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 چکیده

 در بنیاندانش هایوکارکسب کارآفرینی های آموزششناسایی شاخص حاضر پژوهش هدف
 نوع از هدف ازلحاظ حاضر پژوهش. است دانشگاهی بوده رشد مراکز در مستقر یهادهندهشتاب

ود ب پیمایشی-توصیفی هایپژوهش نوع از اجرا روش حیث از و بود ایتوسعه و کاربردی هایپژوهش
 نکارشناسا و خبرگان، متخصصان جامعه آماری پژوهش شامل. شدمیکیفی محسوب  هایپژوهشو جزء 
 متخصصان و راننظصاحب و بنیاندانش وکارکسب و وکارکسب و کارآفرینی و آموزش حوزه
نفر با استفاده از روش  90شهر تهران بود. از بین این افراد تعداد  بنیاندانشدر مراکز  هادهندهشتاب
در این  هادادهاست. گردآوری  شدهانجام  6971این پژوهش در سال  گیری هدفمند انتخاب شدند.نمونه

 یافتهارساختاز ابزار مصاحبه نیمه ، یدانیو میدانی انجام گرفت. در بخش م ایکتابخانهپژوهش به روش 
 به روش دلفی، در پژوهش حاضر هاداده وتحلیلتجزیهبود.  سؤال 1پرسشنامه شامل  استفاده شد. این

 ایجنت قرار گرفت. موردسنجش عاملی تحلیل روش با کارآفرینیآموزش  هایانجام شد و شاخص فازی
 رفتاری و نظام عوامل، ایتوسعه عوامل، امل ساختاریشامل عویرگذار تأثسه عامل  داد نشان پژوهش

 در بنیاندانش هایوکارکسب کارآفرینی آموزش عوامل اثرگذار بر ترینمهم عنوان با، مالی
 توانمیپژوهش  هاییافتهبر اساس  .است شده دانشگاهی معرفی رشد مراکز در مستقر یهادهندهشتاب

تلف های مخو از آموزش روز کردهبهباید تجهیزات را ، مناسب کارآفرینینتیجه گرفت که برای آموزش 
ر ساختار خود را ب، و محتوای ساده بر اساس نیاز کارکنان استفاده کرد. همچنین مراکز رشد دانشگاهی

 های محیطی تغییر دهند.اساس نیاز و عدم قطعیت
 مراکز رشد دانشگاهی، نیانبدانش وکارهایکسب، دهندهشتاب، کارآفرینی: آموزش ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
 رداریببهره و است کشوری هر یا و جامعه، سازمان هر اولیه و اصلی سرمایه، انسانی منابع
 جموعهم آن افراد کاردانی و اطالعات، فکر وسعت، توان، فکری بلوغ درگرو از منابع بهینه

 ملت یک کارایی و فتپیشر برای ایمقدمه را آموزش توانمی بدین ترتیب. بود خواهد
 افزایش در یزن دیگری تأثیرات رفتاری مثبت بر تغییرات عالوه آموزش طورکلیبه. دانست

 دارد نوآوری و خالقیت گسترش، شغلی پیشرفت، اجتماعی تحرک، کارآیی و وریبهره
 (.0269، 6موریس)

وعی ن اختراع و ابتکار، خالقیت، نوآوری، انسانی نیروی فنی دانش حجم، امروزه
 بهای امروزه جهت همین به .(0261، 0ماریتز) روندیشمار م به یآموزش محصوالت

 ینوعبه و شدهخارج هزینه ردیف از صنعتی یافتهتوسعه کشورهای در اقتصادی آموزش
 و اهمیت، خصوص این در تأمل اندکی، است بدیهی. است تبدیل شده گذاریسرمایه

 .کندمی روشن اقتصادی عهبرای توس را کارآفرینی آموزش ضرورت
 با جهان سراسر در زیادی محصوالت و خدمات، فناوری روزافزون گسترش با
 یطوالن مسیر تا شوندمی قادر کوتاه مدتی طی و آیندمی به وجود ناب و جدید هایایده
 و یفناور روزافزون گسترش .کنند طی کوتاه یک مدت در را وکارکسب توسعه و رشد
 اقتصاد انعنو با آشنا مبحثی قبل هامدت از تا شده است موجب اقتصاد در آن باالی تأثیر

 رکتش عنوان با هاییشرکت از و حمایت ایجاد با که فضایی. است شده ایجاد بنیاندانش
 یتوجهقابل رشد تاکنون کمبودها و مشکالت تمامی رغمیعل و شده آغاز بنیاندانش
 .(6979، فخرایی) است داشته
 شویممی متوجه بنیاندانش اقتصاد هایویژگی و هاشرطیشپ به ترعمیق نگاهی با
 رینتاصلی از یکی. گرددیبرم بنیاندانش هایشرکت به اقتصاد این از ایعمده بخش

 و یریگبهره است و دیگری جدید هایایده ورود و خلق، بنیاندانش اقتصاد هایویژگی
 (.6972، قیصری) اطالعات فناوری از استفاده

 رینتمهم از یکی را آن جهانی اقتصاد که است حدی تا بنیاندانش هایشرکت اهمیت
 وظایف از یکی خاطر همین به گیردمی نظر در اقتصاد توسعهدرحال هایبخش

 یآموزش برنامه اجرای و تدوین، کارآفرینی ترویج مؤسسات و رشد مراکز شدهمشخص
 هک است توضیح به الزم خاطر به همین. نیانبدانش هایوکارکسب ایجاد برای است
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 هایفعالیت صورتبه بنیاندانش هایدر شرکت جدید هایایده ورود و خلق ویژگی
 بنیاندانش هایشرکت مثالعنوانبه، (0269، 6بریدج) شودمی انجام توسعه و تحقیق
 یا التن محصوای .کنندمی تولید فناورانه باالی سطح هایروش با را محصوالتی تولیدی

