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 یستمیس کردیبا استفاده از رو یدانشگاه ینیمدل کارآفر نییتب
 (موردی مطالعه)
 

 

 رلویمحمد باشکوه اج
 رانیا ل،یاردب ،یلیو اقتصاد، دانشگاه محقق اردب تیریمد گروه ار،یدانش

  ینیزهرا پورام
 رانیتهران، ا ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو منابع انسان یرفتار سازمان یدکتر یدانشجو

 

 چکیده

ود. پژوهش ب یستمیس کردیبا رو یدانشگاه نانهیمدل رفتار کارآفر نییتب قیتحق نیا یهدف اصل

 هیموردمطالعه شامل کل یبوده و جامعه آمار یادیروش بن ثیو از ح یفیک کردیحاضر به لحاظ رو

 اها بنفر از آن 15بودند که  1399در سال  یلیدانشگاه محقق اردب انیو دانشجو علمییئته یاعضا

 یهابهها مصاحداده یعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوربه یگلوله برف یریگاستفاده از نمونه

تفاده شد. اس یفیک یوامحت لیها از روش تحلداده لیوتحلهیمنظور تجزبوده و به افتهیساختار مهین

مقوله  7ها، استخراج آن یشده و کدگذارانجام هایکه حاصل مصاحبه دهدیپژوهش نشان م جینتا

 یگژیو) یندفرآ(، نانهیرفتار کارآفرداد )مفهوم است که در قالب درون  110و  یمقوله فرع 29 ،یاصل

 ،یانشگاهد ینیکارآفر ستمیها( سو دستاورد جینتاداد )( و برون یفرهنگ و سبک رهبر نان،یکارآفر

صنعت  تعامالت تیها ضمن تقودر دانشگاه یستمیس کردیاستفاده از رو رونیشدند. ازا یبندطبقه

 زانیکمک کرده و م یثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه ،یاخوشه یهاشرکت جادیو دانشگاه، به ا

 خواهد داد. شیاصنعت را افز یبرا ازیموردن یانتشارات و مقاالت دانشگاه

 

 
 

 

 :های کلیدیواژه
 یدانشگاه ینیکارآفر ،ینیکارآفر نانه،یرفتار کارآفر

 
ن آ جیو نتا امدهایپ ،یدانشگاه نانهیرفتار کارآفر یبررس»با عنوان  یمقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهش
است. یلیدانشگاه محقق اردب تیبا حما «یلیموردمطالعه: دانشگاه محقق اردب»
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 همقدم

روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت هماهنگی با این 
ست ارشد، جایگاه کارآفرینی را بیش از گذشته افزایش داده 

 تأثیر که کارآفرینی علتنیابه( 1397حسنی و همکاران، )

شعبانی زنگنه و همکاران، ) یاقتصادرشد  بر یتوجهقابل
و  (Cardella et al, 2020داشته )(، ایجاد نوآوری 1399

است بیکاری  ی حوزههاچالشی جهت کاهش حلراه عنوانبه
 ریتأث تواندیمفعالیت در این حوزه  رونیازا(. 1398زمانی، )

اشد بشگرفی بر رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کشورها داشته 
(Gyu Byun et al, 2018.)  در این راستا تجربه کشورهای

این موضوع است  دهندهنشانموفق در حوزه رشد اقتصادی 
گاهی دانش النیالتحصفارغکه بهترین گزینه برای آماده کردن 

برای اشتغال و کارآفرینی، ایجاد بستر آن از سوی 
 .(Zeng and Lee, 2015هاست )دانشگاه

مفهوم کارآفرینی دانشگاهی مفهوم جدیدی نبوده و از 
 گذاراناستیس جامعه دانشگاهی، موردتوجهی گذشته هازمان

(. Nowinski et al, 2020است ) قرارگرفتهبیان عملی مرو 
، معانی و مفاهیم متفاوتی چون نوآوری، وجودنیباا

یی و ... به زااشتغالی جدید، گذارهیسرمای، ایجاد سازیتجار
 (.Hannon, 2013است )خود گرفته 

که  شودیممفهومی تعریف  عنوانبه کارآفرینی دانشگاهی
کشف و استفاده از  به دنبالن خودشا هاسازماندر آن، 

 یبرداربهرهو یا افراد را به  (Pati et al, 2021هستند ) هافرصت
 & Shane, 2020کنند )یمی جدید تشویق هافرصتاز 

Venkataraman). کارآفرینی دانشگاهی نوعی از  رونیازا
که در تالش است تا  شودیمی دانشگاهی محسوب هاآموزش

 جوانان را برای کارآفرینی آماده نماید؛ ژهیوبهضمن اینکه افراد 
د کناز این طریق به توسعه اقتصادی و پایدار جوامع کمک 

(Akuegwu, 2016عالوه بر آن؛ کارآفرینی دانشگاهی پل .) 

