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شناسای و اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه کارآفرین ایران با
استفاده از روش فراترکیب و تح یل س سهمراتب گروه

ع اکبر اکبری

سید جالل موسوی خطیر
حمیدرضا اسمعی

گیوی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه کارآفرین انجام شده است .در این
پژوهش بهمنظور جمعبندی و تجمیع یافتههای پژوهشهای پیشین از روش فراترکیب بهره گرفته شده
است .در این راستا در قدم اول با جستجو در پایگاههای مختلف اسناد علمی تعداد  904منبع اولیه که در
آنها بهنوعی به دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) اشارهشده بود استخراج گردید .سپس با در نظر گرفتن
میزان ارتباط با موضوع پژوهش منابع اولیه غربال و تعداد  15منبع برای بررسی نهایی انتخاب شد .در
ادامه با استفاده از تحلیل محتوای و کدگذاری باز و محوری منابع منتخب مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتیجه این تحلیل شناسایی  44مؤلفه در پنج مقوله اصلی  -6استراتژی و مدیریت -4 ،ساختار و فرایندها،
 -2فرهنگ -0 ،سیستم آموزشی و  -5شبکه تعامالت بهعنوان مؤلفهها و مقولههای اصلی شکلگیری یک
دانشگاه کارآفرین است .درنهایت بهمنظور نشان دادن میزان اهمیت و اولویت این مؤلفهها بهعنوان ورودی
تصمیمات سیاستگذاران عرصه آموزش عالی برای سوق دادن دانشگاههای کشور بهسوی دانشگاه
کارآفرین از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده گردید .در این راستا ضمن بهرهگیری از نظرات
 1تن از صاحبنظران و کارشناسان اهلفن در حوزه آموزش عالی ،وزن و اولویت مقولهها و مؤلفهها
محاسبه و ارائه گردید .بر این اساس پنج مؤلفه رهبری ،سازماندهی کارآفرینانه ،مدیریت منابع ،نگرش
کارآفرینی و قوانین دارای باالترین وزن و اهمیت هستند .درنهایت پیشنهادهایی جهت هموارسازی تحول
به سمت دانشگاه کارآفرین در ارتباط با مؤلفههای مهم ارائه گردید.
واژههای ک یدی :اولویتبندی ،دانشگاه کارآفرین ،کارآفرینی ،نسل سوم
 استادیار ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
a_akbari@azad. ac. ir
 دکتری ،مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه تهران  /رئیس گروه پووش شای فرشنگی-علمی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرشنگی،
تهران ،ایران.

 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشگاه تربیت مدرس  /مدیرکل پووش شای فرشنگی-علمی دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرشنگی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
اقتصاد امروزی به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شده است و دانشگاهها یکی از مهمترین
ابزارهای شکلگیری اقتصاد دانشبنیان هستند .چراکه انبوهی از دانش در آنها تولید و
انباشته میگردد که ورود آن به چرخه کاربرد ،توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را
تسریع خواهد کرد .ازاینرو کشورها با رویکردها و اهرمهای مختلفی به دنبال افزایش
تجاریسازی نتایج پژوهشها و نوآوری دانشگاهی هستند .البته این امر محقق نمیشود
مگر با اصالحات ساختاری دانشگاهها و سوق دادن آنها به سمت دانشگاههای کارآفرین،
نوآور و فناور (پژوهش جهرمی و پورکریمی.)6292 ،
هدفگذاری دستیابی به جایگاه نخست علمی ،فناوری و اقتصادی منطقه آسیای
جنوب غربی در افق  ،6040تبیین توسعه مبتنی بر دانش بهعنوان مهمترین مسیر پیشرفت
و دستیابی به اهداف توسعه در اسناد باالدستی نظام نظیر؛ سیاستهای کلی علم و فناوری
ابالغی  6292/1/49مقام معظم رهبری و برنامههای چهارم ،پنجم و ششم توسعه نشانگر
اهتمام مسئولین و قوای کشور بر توجه به مقوله کارآفرینی ،نوآوری و فناوری است.
همچنین تأکیداتی که در قانون بودجه سالیان اخیر بر بهکارگیری توان پژوهشگران در
جهت خلق دانش ،حمایت از تجاریسازی دستاوردهای پژوهشهای دانشگاهی و
افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی از
تولید ناخالص داخلی دارد ،نیازمند کارآفرین شدن دانشگاهها است.
دانشگاه کارآفرین مفهومی جذاب و معرف دانشگاههایی است که فرصتها ،رویهها،
فرهنگها و محیطهای سودمندی را بهمنظور ترغیب و پذیرش کارآفرینی دانشجویان و
دانشآموختگان فراهم میآورد .ازآنجاکه مرزهای این دانشگاه هنوز درحالتوسعه است،
پژوهشهای زیادی بهمنظور تعیین مفهوم دانشگاه کارآفرین و نوآور ،صورت گرفته است
(صمدی میارکالئی ،آقاجانی و میارکالئی.)6292 ،
دانشگاه کارآفرین بهعنوان سازمانی که در آن تمام فعالیتهای اعضا از قبیل آموزش
و پژوهش بهگونهای مدیریت ،اداره و اجرا میگردد که دانشگاه بهعنوان نهاد یا شبه
شرکتی اقتصادی تلقی گردد؛ یعنی جهتگیری این فعالیتها در جهت سوددهی و نیز
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کسب مزیتهای رقابتی اقتصادی باشد (دابیک ،لوریرو و طوغرول .)4465 ،6دانشگاه در
این نگاه بر اساس انطباق سریع با تغییرات محیطی ،تمایز آشکار در نحوۀ مدیریت آن با
دانشگاههای سنتی ،انجام فعالیتهای جدید بر اساس توسعۀ فرهنگ کارآفرینی در تمامی
سطوح دانشگاه ،مشارکت آن در توسعۀ اقتصادی بهوسیلۀ ایجاد سرمایهگذاری یا
تجاریسازی دانش و فناوری ،ایجاد شغل و درنتیجه افزایش سطح رفاه و نیز کاهش
مفاسد اجتماعی و غیره شناخته میشود .همچنین دانشگاه کارآفرین به سبب خروجیهای
اقتصادی آن نظیر حق اختراع ،قراردادهای امتیاز ،شرکتهای زایشی ،اشتغالزایی و نیز
مکانیزمهای انتقال علم و فناوری به صنعت دارای اهمیت خاصی نیز در اقتصاد دانشبنیان
است (تیجسن.)4441 ،4
یکی از محورهای مهمی که در بحث دانشگاه کارآفرین وجود دارد ،بحث چگونگی
کارآفرین شدن و انجام اقدامهای کارآفرینانه توسط دانشگاه است .دراینباره کالرک 2با
بررسی پنج دانشگاه برجستهی اروپایی ،مسیرهای تغییرات سازمانی برای تبدیلشدن به
دانشگاه کارآفرین را در ایجاد هستهی مدیریتی قوی ،گسترش مرزهای ساختاری ،ایجاد
فرهنگ کارآفرینانه در کل سازمان دانشگاهی ،ایجاد پایهی دانشگاهی قوی و ایجاد تنوع
در منابع مالی میداند (کالرک.)6999 ،
اتزکوویتز ،)4461( 0پنج پیشران اصلی را برای تبدیلشدن دانشگاههای نسل دوم به
دانشگاه نسل سه یا همان دانشگاه کارآفرین معرفی کرده است .عامل یا پیشران اول انجام
پژوهشهای گروهی و مشترک بین اعضای هیئتعلمی با افراد و نهادههای دیگر در
دانشکده ،دانشگاه و جامعه است .عامل دوم حرکت به سمت انجام پژوهشهای باقابلیت
تجاری سازی است .پیشران سوم تدوین سازوکارهای حمایت از مالکیت معنوی برای
حصول امکان انتقال نتایج پژوهشها به بیرون دانشگاه معرفیشده است .عامل چهارم
ایجاد امکان شکلگیری و رشد شرکتهای تجاری از درون دانشگاه است؛ و باالخره
پیشران پنجم یکپارچه سازی عناصر درون و برون دانشگاه در ساختارهای جدیدی نظیر
مراکز پژوهشی مشترک بین دانشگاه و صنعت معرفیشده است.
3. Clark, B.
4. Etzkowitz, H.