والت محص یا و شوندمی تولید جدید هایروش به که هستند بازار قبلی رایج محصوالت
 و ایده خود از آن در پیچیده هایفناوری کاربری و یرفناو نقش یعنی. هستند جدید

 بنیانشدان هایشرکت اهمیت با و انکاریرقابلغ نقش به توجه با. است ترپررنگ نوآوری
 رایندف و هاشرکت این چراکه .شود پرداخته آن ترویج ژرف به نگاهی با ات است ضروری

 ترویج و رشد به دیگر سویی از و انجامندمی پایدار توسعه به سویی از هاآن گیریشکل
 ییک عنوانبه نوآوری و کارآفرینی شد اشاره که گونههمان .شد خواهد منجر کارآفرینی

 اسیسی اسناد در. است شده گرفته نظر در ما درزمان فاهر توسعه رونق عوامل ترینمهم از
 اتیحی ایوسیله عنوانبه را آموزش کارآفرینی فزاینده طوربه هادولت، اروپا سراسر در

 رشد و نوآوری برای عامل کلیدی یک چراکه .گیرندمی نظر در آینده اقتصادی رشد برای
 هب شدنیلتبد برای را الزم انگیزه که است صالحیت با افراد تأمین، جامعه در آینده

 (.0269، 0همکاران و چاترجی) هستند دارا شده ایجاد هایسازمان طریق از کارآفرینان
 یقطر از خالقیت و کارآفرینانه هایمهارت توسعه پرورش برای انگیزه یک امر خود این

 آموزش .است کرده ایجاد عالی آموزش در جدید آمیزمخاطره هایشرکت ریزیبرنامه
 ستگیشای، انگیزه توسعه از که هاییفعالیت و هاروش، محتوا از است عبارت کارآفرینی

 اهمفر را افزودهارزش فرایندهای در شرکت و مدیریت، سازیپیاده امکان که یاو تجربه
 یاندازراهو  ایجاد به منجر که کارآفرینی آموزش .(0261، 9همکاران و راسموسن) کندمی

 جوامع توسعه برنامه در ضروری و مهم ابعاد از یکی، شود بنیاندانشای هوکارکسب
 جدید هایوکارکسب حیطه در کارآفرینی آموزش اخیر نیز هایسال طول در و است
 فرایند در موفقیت که است توضیح به . الزم(6971، مهرابی) است بوده موردتوجه بیشتر

 ادگیریی توانایی به، بنیاندانشهای وکارسبک توسعه و رشد، ایجاد در یژهوبه کارآفرینی
، دارد ارآفرینانک در موفقیت اساسی نقش یادگیری دیگرعبارتبه دارد؛ بستگی کارآفرینانه

 کارآفرینی ندفرای هسته بلکه، نیست ایحاشیه و اختیاری یمقوله یک کارآفرینانه یادگیری
، (0269، 5همکاران و بالک) هستند استثنایی و ویژه فراگیران، مؤثر کارآفرینان و است
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 زیادی مطالب خود رقبای خصوصاً و کنندگانتأمین، مشتریان یزچهمه از هاآن
 و انچزسباربا  دیدگاه اساس بر. آموزندمی کردن کار و تجربه از طریق هاآن، گیرندفرامی
 بیلق از اییهقابلیت توسعه به یادگیری از طریق کارآفرینان (0269) 6ساهوکوئیلوآتینزا 

 نوآوری و خالقیت، خودباوری، منابع تخصیص، فرصت شناخت، پذیرییسکر
 و رسمی شیوه به یادگیری (0265) 0همکاران و هوبر دیدگاه اساس بر. پردازندمی

 در حضور طریق از رسمی یادگیری که معتقدند همچنین هاآن. دهدمی رخ غیررسمی
 هایفعالیت به اشاره غیررسمی دگیرییا کهیدرحال .دهدمی رخ مراکز آموزشی

 (6971شقاقی ). دارد افراد روزانه زندگی تجربیات یا مراکز آموزشی از خارج یافتهسازمان
 قبل از ضوابط و مقررات، قواعد اساس بر کارآفرینان که یادگیری میزانی به ندکمی بیان

 واعدق به توجه دونب هاییادگیری و افتدمیاتفاق  رسمی یادگیری، باشد شده نگارش
 که معتقدند هاآن، غیررسمی دارند ماهیت هاآن از فراتر یا جاری ضوابط و مقررات
 مناسبی ه طرزب رسمی یادگیری بستر که افتدمی اتفاق یخوببه زمانی یررسمیغ یادگیری

 ندیهدفم و مناسب چارچوب اگر رسمی هایآموزش سیستم دیگر بیانی به. باشد فراهم
 این رد .دهدمی جهت، خالقانه یاگونهبه را یررسمیغ یادگیری سیستم، گیرد پیش را در
 حساب به دنیا در آکادمیک و کاربردی آموزش اساسی ارکان از یکی هادانشگاه میان
 و سیاسی، اقتصادی تحوالت از بسیاری برای گذارانسیاست که یاگونهبه آیندمی

. ندگیرمی نظر در دانشگاهی سیستم در را یدتمکوتاه و بلندمدت هایبرنامه اجتماعی
، ذشتهگ دهه چند در شد موجب جهانی در اقتصاد کارآفرینی توسعه ضرورت مثالعنوانبه

 عنوانبه کارآفرینی آموزش جایی که تا گردد تحول دچار دنیا در هادانشگاه مأموریت
 .است شده مطرح هادانشگاه در کارکردی هایبخش ترینمهم از یکی

 هایوکارکسب ایجاد به منجر که کارآفرینی آموزش، موجود آمارهای اساس بر
 هایبرنامه از یتوجهقابل بخش یافتهتوسعه کشورهای در امروزه، گرددمی بنیاندانش

 که است این هاآموزش این هدف. است اختصاص داده خود به را دانشگاه آموزشی
 نوآور و محوردانش خصوصی هایشرکت گذارانیانبن و مؤسسان بتوانند التحصیالنفارغ