 بهبود است که به دانشگاهی مراکز و وکارهاکسب بین ارتباطی

 أسیسکمک کرده و ت کار بازار به هادانشگاه از فناوری انتقال

طهماسبی و دهد )یم را افزایش جدید یوکارهاکسب
 (.1396همکاران، 

با توجه به اهمیت کارآفرینی دانشگاهی؛ مطالعات در این  
 ,Gieure et alحوزه نیز دستخوش تغییرات زیادی شده )

هایی که به مباحث کارآفرینی توجه ( و تعداد دانشگاه2020
(. مقیمی و Ping et al, 2016است )دارند در حال رشد 

( در پژوهشی در این حوزه، به بررسی رفتار 1393همکاران )
منظور  بدین کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران پرداختند.

عاملی حاصل از این  تحلیل از پرسشنامه استفاده کردند. نتایج
(، تمایل %64حذف تشریفات زائد اداری ) داد نشان پژوهش

رداری از بینش استراتژیک و محیط کاری (، برخو%77) ییرتغبه 
رفتار  گانهپنج( اجزای %63) یتیحما( و فضای %24پرانرژی )

 دهد.کارآفرینانه مدیران را تشکیل می
طراحی الگوی "ی با موضوع امطالعه( در 1397) ینیحس

 "اهدانشگاه علمییئتههای کارآفرینانه اعضای شایستگی
بانفوذترین شایستگی نشان داد؛ که شایستگی راهبردی 

شایستگی دیگر، اثر مستقیم و یا  8کارآفرینانه است که روی 
 غیرمستقیم دارد.

Pati  رفتار ( در پژوهشی تحت عنوان 2021همکاران )و
کارآفرینانه و عملکرد شرکت: نقش میانجی نوآوری مدل 

، به بررسی رفتار کارآفرینانه و نقش آن در عملکرد وکارکسب
سازمان  238بررسی موضوع  منظوربه. شرکت پرداختند

 نیاز اقرار گرفتند. نتایج حاصل  موردمطالعهو  شدهانتخاب
بتی بر مث ریتأثپژوهش نشان داد؛ رفتار کارآفرینانه دانشگاهی 

ی هامدلداشته و نوآوری در تدوین  هاسازمانعملکرد 
 این رابطه را تعدیل نماید. تواندیم وکارکسب

Errasti ( با بررسی عوامل و سطوح 2018) نو همکارا
رفتار کارآفرینانه دانشگاهی در اسپانیا، به این نتیجه رسیدند؛ 

های اسپانیایی چهار بعد فعال در باب کارآفرینی دانشگاه
، روزبههای فعال و ی، استفاده از روشسازیجهانهستند؛ 

و مدیریت تیمی.  هاتیمأمورتعاریف صحیح استراتژی و 
های قانونی های اسپانیایی به زمینهدر دانشگاه حالنیباا

های بخش کارآفرینی و آموزش کارکنان کمتر ی، بودجهوادار
های دانشگاه و منطقه بر اساستوجه شده بود. این نتایج 

 مختلف متفاوت بود.
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Gyu Byun اثربخشی  بامطالعهنیز  (2018) و همکاران
موزش عالی، به آ مؤسساتهای آموزشی کارآفرینانه در برنامه

و  های درسیهای زیادی بین اولویتاین نتیجه رسید؛ تفاوت
ها باید از آموزشی دانشجویان وجود داشته که این تفاوت

های آموزشی با موضوعات طریق ایجاد هماهنگی دوره
 .کارآفرینی کمتر شود

ها در نسل دوم دانشگاهی یعنی در کشور ما دانشگاه
قرار دارند و فعالیت چندانی برای های پژوهش محور دانشگاه
ها، تربیت افراد کارآفرین و های پژوهشسازی یافتهتجاری