& 1. Dabic, M., Gonzalez-Loureiro, M.,
Daim Tugrul, U. J.
2. Tijssen, R. J. W.
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رامیرز ،سانچزکانیزارس و فیونتس گارسیا ،)4469( 6با بررسی سیر تاریخی تحول
دانشگاهها بهسوی کارآفرینی ،چهار دوره را در این مسیر شناسایی کردهاند .دوره اول
شکلگیری مفهوم دانشگاه کارآفرین بین سالهای  6919تا  6995است .این دوره به
نظریهپردازی ،مفهومسازی و جا انداختن کارآفرینی بهعنوان ابزار توسعه و رقابتپذیری
تمرکز دارد .دوره دوم که بین سالهای  6991تا  4444بیشتر به توسعه مدیریت کارآفرینانه
دانشگاهها پرداختهشده است .در دوره سوم بین سالهای  4444تا  4441به فرایند سازی
دانشگاه کارآفرین تمرکز دارد و باالخره اینکه در دوره چهارم که بعد از سال  4441است
ایجاد زیستبوم دانشگاه کارآفرین موردتوجه است.
در راستای شکلگیری زیستبوم دانشگاه کارآفرین محققان حوزه دانشگاه کارآفرین،
مؤلفهها و شاخصهای مختلفی را برای این نسل از دانشگاهها شناسایی کردهاند که در
جدول  6ارائه شده است.
جدول  .4مؤلفههای دانشگاه کارآفرین از دیدگاه محققان مخت ف
پژوهشگر/پژوهشگران

ویژگیها /مؤلفههای دانشگاه کارآفرین

کردنائیج و همکاران ()6296

چشـمانداز مشترک و راهبردی آیندهنگر ،فرهنگسازمانی کارآفرینانه ،تعامل مستمر با
محیط ،ساختار کارآفرینانه ،استقالل مالی و منابع انسانی.

نوروزی ،باقری کنی و رضـــائیان استقالل ،ترکیب ،حرفهایگرایی ،پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت
()6294
بـهزادی ،رضـــوی و حســـینی کیفیـت دانش آموختگان ،انتشـــار یافته های علمی ،جذب منابع مالی ،قراردادهای
()6294

پژوهشــی ،ثبت اختراع ،ایجاد کســبوکارهای زایشــی ،ایجاد پارک علم و فناوری،
فرهنگسـازمانی کارآفرینانه ،سـاختار سـازمانی منعطف ،رویکرد کارآفرینانۀ استادان،
مدیریت کالن ،محتوای دروس و ویژگیهای دانشجویان

ترکمان و نوروزی ()6291

ابعاد ساختاری :استقالل ،ترکیب ،حرفهایگرایی ،پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت.

باقریکنی و همکاران ()6291

ترکیب ،اســتقالل ،حرفه ای گرایی ،پیچیدگی ،تمرکز و رســمیت به ترتیب مهم ترین
عامل تحقق دانشگاه کارآفرین میباشند.

