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 چکیده
ود. کارآفرینی دانشگاهی ب یبر توسعههدف این پژوهش طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی 

 -یو کمی/توصیف« داده بنیاد»ها برای انجام این پژوهش از روش آمیخته )کیفی/نظریه برخاسته از داده
کارآفرینی بودند که با  نفر از خبرگان حوزه 72جامعه آماری بخش کیفی شامل همبستگی( استفاده شد. 

ها ی عمیق تا رسیدن به حد اشباع نظری در گردآوری دادهروش گلوله برفی انتخاب و با ابزار مصاحبه
حوزه کارآفرینی در  نظرانصاحبی آماری بخش کمی شامل اساتید و مشارکت داشتند. جامعه

بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه  7986-81ولتی شهر تهران در سال تحصیلی های ددانشگاه
توزیع گردید. روایی و پایایی ، هاجهت گردآوری داده ساختهمحققی پرسشنامه 779آماری مشخص و 

های بخش کیفی از روش پژوهش در بخش کمی و کیفی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده
و گزینشی(؛ و در بخش کمی از روش معادالت ساختاری استفاده شد.  یمحور، )کدگذاری باز کدگذاری

، زشیمحتوای آموشامل )عوامل درونی  دودستهتواند در ها میدر دانشگاه یفیتک یابیارزنتایج نشان داد؛ 
یت فناوری کیف، بازخورد از عملکرد، کیفیت ارزشیابی، عدالت آموزشی، منابع انسانی، رهبری کارآفرینانه

عوامل ، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادیشامل )کیفیت فضای کالبدی( و عوامل بیرونی ، اطالعات
ها شگاهباشد. همچنین ارزیابی کیفیت دان تأثیرگذارقرار گرفته و  موردبررسیعوامل جغرافیایی( ، فرهنگی

 یتوسعه، پاسخگویی، زیسای کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی چون )تجاریدر راستای توسعه
 .دارد به همراهی اقتصادی( خلق ارزش و توسعه، کارآفرینانه هایمهارت

 یدانشگاه ینیکارآفر، طراحی، تیفیک یابیارز، آموزش عالیکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه
وری وجود دارد اما استفاده از های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهرهامروزه راه

های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل گیری از فناوریکارآفرینی با بهره هایفرصت
 گردد )نوشلر وی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها میتوجهقابل

دارد  نوآوری و اشتغال، ی بر رشد اقتصادیتوجهقابل(. کارآفرینی تأثیر 2478، 7همکاران
آمده در  به وجوددی های مالی و اقتصا(. وقایع اخیر و ناامنی2478، 2و همکاران )الگوشا

 نام کارآفرینی به نهاد دانشگاه محول امر اقتصاد باعث شده است تا مسئولیت سومی به
آمیز کشورهای پیشرفته و نیز برخی ی موفقیت(. تجربه2471، 9گردد )روبنز و همکاران

ی ی توسعهواسطههای اقتصادی بهدر عبور از بحران توسعهدرحالاز کشورهای 
گیری کارآفرینان و شکل، موجب شده است تا مفهوم کارآفرینی، کارآفرینی

ی آموزش و حیطه، وکارهای نوآورانه اهمیت خاصی یابد. این امر بیش از هر چیزکسب
اهداف نظام ، را تحت تأثیر قرار داده و تغییراتی را در راهبردها آموزش عالیباألخص 
، ه است )عنایتی و همکارانآورد به وجودو موضوعات آموزشی  هاروش، آموزشی

ه ها ببسیاری از دولت، با رشد فزاینده بیکاری در سراسر جهان، (. در حال حاضر7981
ده ی امروزی شناخته شعنوان یک عنصر حیاتی که برای موفقیت در جامعهکارآفرینی به
وابسته ، را به خود اختصاص داده جهت ایجاد مشاغل هاپژوهشتوجهی از و سهم قابل

 ی جوامعناپذیر همهعالوه کارآفرینی از منابع مهم و پایان(. به2478، 0ستند )برون هیلدره
ارزان و ، سویکگردد؛ از بشری است. منبعی که به توانایی منابع انسانی هر سازمان برمی

عنوان به ؛ و(7980 ،ناپذیر است )نعمتی و همکارانبسیار ارزشمند و پایان، از سوی دیگر
. (2471، 5معرفی شده است )گاسپر توسعهدرحالی فقر در کشورهای برندهبینکلید از

 یکی از انواع استدر دانشگاه  یدشدهتولکارآفرینی دانشگاهی که مبتنی بر دانش 
کند )لی و کارآفرینی است که نقش مهمی را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می

 (.2471، 6همکاران
است؛ اول آنکه در طول  توجهقابلتوجه به کارآفرینی دانشگاهی حداقل از سه منظر 

؛ کاربردی به سمت صنعت روانه شده است هایپژوهشتعداد زیادی از ، های اخیرسال
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ید ان و اساتپژوهشگرصورت روزافزون توسط سازی نتایج علمی بهبنابراین تجاری
(. دوم اینکه؛ بسیاری از 2479، و همکاران 7ها در حال انجام است )ویالنیدانشگاه
فاخر و مطالعات دانشگاهی باعث شده است تا نوعی یادگیری آکادمیک  هایپژوهش

، 2سازی شود )الیوت و همکارانمدیران صنعت و همچنین مشتریان فرهنگ، برای بازاریان
ت. هی اسی کارآفرینی دانشگا(. مورد سوم مربوط به پرورش کارآفرین و توسعه2479

عنوان بخش مهمی از کارکردهای دانشگاه در جامعه به ی کارآفرینی بهامروزه توسعه
ی کارآفرینانه هایمهارتها نقش مهمی را در ارتقای شود و دانشگاهرسمیت شناخته می

 (.2476، 9کنند )دیوی و همکاراندانشجویان و پرورش کارآفرینان ایفا می
زیادی است که  یهامدت، ی اقتصادیرفاه و توسعه، رشدها در دانشگاه سهم بالقوه

ی سئلهم، پژوهشگران در سراسر دنیا قرار گرفته است. برای رسیدن به این مهم موردتوجه
. بر این اساس مفاهیمی چون استها مطرح وری دانشگاهبهره یتاًنهاکارآیی و ، اثربخشی

سازی ساز تجاریید که زمینهی آموزش عالی مطرح گرددانشگاه کارآفرین در حوزه
ساز عامل اصلی و زمینه، آموزش عالی، درواقعی اقتصادی است. رشد و توسعه، هاایده

هداف ا، تواند به وظایفشود و زمانی میی کشور محسوب میهای توسعهتحقق سیاست
ی عمل بپوشاند که از کیفیت الزم برخوردار باشد )سوات و و کارکردهای خود جامه

ای ه(. آموزش کارآفرینی فرایندی بسیار پیچیده است و افزایش برنامه2479، 0سیلم
و  5به این پیچیدگی دامن زده است )بالک وود، های اخیرمختلف در دهه مؤسسات
نوان ع نظرانصاحبکارآفرینی دانشگاهی برخی از  یبا توسعه(. در رابطه 2475، همکاران

(. با 2475، 6ها است )جکسونترین شیوهمناسب کنند که آموزش مهارتی یکی ازمی
در یک محیط پیچیده و  آموزش عالی مؤسساتامروزه  ، سازی و افزایش رقابتجهانی
، (. همچنین2476، 9؛ لدسدورف و همکاران2471، 1)آنتونی کنندیمفعالیت  یزبرانگچالش