آفرین های کارها یعنی دانشگاهبه نسل سوم دانشگاه شدنلیتبد
ی کشورهای کشور هادانشگاهندارند، این در حالی است که 

آمریکا و فنالند بیشترین تعداد مستندات در حوزه کارآفرینی 
(. Mourao & Martinho, 2020اند )دادهه خود اختصاص را ب

همچنین در کشور ما نظام آموزش عالی کنونی با ساختار 
موجود، رابطه مناسبی بین محیط اقتصادی و محیط آموزشی 

های ، برنامه(1396ی و همکاران، رمضانندارد )دانشگاه وجود 
 هها نامناسب هستند و ارتباطی با توسعدرسی در دانشگاه

یی کار آهای آموزشی از کارآفرینی ندارند، همچنین روش
های کمتری از کارآفرینی باالی برخوردار نبوده و حمایت

( عالوه بر این، Atif Bashir, 2015) شوددانشگاهی انجام می
ی کارآفرینی مشخص نبوده و هابرنامهنقشه راه استقرار 

 Ahmed etاست )همکاری بین صنعت و دانشگاه بسیار کم 

al, 2020.) 
 نیترمهم از علمییئته این در حالی است که اعضای

 و توسعه عناصر نیتریاساس از و دانشگاهی نظام عناصر
 هدایت توانند فرآیندشده و می محسوب کشوری هر پیشرفت

 و هارسالت ،هاهدف به در جهت نیل را دانشجویان رهبری و
 انجام به تریمناسب و مؤثرتر یگونه را به دانشگاه هایآرمان

هدف از این  رونیازا(. 1389حسومی و ناظم، رسانند )
پژوهش بررسی رفتار کارآفرینانه دانشگاهی بوده و در پی 

 ئلهمستا چه حد به  هادانشگاهاین موضوع است که در  بررسی
شود و برای اثرگذاری و توسعه کارآفرینی، کارآفرینی توجه می

. آفرینی نمایندتوانند نقشحدی میاساتید دانشگاهی تا چه 
 :استاصلی پژوهش به شرح زیر  سؤاالت

 ییهامؤلفهدرون داد سیستم کارآفرینانه دانشگاهی از چه -
 ؟شودیمتشکیل 

تشکیل  ییهامؤلفهفرآیند سیستم کارآفرینانه دانشگاهی از چه -
 ؟شودیم

ی یهامؤلفهبرون داد سیستم کارآفرینانه دانشگاهی از چه -
 ؟شودیمشکیل ت

 روش

ی اتوسعهپژوهش  باهدفپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و 
انجام شد. استفاده از مطالعات کیفی زمانی ضروری به نظر 

وجود  موردنظرکه اطالعات اندکی در رابطه پدیده  رسدیم
داشته باشد. تبیین مدل کارآفرینی دانشگاهی با استفاده از 

بوده و مطالعات کمتری رویکرد سیستمی نیز مفهوم جدیدی 
ی هامصاحبهاست. در این راستا از  شدهانجامدر این حوزه 

بتدا که ا صورتنیبداست.  شدهاستفادهنیمه ساختاریافته 
با مساعدت اساتید  افتهیساختارمصاحبه نیمه  سؤاالت

دیگری برای تشریح  سؤاالتو در حین مصاحبه  شدهیطراح
ی برای امقدمهدارای  مطرح شد. فرم مصاحبه سؤالابعاد 

 بود. سؤال 10تشریح موضوع و تعریف اصطالحات، به تعداد 
و  علمییئتهنفر از اعضای  15جامعه آماری این پژوهش 

 1399دانشجویان کارآفرین دانشگاه محقق اردبیلی در سال 
بوده که برای انتخاب نمونه از روش گلوله برفی استفاده شد. 

احبه از نفر اول؛ از افراد که ضمن انجام مص صورتنیبد
در این زمینه را معرفی  نظرصاحبخواسته شد تا سایر افراد 

اوتی ی قضریگنمونه بر اساسنمایند؛ بنابراین فقط نفر اول 
اب پیشین انتخ شوندگانمصاحبهانتخاب و سایرین توسط 

ورود به پژوهش در بخش مصاحبه عبارت  یهامالکشدند. 
 بود از:
غول مش محقق اردبیلی اد نمونه در دانشگاهافر: علمییئته

 3حداقل دارای سابقه ) یستدربر  عالوهبه فعالیت بوده و 
حوزه دار و در اجرایی متنوعی را عهده یهاسمتسال( 