حســنی ،ابوالقاســمی و مشــبکی بعد ساختاری شامل چشمانداز کارآفرینانه ،ساختار حمایتی و نظام پژوهشی
()6291

بعد فرایندی شامل رهبری کارآفرینانه ،فرایند تجاریسازی
بعد رفتاری شامل قابلیت ارتباطی و شبکهسازی ،فرهنگ نوآوری
بعد توسـعهای شـامل شـایستگیهای کارآفرینانه ،برنامهریزی درسی ،فرایند یاددهی-
یادگیری
1. Ramírez, L. J. C., Sánchez-Cañizares,
S. M., & Fuentes-García, F. J.
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پژوهشگر/پژوهشگران
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عنایتی ،صالحی و جاللی ( )6291حاکمیت و اداره دانشــگاه ،ســاختار و طرح ســازمانی ،مدیریت ذینفعان و ارزشهای
جامعه ،قدرت نفوذ ،مرکز رشـد و تجاریسازی ،آموزش کارآفرینانه ،بینالمللیسازی
نهاردانی و همکاران ()6291

مأموریت دانشـگاه ،اسـتراتژی و رهبری کارآفرینانه ،پتانسـیل منابع انسـانی و سرمایه
فکری ،حمایت درون و برون ســـازمانی از کارآفرینی ،فرهنگ ســـازمانی کارآفرینانه،
ساختار و فرایندهای آموزشی و پژوهشی

گودرزی ،حســـینی و طبــائیــان فرهنگ ،دولت ،سـاختار دانشـگاه ،شـیوه آموزشی دانشگاه ،پژوهش و تجاریسازی،
()6291

ارتباطات بیرونی و زیرســاخت مالی هفت مؤلفه اصــلی برای شــکلگیری دانشــگاه
کارآفرین هستند.

میگونپوری و همکاران ( )6299عوامـل محوری ایجـادکننده زیســـت بوم کارآفرینی دانشـــگاهی در ســـه ســـطح
قابلطبقهبندی است در سطح اول سیاستها و قوانین دانشگاه ،زیرساختهای
موردنیاز برای ایجاد زیستبوم کارآفرینی دانشگاهی ،سیاست-
گذاری و مدیریت منابع مالی دانشـــگاه ،شـــدت و ســـطح پژوهش و توســـعه قرار
میگیرند .در ســطح دوم فرهنگ کارآفرینی و در ســطح ســوم هم عوامل حاکمیتی،
عوامل اقتصادی ،نهادهای پیرامونی و عوامل بازار قرار میگیرند.
شـعاع اردبیلی ،رحمانی و ویســی عوامل راهبردی شــامل :اهداف و مأموریت دانشــگاه ،فرهنگ دانشــگاه و ســرمایه
()6299

اجتماعی.
عوامل رفتاری شامل :صفات مدیران و کارمندان ،سبک رهبری و تضاد سازمانی.
عوامل سـاختاری شـامل :ساختار ارگانیک ،امور آموزشی ،امور اداری ،امور پژوهشی،
امور مالی ،نظام منابع انسانی ،تشکیالت خاص.
عوامل محیطی شامل :فرهنگی عمومی ،قوانین و مقررات ،شرایط سیاسی و اداری.

روترمل ،شانتی و لین)4441( 6

عوامل داخلی :سیستم تشویقی ،جایگاه دانشگاه ،فرهنگ.
عوامل واسـطه :سـیاسـت دانشگاه ،تجارب ،هویت و نقش تعریفشده ،ویژگیها و
نقش دانشکده ،طبیعت و نوع فناوری تجاری شده.
عوامل بیرونی :سیاستهای عمومی ،صنایع پیرامونی و شرایط منطقهای.

متیو)4466( 4

اظهار و محافظت از مالکیت معنوی پژوهشهای دانشــگاه ،یافتن و تضــمین کردن
شرکای مناسب ،مکانیزمهای تجاریسازی رسمی.

گیــب ،هســـکینز و رابرتســـون 2چشــم انداز و مأموریت ،حاکمیت و اداره دانشــگاه ،ســاختار و طرح ســازمانی،
()4464

چندرشــته ای و فرارشــته ای ،قدرت نفوذ ،مدیریت ذینفعان ،دانش آموختگان ،انتقال
دانش ،مرکز رشد تأمین مالی ،بینالمللیسازی و آموزش کارآفرینانه.

2. Matthew, S.
3. Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I.

& 1. Rothaermel, F., Agung Shanti, D.,
Jiang, L.
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گوررو و اوربانو)4464( 6

فاکتورهای محیطی :ســاختار حاکمیتی و ســازمان کارآفرینی ،اقدامات حمایتی از
کـارآفرینی ،آموزش کـارآفرینی ،ســـیســـتم هـای پـاداش و مـدل های وظیفه ای،
متدولوژیهای آموزش کارآفرینی ،نگرش جامعه دانشگاهی به کارآفرینی.
فاکتورهای داخلی :منابع انســانی ،مالی ،فیزیکی ،تجاریســازی ،ظرفیت بومیســازی،
ظرفیت شبکهها.

سالمزاده و همکاران)4465( 4

عوامل نهادی رســمی :ســاختارهای حکومتی ،قوانین و مقررات ،ســاختار بازار و
مؤســســات ،ســاختار و حاکمیت دانشــگاه ،آموزش کارآفرینی ،تعامل دانشــگاه و
صنعت ،فعالیتهای پژوهشی کارآفرینانه ،حقوق مالکیت معنوی.
عوامل نهادی غیررسـمی :روند اجرای قوانین ،نگرش نسبت به کارآفرینی ،مدلهای
قانونی ،سـیسـتم پاداش دانشـگاه ،مالحظات سـیاسـی و فرهنگی و کیفیت سـیستم
آموزشی.

گیستینا و همکاران)4461( 2

اهداف :مشارکت اجتماعی ،انتقال دانش و نوآوری ،آموزش مداوم.
اقدامات :جذب اسـتعداد ،آموزش مداوم برای شـایستگی یافتن در کارآفرینی ،توسعه
شــبکه پژوهش و توســعه ،حفظ مالکیت معنوی و تشــکیل شــرکتهای زایشــی،
مشارکت در جامعه و بینالمللیسازی.

دالمـارکو ،هالســـینک و بیلویس 0داشـتن چشـمانداز کارآفرینی ،ارتباطات بروندانشگاهی (ارتباط با صنعت) ،دسترسی
()4469

آســان به منابع دانشــگاه (مثل البراتوارها) ،ســاختار نوآوری ،پژوهشهای هدفمند .از
بین این ها آنچه کلیدی تر ارزیابی شـــده اســـت عبارت اند از آموزش کارآفرینی در
دانشگاه و تأکید بر پژوهشهای کاربردی.