رد در عملک هایشاخص ترینمهمعنوان یکی از التحصیالن دانشگاهی بهنرخ اشتغال فارغ
این  ؛ و(2471، همکاران و 8)همشایر استمطرح  آموزش عالیکیفیت مؤسسات 

دهد. د میپیون آموزش عالیکه کارآفرینی را به مبحث ارزیابی کیفیت در  است یموضوع
ی عمل پوشاندن به کارکردهای استقرار دانشگاه کارآفرین در نظام برای جامه بنابراین
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تکنولوژی و رفتار نظام مدیریت ، بایستی تغییراتی را در ساختار، مدرن آموزش عالی
ها و باورهای آن نگرش، هاارزش، هم با درک صحیحی از هنجارهاآن، آموزش عالی

 ،ایران با ایجاد و توسعه مراکز کارآفرینی آموزش عالیصورت داد. شکی نیست که نظام 
در جهت  یمؤثرهای گام، و صنعت های کارآفرینی و مراکز ارتباط دانشگاهدانشکده

منظور ایجاد تحوالت برای نیل به اما به، ی کارآفرینی دانشگاهی برداشته استتوسعه
ها محور باید اقدامات اساسی برای حفظ و بهبود کیفیت این دسته از دانشگاهجامعه دانایی

ارآفرینی ی ک(. بخشی از الزامات توسعه7981، بیدختی و همکارانحاصل شود )امین
بازنگری در ساختار ارزیابی کیفیت آن است. در این فرآیند نقش مدیران ، دانشگاهی

، فرینهای کارآهای حاکم بر سیستم دانشگاهدانشگاهی محوری و کلیدی است. پیچیدگی
اس و کند. بر این اسای را طلب میهای ویژهها و شایستگیقابلیت، لزوم ارتقای کیفیت

 توجه به کیفیت و، است توسعهدرحالهای کارآفرین نسل دانشگاه ینکهبه ا با توجه
باشد.  تأثیرگذار آموزش عالیچشمگیری بر موفقیت نظام  یزانبه متواند می، ارزیابی آن

 ی فناوری وهم از جنبه، همچنین مطالعات بسیاری نشان داده است که پویایی محیطی
های ضروری در کنندهتواند از تعیینهم از جهت ابعاد مربوط به بازار و صنعت می

 کردتوان ادعا عالوه زمانی می(. به2479، و همکاران 7گیری کارآفرینی باشد )پدروجهت
اند ها محدودیتی نداشته و بتوسازی ایدهدانشگاه کارآفرین است که در تجاری، که دانشگاه

ی هاست و برادانشگاه یتمأموربرای جامعه خلق ارزش کند. مستلزم این امر بازآفرینی 
دانشگاه را بازآفرینی کرد نیازمند ارزیابی کیفیت از جهات مختلف  یتمأموراینکه بتوان 

های خود باید کارآفرینی را در تمام ساختار و بخش، . دانشگاه برای کارآفرین بودنیمهست
 .کندساری و جاری 

 نسبت به عملکرد اینها و حساسیت باالی مردم با توجه به نقش و جایگاه دانشگاه
 ندکصورت موزون و متعادل رشد دانشگاه بایستی در هر دو بعد کمی و کیفی به، نهاد

های توان در قالب تناسب هدفرا می آموزش عالی(. کیفیت در 2479، )پدرو و همکاران
ها و تناسب برنامه، نظام آموزش عالی یا واحد دانشگاهی با نیازهای فرد و جامعه

 ،ها و تطابق عملکرد نظام با استانداردهاواحد دانشگاهی برای تحقق هدفهای کوشش
، (. با توجه به مطالعات انجام شده2471، 2قرار داد )میراندا و همکاران موردبررسی

است که تاکنون به موضوع کیفیت و ارزیابی کیفیت در توسعه کارآفرینی  یایانگوحقیقت 
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های کنونی ارزیابی کیفیت ست و سیستمخور مبذول نشده ادانشگاهی توجهی در
د ها مطرح بوده به بررسی و رصها نیز با همان معیارهایی که تاکنون برای دانشگاهدانشگاه

 آموزش عالیهای با ورود پارادایم جدید در نظام کهیدرحالاند ن کیفیت پرداختهکرد
 یزمان، ریر داد. به بیانی دیگبایستی اجزا و عناصر آن نظام را نیز مطابق با آن پارادایم تغی

با  تواندیگر نمی، شودی کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مطرح میمفهوم توسعه که
رغم اهمیت . علیکردعمل ، های ارزشیابی گذشتهها و روشبرنامه، محتوا، همان اهداف

 طور گفته شود که طراحی الگویسخن به گزافه نیست چنانچه این، هر یک از عناصر
 یاگونههبهای دانشگاه است که عنوان نقطه تالقی و مرکز ثقل فعالیتارزیابی کیفیت به

، بنابراین؛ دهدهای دانشگاه را مدنظر قرار میی عناصر و فعالیتجامع و بنیادی همه
گویی به این سؤال است که الگوی مناسب جهت ارزیابی پاسخ به دنبالپژوهش حاضر 

 ی کارآفرینی دانشگاهی کدام است؟کیفیت مبتنی بر توسعه
. 7کند: های دانشگاهی را به سه دسته تقسیم می( مجموع پارادایم2440) 7اتزکوایتز

های های کارآفرین. دانشگاه. دانشگاه9و  پژوهشیهای . دانشگاه2، های آموزشیدانشگاه
کارآفرین و مبتنی بر کارآفرینی؛ با هدف حل مسائل جامعه با رویکرد  عموماً، نسل سوم
(. ارتباط با جامعه و 7980، در تعامل با محیط پیرامونی هستند )مهدی یافتهنظامعلمی و 

(. 2479، 2های کلیدی دانشگاه کارآفرین است )آدوماکو و همکارانپاسخگویی از ویژگی
ی کند تا دربارهطور فعال تالش میکه به است یدانشگاه؛ دانشگاه کارآفرین درواقع
 ی جامعه مثمرثمربه نوآوری بپردازد و سعی دارد تا در شکل دادن به آینده وکارهاکسب

تواند حساسیت به تحوالت جامعه می بدیهی است(. 2479، 9باشد )سوینی و همکاران
شگاه از تعامل دان، عبارتیباشد. به  مؤثرآن نیز مفید و  هایمأموریتبرای خود دانشگاه و 

اعتبار  ،تواند شامل منابع مالیشود. این منافع میمنافع زیادی نصیب دانشگاه می، با محیط
توانمند و کارکنان  علمیهیئتاعضای ، آموختگان ماهردانش، ی بیرونیو وجهه

برای دانشگاه قادر است ابزاری قدرتمند ، عالوه(. به2440، 0یافته شود )شولتتوسعه
رهنگی ف، اجتماعی، های اقتصادیگذاریسیاستی ملی و کمک به دولت در فرایند توسعه

(. در این راستا توجه به 7980، و مهدی 7989، و همکارانو سیاسی باشد )بهزادی 
ی ای ضروری کارآفرینی دانشگاهی مقولهها در جهت توسعهارزیابی کیفیت دانشگاه
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ا کمترین ب، رسمیوافق( نیازهای مشتریان رسمی و غیراست. کیفیت به معنی تالقی )ت
(. ارزیابی کیفیت در 2476، 7)اریلماز و همکارانهزینه و در اولین زمان ممکن است 

درباره فرایند ، دهدها را مدنظر قرار میکه کیفیت تحقق هدفعالوه بر این آموزش عالی
توان ارزیابی کیفیت دانشگاهی می وسیلهکند. بهآن نیز قضاوت می یدروندادهاعملیات و 

