر پژوهش در: گفت چنین توانیم انجام شده یهاپژوهش
 سایر با، یتشاناهمو  آمدهدستبه ابعاد هایویژگی از هرکدام و( 2هاسازهها )مقوله

 است. بوده همسوتقریباً ، هاپژوهش
 شدهحاصلنتایج  ینترمهم، دیگران یهاپژوهشاز  آمدهدستبه هاییافتهبا توجه به 

زاده : تقیشودیمبرای مقایسه نیز ارائه  موردمطالعهدر زمینه  گرفتهانجام هایپژوهشاز 
 ویی صمدی میارکال، (2962) یمراد حسن وتقی پورظهیر ، (2962) محمدپورشاطری و

 یداللهی، (7122) و همکارانفیلپات ، (7127) کردنائیج و همکاران، (2999) همکاران
برای مقایسۀ  ضمناً(. 7116) زاهدی و یرضو، زادهشریف، (2991همکاران )و  فارسی

 با ادبیات یقتلف ونتیجۀ مصاحبه  بر اساس مقدمه قسمت، دانشگاهی کارآفرینی فاکتورهای
ها نیز قابل مفاهیم و سازه قالب در، المللیبین تجارب و بردارییادداشت، پژوهش

 .استاستدالل و اشاره 
برایِ کاربست نتایجِ مطالعۀ ، هایتمحدودو  کاربردی ونظری  هایپیشنهاد، ادامه در

 هایپژوهشمبنایی برای شروع  تواندیمحاضر  پژوهششود: نتایج می ارائه نیزحاضر 
عوامل و  پژوهشنظام آموزش عالی هم باشد. در این  بعدی در زمینۀ کارآفرینی در

بنابراین الزم است در این زمینه ؛ توسعۀ کارآفرینی مشخص شدند یهابرنامه یهامؤلفه
 موجود در این زمینه شناسایی شوند. یهاچالشی صورت بگیرد و دالیل و هایپژوهش

ترغیب  و دانشگاه دره نوآورانه و کارآفرینان هایفعالیتایجاد دیدی مثبت نسبت به 
 نشگاهدر دادستیابی به اهداف کارآفرینی  منظوربه آموزشی یهادورهارزیابی اثربخشی 

ه به حمایت از رفتارهای کارآفرینان هایییهروقوانین و  وضع با باید و است ضروری والزم 
 ،از دانشجو اعم مستمر طوربهو تالش جهت ارائه خدمات جدید و متنوع به مشتریان 

 پذیریانطباقافزایش ظرفیت و توان ، صاحب ایده کارآفرینانه یداسات، کارمند
 ،باال بردن شاخص آزادی اقتصادی برای افزایش نوآوری و کارآفرینی، تکنولوژیکی

تبلیغات گسترده و فروش خدمات در  منظوربهاستفاده هر چه بیشتر از پدیده دورکاری 
در  ازهااندچشم ومؤثر  مشیبا تدوین خط، هایافته بر اساس. کردبازارهای بیشتر اقدام 

 دانشگاه کارآفرین نظارت و تعقیبات تأثیرگذارکارآفرینی دانشگاهی برای عوامل  حوزه
این  یهاشاخصمستمر برای  پویش وکارآفرینی دانشگاه  طوالنی مسیربه  با توجهالزم 

 هایحیطه درود موج یهاشبکهمستمر با  ارتباطبه عمل آید. ایجاد  پژوهش

                                                                                                                                        
1. constructions 
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ناسایی ش، دانشگاه کارآفرینی دفاتر طریق از دنیا در نوآورانه و بنیاندانش وکارهایکسب
 یهامؤلفه، هادانشگاهنوآورانه؛ در  اقدامات از شایسته ومناسب  برداریبهره و

 مدیران مراکز آموزش موردتوجهکارآفرین  دانشگاه بابا اهمیّت در ارتباط  شدۀشناسایی
 دانش و سازیتجاری، دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین کارآفرینی ازو  گیرد قراری عال

های تهها و رشگروه، هادانشکده، هادانشگاه بر تمرکز تکنولوژی دانشگاهی استقبال گردد.
 اهدانشگاهها / الگوهای ارتباط بین / چهارچوب هااز مدلالزم  گیریبهره های جدید؛نسل

امری  یک عنوانبه( و صنعت )جامعه هادانشگاهانتظارات متقابل  ینتأم ؛و صنعت )جامعه(
یک دانشگاه کارآفرین مشاغل جدید  در .گیرد قرار موردتوجهبایستی ضروری که می

ها ارتباطات افراد و گروه، گیرندقرار می موردحمایتافراد کارآفرین ، شودخلق می
های جدید و خالق استقبال ایده از و غیررسمی است معموالًافقی و ، باز صورتبه

ی به امکان دسترس، گرددها تشکیل میجلساتی برای تبادل اطالعات و فعالیت، شودمی
گیری از تجارب گوناگون وجود دارد و نیروی انسانی خصوصاً دانشجویان بازار کار و بهره