اراستی و همکاران)4469( 5

مؤلفههای زمینهای :شــرایط ســیاســی ،اجتماعی ،جمعیتشــناســی ،قانونی و اداری
مؤلفههای منابع :مالی -زیرساختها ،منابع انسانی
مؤلفههای فرآیندی :اسـتراتژی و چشــمانداز ،رویهها و سـیاســتها ،حمایت از گروه
مدیریتی ،طراحی ســازمانی ،آموزش رســمی کارآفرینی ،بینالمللیســازی ،متدولوژی
فعاالنه

احمد و همکاران)4469( 1

داشــتن چشــمانداز و ســیاســت کارآفرینانه ،ارتباط با صــنعت ،آموزش کارآفرینانه،
پژوهش های مشــارکتی و گروهی ،تجاری ســازی و انتقال نتایج پژوهش ها و متنوع
سازی منابع مالی پژوهشها جزو مؤلفههای اصلی دانشگاه کارآفرین میباشند.

با توجه به مطالعات و پژوهشهای انجامشده در ارتباط با دانشگاه کارآفرین میتوان
به موارد ذیل اشاره کرد:
4. Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V.
5. Errasti, N., et al.
6. Ahmad, N. H., et al.

1. Guerrero, M., & Urbano, D.
2. Salamzadeh, A., et al.
3. Giustina, S., et al.
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 تحول به نسل سوم دانشگاهها بهعنوان یک مقولهی اساسی موردتوجه صاحبنظرانو پژوهشگران بوده است؛
 در بررسی پژوهشهای مختلفی که در ارتباط با تحول نظامهای دانشگاهی انجامشدهاست میتوان پی برد که عناصر و مؤلفههای اصلی دانشگاه کارآفرین در پژوهشهای
مختلف متفاوت است و هریک از صاحبنظران و پژوهشگران به عناصر کموبیش
متفاوتی اشارهکردهاند؛
پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویتبندی ویژگیها و مؤلفههای یک دانشگاه
کارآفرین است .در این راستا با توجه به این نکات و پیشینه پژوهش تالش شد تا از
روش فراترکیب با فراهم کردن یک نگرش سیستمی و نظاممند و از طریق ترکیب
پژوهشهای کیفی مختلف ،به کشف و تشریح مؤلفهها و ارائه یک الگوی جامع برای
دانشگاه کارآفرین پرداخته شود و سپس با بهرهگیری از نظرات خبرگان و کارشناسان
اهلفن در حوزه آموزش عالی و استفاده از روش تحلیل سلسهمراتبی گروهی این مؤلفهها
اولویتبندی شوند تا بدین ترتیب بتوان به دو سؤال اصلی این پژوهش که بهصورت زیر
میباشند پاسخ داد:
 مؤلفههای اصلی دانشگاه کارآفرین کدماند؟ اهمیت و اولویت مؤلفههای دانشگاه کارآفرین در فضای دانشگاهی ایران به چهصورت است؟
روش
این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال انجام شده است که «چارچوب مناسب برای
ایجاد دانشگاه کارآفرین دارای چه ابعاد و مؤلفههایی است و اولویتبندی این مؤلفهها
در فضای دانشگاهی ایران چگونه است؟» .بر این اساس پژوهش حاضر به لحاظ نوع
توسعه ای-کاربردی است چراکه از یکسو به دنبال توسعه پژوهشهای قبلی و استخراج
مدل و الگویی جدید برای دانشگاه کارآفرین است .از طرف دیگر در پی تعیین اولویت
مؤلفههای این مدل برای هدایت تصمیمگیرندگان نظام دانشگاهی کشور به سمت تمرکز
بر مؤلفههای اولویتدار در جهت تحول دانشگاهها به سمت کارآفرینی است.
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روش پژوهش حاضر بهصورت تلفیقی از روش کیفی و کمی است .در این پژوهش
برای خلق الگوی دانشگاه کارآفرین الزم است با بررسی و بازبینی تمامی مقاالت و
مطالعات موجود در این عرصه ،و ترکیب یافتههای قبلی به خلق مفهومی جدید رسید.
بدین منظور از روش فراترکیب که از روشهای پژوهش کیفی استفادهشده است تا بتوان
با مرور نظاممند و یکپارچه مطالعات پیشین ،یافتههای آنها را از حالت انتزاعی و
غیرکاربردی به شکل عینی و کاربردی درآورد .با این روش تمامی پژوهشهای پیشین
بررسی و پس از سه دور پاالیش ،پژوهشهای برگزیده در قالب شناسنامه پژوهش خالصه
میشود .در گام بعدی ،کلیه یافتهها در قالب شناسنامه پژوهشهای پیشین ،با روش تحلیل
محتوا که بازهم ازجمله روشهای کیفی پژوهش است تجزیهوتحلیل شده و مدل اولیه
مشتمل بر ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها تبیین میشود .سپس با بهرهگیری از نظرات خبرگان
و با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی گروهی که در دسته روشهای کمی پژوهش
قرار میگیرد ،اولویت هر مؤلفه در الگوی پیشنهادی تعیین میگردد .در شکل 6
روششناسی پژوهش نشان داده شده است.

شکل  .4روند نمای روش پژوهش

فراترکیب برای یکپارچهسازی چندین مطالعه بهمنظور ایجاد یافتههای جامع و
تفسیری استفاده میشود .هدف از بهکارگیری این روش بهطور خاص مقایسه ،تفسیر،
ترجمه و ترکیب چارچوبهای مختلف است .این روش متمرکز بر مطالعات کیفی است
تا پژوهشگر به درک همزمان مفهوم از دیدگاه صاحبنظران مختلف دست یابد .روش
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فراترکیب استفادهشده در این پژوهش مبتنی بر مدل ساندلوسکی و باروسو،)4441( 6
است که شامل هفت مرحله مطابق شکل  4است.