 کارآفرینی خبره بودند.
ول مشغ محقق اردبیلی افراد نمونه در دانشگاهدانشجویان: 

 ودند.جزء دانشجویان کارآفرین ببوده و  به تحصیل
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اعتبار به همسانی نتایج حاصل از مصاحبه و پایایی به 
اشاره دارد. در  موردنظرتوانش مصاحبه در سنجش اهداف 

از طریق دقت در تعیین  پژوهش حاضر روایی مصاحبه،
ی مناسب انجام مصاحبه، انجام زیربرنامه، هامصاحبهموضوع 

مصاحبه با معرفی شخصی، بیان اهداف پژوهش، حفظ 
و توضیح چرایی انتخاب  هادادهری در مورد رازدا

ریق از ط هامصاحبهی، تحلیل بردارادداشت، یشوندگانمصاحبه
کدگذاری باز، محوری و گزینشی و گزارش صحیح نتایج 

 ی قرار گرفت.موردبررسمصاحبه 
ز ا باز آزموندر این پژوهش همچنین برای محاسبه پایایی 

 نمونه انتخاب عنوانبهحبه چند مصا شدهانجامی هامصاحبهمیان 
دو بار کدگذاری شدند. پس از کدگذاری و مقایسه  هرکدامو 

تشابهت  باهمکه در فواصل زمانی  هامصاحبهاز  هرکدامکدها، 
م عد"و کدهای غیرمشابه با عنوان  "توافق"داشتند با عنوان 

مشخص شدند. در پژوهش کنونی برای محاسبه پایایی  "توافق
مصاحبه  3ی صورت گرفته تعداد هامصاحبهبین ، از باز آزمون

روزه توسط محقق کدگذاری  20انتخاب و طی فواصل زمانی 
 آورده شده است. 1در جدول  آمدهدستبهشد. نتایج 

 .1 جدول

 باز آزمونپایایی 
تعداد کل  ردیف

 کد
تعداد 
 توافق

تعداد عدم 
 توافق

آزمون باز پایایی 
 درصد()

1 80 32 8 801 
2 56 25 6 89 
3 83 27 10 65 

 77 24 84 219 جمع

باز ، پایایی شودیمی که در جدول فوق مشاهده طورهمان
درصد بوده و از  77ی صورت گرفته حدود هامصاحبه آزمون
 اهیکدگذاردرصد است قابلیت اعتماد  60بیشتر از  که یآنجائ

 .است رشیموردپذ

 هاافتهی

خبره مصاحبه  15 توصیف اطالعات جمعیت شناختی: در بین
سال  3با حداقل دانشگاه ) علمییئتهنفر جزء اعضای  7شده؛ 

نفر دانشجویان کارآفرین بودند. میانگین سنی  8سابقه( و 
دارای مدرک  هاآنسال بوده و اکثر  38 شوندگانمصاحبه

را  شوندگانمصاحبهترکیب  2تحصیلی دکتری بودند. جدول 
 .دهدیمنمایش 

 .2 جدول

 شوندگانصاحبهمترکیب 
 سابقه کاری تحصیالت حوزه فعالیت جنسیت سمت
 سال 5 دکتری مدیریت مرد علمییئتهعضو 
 سال 8 دکتری مدیریت مرد علمییئتهعضو 
 سال 4 دکتری کشاورزی مرد علمییئتهعضو 
 سال 7 دکتری یبدنتیترب زن علمییئتهعضو 
 سال 3 دکتری روانشناسی زن علمییئتهعضو 
 سال 6 دکتری اقتصاد مرد علمییئتهعضو 
 سال 9 دکتری حسابداری زن علمییئتهعضو 

 سال 2 کارشناسی ارشد مهندسی برق مرد دانشجو
 سال 1 کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی مرد دانشجو
 سال 5 دکتری مدیریت زن دانشجو
 سال 4 دکتری کشاورزی مرد دانشجو
 سال 4 ارشد کارشناسی تجهیزات پزشکی مرد دانشجو
 سال 3 دکتری کشاورزی مرد دانشجو
 سال 6 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مرد دانشجو
 سال 2 دکتری علوم دامی مرد دانشجو

  

                                                                                                                                                                                                            