 و تنیس در کشورها شغلی هایفرصت ایجاد دارسکان تنها دولتی بخش چراکه باشند
و  ایجاد در را بسزایی نقش مختلف هایوکارکسب ایجاد طریق از خصوصی بخش
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 رهاکشو بیکاری نرخ کاهش در نظر این از و کنندمی ایفا شغلی هایفرصت گسترش
 داده نشان تحقیقات که است توضیح به الزم .(0261، 6آلکان و باسکی) است یرگذارتأث

، هستند یانبندانش و کنندمی استفاده پیشرفته هایتکنولوژیاز  که هاییشرکت که است
 از کیی نکته این به توجه با .کنندمی را ایجاد پایدارتری و بیشتر شغلی هایفرصت
 و شغلی هایفرصت کمبود اخیر یدههدر  ایران کشور اجتماعی مشکالت تریناساسی
 به منجر هک ایکارآفرینانه هایفعالیت بر تمرکز با بنابراین، است بوده جوانان بیکاری

 رفع برای و پایدار اساسی گامی توانمی شودمی بنیاندانش هایوکارکسب گیریشکل
 از بیش 0261 سال در امریکا متحده ایالت که دهدمی نشان آمارها .برداشت معضل این

 که است هکرد برگزار دانشگاهی رشد مراکز در را محوردانش کارآفرینی دوره 0222
 دهبو کشور سرتاسر در بنیاندانش و نوآور وکارکسب 9122 از بیش تأسیس آن خروجی

 ایجاد به منحصر آموزشی مدل جامع هنوز وجودبااین (.0261، همکاران و موریتز) است
 خود این که نگردیده است طراحی گسترده صورتبه بنیاندانش و نوآور هایوکارکسب
 (.0261، الکان و باسکی) است زمینه این در اساسی نظری شکاف دهندهنشان
 و یجادا مراکز تریناصلی از یکی امروزه، هادانشگاه نقش تدریجی تغییر به توجه با

 است هنکت این یدمؤ خود این که آیندمی شمار به هادانشگاه، و تکنولوژی نوآوری توسعه
 ایمنطقه، محلی نیازهای و آموزش تحت هایگروه ویژگی برحسب باید هادانشگاه که
 کنند طراحی عمومی و خصوصی هایسازمانبرای  را متعددی آموزشی هایبرنامه ملی و

 موجب مرا مینه و است رسیده سطح باالیی به اطالعات فناوری زمینه در پیشرفت چراکه
 و شوند مواجه مشکالت جدیدی و هاچالش با نوین هایوکارکسب صاحبان تا شده

 ایهوکارکسب به نوین رویکردهای با کارآفرینی آموزش هایضرورت از یکی امر همین
 با متناسب هاییآموزش (.0261، همکاران و راسموسن) کندمینمایان  را بنیاندانش

، وکارکسب عرصه به ورود از قبل بایستمی که ناوریف و علم جدید رویکردهای
 ینانهکارآفر هایفعالیت از کنندهیتحما مراکز جهت به همین، فراگیرند را آن کارآفرینان

 وزشیآم مناسب سطوح به رسیدن برای باید (هادهندهشتاب و انکوباتورها) هادانشگاه در
 حدودی تا خود هایبرنامه تدویندر ، محوردانش هایشرکت نوین نیازهای رفع جهت
 (.0261، مندل و نویز) نمایند یدنظرتجد
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 شدر روی بر کمتری تمرکز، سال نیم و یک از بیش مدت به هایدوره با رشد مراکز
 کی برای شرکت یسازآماده، است ممکن رشد مراکز از برخی هدف، دیگر بیانی به. دارد

 رکتش از سهمی حق، مالی توان بودن دارا وجود با مراکز رشد. باشد دهندهشتاب یبرنامه
 اریبسی. کنندنمی استارتاپ وارد را ایاولیه سرمایه هادهندهشتاب مانند چراکه دریافت

 نقوانی برخی دلیل به، شوندمی تأمین هادانشگاه مالی هایکمک طریق از رشد مراکز از
، دشون مراکز این وارد یراحتهب توانندنمی هاشرکت از بسیاری رشد مراکز به ورود در

. آیدیم به نظر ترآسان خود ایده کردن مطرح برای دهندهشتاب یک به یابیراه کهدرحالی
 ذیل در را اثرگذار هایآموزش انپژوهشگر از بسیاری که است جهت همین به

 گرید سویی (. از0269، 6باتیستال و همکاران) دهندمی قرار هادهندهشتاب هایفعالیت
 هندهدشتاب که است این به هادهندهشتاب موفقیت میزان که دارد این از نشان هاپژوهش

 همچنین (0260، کلی و هافمن)، گیرد عهده بر را کارآفرینی آموزش مسئولیت خود
 یزانم هادهندهشتاب در مستقر مربیان توسط شدهیتهدا هایبرنامهداد  نشان تحقیقات
 گسترش موجب خود این که دهدمی افزایش را هاوکاربکس شروع در کلی موفقیت
 مخاطره نگذاراسرمایه چراکه گرددمی علوم نوین و دانش بر مبتنی کارآفرینانه هایفعالیت

 موفقیت هک باشند هاییوکارکسب تعامل با در دهندمی ترجیح وکارکسب فرشتگان و پذیر
 نهادی هادهندهشتاب. (0262، 0دایرلن و بارینگر) باشد سایرین از بیش هاآن کلی

 و تخصص تجربه دارای وکارکسب حوزه در که است افرادی از متشکل یافتهسازمان
 ،مشاوره، راهنمایی، اداری فضای گذاشتن اختیار در همچون خدماتی و هستند باالیی

 عموماً و نوپا هایشرکت به را تخصصی دانش، مدیریت خدمات، یسازشبکه، آموزش
 تیم اختصاص با همچنین ؛دهندمی ارائه هاآن اساس الزامات بر، حورمدانش