شکل  .3گامهای فراترکیب

پس از مشخص شدن مؤلفهها و محورهای شکلگیری دانشگاه کارآفرین و تهیه
الگوی مفهومی آن ،که پاسخ سؤال اول پژوهش است ،نوبت به تعیین اولویت مؤلفههای
مدل میرسد تا مبنایی را برای تصمیمگیری در جهت اقدام بر اساس اولویت در اختیار
تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران حوزه علم و فناوری کشور قرار دهد تا بدین ترتیب
سؤال دوم پژوهش هم پاسخ داده شود .بدین منظور از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
گروهی که یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است ،استفاده گردید .این روش
در عین سادگی و قابلفهم بودن با داشتن قابلیت تلفیق نظرات خبرگان امر در قالب
مقایسات زوجی و سلسهمراتب ،ابزار مناسبی بدین منظور است( .ساعتی 6999 ،4و
اوساندیک ،شینک و کاسپر)4461 ،2
روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی که توسط توماس آل ساعتی ارائه شده است و در
سالهای بعدی دستخوش توسعههای مختلفی ازجمله ایجاد امکان بهکارگیری آن در
تصمیمگیری گروهی شده است ،سازگاری زیادی با نحوه تفکر و فرایندهای ذهنی انسان
دارد و از طرفی الگوریتم آن نیز بر مبنای یک منطق ریاضی بنا شده است .فرایند تحلیل
سلسهمراتبی به ما کمک میکند تا با ساده کردن و هدایت مراحل تصمیمگیری ضمن
شکستن مسئله به اجزای کوچکتر ،تصمیمات مناسبی برای موضوعات پیچیده اتخاذ
نماییم (آذر و رجبزاده.)6296 ،
3. Ossadnik, W., Schinke, S., & Kaspar,
R. H.

1. Sandelowski, M., & Barroso, J.
2. Saaty
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در این راستا پس از تهیه ماتریس مقایسات زوجی از  1تن از خبرگانی که آشنایی
کافی با حوزه پژوهش داشتند خواسته شد بهصورت مستقل از هم و با در نظر گرفتن
درجهبندی مطابق جدول  4نسبت به تکمیل ماتریسهای مقایسات زوجی اقدام کنند.
نظرات خبرگان ،پس از دریافت (و البته بعضاً با چند مرتبه تبادل و اصالح قضاوتها
توسط ایشان بهمنظور تأمین سازگاری قضاوتها) با بهرهگیری از میانگین هندسی باهم
تلفیق و ماتریسهای مقایسات زوجی نهایی تولید گردید.
جدول  .3مؤلفههای دانشگاه کارآفرین از دیدگاه محققان مخت ف
مقدار عددی

درجه اهمیت در مقایسه زوجی (دو ب دو)

6

ترجیح یکسان

2

نسبتاً مرجح

5

قویاً مرجح

1

ترجیح بسیار قوی

9

بینهایت مرجح

اعداد  1 ،0 ،4و  9نیز برای ترجیحات بینابینی ردههای فوق استفاده میشوند.

پس از تهیه ماتریسهای مقایسات زوجی نهایی ،این ماتریسها وارد نرمافزار Expert

 Choiceکه نرمافزار تخصصی انجام محاسبات فرایند تحلیل سلسلهمراتبی است شده و
وزن مؤلفهها محاسبه گردید.
درنهایت با توجه به نظرات دریافتی از خبرگان ،آشنایی با فضای دانشگاه ایران و
مواردی که در پژوهشهای مختلف بهصورت جستهوگریخته بدانها اشارهشده بود
نویسندگان مقاله پیشنهادهایی را پیرامون مؤلفههای اولویتدار برای تسهیل تحول
دانشگاههای ایران به دانشگاه کارآفرین ارائه دادهاند.
یافتهها
در گام اول الگوی فراترکیب مورداستفاده ،باید مشخص گردد که پژوهشگر به دنبال چه
چیزی است؟ جامعه موردمطالعه چیست و در چه محدوده زمانی موردتوجه است و
باالخره اینکه از چه روشی برای پژوهش استفاده میکند؟ (والش و داون .)4445 ،6در
1. Walsh, D., & Downe, S.
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این راستا سؤال اصلی این بخش از پژوهش عبارت است از :مؤلفههای اصلی دانشگاه
کارآفرین کدماند؟
در این پژوهش مالکهای ورود و دامنه شمول کار با توجه به موضوع پژوهش با
انتخاب کلیدواژههای مناسب و پایگاههای علمی معتبر مطابق جدول  2تعیین گردید.
جدول  .2پایگاهها ،منابع اطالعات و ک یدواژههای مورداستفاده در فراترکیب
کلیدواژگان مورداستفاده

پایگاه اطالعاتی

تعداد مقاالت یافت شده

دانشگاه کارآفرین
پایگاههای اطالعات علمی فارسی:
 پرتال جامع علوم انسانی

آموزش عالی کارآفرین
دانشگاه نسل سوم

 بانک اطالعات نشریات کشور

 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
 پایگاه مجالت تخصصی نور
 علم نت

نسل سوم دانشگاه
آموزش عالی نسل سوم

 445مقاله

نسل سوم آموزش عالی
کارآفرینی دانشگاهی
ارتباط دانشگاه و صنعت
اقتصاد دانشمحور
Entrepreneurial universities

پایگاههای اطالعات علمی انگلیسی:





Sciencedirect
Scopus
Emerald
googlescholar

Entrepreneurial higher education
third Generation of Universities
third Generation of Higher education

 121مقاله

University entrepreneurship
Technology transfer
Knowledge transfer

مجموع تعداد مقاالت اولیه

904

الزم به ذکر است با توجه به کثرت اسناد علمی و لزوم غربالسازی اولیه ،پژوهشهای
منتشرشده در سالهای  6994تا  4469موردتوجه قرارگرفته است .در ادامه با جستجوی
منظم پایگاههای منتخب مقاالتی استخراج و سپس با در نظر گرفتن مالکهای ورود و
نیز تناسب آنها با پژوهش حاضر طبق قواعد زیر غربالسازی گردید:
 ابتدا عنوان مقاالت مرور شده و مقاالتی که با سؤال و هدف پژوهش هماهنگ نبود،حذفشدهاند.