به قضاوت  هاآنها اقدام کرد و سپس درباره میزان تحقق ابتدا به آشکار کردن هدف
( 2479سوینی و همکاران ) پژوهشنتایج ، راستا یندر ا (.2479، پرداخت. )سوات و سیلم

ی وجود هها و کارآفرینی دانشگادهد که ارتباط عمیقی بین پاسخگویی دانشگاهنشان می
ی ها و فلسفهجامعه و صنعت از رسالت، ها به دولتداشته است و پاسخگویی دانشگاه

( ارزیابی 2479و سیلم ) سوات ی دیگر؛پژوهش. در استوجودی دانشگاه کارآفرین 
قرار دادند.  موردبررسیهای آموزشی سالمت را در دانشگاه فناوری دلفا کیفیت دوره

ی ها و ارزیابی کیفیت آموزش در توسعهدر دانشگاه نتایج نشان داد شیوه آموزش
سازی و ( نیز به توانمند2479همکاران )است. همچنین پدرو و  تأثیرگذارکارآفرینی 

( 2476) 2اند. یرداوکرده تأکیدی کارآفرینی افزایی منابع انسانی در جهت توسعهمهارت
پژوهشی با عنوان کیفیت آموزش در مؤسسات آموزش عالی خصوصی در اتیوپی انجام 

زش آمو یفیتدر کتواند عاملی مطرح شده است که می عنوانبهداد. در این مطالعه رهبری 
( نشان داد بین آموزش کارآفرینی با قصد 2470) 9هاتب، دیگری پژوهشباشد. در  مؤثر

 و 0ی وجود دارد. جاوارنامعنادارشگاه در مصر؛ رابطه مثبت و کارآفرینی دانشجویان دان
مهارت در ، تجربه، تحصیالت یلقب( اذعان داشتند؛ متغیرهایی از 2470همکاران )

رشد و نوآوری برای کارآفرین شدن افراد نیاز است؛ ، عملکرد مالی، تشخیص فرصت
تجربه باالتر قصد و عمل دهند که افراد دارای تحصیالت و نشان می هاپژوهشهمچنین 

ی ارتباط پژوهش( در 2470و همکاران ) 5کارآفرینانه بیشتری نسبت به دیگران دارند. زهرا
ایج قرار دادند. نت موردبررسیکارآفرینی را  هایپژوهشای و پیشرفت بین عوامل زمینه

، ازارب، صنعت ، اجتماعی، عوامل محیطی یلقبای از این پژوهش نشان داد که عوامل زمینه
 نا بربسازمان و نوع مالکیت آن ارتباط معناداری با رفتارهای کارآفرینانه کارکنان دارد. 

( کمیسیون اروپا مدعی است که آموزش کارآفرینی 2470) 6اظهارات جوهانسن و شانکه
پرورش هر کشوری باشد. این امر اثرات مثبتی چون؛ رشد وبایستی محور سیاست آموزش
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ی انسجام اجتماعی و شهروندی از طریق تر و کمک به توسعهنوآورانه، ترجمعیت خالق
 یموسوخواهد داشت.  به همراهاستقالل و سازگاری را ، نفساعتمادبهاثرات مثبت در 

لتی های دومدلی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه ارائهی به پژوهشدر  (7981)
ی ی یک اکوسیستم کارآفرینها به ساخت و توسعهدانشگاه، ایران پرداخته و اذعان داشته

 یارائهی با هدف پژوهش( در 7981) یحسننیاز دارند تا در آن کارآفرینی شکوفا شود. 
 ترینمهمیکی از ، ایحرفهوالگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی

 نشگاهی دانسته ودا هایپژوهشسازی ی تجاریهای دانشگاه کارآفرین را توسعهویژگی
 ییدختبهای دانشگاه کارآفرین عنوان کرده است. امینمهارت کارآفرینی را از شاخصه

ی به طراحی الگویی برای تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین پرداخته پژوهش( نیز در 7981)
الت در ح، ایران دانشگاهی کند؛ تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظامو عنوان می

یفیت بر بهبود کاز قابلیت اجرا و اثربخشی بیشتری برخوردار است و عالوه « اجباری»
شدن و اثربخشی آن در شود تا بر نهادینه« بندیرتبه»باید منجر به پیامد رسمی 

( الگوی توانمندسازی منابع انسانی در 7986فاضل )دانشگاهی کشور بیفزاید.  نظام
های مطالعه دانشگاهچهارم )های نسل سوم و ستقرار دانشگاهبا رویکرد ا آموزش عالی

بر  تأثیرگذار هایمؤلفهدهد؛ نشان می پژوهشه و نتایج کردطراحی  ( رامنتخب
 و زمینه ای-محیطی، سازمانی-مدیریتی، رفتاری-توانمندسازی؛ شامل چهار بعد فردی

مدلی برای سنجش ( 7986فریدی )، یدیگر پژوهشآفرینی است. در ارزش-کارآفرینی
به دانشگاه نسل سوم در دانشگاه شاهد  شدنیلتبدبرای  آموزش عالی مؤسساتآمادگی 
کند؛ در خصوص وضعیت آمادگی دانشگاه شاهد برای ه است و مطرح میکردطراحی 

 ،مدیریت و رهبری، و رسالت )اهداف هایشاخصبه دانشگاه نسل سوم؛ در  شدنیلتبد
کارکنان و دانشجویان( وضعیت  کارآفرینی هایویژگی، اساتید کارآفرینی هایویژگی

، )واحدهای داخلی و ساختار هایشاخص در موردموجود باالتر از حد میانگین بوده و 
المللی شدن آموزش( با توجه به سازی و بینتجاری، نهادهای مالی، ارتباط با صنایع

در پاسخ به این سؤال  (7985ذری )بو .به توجه بیشتری نیاز است، ی انجام شدهمطالعه
در خصوص تأمین نیروی انسانی متخصص با  آموزش عالیکه آیا بین عملکرد 

پاسخی صریح و روشن ارائه کرد که اصوالً ، رابطه وجود دارد؟ هااستان هاییتظرف
 ییهااستاندر تأمین نیروی انسانی بخش کشاورزی در  آموزش عالیعملکرد مؤسسات 

بسیار ضعیف است. در بخش صنعت ، اندداشتهباالی کشاورزی را  هاییتظرفکه 
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 یهااناستدر  خصوصبه، در تربیت نیروی انسانی متخصص آموزش عالیعملکرد مراکز 
 موفق عمل نسبتاًدر بخش خدمات  هاآنبوده و  قبولقابل، برخوردار و نیمه برخوردار

مدی و ص اند.به خوبی ایفا کرده زیاموردنکرده و نقش خود را در تربیت نیروی انسانی 
را با  آموزش عالیدانشگاه کارآفرین در  هایشاخص( تبیین وضعیت 7985صمدی )

قرار دادند. نتایج مطالعه نشان داد که از میان ابعاد و  موردمطالعهطرح پژوهشی تجربی 
ها در از شاخص کدامیچه، موردمطالعهدانشگاه کارآفرین در دانشگاه  هایشاخص

های نسل آموزی در دانشگاه( جایگاه مهارت7980وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. مهدی )
 ،گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرینقرار داد و مطرح کرد؛ شکل موردبررسیسوم را 

، استادان، دانشجویان مؤثرآموزی مند آموزش کارآفرینی و مهارتبدون توسعه نظام
های کارآفرینی منابع انسانی دانشگاه ی و تقویت ویژگیمدیران و کارکنان نظام دانشگاه

های نقش آموزش با عنوان( پژوهشی 7980نیست. صالحی و مرادی پردنجانی ) یرپذامکان
های کارآفرینی دانشجویان انجام داده و دریافتند ها و فعالیتدانشگاهی در توسعه قابلیت

نقشی معنادار در ، های آموزشیی شرکت دانشجویان در کارگاهفراهم ساختن زمینه
 پژوهشی بر اساس مرور ادبیات و پیشینه گرایش کارآفرینانه دانشجویان داشته است.