 محصول توسعه به اولیه نمونه مشاوره از ارائه و ایده ارزیابی و ایجاد، گذاریسرمایه
 .یابندمی دست
 هایشرکت برای هادهندهشتاب در فعالیت و دسترسی شدهاشاره مطالب به توجه با
 است ضروری خاطر همین به .است ترمطلوب بنیاندانش و نوآورانه هایایده با نوپا

 شدر مراکز در مستقر یهادهندهشتاب در بنیاندانش هایوکارکسب برای آموزشی الگوی
 رشد راکزم، دیگر بیانی به .باشیم ها شکست استارتاپ نرخ کاهش شاهد تا گردد تدوین

 زا در انتقال تجربیات را نشگاهدا و صنعت ارتباط توانندمی فناوری و علم هایپارک و

                                                                                                                                        
1. Battistella, C., et al. 2. Barringer & Ireland. 
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 هایشرکت به هادانشگاه از جدید هایتئوری و دانش انتقال و ایجاد، هادانشگاه به صنایع
 یقاتیتحق هایپروژه قالب در صنایع تکنولوژیکی و فنی نیازهای به پاسخ، صنعتی

 صنایع رانمدی تجربیات از گیریبهره، صنایع موردنیاز متخصص تأمین نیروهای، کاربردی
 کارآموزی، هادانشگاه در صنعتی مراکز شاغلین یبازآموز، دانشگاهی آموزش فرایند در

 زا دانشجویان علمی بازدیدهای اجرای و تنظیم، صنعتی واحد در هادانشگاه دانشجویان
 نکرد کاربردی در اثرگذار مهم و دو نهاد این همکاری همه از ترمهم و صنعتی مراکز
 اهمیت لدلی به بنابراین .کنند برقرار، دانشگاهی آموختگاندانش اشتغال توسعه و دانش

، شوردر ک پیوسته بیکاری معضل، هادانشگاه جدید نقش، کارآفرینی ترویج در آموزش
، فناوری و علم هایپارک رسالت، آموزشی نهادهای و کشور عملی و علمی ظرفیت
 نیز و بنیاندانش هایوکارکسب ایجاد در آموزش نقش و رشد مراکز هایبرنامهو  اهداف

 ضروری، بنیاندانش کارآفرینی آموزش حوزه در یکپارچه و جانبههمه الگو وجود عدم
 در یانبندانش هایوکارکسب برای آموزش کارآفرینی بر مؤثرشناسایی عوامل  به است

 سئلهم خاطر همین به، شود دانشگاهی پرداخته رشد مرکز در مستقر یهادهندهشتاب
واملی : چه عگرددمی زیر مطرح سؤال صورتبه که است شده گرفته نظر در حاضر تحقیق

 مرکز رد مستقر یهادهندهشتاب در بنیاندانش یوکارهاکسب برای کارآفرینی آموزش بر
 ؟گذارندمی تأثیر رشد دانشگاهی

 روش
 حیث از و است ایتوسعه و کاربردی هایپژوهش نوع از هدف ازلحاظ حاضر پژوهش

 از و دگیرمی قرار همبستگی نوع از و پیمایشی-توصیفی هایپژوهشنوع  از اجرا روش
 .شودمی استفاده پژوهش انجام جهت فازی دلفی روش

 و خبرگان، ( که شامل متخصصانکنندهمشارکت) تصمیمحاضر از تیم  پژوهشدر 
 و بنیاننشدا وکارکسب و وکارکسبو  کارآفرینی و آموزش حوزه کارشناسان

 دسترس در نظیر هاییویژگیدارای  و بودند هادهندهشتاب متخصصان و نظرانصاحب
 تدریس به الاشتغ، دکتری یا کارشناسی ارشد مدرک، تحصیلی رشته تناسب، تجربه، بودن

روش با  نفر 90 تعداد به، بودند زمینه این در تألیفی و پژوهشی سابقه، در دانشگاه
و  هااخصشتیم تصمیم در شناسایی  عنوانبه ( و روش گلوله برفیهدفمند) غیرتصادفی

 .انتخاب شدندابعاد متغیرها 
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نیمه ساختاریافته استفاده شد.  هایمصاحبهاز  هادادهدر این پژوهش برای گردآوری 
تدوین گردید و در اختیار متخصصین و خبرگان  سؤال 1با  ایمصاحبه، بر این اساس

عوامل اصلی و فرعی در ، مصاحبه 06به اینکه بعد از انجام قرار گرفت. با توجه 
جدید با  هایدادهیعنی ، رسید 6های قبلی تکرار شدند و پژوهشگر به اشباعمصاحبه

وقف مت هامصاحبه، و اشباع حاصل شد تفاوتی نداشت، شدهیآورجمع قبالًکه  هاییداده
 بود.دقیقه  72تا  92انجام مصاحبه بین  زمانمدتگردید. 

منظور اطمینان خاطر از دقیق روایی: برای حصول اطمینان از روایی ابزار پژوهش و به
ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و  از نظرات، ها از دیدگاه پژوهشگربودن یافته

طور چنین بهاستفاده شد. هم ،متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند
 ها کمک گرفته شد.نندگان در تحلیل و تفسیر دادهکزمان از مشارکتهم

ر د، گردد. پایایی در مصاحبههای تحقیق اطالق مییافته 0به سازگاری پایاییپایایی: 
یایی در پاچنین همگردد. برداری و تحلیل مطرح مینسخه، مراحلی چون موقعیت مصاحبه

یز برداری نپایایی نسخه شود. دربه چگونگی هدایت سؤاالت اشاره می، شوندهمصاحبه
رد حین تایپ متون توسط دو ف شدهانجام یهایسینونسخه یباید به پایایی درون موضوع

سط تو شدهدادهها نیز توجه به درصدهای گزارش بندی مصاحبه. در طول طبقهکردتوجه 
دو  ی)درصد( توافق درون موضوع روشی برای تعیین پایایی است. میزان، دو نفر کدگذار

( در مورد یک مصاحبه )کنترل تحلیل( نیز باشد درصد یا بیشتر 12 دیباکه کدگذار )
. در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون و روش توافق روشی برای پایایی تحلیل است