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /14بهار 4399

472

 جهت حفظ جامعیت بررسیها و غنای یافتهها در این مطالعه ،پژوهشهایی که مبتنیبر روش علمی معتبر نبود نیز کنار گذاشته شد.
 در مرحله بعد ،چکیده مقاالت باقیمانده بررسیشده و در این مرحله نیز مقاالتنامربوط حذف گردید.
درنهایت مقاالت باقیمانده به روش تحلیل محتوا موردبررسی عمیق قرارگرفته و
فهرستی از مفاهیم ،ایدهها ،عبارات و مؤلفههای کلیدی ذکرشده در مقاالت در قالب
شناسنامه پژوهش استخراج گردید .سپس با بهکارگیری نرمافزار  ATLAS.tiاطالعات
مستخرج از منابع بهصورت  90کدباز مرتبط با شکلگیری مفهوم دانشگاه کارآفرین ارائه
شد .خالصه رویه فراترکیب مورداستفاده در این پژوهش در شکل  2نشان دادهشده است.

شکل  .2متدولوژی و یافتههای فراترکیب
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در ادامه از طریق تحلیل ارتباط و تشابه مفاهیمی که کدهای باز بدان اشاره داشتند،
این کدها در قالب  44کد محوری تلخیص و بهصورت پنج مقوله اصلی  )6استراتژی و
رهبری )4 ،ساختار و فرایندها )2 ،فرهنگ )0 ،سیستم آموزشی و  )5شبکه تعامالت
دستهبندی شدند .مقولههای اصلی و ارتباط آنها با کدهای محوری که بهنوعی
شکلدهنده الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین بر مبنای نتایج این پژوهش است نیز در
شکل  0ارائه گردیده است.

شکل  .1الگوی مفهوم دانشگاه کارآفرین

بهمنظور تضمین کیفیت و پایایی مطالعه در این پژوهش ،ابتدا سعی گردید ضمن
انتخاب اصولی و نظاممند مطالعات پیشین کیفیت منابع ورودی پژوهش تأمین گردد در
جریان بهکارگیری گامهای فراترکیب نیز سعی شد ضمن توجه به مفهوم موضوع پژوهش
محتوای منابع بهدقت و وسواس مورد مداقه قرار گیرد .عالوه بر تالش برای کسب
حساسیت نظری ،در این پژوهش با توجه به اینکه مبنای کدگذاریها ،شناسنامههای
پژوهش است ،این امکان فراهم شد که کدگذاری و تحلیل توسط پژوهشگر دیگری که
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به موضوع بحث نیز آشنایی کافی داشت ،انجام شود تا از مقایسه نتایج آن بتوان روایی
توصیفی کار را تضمین کرد .بدین منظور  64عنوان از منابع نهایی فراترکیب (حدود 62
درصد از منابع نهایی) بهصورت تصادفی انتخاب و برای کدگذاری در اختیار پژوهشگر
مذکور قرار گرفت .با محاسبه درصد توافق بین دو کدگذاری ضریب اسکات که
نشاندهنده میزان توافق و شباهت دو کدگذاری و به عبارتی میزان پایایی کدگذاری است
به دست آمد که برای پژوهش حاضر  95/4است و حکایت از پایایی قابلقبول
کدگذاریها دارد.
پس از مشخص شدن مؤلفههای دانشگاه کارآفرین که پاسخ سؤال اول پژوهش است،
بهمنظور پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،اولویتبندی مؤلفهها به کمک روش تحلیل سلسله
مراتبی گروهی انجام پذیرفت .در این راستا ابتدا ساختار سلسلهمراتبی مسئله مطابق شکل
 5ایجاد گردید .سپس ماتریسهای مقایسات زوجی تهیه و تکمیل شد .بدین منظور و با
توجه به ساختار سلسلهمراتبی  1ماتریس مقایسات زوجی ترسیم شد (یک ماتریس برای
مقایسه مقولهها نسبت به مفهوم دانشگاه کارآفرین و  5ماتریس برای مقایسه کدهای
محوری ذیل هر مقوله نسبت به آن مقوله).

شکل  .9ساختار س س همراتب مؤلفههای دانشگاه کارآفرین
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پس از تهیه و تکمیل ماتریسهای مقایسات زوجی توسط  1تن از خبرگان موضوع،
نظرات آنان به روش میانگین هندسی تلفیق و ماتریس مقایسات زوجی نهایی استخراج
گردید .سپس این ماتریسها وارد نرمافزار  Expert Choiceشده و وزن مؤلفهها
بهصورت شکل  1محاسبه گردید .بر این اساس رهبری ،سازماندهی کارآفرینانه ،مدیریت
منابع ،نگرش کارآفرینی و قوانین دارای باالترین وزن و اهمیت بودند.