 نشان داده شده است: (7چارچوب مفهومی پژوهش در شکل )

 

 و پژوهشروش  بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش پژوهش. چارچوب مفهومی 1 شکل
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 روش
( آمیخته) یکم-ماهیت جز مطالعات کیفی ازنظرو  هدف کاربردی ازلحاظحاضر  پژوهش

تایج فرآیندها و ن، منظور ارائه تصویری روشن از شرایطشود. در این راستا بهمحسوب می
افزار ها به کمک نرمحاصل در بخش کیفی از روش نظریه برخاسته از داده

MAXQDA2018 و ؛های کیفی استفاده شده استداده و عنوان ابزار کارآمد تجزیهبه 
 SPSS22افزار همبستگی( از روش معادالت ساختاری و نرم -در بخش کمی )توصیفی

از نفر  72کنندگان در بخش کیفی استفاده شده است. تعداد مشارکت Smart PLS3و 
تخاب شدند ان یگلوله برفکه با روش  ی کارآفرینی و ارزیابی کیفیت بودهحوزه خبرگان

سیدن به اشباع نظری ادامه داده شد. جامعه آماری بخش و مصاحبه نیمه ساختاریافته تا ر
ی کارآفرینی و ارزیابی کیفیت حوزه نظرانصاحبشامل کلیه اساتید و ، کمی پژوهش

اه تربیت دانشگ، دانشگاه تهران، های دولتی شهر تهران شامل دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه
، یرجایدانشگاه تربیت دبیر شهید، دانشگاه شاهد، ییعالمه طباطبادانشگاه ، مدرس

انشگاه شریف و ددانشگاه صنعتی، دانشگاه امیرکبیر، طوسی نصیرالدیندانشگاه خواجه
نفر  764بوده است. جامعه آماری در این بخش  7986-81صنعت در سال تحصیلی وعلم

ای وشهبا روش خ نفر 779بوده که اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 
ای تصادفی این است که با توجه به تصادفی تعیین شد. علت استفاده از روش خوشه

عی س، ای تصادفیواریانس بین گروهی زیاد است و با روند انتخاب خوشه، جامعه آماری
 اننظرصاحباز هر دانشگاه اساتید و ، ترتیباینبهدر کاهش این واریانس شده است. 

 .انتخاب شدند 7طبق جدول 

 منتخب هایدانشگاهاز  کیدر هر  شدهانتخاب دیتعداد اسات. 1جدول 
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استفاده شد.  7سازییهسوهای کیفی از روش سهجهت دستیابی به داده در این پژوهش
 ازحدشبیهایی را که ممکن است نتیجه تکیه گیریتوان سوسازی مییهسوبه کمک سه

 از بین، ها یا مبانی نظری هستندتحلیل، منابع، هادادهآوری ی جمعهابر هر یک از روش
موضوعی استفاده و روش توافق درون باز آزموناز  پژوهش. جهت بررسی پایایی برد

گیری از روایی همگرا و روایی واگرا شد. در بخش کمی برای بررسی روایی مدل اندازه
ونباخ از ضریب آلفای کر هشپژوپایایی  تأییدقرار گرفت. برای  تأییداستفاده و مورد 

 1/4از  تربزرگکه  است 982/4 شدهمحاسبهاستفاده گردید. میزان ضرایب آلفای کرونباخ 
 .دهداست و اعتبار باالی پرسشنامه را نشان می

 هایافته
 یکدگذار، باز یمرحله کدگذار 9رو در قالب  شیپ پژوهشدر  یفیکتحلیل وهیتجز

رآمده که ب ییمعنا ی. ابتدا واحدهارفتیانجام پذ گزینشی() انتخابی یو کدگذار یمحور
 ویکافزار مکسوارد نرم ی نهاییهاشیرایپس از و، کنندگان استاز مصاحبه با مشارکت

 .شد یسازادهیپ هاآن یسه گام رو به ترتیبو  دیگرد 2479,7نسخه 

 ینشده است ول جادیا یدیجد هیکد اول گرید یازدهمپژوهش در مصاحبه  نیا در
حاصل  اننیتا از نقطه اشباع اطم شدانجام  زین گریمصاحبه دیک  پژوهشگر نانیاطم یبرا

ی بعدی مرحله در .است هیکد اول 791 ایجادهدفمند ما  یفیاشباع در نمونه ک نقطه. شود
هایی که بعد از سلسله رویه عبارت استگذاری محوری انجام شد. کدگذاری محوری کد

ها اطالعات را به شیوه تا با برقراری پیوند بین مقوله شودمیگذاری باز انجام از کد
 (.2449، 2)اشتراوس و کوربین کندجدیدی با یکدیگر مرتبط 

 های کیفی حاصل از مصاحبه. خالصه نتایج کدگذاری باز و محوری داده2 جدول

 ابعاد هامؤلفه هاشاخص
نگرش جامعه به های اجتماعی/ محیط اجتماعی/ زیرساخت

 کارآفرینی
 عوامل اجتماعی

عوامل 
 بیرونی

 عوامل اقتصادی بافت اقتصادی/ توزیع مناسب درآمد

سازی در جهت فرهنگ جامعه/ ترویج فرهنگ کارآفرینانه/ فرهنگ
 وکارهاکسبایجاد و رشد 

 عوامل فرهنگی

                                                                                                                                            
1. trainingulation 2.Strauss, A., & Corbin, J 
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 ابعاد هامؤلفه هاشاخص
 عوامل جغرافیایی و محیطی اسناد باالدستی/ قوانین/ حمایت نهادها

دانشگاهی/ نظام پژوهشی/تناسب محتوای  هایپژوهشمحتوای 
با نیازهای جامعه و صنعت/ کیفیت آموزش/ کیفیت  یآموزش

محتوی و منابع درسی/ کار عملی در دانشگاه/ مهارت محور بودن 
 آموزش

 محتوای آموزشی

عوامل 
 درونی

 رایندروز کردن فمنطبق بودن منابع و محتوای درس با کارآفرینی/ به
آموزشی و برنامه درسی/ کیفیت منابع و محتوای دروس/ 

انعطاف که تنها با های خشک و بیجلوگیری از آموزش نیازسنجی/
شود/ مشارکت کادر هدف کسب مدرک و پایان دوره انجام می
 آموزشی و پژوهشی

 ریزی درسیبرنامه

منابع و تجهیزات الزم/ توسعه محیطی/ کیفیت فضای آموزشی و 
محیط فیزیکی/کیفیت ملزومات آموزشی/ کیفیت وسایل 

، مهارتی و امکانات/ نحوه چینش، ساختار و بافت یآموزشکمک
 فضای آموزشی

 کیفیت فضای کالبدی

های نوین/ های روز دنیا و تکنولوژیاطالع و آگاهی از فناوری
و  تأثیرگذاریی ارتباطی/ نحوه ارائه دروس/ نحوه هازیرساخت