 استفاده شد. گرفتهانجامهای ی برای محاسبه پایایی مصاحبهدرون موضوع
عنوان چند مصاحبه به گرفتهانجامهای هبرای محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحب

در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دوباره  هاآناز  هرکدامو  شدهانتخابنمونه 
ها از مصاحبه هرکدامدر دو فاصله زمانی برای  شدهمشخصکُدگذاری شد. سپس کُدهای 

ار ک با هم مقایسه شدند. روش بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پژوهشگر به
کدهایی که در دو فاصله زمانی با هم مشابه هستند با ، هااز مصاحبه هرکدامرود. در می

ه شوند. روش محاسبمشخص می «عدم توافق»و کدهای غیرمشابه با عنوان  «توافق»عنوان 
یب در دو فاصله زمانی بدین ترت پژوهشگرتوسط  گرفتهانجامهای پایایی بین کدگذاری

 بوده است:

                                                                                                                                        
2. saturation 2. consistency 
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= درصد پایایی 
2 (توافقات تعداد)

تعداد کل کدها
⨯ 100 

درصد به دست آمد  1699 شدهانجامهای در این پژوهش ضریب پایایی بین کدگذاری
 بودن آن است. قبولقابلکه بیانگر 
فازی  روش دلفی ها با استفاده از روش دلفی فازی انجام پذیرفت.داده وتحلیلتجزیه

 این فرآیند به گروهی کهطوریبه .ارتباط گروهی استراهکاری برای ایجاد یک فرآیند 
دهد که در حل مسائل پیچیده شرکت اجازه می، که شامل اجزای جداگانه و مستقل است

 شود و در هر دور از نتایجکنند. در روش دلفی پرسشگری در دو دور یا بیشتر انجام می
 متخصصان و، از دور دوم، راینبناب؛ شوداز دور یا دورهای قبل استفاده می آمدهدستبه

بل از دور ق آمدهدستبهخود و نتایج  ترازانهمکارشناسان تحت تأثیر نظریات و عقاید 
 دهند.به سؤاالت پاسخ می

 هایافته
 یهادهندهشتاب در بنیاندانش هایوکارکسب برای کارآفرینی بر آموزش مؤثرعوامل  -

 ؟اندکدمدانشگاهی  رشد مرکز در مستقر

 کارآفرینیآموزش  هایشاخصهای مرحله اول نظرسنجی مربوط به نتایج شمارش پاسخ .1دول ج

 هاشاخص متغیر
کامالً 
 موافقم

 موافقم
بدون 
 نظرم

 مخالفم
کامالً 
 مخالفم

 عوامل
 ساختاری

 هایشرکتآموزش ساختار کارآفرینانه در 
 بنیاندانش

67 7 9 6 2 

 2 6 6 69 69 هادانشگاهرشد در  مراکز ایجاد

فکری در  مالکیت از حمایت وجود واحد
 هادانشگاه

61 65 0 6 2 

 2 6 6 00 1 هادانشگاهفناوری در  انتقال دفاتر

 هایشرکتکارآفرینانه در  اندازچشمتدوین 
 بنیاندانش

61 60 5 2 2 

 هایشرکتاز  یتیحما ایجاد ساختار
 هادانشگاهدر  بنیاندانش

69 65 6 2 2 
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 هاشاخص متغیر
کامالً 
 موافقم

 موافقم
بدون 
 نظرم

 مخالفم
کامالً 
 مخالفم

 2 2 6 61 69 هادانشگاهای زیرساخت دانشی در ارتق

ر د وکارکسبهای تخصصی ایجاد زیرساخت
 هادانشگاه

06 7 0 2 2 

 عوامل
 ایتوسعه

 2 6 6 61 60 کارآفرینانه هایشایستگی

 2 6 6 61 61 یادگیری-یاددهی فرایند

 2 6 6 61 60 کارآفرینیمعرفی الگوهای موفق 

 2 2 0 61 61 کارآفرینیخاص  هایمهارتانتقال دانش و 

 2 2 6 62 06 خالقانه وکارکسبمحیط 

 2 2 6 69 65 مکانیسم تشویقی خالقیت

 عوامل
 رفتاری

 2 2 5 65 65 هاهدانشگاارتباطی در  و سازیشبکه قابلیت

 2 2 2 62 00 هادانشگاهنوآوری در  فرهنگ

در  کارآفرینیایجاد فرهنگ و روحیه 
 هادانشگاه

09 7 2 2 2 

 مالی نظام

در  هادهندهشتاب از طریقمالی  منابع تنوع
 بنیاندانش هایشرکتحمایت از 

66 02 6 2 2 

برای ایجاد  پژوهشی هایبودجه تخصیص
مستقر در مراکز رشد  بنیاندانششرکت 

 دانشگاهی

09 9 6 6 2 

 هایشرکت شروع مرحله از حمایت
 دانشگاهیمستقر در مراکز رشد  بنیاندانش

09 1 6 2 2 

 بنیاندانش هایشرکت رشد مرحله از حمایت
 مستقر در مراکز رشد دانشگاهی

01 1 6 2 2 

ر آن و مقادی آمدهدستبهسپس میانگین فازی نظرات کلیه خبرگان در مورد هر معیار 
 فازی زدائی شدند.