1.
تعداد توافقات ∗ 2

کل کدها
∗ 100 
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، با شدهانجامهای سازی مصاحبهپس از انجام و پیاده
استفاده از فرایند کدگذاری نسبت به شناسایی مفاهیم و تحلیل 

 شدهیگردآورهای و پس از تحلیل دادهها اقدام گردید؛ داده
 موردنظرهای طی چند مرحله کدگذاری مفاهیم و مقوله
 صورتبهها استخراج گردید. بدین منظور، مصاحبه

 القهموردعبازخوانی گردیده و مطالب مرتبط و  وبرگشترفت
ند، اصلی پژوهش بود سؤالپژوهشگر، که در حقیقت پاسخ به 
 دهشانتخابهای کیفی داده مشخص شد. سپس پژوهشگران،

ها و مصاحبه برحسبها را کدگذاری کردند. کدگذاری داده
های مرتبط با آن انجام شد. پس از مرحله کدگذاری، شماره

پژوهشگران با استفاده از زمینه دانش و مطالعه خود برای 
 ها، تمازآنپسهریک از کدها، یک برچسب انتخاب کردند و 

به  تنسبفرعی را که بیشترین نزدیکی معنایی و مفهومی را 

های هم داشتند، کنار هم قرار داده و به خلق معانی و واژه
 هایهای فرعی را در قالب تمجدید پرداختند. در حقیقت تم

 ؤاالتسپاسخ به  درواقعهای اصلی بندی کردند. تماصلی دسته
ر به شکل زی اصلی پژوهش است. نمای کلی فرآیند تحلیل

 بوده است:

 .1شکل 

 هافرآیند تحلیل داده

 

از مفاهیم و کدهای اولیه در قالب  شدهاستخراجهای مقوله
 29مقوله اصلی،  7است که در آن  شدهاستخراج 3جدول 

 استخراج شد. مفهوم 110 مقوله فرعی و

 .3 جدول

 خروجی حاصل از کدگذاری باز عوامل
 فراوانی پاسخ(ها )مصاحبهاز  شدهاستخراجهیم مفا مقوله فرعی مقوله اصلی

ی هایژگیو
 شخصیتی

ی هادهیا(، توانایی استفاده از 7مشکل )ی نوآورانه برای حل هادهیاهای موجود در بازار و ارائه مسائل یا کاستی توانایی شناسایی خالقیت
 (،8موجود )

 (،6خود )ی هامهارتو  هاییتوانا(، ایمان داشتن به 9درگذشته )ی متعدد هاتیوفقمی خود به دلیل کسب هاییتوانااعتماد به  نفساعتمادبه
 (،6اهداف )به  دنیدررس (، داشتن توانایی و میل11شروع و انجام کارها ) (، داشتن توانایی9) یچالشداشتن روحیه انجام کارهای  توفیق طلبی

 (،10مربوطه )(، داشتن پشتکار، و تالش بیشتر در انجام امورات 4خود )اقدام و تالش  رسیدن به نتایج مثبت با کنترل درونی
 (،14مسائل )(، داشتن اهداف بلند پروازانه برای حل 10چالش )پر ی هاحلراهاستقبال از اهداف و  چالش طلبی

وکار کسبی هاحوزه(، تجربیات کاری در 10) یکار(، انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط 12وکار )کسبی به مسائل مندعالقه روحیه کارآفرینی
 (،7شده )ی گذارهدف(، توانایی به ثمر رساندن کارهای 14)

ی و تمایل نگرندهیآ مهارت
 به پیشگام بودن

 (،9رو )ی مسائل پیش نیبشیپ(، نگاه دوربرد نسبت به مسائل و 6بازار )ی موجود در هافرصتی از ریگبهرهتوانایی 

 (،8) یمالی و بررسی مسائل زیربرنامه(، 4آن )توانایی تعیین اهداف و راه رسیدن به  یزیربرنامه
 (،8مسائل )ی فردی و میان فردی برای حل هامهارتداشتن  قدرت مذاکره

 (،6مختلف )ی هاتیموقع(، توانایی انجام کارها در شرایط و 11ها )آنتوانایی کار با افراد متعدد و برقراری ارتباط با  های ارتباطیقابلیت
و  وکارکسبدانش  دانش

 بازاریابی
و  وکارکسب(، آگاهی از مسائل 13فروش )(، آگاهی از مسائل بازاریابی و 14) وکارکسبنسبت به مسائل  روزبهداشتن دانش 