شکل  .6اولویت مؤلفههای دانشگاه کارآفرین بر اساس روش تح یل س س ه مراتب گروه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نقش و اهمیت دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانشبنیان و رشد کشور در این
پژوهش سعی گردید ابتدا مؤلفههای دانشگاه کارآفرین شناسایی و سپس اولویت آنها
تعیین گردد .در این راستا ابتدا با بهرهگیری از روش فراترکیب مرور جامعی بر ادبیات
پژوهش در حوزه دانشگاه کارآفرین انجام پذیرفته و مفاهیم مرتبط با شکلگیری دانشگاه
کارآفرین ابتدا در قالب  90کدباز استخراج گردیده و سپس در قالب  44کد محوری
تلخیص گردید .در ادامه کدهای محوری با توجه به ارتباطاتی که با یکدیگر داشتند در
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قالب  5مقوله اصلی )6 ،شبکه ارتباطات و تعامالت )4 ،سیستم آموزشی )2 ،فرهنگ)0 ،
ساختار و فرایندها و  )5استراتژی و مدیریت دستهبندی گردیدند.
درنهایت با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی گروهی و دریافت نظرات  1تن از
خبرگان حوزه پژوهش وزن مؤلفههای استخراجشده محاسبه گردید .بر این اساس مؤلفههای
رهبری ،سازماندهی کارآفرینانه ،مدیریت منابع ،نگرش کارآفرینی و قوانین به ترتیب حائز
باالترین درجه اهمیت هستند .درواقع  5مؤلفه فوق بیش از  14درصد وزن مؤلفهها را به خود
اختصاص میدهند و بیانگر این امر هستند که برای تبدیل دانشگاههای کشور به دانشگاه کارآفرین
بایستی توجه ویژهای به  5مؤلفه فوق صورت پذیرد.
با توجه به نتایج تحلیلهای پژوهش حاضر مؤلفه رهبری با اختصاص نزدیک به  24درصد
وزن به خود مهمترین مؤلفه در تحقق یک دانشگاه کارآفرین است .تأکید تعداد قابلتوجهی از
پژوهشهای پیشین نظیر حسنی و همکاران ( ،)6291نهاردانی و همکاران ( )6291و گیب و
همکاران ( ،)4464بر این مؤلفه بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی دانشگاه کارآفرین نیز بهنوعی
مؤید اهمیت این مؤلفه است .بهبیاندیگر گروه مدیریت و رهبری دانشگاه اصلیترین نقش در
تحول دانشگاه به کارآفرینی را دارد .آشنایی با اصول مدیریت و رهبری کارآفرینانه ،ریسکپذیری
و بهطورکلی داشتن روحیه و رویکرد کارآفرینی معیارهای اساسی در این راستا است .همچنین
دریافت برنامه کاری و نیز معرفی گروه مدیریتی که متضمن اهداف و برنامههایی صریح در حوزه
تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین است ،را نیز بهعنوان معیار مهم و تخصصی دیگری در
انتصاب مدیران دانشگاه میتوان قلمداد کرد.
در زمینه سازماندهی کارآفرینانه که در این پژوهش بهعنوان دومین مؤلفه تأثیرگذار در
شکلگیری دانشگاه کارآفرین معرفی گردیده است و محققان دیگری نظیر کردنائیج و همکاران
( ،)6296عنایتی و همکاران ( )6291و گوررو و اوربانو ( )4464بر آن تأکید داشتند .بر این
اساس شایسته است که ساختار و سازماندهی دانشگاه با بهکارگیری اصول چابکی و تسهیل و
تشویق کارآفرینی موردبازنگری قرار گیرد .همچنین در انتصابات درون دانشگاهی نیز باید اهداف
و رویکرد کارآفرینی موردتوجه جدی قرار گیرد .امروزه ساختار دانشگاههای کارآفرین و یا در
مسیر کارآفرینی نیازمند در نظر گرفتن عناصری نظیر مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری،
شرکتهای زایشی ،ارتباط با صنعت و مراکز دانش و فناوری و غیره است تا اساتید و دانشجویان
را در مسیر کارآفرینی و راهاندازی کسبوکارهای مبتنی بر دانش و فناوری هدایت و یاری کند.
سومین مؤلفه اصلی یک دانشگاه کارآفرین بر مبنای نتایج پژوهش حاضر مدیریت کارا و
اثربخش منابع دانشگاه است .در این راستا محققان دیگری نظیر میگونپوری و همکاران ()6299
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و اراستی و همکاران ( )4469نیز بر این مؤلفه تأکید دارند .بر این اساس ،دانشگاهها به منابع و
سرمایههای متنوع از منابع سختافزاری تا منابع نرمافزاری دسترسی دارند .اعضای هیئتعلمی
و دانشجویان دانشگاه بهطورقطع مهمترین منبع این نهاد در جهت حرکت بهسوی کارآفرینی
هستند .همچنین دانشگاهها از طریق بهروزرسانی و به اشتراکگذاری منابع سختافزاری خود از
قبیل آزمایشگاهها و کارگاهها ،و حتی ساختمانهای خود در فعالیتهای کارآفرینی میتوانند
نقش بسیار مؤثری در کنار زدن برخی موانع کارآفرینی ازجمله منابع ،ایفا کنند .این موضوع
ضمن کاستن از هزینههای پژوهش و توسعه ،ریسک فعالیت بر محور کارآفرینی را برای همه
عناصر درگیر امر کاهش میدهد .منبع ارزشمند دیگر دانشگاه که میتواند در خدمت توسعه
کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین قرار گیرد اعتبار و برند دانشگاه و استفاده از آنها در ارتباطات
برون دانشگاهی از قبیل امکان استفاده از منابع نهادها و ارگانهای دیگر و پشتیبانی و اعتباردهی
در عقد قراردادها و جذب حامیان مالی و سرمایهگذاران خطرپذیر برای پروژههای کارآفرینی و
شرکتهای زایشی است.
چهارمین مؤلفه اصلی در شکلگیری دانشگاه کارآفرین ،نگرش کارآفرینانه در بین همه جامعه
دانشگاهی از مدیران ارشد گرفته تا اساتید ،دانشجویان و کارکنان است .پژوهشگران دیگری نیز
همچون بهزادی و همکاران ( ،)6294نهاردانی و همکاران ( )6291و سالمزاده و همکاران
( )4465به این مؤلفه بهعنوان یکی از محورهای اصلی دانشگاه کارآفرین اشاره داشتهاند .تا زمانی