. استقل( روش مرکز سطح )مرکز ثپژوهش، در این  مورداستفادهروش فازی زدایی  
ارزش قطعی عدد فازی تعیین  عنوانبهمرکز ثقل سطح زیر نمودار تابع عضویت فازی 

 گردد.می

X=
(𝑐−𝛼)+(𝑏−𝑎)

3
+ 𝑎 
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مؤلفه دارای بیشترین درجه  b، مرز پایین تابع عضویت a، عدد قطعی Xدر این معادله 
به  ادیر مربوطمق مرز باالی تابع عضویت عدد فازی مثلثی نامتقارن است. cعضویت و 

 میانگین است. مشاهدهقابل( 5-7ی معیارها در جدول )های فازی زدائی شدهمیانگین
های مدل از مؤلفه هرکدامشدت موافقت خبرگان با  دهندهنشان آمدهدستبهقطعی 

 .استمفهومی پژوهش 
شده  میانگین فازی نظرات خبرگان در مرحله نخست نظرسنجی و مقدار فازی زدایی .2جدول 

 کارآفرینیآموزش  هایشاخصمربوط به 

 میانگین فازی هاشاخص ابعاد
میانگین فازی زدایی 

 شده

مل
عوا

 
ی

تار
اخ

س
 

 19/2 (2/2، 11/2، 6) بنیاندانش هایشرکتآموزش ساختار کارآفرینانه در 

 11/2 (2/2، 11/2، 6) هادانشگاهرشد در  مراکز ایجاد

 19/2 (2/2، 11/2، 6) هادانشگاهدر  فکری مالکیت از حمایت وجود واحد

 19/2 (2/2، 15/2، 6) هادانشگاهفناوری در  انتقال دفاتر

 91/2 (9/2، 11/2، 6) بنیاندانش هایشرکتکارآفرینانه در  اندازچشمتدوین 

 97/2 (9/2، 79/2، 6) هادانشگاهدر  بنیاندانش هایشرکتاز  یتیحما ایجاد ساختار

 97/2 (9/2، 70/2، 6) هادانشگاهاخت دانشی در ارتقای زیرس

 97/2 (9/2، 79/2، 6) هادانشگاهدر  وکارکسبتخصصی  هایزیرساختایجاد 

مل
عوا

 
عه

وس
ت

ی
ا

 
 11/2 (2/2، 11/2، 6) کارآفرینانه هایشایستگی

 11/2 (2/2، 19/2، 6) یادگیری-یاددهی فرایند

 11/2 (2/2، 11/2، 6) کارآفرینیمعرفی الگوهای موفق 

 91/2 (9/2، 76/2، 6) کارآفرینیخاص  هایمهارتانتقال دانش و 

 12/2 (9/2، 75/2، 6) خالقانه وکارکسبمحیط 

 97/2 (9/2، 70/2، 6) مکانیسم تشویقی خالقیت

مل
عوا

 
ی

تار
رف

 

 91/2 (9/2، 19/2، 6) هادانشگاهارتباطی در  و سازیشبکه قابلیت

 76/2 (9/2، 71/2، 6) هاشگاهداننوآوری در  فرهنگ

 72/2 (9/2، 79/2، 6) هادانشگاهدر  کارآفرینیایجاد فرهنگ و روحیه 

ظام
ن

 
لی

ما
 

در حمایت از  هادهندهشتاب از طریقمالی  منابع تنوع
 بنیاندانش هایشرکت

(6 ،76/2 ،9/2) 91/2 

 یانبندانشبرای ایجاد شرکت  پژوهشی هایبودجه تخصیص
 مراکز رشد دانشگاهیمستقر در 

(6 ،17/2 ،2/2) 17/2 

مستقر در  بنیاندانش هایشرکت شروع مرحله از حمایت
 مراکز رشد دانشگاهی

(6 ،71/2 ،9/2) 12/2 

مستقر در مراکز  بنیاندانش هایشرکت رشد مرحله از حمایت
 رشد دانشگاهی

(6 ،71/2 ،9/2) 16/2 
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ها صشاخ های فازی زدایی شدهیانگینم، نخست نظرسنجی با بررسی نتایج مرحله
اند و موافق بوده هاشاخصاعضای گروه خبره با  کهاینبه خبرگان اعالم شد. با توجه به 

از خبرگان عالوه  نظرسنجیدوم  در مرحله .است 5/2میانگین قطعی معیارها همگی باالی 
ت شد تا ره نیز ثبنظر قبلی هر خب، بر اطالعات مربوط به میانگین نظرات کلیه خبرگان

در آموزش  تأثیرگذار هایشاخصنظر جدید خود را در مورد ، هاآن پس از مقایسه
 ثبت کنند. کارآفرینی

مرحله فازی زدایی مرحله ، از خبرگان نظرسنجیپس از بررسی مراحل دوم و سوم 
 است. مشاهدهقابل 9دوم و سوم در جدول 

 کارآفرینیآموزش  هایشاخصرحله دوم و سوم مربوط به اختالف میانگین فازی زدایی شده م .3جدول 

 هاشاخص ابعاد
میانگین فازی زدایی 

 0شده مرحله 
میانگین فازی زدایی 

 9شده مرحله 
 اختالف

مل
عوا

 
ری

ختا
سا

 

آموزش ساختار کارآفرینانه در 
 بنیاندانش هایشرکت

72/2 17/2 26/2 

 26/2 91/2 99/2 هادانشگاهرشد در  مراکز ایجاد
فکری  مالکیت از حمایت وجود واحد

 هادانشگاهدر 
17/2 17/2 22/2 

 26/2 97/2 91/2 هادانشگاهفناوری در  انتقال دفاتر
کارآفرینانه در  اندازچشمتدوین 

 بنیاندانش هایشرکت
72/2 72/2 22/2 

 هایشرکتاز  یتیحما ایجاد ساختار
 هادانشگاهدر  بنیاندانش

17/2 17/2 22/2 

 27/2 17/2 12/2 هادانشگاهارتقای زیرساخت دانشی در 
تخصصی  هایزیرساختایجاد 

 هادانشگاهدر  وکارکسب
91/2 91/2 22/2 

 22/2 72/2 72/2 مناسب وکارکسبفضای 

مل
عوا

 
عه

وس
ت

ی
ا

 

 26/2 99/2 91/2 کارآفرینانه هایشایستگی
 21/2 19/2 97/2 یادگیری-یاددهی فرایند

 22/2 76/2 76/2 کارآفرینیلگوهای موفق معرفی ا
خاص  هایمهارتانتقال دانش و 

 کارآفرینی
72/2 19/2 29/2 
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 هاشاخص ابعاد
میانگین فازی زدایی 