 (،9بازار )

(، ترویج 10) ییدانشجوبرقراری تعامالت  منظوربهکاری  یهایمت(، ایجاد 5ایجاد بسترهای الزم برای تقویت کارهای تیمی ) فرهنگ مشارکتی فرهنگ
تیمی و  (، توسعه فرهنگ اشتراک مساعی، کار3دانشگاه )(، میدان دادن به افراد خالق و مبتکر در 14دانشگاه )کارهای تیمی در 

ی زیربرنامه(، 10) ینیارآفرکی دانشجویی در راستای توسعه هاانجمن(، هدایت 9دانشگاهیان )تسهیم دانش و تجربه میان جامعه 
 یاندانشجوهای کارآفرینی ها و قابلیتی در جهت توسعه مهارتزیربرنامه(، 12) ینیکارآفری تحقیقاتی ویژه هاگروهدر جهت ایجاد 

(6،) 

ایت و ی و استقبال، حمریپذسکیر(، توسعه فرهنگ تغییرپذیری، 12) ینیکارآفری هاتیفعالبرای  علمییئتهتشویق اعضای 
 (،10ها )آن(، تفویض اختیارات کالس به دانشجویان برای رشد و پرورش 4نوآورانه )ی هادهیای سازیتجار

 های اصلیتم های فرعیتم کدهای اولیه



 

 

    71 ص    ... یدانشگاه ینیمدل کارآفر نییتب | ینیو پورام رلویباشکوه اج

  1401بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 فراوانی پاسخ(ها )مصاحبهاز  شدهاستخراجهیم مفا مقوله فرعی مقوله اصلی

فرهنگ ثبات و 
 یکپارچگی

و  هاتیحمای و اثربخشی در فرایند ریپذانعطاف(، افزایش 13) ینیکارآفری و خوداشتغالی درسی در راستای هاپروژههدایت 
 (،5) یاندانشجوو  علمییئتهدانشگاه، اعضای  کارکنانفرهنگ کارآفرینی در بین  یسازنهینهاد(، 4شگاه )دانی مالی هاپرداخت

فرهنگ 
 یریپذانعطاف

ی از دانشجویان یادگیرنده، ریگبهره(، 12) ینیکارآفرایجاد بسترهای آموزشی برای مدیران، اساتید دانشگاهی در راستای اهمیت 
(، طراحی 5سابقه )کمی آموزشی کارآفرینی برای اساتید جدیدالورود و هابرنامه(، ارائه 10انشگاه )دپژوهشگر و کارآفرین در 

 (،8محور )یادگیری دانشجو  یهابرنامه

ی اهنامهنیآئ(، ایجاد تغییرات در 10) یدانشگاهافزایش کارآفرینی  باهدفی آموزشی و توسعه دانش هااستیسایجاد تغییرات در  فرهنگ رسالتی
 (،9) یدانشگاهتشویق کارآفرینی  منظوربهدانشگاهی 

 سبک رهبری

 
مشارکتی و 

 تفویضی
(، ایجاد بسترهای الزم برای امکان صحبت آزادانه با اساتید و مسئولین 5) ینیکارآفری شرایط و امکانات برای رشد و سازفراهم

(، 11) یینکارآفری هاتیفعالتید و دانشجویان در راستای بهبود اسا هاشنهادیپ(، توجه به نظرات و 13) یاندانشجودانشگاهی برای 
(، تقدیر و 10متعدد )ی هاپاداشایجاد انگیزه و تحرک در بین دانشجویان و اساتید برای کارآفرینی دانشگاهی از طریق ارائه 

 (،14آنان )قدردانی از کارآفرینان برتر دانشگاهی و ارائه تسهیالت ویژه به 

(، تشویق 12محوله )(، دادن آزادی عمل برای دانشجویان در انجام امورات 10) یگذارهیسرمای هافرصتارائه اطالعات کامل از  ییگراانسان
 (،11دانش )تشویق تسهیم  منظوربه(، تسهیل روابط بین دانشجویان و اساتید 9دانشگاه )و ابتکارات در  هادهیاافراد به ارائه 

رفتار 
 کارآفرینانه

ایی کاهش توان
تشریفات زائد 

 اداری

(، بازنگری مقررات و 9) ینیکارآفر(، حذف تشریفات زیاد در دانشگاه در راستای افزایش 5انتقادات )و  هاشنهادیپاستفاده از 
 (،12) یکارآفرینی موجود در راستای تسهیل فرایند توسعه هانامهنییآ