 های نوین/ شبکه غیررسمیتراکنش عناصر آموزش با فناوری

 آوری اطالعاتکیفیت فن

ارزیابی بر عملکرد مدرس/ برداشت مدرس از معیارهای ارزیابی/ 
 یر روش ارزشیابیتأث

 کیفیت ارزشیابی

قانون برای همه و  ها/ اعمالشرایط مساوی برای همه در دانشگاه
 بدون تبعیض/ ترفیع و تشویق بر اساس شایستگی و لیاقت

 عدالت آموزشی

/ مشارکت نگرش کارآفرینانه ساختار مدیریت/ عوامل مدیریتی/
 پذیر/ توانمندساز

 رهبری کارآفرینانه

 بازخورد از عملکرد ارزیابی درون داد/ ارزیابی فرایند/ ارزیابی برون داد/

 ،علمیهیئتسطح توانمندی/ خالقیت و کارآفرین بودن اعضای 
 دانشجویان و کارکنان دانشگاه/ کیفیت اساتید

 منابع انسانی توانمند

 دازیانراهبنیان و یا مبتنی بر فناوری / های دانشیس شرکتتأس
ها و ای در زمینه ارائه راهنمایی به شرکتهای مشاورهشرکت

حمایت از فروش  کار/واندازی و مدیریت کسبمدیران پیرامون راه
های قانونی برای ارتباط صنعت و حق ثبت اختراع/ ایجاد سیاست

دانشگاه در جهت ایجاد دانش و فناوری و تبدیل آن به محصول و 
 سازی آنخدمات و تجاری

 سازیریتجا

پیامدهای 
کارآفرینی 
 دانشگاهی
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 ابعاد هامؤلفه هاشاخص
/ تشخیص فاکتورهای کلیدی موفقیت وکارکسبریزی طرح
 بتاًنس هایفرصتمقطعی و  هایفرصت/ تفکیک بین وکارکسب

 دائمی

 توسعه مهارت کارآفرینانه

ایجاد ارزش بیشتر با استفاده بهینه از منابع، خالقیت و نوآوری / 
کمک به افراد برای رشد و پیشرفت/ خلق ثروت با استفاده از دانش 

 در راستای بهتر کردن این جهان و غنا بخشیدن به آن یو گام

 خلق ارزش

نی انواع کارآفری ی استراتژیک/ افزایش رفاه جامعه / توسعهتوسعه
سازمانی/ ارتباط صنعت با دانشگاه برای تبدیل نتایج  فردی و

 سازیپژوهش و فناوری خود به محصول و خدمات و تجاری

 توسعه اقتصادی

پاسخگویی دانشگاه به دولت/ پاسخگویی دانشگاه به صنعت/ 
 پاسخگویی دانشگاه به جامعه/ شفافیت

 پاسخگویی

، و بر اساس اهمیت MAXQDA Segmentsخروجی کدگذاری محوری بر اساس 
 شود:نشان داده می 2در شکل 

 

 MAXQDA Segments. نمایش اهمیت کدهای محوری بر اساس 2 شکل

 کلشگزینشی( است که در ) انتخابی یکدگذارمربوط به ، ی سوم کدگذاریمرحله
 داده شده است: نشان 9
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 ینیکارآفر یتوسعهها جهت در دانشگاه کیفیت ارزیابی هایشاخص یینها یگذار. کد3 شکل

 یدانشگاه

یازمند آن ن، کارآفرینی دانشگاهی حرکت کنند به سمتها بتوانند برای اینکه دانشگاه
دگان کننهایی را داشته باشند. طبق نظر مشارکتهستند که به لحاظ کیفیت حداقل

)عوامل درونی و عوامل بیرونی( لحاظ  دودستهتوان در ارزیابی کیفیت را می هایشاخص
رهبری ) شاملباشند که کرد. عوامل درونی مربوط به محیط داخلی دانشگاه می

ی کیفیت فناور، بازخورد از عملکرد، محتوای آموزشی، ریزی درسیبرنامه، کارآفرینانه
 ایکیفیت فض، سطح توانمندی کارکنان، علمی توانمندهیئت، عدالت آموزشی، اطالعات

 سطح توانمندی دانشجویان و کیفیت ارزشیابی( است.، کالبدی
عوامل ) شامل، ها دخیل هستندعوامل بیرونی که در فرایند ارزیابی کیفیت دانشگاه

 باشند.می( فرهنگی و عواملعوامل جغرافیایی ـ محیطی ، عوامل اجتماعی، اقتصادی

 همراه بهدولت و صنعت ، جامعه، عالوه کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی برای دانشگاهبه
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ه به دانشگا ییموجب پاسخگو یدانشگاه ینیکنندگان کارآفرطبق نظر مشارکتدارد. 

، خلق ارزش، یاقتصاد یمنجر به توسعه یشود و از طرفیصنعت و جامعه م، دولت

های که این عوامل از پیامد خواهد شد نانهیکارآفر هایمهارت یو توسعه یسازیتجار

 ( نشان داده شده است:0) شکلی کارآفرینی دانشگاهی هستند و در توسعه

 

 ینیکارآفر یها جهت توسعهدر دانشگاه ارزیابی کیفیت یی پیامدهاینها یگذار. کد4 شکل

 یدانشگاه

داده  نشان( 5) شکلدر بخش کیفی مدل نهایی پژوهش در  پژوهشبر اساس نتایج 
 شده است:
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 . مدل نهایی پژوهش5 شکل

 یابی معادالتبا استفاده از مدل پژوهشدر ادامه به بررسی برازش مدل پیشنهادی 
یابی معادالت پرداخته شده است. برای آزمون فرضیات در مدل PLS افزارنرمساختاری و 

 ساختاری سه گام اساسی وجود دارد.
 -86/7+ تا 86/7ی تی بین بازه گام اول( اثر متغیر مستقل بر وابسته: اگر مقدار آماره

 یرتأثه مبتنی بر ک پژوهشمستقل بر وابسته رد شده و فرضیه  یرمتغقرار بگیرید فرض اثر 
ل بر مستق یرمتغتی در این بازه قرار نگیرد نشان از اثر  شود ولی اگر آمارهرد می است

 که در این حالت باید وارد گام دوم شد. استوابسته 

 توسعه کارآفرینی دانشگاهی

  ارزیابی

 کیفیت

نی
رو

ل د
وام

ع
 

ل 
وام

ع
نی

رو
بی

 

 محتوای آموزشی و برنامه درسی

 رهبری کارآفرینانه

 توانمند یانسانمنابع 

 عدالت آموزشی

 کیفیت ارزشیابی

 بازخورد از عملکرد

 کیفیت فناوری اطالعات

کیفیت فضای کالبدی

 عوامل محیطی و جغرافیایی

 عوامل اقتصادی

 عوامل فرهنگی

 عوامل اجتماعی

 خلق ارزش پاسخگویی توسعه اقتصادی مهارت کارآفرینانه سازییتجار
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برای تعیین جهت اثر باید به عالمت ضرایب  گام دوم( تعیین جهت اثر: در گام دوم
تقیم مثبت و مس یرتأثی دهندهنشاناستاندارد توجه کرد که اگر این جهت مثبت باشد 

 ست.ی اثر منفی و معکوس ادهندهنشانو اگر منفی باشد  استمتغیر مستقل بر وابسته 
( 6کل )شباید به ضرایب استاندارد توجه کرد.  یرتأثبرای میزان  :یرتأثگام سوم( میزان 

 دهد.ضرایب مسیر استاندارد مدل پژوهش را نشان می

 

 . ضرایب مسیر استاندارد مدل پژوهش6 شکل

دهد. برای آزمون بر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش می شدهنوشتهاعداد 
ـ استیودنت مقادیر آزمون تی 7معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت استراپ

ـ استیودنت اگر مقداری داده شده است. مقادیر آزمون تی نشان 1و در شکل  شدهمحاسبه
 معنادار است. 45/4ضریب مسیر در سطح ، باشد 86/7از  تربزرگ

                                                                                                                                            
1. Bootstrapping 
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 استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر -. نتایج آزمون تی7 شکل

وابسته( مدل ) یزامربوط به متغیرهای پنهان درون R2 یارمع. بررسی کفایت مدل
ارد و د زادرونزا بر یک متغیر یک متغیر برون یرتأثمعیاری است که نشان از  2Rاست.