در  ینیرآفراکاز  یبانیق و پشتیبنابراین تشو؛ آیندمی حساببهترین منبع آن باارزش
 است. یضرور یامر عنوانبه، کشورها

حوزه دانشگاه کارآفرین کمک کند تا عوامل  مندانعالقهبه  تواندیم، دانشگاه کارآفرین 
شدن به این نسل از  تریکنزدمختلف را سنجیده و سناریوهای مناسبی برای آینده و 

ا راه زیر، یز حائز اهمیت خواهد بودانتخاب کنند و برای پژوهشگران این حوزه ن هادانشگاه
 آتی باز خواهد کرد و زمینه شناخت بیشتر را فراهم خواهد کرد. هایپژوهشرا برای 

 هاییدها شافزای ودولتی ، دانشگاه، به تغییر روابط بین سه سیستم صنعت با توجه
وشن از پیش ر یشب هادانشگاهلزوم مأموریت کارآفرینی ، مطرح اقتصاددانشینوآورانه و 

 ریسا . بهآیدیم حساببهکشور  و توسعهراستای رشد  لذا این پژوهش در، گرددیم
 با را جیتان و استفاده کنند ایینهزمتئوری  یهانسخهدیگر  از شودیم توصیه انپژوهشگر

ت حوزه فعالی این درو چنانچه پژوهشگران بخواهند  کنند سهیمقا حاضر پژوهش جینتا
معادالت  یهامدل یلهوسبه ابعادشانادایمی حاضر با توجه به عناصرِ کنند مدل پار

 ابد.تغییر ی عملیاتی وآل به مدلی ملموس آرمانی و ایده حالت ازساختاری آزمون شود تا 
 اختیار در دفترچه یک قالب در حاضر پژوهش از شده احصاء هایشاخص و هامؤلفه، ابعاد

 یریزبرنامه به یروز برنامه از را خود حرکت تا گیرد قرار هادانشگاه و هاگروه یرؤسا
 شرح و بسط دهند.
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در  طوالنی آن مسیر وموضوع  تازگیبه با توجه تواندیم پژوهش نیا مدل و نتایج 
 ریو سا یکاربرد -یعلم یِهاو دانشگاه نیکارآفر ییو اجرا آموزشیمؤسسات  هیکل

 لتیدونیمه، یخصوص، یدولت یآموزش عال و مؤسسات هادانشگاه، نیکارآفر یهادانشگاه
و  گیرد قرار برداریبهرهمورد ، تلویحات با واستان و کشور در سطح )خرد و کالن( 

 گسترش وتوسعه  یهابرنامه بهبود وارزیابی اجرا، ، ریزیبرنامهچارچوبی برای 
 نیانبنشداراستای اقتصادِ  در، آوریفن و کارآفرینی نوآوری، ،سازیتجاری هایفرصت

 گردد.، برایِ مراکز کارآفرین کشور، اجتماعی واقتصادی  و توسعه
و  آوردیماست که علم را توسعه و به عرصه عمل  یدانشگاه، نیدانشگاه کارآفر

 یلگوا کی عنوانبه و گرددیمجامعه  یو فرهنگ یاجتماع، یتوسعه اقتصادۀ محرک موتور
 وهشیپژ و آموزشی وعلمی  جایگاه وبه مدعیات علمی  با توجه ینیکارآفر ینیو ع یعمل
 .گرددیمو افراد  هاسازمان ریسا یبرادارند  هادانشگاهبشری که  اجتماعات در

رشد و توسعه  یبرا. کند لیتبد ثروت که علم را به رودیمانتظار  نیاز دانشگاه کارآفر
 زااست. لذا  الزم دارددانشگاه کارآفرین که مسیری طوالنی  مورد درپژوهش  کیکشور 

شده  دیدانش تول سازیتجاریبر  ژهیو یدیتأک که مزبورموضوع پژوهشی  ایهوردادست
 وملی  سطح در ریزیبرنامه و اجرا، ارزیابی مسیر درهم دارد باید همواره  هادانشگاهدر 
مستقیم بر بخش دانشگاهی و  طوربه، مطالعه نیا طورقطعبه سود جست. المللیبین

ی این عرصه و مدیران اجرای گذارانسیاست و مرداندولت وداشته  تأثیردانشگاهیان کشور 
خواهد ساخت و مدل  مندبهرهخود  هاییهتوصرا از  مندانعالقه سایر و پژوهشگران و
 فادهمورداست تواندیم، هادانشگاهرسیده برای  عملیاتی وآل به مدلی ملموس ایده حالت از

برای انجام ، وندگانشمصاحبهاین پژوهش محدودیت هماهنگی با  اجرای در. گیرد قرار
کرد و کمبود یا فقدان منابع علمی فرصت را محدود می که هامشغلهبه خاطر  هامصاحبه

 ارآفرینک هایدانشگاهکیفی پژوهش و استفاده از تجربه  بخش در، روزبه دسترسقابل
 عینی وجود داشت. صورتبه دنیا درموفق 
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