 0شده مرحله 
میانگین فازی زدایی 

 9شده مرحله 
 اختالف

 26/2 97/2 91/2 خالقانه وکارکسبمحیط 
 22/2 76/2 76/2 مکانیسم تشویقی خالقیت

 22/2 76/2 76/2 داریامانت

مل
عوا

 
ری

فتا
ر

 

ارتباطی در  و سازیشبکه قابلیت
 هادانشگاه

17/2 17/2 22/2 

 26/2 12/2 97/2 هادانشگاهنوآوری در  فرهنگ
در  کارآفرینیایجاد فرهنگ و روحیه 

 هادانشگاه
76/2 76/2 22/2 

ظام
ن

 
لی

ما
 

 اهدهندهشتاب از طریقمالی  منابع تنوع
 بنیاندانش هایشرکتدر حمایت از 

70/2 76/2 26/2 

برای  پژوهشی هایبودجه تخصیص
 مستقر در مراکز بنیاننشداایجاد شرکت 

 رشد دانشگاهی

76/2 72/2 26/2 

 هایشرکت شروع مرحله از حمایت
مستقر در مراکز رشد  بنیاندانش

 دانشگاهی

76/2 76/2 22/2 

 هایشرکت رشد مرحله از حمایت
مستقر در مراکز رشد  بنیاندانش

 دانشگاهی

72/2 72/2 22/2 

 ،آن با نتایج مرحله دوم مرحله سوم و مقایسه در شدهارائههای با توجه به دیدگاه
بنابراین  است( 6/2) کمبین دو مرحله کمتر از آستانه  هاشاخصاختالف میانگین قطعی 

اند ودهب موافق هاشاخصاعضای گروه خبره با تمامی  ؛ وشودفرآیند نظرسنجی متوقف می
 د.واقع شدن موردقبولها بر اساس تکنیک دلفی فازی و این شاخص

 گیرینتیجهبحث و 
 در .دنیاست در کشورها همه الزامات از محوردانش اقتصاد به دستیابی حاضر حال در

 برخوردار ایمعهجا ناایر اسالمی جمهوری سالهیستب اندازچشم سند در نیز کشورمان
 هسرمای و سانیان منابع برتر سهم بر متکی، فناوری و علم تولید در توانا، پیشرفته دانش از

 ستا جوامعی هایویژگی از این و است گرفته قرار تأکید مورد ملی تولید در اجتماعی
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 سالهیستب اندازچشم سند اصلی یتبشاه بنابراین؛ است دانش بر مبتنی آن اقتصاد که
 وکارهایسبک آن تبعبه و بنیاندانش اقتصاد گیریشکل توانمی را اقتصاد حوزه در کشور
 و تتربی اصلی متولیان عنوانبه هادانشگاه ازآنجاکه. کرد عنوان رکشو در بنیاندانش

 رینیکارآف مقوله به توجه، دارند اساسی نقش، جامعه در متخصص انسانی منابع پرورش
 و دانشجویان رویکرد تغییر شاید. کندمی کمک امر این بهتر توسعه به دانشگاهی

 یایدن در که است مطلب این درک سبب به کارآفرینی به کارجویی از آموختگاندانش
 انشد حوزه از را پا که است رقابتی مزیت دارای سایرین به نسبت ایآموختهدانش امروز

 مهارت، تخصص محدوده آن عملی مسائل حل در و گذاشته فراتر خود محفوظات و
 حالت دو در کارآفرینی آموزش که است دلیل همین به. کند عمل موفق و داشته

 و هاکارگاه یا زیاد وقت صرف با گاهی و گوناگون آموزشی هایبرنامه با هیافتساخت
 و تواندمی دانشگاه. گیردمی قرار بیشتری موردتوجه مدتکوتاه آموزشی سمینارهای

 ربریکا مسیر، پژوهش و آموزش یعنی خود اصلی رسالت بر تکیه با که رودمی انتظار
 ایجاد طریق از را آموختگاندانش در شده ادایج هایقابلیت از برداریبهره و نکرد

 ایهبخش سایر و دولت، صنعت، دانشگاه مداوم رشد و هموار بنیاندانش وکارهایکسب
 باید درسمی نظر به منظور این به یابیدست برای. بخشد عینیت هازمینه همه در را جامعه

 شود. انجام صنعت با دانشگاه تعامل نحوه و آموزش روش و نوع در تغییراتی
 هایشرکت ایجاد به کمک مستلزم تنهانه کارآفرینی در کارآفرین دانشگاه موفقیت

 کاری اساسی، شرکت ایجاد زمینه در صرفاً کارآفرینی هایآموزشکه  است کارآفرین
 ره به نیازهای توجه بر عالوه آموزشی هایدوره طراحی هنگام باید دانشگاه بلکه، نیست

 حکیمت مقوله به، کندمی تسهیل و ترویج را جدید هایشرکت خلق کهاین ضمن، گروه سه
 مالی وضعیت و تحکیم رشد تضمین برای هاییکمک و بپردازد نیز شده ایجاد هایشرکت

 . درشودیم محسوب برای دانشگاه تکمیلی ایوظیفه این. باشد داشته نظر در هاشرکت این
 گوپذیریال از دانشگاه رویکرد تغییر :بود خواهد مناسب زیر نکات داشتن در نظر راستا این

کشور؛  ایهتوانایی و هاقابلیت با متناسب الگوسازی به، وکارکسب الگوهای سازییبوم و
 ارائه با قیمغیرمست صورتبه کارآفرینی با مرتبط هایدوره در شرکت به دانشجویان تشویق

 که هتجرب با استادان توسط وکارکسب با مرتبط هایآموزش ؛وکارکسب موفق الگوهای
 لمیع اصول بر تکیه با که مدیرانی، اندداشتهنقش  وکارکسب مدیریت و ایجاد در خود