 یقومتوسط و ، مقدار مالک برای مقادیر ضعیف عنوانبه 61/4و  99/4، 78/4سه مقدار 
R2 مقدار ، 9 شود. مطابق با جدولمی در نظر گرفتهR2 زای پژوهش های درونبرای سازه

مناسب بودن برازش مدل ساختاری را ، محاسبه شده است که با توجه به مقدار مالک
 .کندمی ییدتأ

 زادرونهای برای سازه 2Rنتایج معیار  .3جدول 

 R2مقدار  متغیر

 669/4 ارزیابی کیفیت
 622/4 سازیتجاری

 578/4 توسعه اقتصادی
 575/4 دانشگاهیتوسعه کارآفرینی 

 647/4 خلق ارزش
 548/4 آفرینانهمهارت کار

 525/4 پاسخگویی
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 در موردمقدار آن  کهیدرصورتکند و بینی مدل را مشخص میقدرت پیش Q2 یارمع
به ترتیب نشان از قدرت ، کندرا کسب  95/4و  75/4، 42/4سه مقدار  زادرونی یک سازه

ج زای مربوط به آن را دارد. نتایهای برونیا سازه متوسط و قوی سازه، بینی ضعیفپیش
های بینی مناسب مدل در خصوص سازه( نشان از قدرت پیش0جدول )در  Q2 یارمع

 .کندمی ییدتأزای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را درون

 زادرونهای برای سازه 2Q. نتایج معیار 4 جدول

 Q2مقدار  متغیر

 217/4 ارزیابی کیفیت
 261/4 سازیتجاری

 786/4 توسعه اقتصادی
 240/4 توسعه کارآفرینی دانشگاهی

 256/4 خلق ارزش
 749/4 آفرینانهمهارت کار

 775/4 پاسخگویی

است  (GOFبرازش )مالک کلی ، شاخص دیگری که برای برازش معرفی شده است
 شود.زیر محاسبه می صورتبه R2و که با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک 

 

کند و بین صفر تا برازش مدل لیزرل عمل می هایشاخصاین شاخص نیز همانند 
یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه 

های لیزرل به بررسی دو در مدلمبتنی بر خی هایشاخصداشت این شاخص همانند 
ینی کلی بپردازد. بلکه توانایی پیشنمی شدهیگردآورهای مدل نظری با دادهمیزان برازش 

بینی متغیرهای شده در پیشدهد و اینکه آیا مدل آزمون قرار می موردبررسیمدل را 
 .موفق بوده است یا خیر زادرونمکنون 

محاسبه گردیده است که  086/4مطابق مقدار ، برای مدل پژوهش GOFمقدار 
 بینی متغیر مکنونبوده و نشان از توان متوسط مدل در پیش 9/4از مقدار مالک  تربزرگ
 زای مدل را دارد.درون

G O F co m m u n ality R 
2
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 پژوهشمتغیرهای  2Rو  cummunality. میزان 5 جدول

 cummunality 2R متغیر

 --- 066/4 عوامل بیرونی

 --- 099/4 عوامل درونی

 669/4 572/4 ارزیابی کیفیت
 622/4 597/4 سازیتجاری

 578/4 559/4 توسعه اقتصادی
 575/4 020/4 توسعه کارآفرینی دانشگاهی

 647/4 499/4 خلق ارزش
 548/4 565/4 آفرینانهمهارت کار

 525/4 999/4 پاسخگویی
 566/4 090/4 میانگین

 

ی ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی معنادارها و آزمون برای بررسی فرضیه
 6ل در جدو هاآنافزار استفاده شده است. ضرایب مسیر و نتایج مربوط به معناداری نرم

 داده شده است. نشان

 . نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری6جدول 

ضریب  مسیر
 مسیر

خطای 
 استاندارد

مقدار 
 tآماره 

سطح 
 معناداری

 447/4 510/0 252/4 005/4 ارزیابی کیفیت <-عوامل درونی 

 447/4 515/6 226/4 594/4 ارزیابی کیفیت <-بیرونی عوامل 

 447/4 511/0 248/4 024/4 توسعه کارآفرینی دانشگاهی <-ارزیابی کیفیت 

 447/4 119/0 780/4 054/4 سازیتجاری <-توسعه کارآفرینی دانشگاهی 

 447/4 089/5 785/4 081/4 مهارت کارآفرینانه <-توسعه کارآفرینی دانشگاهی 

 447/4 686/9 788/4 998/4 توسعه اقتصادی <-کارآفرینی دانشگاهی  توسعه

 447/4 190/9 249/4 958/4 پاسخگویی <-توسعه کارآفرینی دانشگاهی 

 447/4 767/6 794/4 528/4 خلق ارزش <-توسعه کارآفرینی دانشگاهی 

  

/ / /
G O F c o m m u n ality R    

2
0 4 3 3 0 5 6 6 0 4 9 6
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 گیریبحث و نتیجه
مربوط به پایداری را یکی از های ها در سراسر دنیا چالشدر دنیای امروز دانشگاه

ها نقش عالوه؛ دانشگاه(. به2479، 7آدامز و همکاراناند )های خود قرار دادهاولویت
های دولتی متقابل با سازمان یرتأثافزوده از طریق کلیدی در توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش

 یتمأمورآموزش و پژوهش ، طور سنتی(. به2471، و همکاران 2هالیمدارند )و خصوصی 
 دانشگاه، که امروزهطوری(. به2479، ها بوده است )میراندا و همکاراناصلی دانشگاه

و  یچیدهپدرهمآموزشی و پژوهشی ، فرهنگی، اجتماعی، های اقتصادیدارای نقش
مرهون ، (. توسعه و خودکفایی هر کشوری2471، 9سایمون و همکاران) است یوستهپهمبه

های علمی و سازمان، قشرهای مختلف آن کشور است و فعاالن عرصه صنعتی یهاتالش
ه و با خرد جمعی کشور را به کرد ییافزاو هم یهمکارهمه و همه با یکدیگر ، آموزشی

به اینکه آموزش و  با توجه(. 7981، نهاردانی و همکاران) برند.سمت توسعه پیش می
ها تمایل دانشگاه بنابراین(. 2471، 0)تانگی کارآفرینی هدف آموزش عالی است توسعه

ها (. دانشگاه2479، سویینی و همکاراندارند )خود  هاییاستراتژزیادی به بازتعریف 
 عنوان مراکزیی یک کشور بهدر فرآیند توسعه آموزش عالیهای کالن عنوان زیرنظامبه

دارای مهارت جهت شایسته و ، که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد
نقش حیاتی و ، پردازندهای مختلف میگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینهپاسخ

 عمالًها( به جامعه؛ بازدهخود ) یبروندادهاها با دانشگاه چراکهدارند؛  بر عهدهکلیدی را 
ر خیا هایسالدارند. توجه و تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات در در راه توسعه گام برمی