که میل و خواست تحقق دانشگاه کارآفرین بین تمام اعضای دانشگاه نهادینه نشود تالشهای
دیگر خیلی مؤثر نخواهد بود .در این راستا الزم است ضمن فرهنگسازی ،مبنای تمامی ارتقاءها،
پاداشها و حتی طراحی دورههای آموزشی و ضمن خدمت ،انتقال ،تقویت و نهادینهسازی
نگرش کارآفرینانه به مدیران ،اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه باشد.
مؤلفه مهم بعدی در تحقق دانشگاه کارآفرین قوانین و مقررات است که عالوه بر اهمیت
ذاتی خود ،به دلیل تأثیر بر سایر مؤلفهها دارای وزن و اثر زیادی است .بر این اساس پژوهشگران
دیگر نظیر؛ میگونپوری و همکاران ( )6299و سالمزاده و همکاران ( )4469نیز بر این مؤلفه
تأکید کردهاند .در این خصوص الزم به ذکر است که قوانین حاکم بر دانشگاههای کشور از
طراحی و تصویب رشته و سرفصل دروس گرفته تا قوانین مربوط به ارتقاء (که اغلب مبتنی بر
پژوهشها و دستاوردهای نظری و غیر کارآفرینانه است) و نیز قوانین ارتباط با جامعه و صنعت
و غیره که مربوط به دانشگاههای نسل اول هستند که بعضاً به فراخور تحقق دانشگاه نسل دوم
تا حدودی بهروز شدهاند .الزم است قوانین مذکور مورد بازبینی قرارگرفته و ضمن حذف قوانین
مانع تحقق دانشگاه کارآفرین ،با دادن استقالل کافی به آنها ،بخصوص دانشگاههای هیئتامنایی،
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دانشگاههای مذکور به تدوین قوانین تسهیلگر کارآفرینی بپردازند .حتی در زمینه طراحی رشتهها
و سرفصلها نیز اختیار و ابتکار عمل کافی ضمن لحاظ کردن اهرمهای نظارتی چابک به
دانشگاهها داده شود.
بدون تردید هر پژوهشی دارای محدودیتهای مختلف است .انجام این پژوهش نیز با
محدودیتهایی همراه بوده است که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از )6 :در بخش فراترکیب،
تحلیل دادههای کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری بود که ممکن است در این بخش ،ذهنیت
پژوهشگر در نحوۀ استخراج مؤلفهها تأثیرگذار بوده باشد )4 .مباحث فرهنگی مربوط به
پژوهشهای در ایران ازجمله؛ تمایل پایین افراد به شرکت در بخش کمی (تحلیل سلسله مراتبی)،
عدم اطمینان افراد در ارائه اطالعات و سوگیریهای موجود ممکن است کیفیت دادهها را تحت
تأثیر قرار داده باشد )2 .کمبود مطالعه و پژوهش مشابه در زمینه کارآفرینی در دانشگاههای ایران
امکان مقایسه نتایج پژوهش را با محدودیت مواجه کرد )0 .بحث دانشگاه کارآفرین موضوعی
وسیع و چندوجهی است و از دیدگاه صاحبنظران رشتههای مختلف متفاوت است .لذا ،حصول
توافق در اولویتبندی از دیدگاه صاحبنظران با چالشهایی روبرو بوده است .لذا ،ممکن است
اولویتبندی مؤلفهها به دیدگاههای تخصصی صاحبنظران وابستگی داشته باشد.
برای کاوش بیشتر پرسشهای مطرحشده در این پژوهش ،مطالعات پژوهشی متعددی میتوان
انجام داد .برخی از این پیشنهادها عبارتاند از )6 :در این پژوهش سعی شد بهطور همزمان،
نقش مؤلفههای پنجگانه دانشگاه کارآفرین موردمطالعه قرار گیرد .باوجوداین ،تعداد زیاد عوامل
تشکیلدهنده الگوی مانع از آن شد که همه ابعاد مربوط به هر یک از این مؤلفهها بهطور کامل
بررسی و تحلیل شوند .ازاینرو پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی که در این زمینه انجام
میشوند ،تأثیر هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده دانشگاه کارآفرین بهطور عمیقتر و گستردهتر
موردمطالعه قرار گیرند )4 .با توجه به اینکه عملیاتی کردن کارآفرینی در دانشگاه ،بدون شناسایی
موانع پیش روی کارآفرینی ،امکانپذیر نیست ،لذا پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آتی موانع
فردی و سازمانی که مانع از بهبود وضعیت کارآفرینی در دانشگاه میشود ،موردبررسی قرار گیرد.
 )2باوجود پیشینه و مبانی نظری در زمینه دانشگاه کارآفرین ،جنبههای شناختی این پدیده هنوز
بهخوبی شناختهنشده است .لذا پیشنهاد میشود پژوهشی خاص در این زمینه صورت گیرید.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از آقایان دکتر بهروز کریمی ،فرشید عبدی ،فرهاد
مهمانپذیر ،علی پالیزبان ،ناصر جاوید ،صدیق رئیسی و مهدی حاجی رضایی با توجه به
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نقش ارزندهای که در اولویتبندی مؤلفههای دانشگاه کارآفرین در پژوهش حاضر ایفا
کردهاند ،تشکر و قدردانی به عمل آورند .همچنین الزم است از داوران و سردبیر و
ویراستاران محترم نشریه پژوهش در نظامهای آموزشی که با ارائه نظرات وزین و راهگشا
موجب ارتقاء هر چه بیشتر غنای علمی مقاله حاضر گردیدهاند سپاس و قدردانی به
عملآوریم.
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 نشریه فناوری. تفسیری-کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری
.416 -456 ،)6(60 ،آموزش
 گروه. پایاننامه کارشناسی ارشد. الزامات ساختاری دانشگاه کارآفرین.)6294( . خ،نوروزی
.) دانشگاه امام صادق (ع. دانشکده معارف اسالمی و مدیریت.مدیریت
 طراحی مدل مدیریت دانش در.)6291( . ح، و نودهی،. ا، زندهدل،. ع، معقول،. ح،نهاردانی

 نشریه پژوهش در نظامهای.دانشگاه فنی و حرفهای با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین
.156-149 ،)(ویژهنامه64 ،آموزشی
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