بنابراین  ؛فرآیند این التحصیالنفارغ یا، اندکرده مدیریت و اندازیراه را شرکتی، وکارکسب
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 بنیاندانش هایکاروکسب کارآفرینی آموزش بر مؤثردر پژوهش حاضر به شناسایی عوامل 
، دانشگاهی پرداخته شد و عوامل ساختاری رشد مراکز در مستقر یهادهندهشتاب در

عوامل اثرگذار شناسایی شدند. این یافته نشان  عنوانبهرفتاری و نظام مالی ، ایتوسعه
 یژهوبه هاسازمانکه در دنیای امروز حرف اول را در  کارآفرینیکه برای آموزش  دهدمی
و  ساختار و حرکت از بروکراسی ییرتغابتدا نیاز به ، زندیم هادانشگاهمانند  آموزشیاکز مر

 ایسعهتو هایبرنامهاست. همچنین باید به توسعه سازمان و  ادهوکراسیبه سمت  یکاغذباز
عوامل رفتاری مانند رهبری اخالقی و نظام اخالقی حاکم بر ، توجه کرد. عالوه بر این

 ترینهممکه  نظام مالی درنهایتباشد و  کارآفرینیبر آموزش  مؤثریعامل  اندتومیدانشگاه 
 دانش سازیتجاریقرار گیرد. این عامل در  مدنظرباید ، های امروزی استنظام در سیستم

 نقش اساسی دارد. هادانشگاهدر 
 زیر را مطرح کرد: هاییشنهادپ توانمیپژوهش  هاییافتهبر اساس 

 متناسب الگوسازی به، وکارکسب الگوهای سازییبوم و الگوپذیری از انشگاهد رویکرد تغییر -
 کشور؛ هایتوانایی و هاقابلیت با
 ارائه با مغیرمستقی صورتبه کارآفرینی با مرتبط هایدوره در شرکت به دانشجویان تشویق -

 ؛وکارکسب موفق الگوهای
 مدیریت و ایجاد در خود که تجربه با استادان توسط وکارکسب با مرتبط هایآموزش -

 و اندازیراه را شرکتی، وکارکسب علمی اصول بر تکیه با که مدیرانی، اندداشتهنقش  وکارکسب
 .فرآیند این التحصیالنفارغ یا، اندکرده مدیریت

 هایالیتفع تواندمی بنیاندانش هایشرکت تأسیس در تسهیالت ایجاد هدف با نیز دانشگاه -
 :کند رهبری را زیر

 شده؛ ایجاد هایشرکت اطالعات نشر و آوریجمع -

 است داشته وجود حاضر پژوهش راه سر بر که موانعی و هامحدودیت ازجمله اما
 :کرد زیر اشاره موارد به توانمی

 طیف زمانی گسترده. -6
 .هاپرسشنامه به دهیپاسخ در افراد درونی تمایل و شخصی مسائل دخالت-0
 ارائه اب موضوع این که تحقیق موضوع با دهندگانپاسخ از ریبسیا آشنایی عدم -9
 .گردید توضیحات رفع ایپاره

  



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در  441

 

 منابع
 رویکرد) اسالمی کشورهای تجاری همگرایی در بنیاندانش اقتصاد نقش (.6971) و.، شقاقی

 .96-7، 01، ایران اقتصادی جستارهای فصلنامه دو .(مقاومتی اقتصاد ییگرابرون
، صادیاقت توسعه در کارآفرینی گسترش پیامدهای: توسعه تا کارآفرینی از(. 6979) .م، فخرایی

 .پژوهیندهآ :انتشارات .فرهنگی و اجتماعی
 هایمدل انواع، اقتصادی هایدیدگاه ازنظر کارآفرینی) کارآفرینی مبانی(. 6972) .و، قیصری

 .دانش تبلور :تشاراتان .(کارآفرینی در هااولین، سازمان در کارآفرینی، کارآفرینی
 .629، فردا مدرسه رشد ماهنامه .سرخ طالی سرزمین در کارآفرینی (. آموزش6971) ا.، مهرابی

References 
Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2017). Entrepreneurial motivation and 

self-employment: evidence from expectancy theory. International 
Entrepreneurship and Management Journal, 13(4), 1097-1115. 

Başçı, E. S., & Alkan, R. M. (2015). Entrepreneurship education at universities: 
suggestion for a model using financial support. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 195, 856-861. 

Battistella, C., De Toni, A. F., & Pessot, E. (2017). Open accelerators for start-ups 
success: a case study. European Journal of Innovation Management, 20(1), 
80-111. 

Block, J. H., Thurik, R., & Zhou, H. (2013). What turns knowledge into innovative 
products? The role of entrepreneurship and knowledge spillovers. Journal of 
Evolutionary Economics, 23(4), 693-718. 

Bridge, S. (2017). Is “entrepreneurship” the problem in entrepreneurship 
education?. Education+ Training, 59(7/8), 740-750. 

Chatterjee, S., Hammad, A., Katzin, E. N., & Hua, J. (2013). U.S. Patent No. 
8,577,803. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office. 

Huber, L. R., Sloof, R., & Van Praag, M. (2014). The effect of early entrepreneurship 
education: Evidence from a field experiment. European Economic Review, 72, 
76-97. 

Mandel, R., & Noyes, E. (2016). Survey of experiential entrepreneurship education 
offerings among top undergraduate entrepreneurship programs. Education+ 
training, 58(2), 164-178. 

Maritz, A. (2015). SENIOR ENTREPRENEURSHIP IN AUSTRALIA: AN 
EXPLORATORY APPROACH. International Journal of Organizational 
Innovation, 7(3). 

Morris, M. H. (2017). Why Content and Lecture Matter in Entrepreneurship 
Education. In The Great Debates in Entrepreneurship (pp. 1-8). Emerald 
Publishing Limited. 

Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2015). The transformation of network ties 
to develop entrepreneurial competencies for university spin-
offs. Entrepreneurship & Regional Development, 27(7-8), 430-457. 