 های اصلی پژوهشگران در حوزه آموزش عالی قرار گرفته استعنوان یکی از دغدغهبه
 .(7981، خسروی)

 الگویی جهت ارزیابی»پیش رو تحت عنوان  پژوهش، مسئلهبا توجه به اهمیت این 
 ارائه گردید و مورد آزمون قرار گرفت.« کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی

 دودسته تواند درها میاکی از آن بود که ارزیابی کیفیت در دانشگاهنتایج بخش کیفی ح
ی منابع انسان، رهبری کارآفرینانه، درسی محتوای آموزشی و برنامهشامل )عوامل درونی 

، عاتکیفیت فناوری اطال، بازخورد از عملکرد، کیفیت ارزشیابی، عدالت آموزشی، توانمند
عوامل  ،عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادیشامل )کیفیت فضای کالبدی( و عوامل بیرونی 

                                                                                                                                            
1. Adams, R., et al. 
2. Haliem, N., et al. 

3. Simeone, L., et al. 
4. Tang, Y. 
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ت عالوه مشخص شد ارزیابی کیفیقرار گیرد. به موردبررسیفرهنگی و عوامل جغرافیایی( 
، سازیها در راستای توسعه کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی چون )تجاریدانشگاه

 به همراه( خلق ارزش و توسعه اقتصادی، آفرینانهکار هایمهارتتوسعه ، پاسخگویی
مدل حاصل از بخش کیفی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج این ، پژوهشی دارد. در ادامه

 ذارتأثیرگی کارآفرینی ها در توسعهارزیابی کیفیت در دانشگاه بخش نشان داده است؛
اه و رزیابی کیفیت در دانشگی بین متغیر امعنادار؛ آماره پژوهشبوده و مطابق با نتایج 

( است 86/7از مقدار ) تربزرگ( بوده است که 511/0برابر )توسعه کارآفرینی دانشگاهی 
ارآفرینی ی کی این است که ارتباط میان ارزیابی کیفیت در دانشگاه و توسعهدهندهو نشان

)سوات  هایپژوهشبا ، ی حاصلاست. نتیجه معنادار( %85) یناناطمدانشگاهی در سطح 
 هاپژوهشداشته است. نتایج این  یی( همسو2479(؛ )پدرو و همکاران 2479) یلمسو 

 دانشگاه در راستای یتمأموری ایجاد تغییر در الزمه، نشان داده است ارزیابی کیفیت
 .استی کارآفرینی توسعه

 رسیدبرمورها عوامل بیرونی را در ارزیابی کیفیت دانشگاه یرتأث پژوهشپرسش دوم 
عوامل ) یرونیبی بین متغیر عوامل معنادار؛ آماره پژوهشقرار داده است. مطابق با نتایج 

عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی( و ارزیابی کیفیت ، عوامل جغرافیایی، محیطی
و  است( 515/6) برابر باها وجود دارد و این مقدار بر اساس نتایج بخش کمی دانشگاه

ها در که ارتباط میان عوامل بیرونی و ارزیابی کیفیت دانشگاهی این است دهندهنشان
که عوامل بیرونی بر ارزیابی کیفیت  نیستاست و بدان مع معنادار( %85) یناناطمسطح 

 7ابرو و گرینویچ هایپژوهشبا  پژوهشی این مستقیم دارند. نتیجه یرتأثها دانشگاه
داشتند شرایط  ( اذعان2470) ینویچگردارد. ابرو و  یی( همسو2470زهرا )( و 2470)

( نیز 2470زهرا ) دهد.قرار می یرتأثکارآفرینی در دانشگاه را تحت ، محیطی و جغرافیا
عوامل اجتماعی و عوامل ، شامل: عوامل فضایی و جغرافیایی ایینهزمنشان داد عوامل 

 محیطی ارتباط معناداری با رفتارهای کارآفرینانه افراد دارد.
. مطابق با هاستعوامل درونی در ارزیابی کیفیت دانشگاه یرتأثپرسش سوم مربوط به 

 زیریبرنامهی بین متغیر عوامل درونی )محتوای آموزشی و معنادار؛ آماره پژوهشنتایج 
، یکیفیت ارزشیاب، عدالت آموزشی، منابع انسانی توانمند، رهبری کارآفرینانه، درسی

فناوری اطالعات و کیفیت فضای کالبدی( و ارزیابی کیفیت  کیفیت، بازخورد از عملکرد

                                                                                                                                            
1. Abreu, M. & Grinevich, V. 
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که  است( 510/0) برابر بانتایج بخش کمی  بر اساسها وجود دارد و این مقدار دانشگاه
ر سطح ها دی این است که ارتباط میان عوامل درونی و ارزیابی کیفیت دانشگاهدهندهنشان
گویای آن است که عوامل درونی بر ارزیابی کیفیت  ؛ واست معنادار( %85) یناناطم

 یمیرح ژوهشپمستقیم دارند. نتایج فوق با  یرتأثها در راستای توسعه کارآفرینی دانشگاه
 یمیرح( همسویی داشته است. 2440شولت )( و 7986فریدی )، (7986فاضل )، (7981)
ها آفرینی در دانشگاهریزی درسی جهت توسعه کارمحتوای آموزشی و برنامه ( بر7981)

سازی افراد از طریق آموزش جهت توسعه کارآفرینی همچنین به توانمند ه است.کرد تأکید
آموزش عالی برای  مؤسسات( نیز به سنجش آمادگی 7986) یدیفره است. کرد تأکید

 دمطالعهموربه دانشگاه کارآفرین پرداخته و ارزیابی عوامل داخلی دانشگاه را  شدنیلتبد
از اعضای  متأثری دانشگاه و منافعی که ( به وجهه2440شولت )قرار داده است. 

نتایج  شود اشاره داشته کهیافته نصیب دانشگاه میتوانمند و کارکنان توسعه علمیهیئت
 کند.می ییدتأحاضر را  پژوهش

 مطابق با نتایج ی کارآفرینی دانشگاهی است.مربوط به پیامدها پژوهشپرسش نهایی 
 ،ی اقتصادیتوسعه، سازیمشخص گردید کارآفرینی دانشگاهی بر )تجاری پژوهش

این  یدیتأ. در است تأثیرگذارکارآفرینانه(  هایمهارتی پاسخگویی خلق ارزش و توسعه
( 2479) ( و سوات و سیلم2470)هاتب ، (7981) حسنی هایپژوهشتوان به نتیجه می

بین آموزش کارآفرینی و  یمعنادار( رابطه مثبت و 2470هاتب ) پژوهشاشاره کرد. طبق 
کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان وجود دارد. همچنین طبق  هایمهارتی توسعه

در توسعه  یمؤثرنقش ، عملی هایمهارت( آموزش و 2479سوات و سیلم ) هایپژوهش
( در پژوهش خود اذعان 7981) یحسنها داشته است. های کارآفرینانه در دانشگاهفعالیت

سازی ماحصل کارآفرینی دانشگاهی است که ی کارآفرین و تجاریآموختهدارد دانشمی
 .استحاضر  پژوهشهمسو با  پژوهشنتیجه این 

سازی تجاری، هان پژوهشکردکاربردی ، زایینیازهای امروز جامعه از قبیل )اشتغال
های توجه به کارآفرینی ها( از ضرورتدانشگاهدانش و افزایش درآمد و استقالل مالی 
رای ه و به اجکرداین فرایند را تقویت  توانندیمدانشگاهی است. عواملی وجود دارند که 

 توانند بسترصنعت و جامعه با تقویت این عوامل می، دانشگاه، آن کمک کنند. دولت
اس الگوسازی بر اسمل )شای کارآفرینی دانشگاهی ایجاد کنند که مناسب را برای توسعه

جذب افراد ، ریزی عملیاتیبرنامه، گذارهای رسمی و قانوناصالح نهاد، های برترالگو
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 ،ن بستر مناسب برای تعامل دانشگاه و صنعتکردبا انگیزه و توانمند؛ فراهم ، دلسوز
 وزشآم، سنجی آموزشینیاز، هابندی دانشگاهرتبه، فرهنگ سازیینهنهادسازی و فرهنگ

یرد شکل بگ یدرستبه. این فرایند اگر استمحور( ریزی آموزش مهارتاساتید و برنامه
گویی آورد که پاسخصنعت و دانشگاه به ارمغان می، پیامدهای مطلوبی را برای جامعه یقیناً

کارآفرینانه  هایمهارتی توسعه، سازیتجاری، جامعه و دولت(؛ خلق ارزش، به )صنعت
ابعاد ارزیابی کیفیت  با توجه به شناسایی ی این موارد است.ازجمله ی اقتصادیو توسعه

ور های کشگردد دانشگاهی کارآفرینی دانشگاهی پیشنهاد میها جهت توسعهدر دانشگاه
ه ب الگویی منسجم عنوانبه پژوهشهای شناسایی شده در این و مقوله هامؤلفهبر اساس 

 بپردازند. شایسته است که دولت و نهادهای حاکمیتیارزیابی و ارتقای کیفیت در دانشگاه 
 ،با تصویب قوانین حمایتی، تحقیقات و فناوری، ویژه وزارت علومگذار بهو سیاست

کارآفرینی دارند  هایشاخص ازلحاظهایی که وضعیت مطلوبی ضمن حمایت از دانشگاه
ت و تعالی به ارزیابی کیفی ها را نیزسایر دانشگاه، اندو در جهت بهبود کیفیت گام برداشته

 کهجاییازآنی کارآفرینی دانشگاهی ترغیب کنند. ی دانشگاه در راستای توسعهو توسعه
 مشابه مؤسساتپژوهش فوق در یک سازمان خاص انجام شده امکان تعمیم نتایج به 

ی ارزیابی کیفیت در راستای اساسی است. همچنین در این پژوهش پیامدها مسئلهیک 
( پژوهشی با 7قرار گرفت. مطلوب است:  موردمطالعهی کارآفرینی دانشگاهی توسعه

 یلگرهتسی کارآفرینی دانشگاهی و همچنین عوامل موانع توسعه، یدارشناسیپدرویکرد 
بهبود مستمر کیفیت  ( جهت2قرار دهد.  موردبررسی ینکارآفررا جهت تحقق دانشگاه 

 ینیارآفرکالزم است در پژوهشی به تبیین الگوی اکوسیستم  ینکارآفرهای دانشگاه نظام
الگوهای ارزیابی  رغم وجود( علی9شود.  کشور پرداخته آموزش عالیدانشگاهی در نظام 

ر ها مبتنی بنظام ارزیابی عملکرد دانشگاه شودیمپیشنهاد ، هابندی دانشگاهو رتبه
 دانشگاهی طراحی و اجرا گردد. ینیکارآفر

های موفق نظام دانشگاهی برخوردار نبود نمونه پژوهشهای مهم این دیتاز محدو
 .است ینیکارآفراز سیستم سنجش کیفیت مبتنی بر توسعه 

 سپاسگزاری
از تمامی بزرگوارانی که صبورانه و دلسوزانه در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش ما را 

 سپاسگزاریم. ندکردیاری دادند و زمینه همکاری و هماهنگی را فراهم 
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 منابع
(. طراحی الگوی تضمین کیفیت دانشگاه 7981م. )، رحیمی و .ر، محمدی، ع.، امین بیدختی

 ،گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه .کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران
9(22) ،221-269. 

نامه پژوهش و فصل .(. آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور7985س. )، بوذری
 .15-08، (2)22، عالی در آموزش ریزیبرنامه

(. طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با 7989ر. ) س.، حسینی و .م س.، رضوی، ن.، بهزادی
 .179-681(.2)1، مجله توسعه کارآفرینی .رویکرد کارآفرینی سازمانی

ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای (. 7981ا. )، مشبکی اصفهانی و .م، ابوالقاسمی، ز.، حسنی
 .7290-7279، نامه(ویژه) 72، آموزشی یهانظامنشریه پژوهش در ، ایدانشگاه فنی و حرفه

ها و (. طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه7981م. )، خسروی
 .787-719 ،(02)72، آموزشی یهانظامنشریه پژوهش در ، های مجازی ایراندانشگاه

و  هایتقابلدانشگاهی در توسعه  یهاآموزش(. نقش 7980ح. )، و مرادی پردنجانی ک.، صالحی
 .97-51 ،(51) 27، مدیریت راهبردی هایپژوهش نشریه، کارآفرینی دانشجویان هاییتفعال

دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی  هایشاخص(. تبیین وضعیت 7985ح. )، صمدی ؛ وح، صمدی
 .708-721، (96) 74، مجله مهندسی فرهنگی، با طرح پژوهشی تجربی

رقابتی و تجاری بر  یهاهوش(. بررسی تأثیر 7981ط. )، یو جاللم. ، صالحی، ت.، عنایتی
، ه مدلارائ منظوربهنسل سوم  یهادانشگاهبر مزیت رقابتی در  تأکیدبا  هایدها سازیتجاری

 .919-967( نامهیژهو)، 72 آموزشی یهانظامفصلنامه پژوهش در 
های مؤثر بر توانمندسازی منابع (. شناسایی ابعاد و مؤلفه7986ع. )، روشن ؛ وا، کمالیان، ا.، فاضل

های نسل سوم و چهارم با استفاده از رویکرد دلفی فازی: بر دانشگاه تأکیدانسانی دانشگاهی با 
، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -دوماهنامه علمی، مفهومیارائه یک الگوی 

74 (6) ،069-055. 
به  شدنیلتبدآموزش عالی برای  مؤسسات(. ارائه مدلی برای سنجش آمادگی 7986م. )، فریدی

کده دکتری. دانش نامهپایان. : دانشگاه شاهدموردمطالعهدانشگاه نسل سوم )نوآور و کارآفرین( 
 ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه ارومیه.

 .های دولتی ایرانارائه مدلی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه (.7981س.ح. )، موسوی
 دکتری. دانشگاه مازندران. نامهپایان

، (70)0، یآموزمهارتفصلنامه ، نسل سوم یهادانشگاهدر  یآموزمهارت(. جایگاه 7980ر. )، مهدی
749-771. 
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ارتباطی و  هایمهارت(. رابطه 7980ح. )، محمدی چمناری و .م، کرمی پور، م.، نعمتی
نامه فصل .در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و خوارزمی ینیکارآفر هایمهارت

 .925-295، (97)8، آموزشی یهانظامپژوهش در 
(. طراحی مدل مدیریت دانش در 7981ح. )، نودهی و .ا، دلزنده، ع.، معقول، ح.، نهاردانی

 یهاظامنفصلنامه پژوهش در  .با راهبرد آموزش تربیت کارآفرین یاحرفهدانشگاه فنی و 
 .657-628، (نامهیژهو) 72، آموزشی
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