ی روز دنیا در فرایندهای آموزشی و هایفناوری از دانش و ریگبهره(، 10) یدرسی هاکالس ی نوآورانه درهاوهیشاستفاده از  گرایش به تغییر
 (،9ناکارآمد )آموزشی  یهاوهی(، تغییر ش5دانشگاه )پژوهشی 

ی در راستای زیربرنامه(، 6نوآورانه )ی هادهیای بازار و جامعه و هدایت دانشجویان و هافرصتمطالعه و تحلیل نیازها و  بینش استراتژیک
دانش ی آموزشی و توسعه هااستیس(، تغییر در 7) ینیکارآفرتسهیل  منظوربه ی دانشگاه برای فضاهای خارج از دانشگاههااستیس
(12،) 

محیط کاری 
 یپرانرژ

کارآمد زشی ی فضاهای آموسازفراهم(، 11) ینیکارآفرایجاد بسترهای آموزشی برای مدیران، اساتید دانشگاهی در راستای اهمیت 
 (،6) ییدانشجو(، فراهم کردن فضای کار و کسب تجربه در دوره 5)

(، منابع مالی غیردولتی از طریق ارتقای کیفیت خدمات و 8نوآورانه )ی هادهیای سازیتجار ٔ نهیدرزمی مالی و معنوی هاتیحما فضای حمایتی
ی هارساختیزساختن  (، فراهم10) ییدانشجوجربه در دوره (، فراهم کردن فضای کار و کسب ت5) یدانشگاهتوسعه کارآفرینی 

(، ایجاد صندوق 5) یاندانشجوی کارآفرینی هادهیا(، حمایت دانشگاه از طرح و 11) ینانهکارآفری هاتیفعالفناورانه برای انجام 
 (،3ها )شگاهیآزما(، نوسازی، تجهیز و توسعه 14) یستأسی تازه هاشرکتی جهت کمک به گذارهیسرما

محتوای آموزشی و 
 پژوهشی

، رساله و .... با نامهانیپا(، ارائه تسهیالت ویژه به 14محور )ی پژوهش هاروشی سنتی آموزش محور به سمت هاروشتغییر 
(، تنظیم 6وکار )کسبی اندازراهو فرآیند  وکارکسب(، آموزش نگارش طرح تجاری، مدیریت 13) ینیکارآفرموضوعات 

 (،8) یاجبار دروس جزء(، قرار دادن دروس کارآفرینی 4کار )وس کارآفرینی طبق نیازهای بازار ی درهاسرفصل
ی از استادان توانمند و ریگبهره(، 11) یالمللنیبی مشابه در سطوح ملی و هادانشگاهی از تجارب موفق سایر ریگبهرهمطالعه و  تسهیم دانش

 ،(5) یاتتجربدعوت از کارآفرینان برای ارائه (، 9موفق )ی وکارهاکسبو (، بازدید از مراکز 9دانشگاه )برجسته در 
نتایج و 

 دستاوردها
ی هاشرکتایجاد 
 یاخوشه

(، 7) یفناوری علم و هاپارک(، افزایش همکاری با مراکز رشد و 11) یداساتتوسط دانشجویان و  انیبندانشی هاشرکت سیتأس
، ایجاد مراکز کاریابی و مشاوره (3) یاندانشجو(، مدیریت اشتغال 4دانشگاه )رشد و ارتقاء  افزایش مراکز تحقیقاتی در دانشگاهی و

 (،5) یشغل

 ینیکارآفری هامقوله(، ایجاد تمایل برای انجام پژوهش در 9) ینیکارآفرمقاله، کتاب و ...( مرتبط با ) یعلمافزایش انتشار منابع  انتشارات و مقاالت
 (،4) یشغل(، ایجاد مراکز کاریابی و مشاوره 5) یکارآفریندمات آموزشی، پژوهشی و (، ارتقای کیفیت خ10)

تقویت رابطه 
 صنعت و دانشگاه

(، 11) یدانشگاهبیرونی و افزایش درآمدهای  نفعانیذ(، افزایش ارتباط با 13) یرونیبتقویت تعامل صنعت و دانشگاه و محیط 
 یامنطقهملی و  (، افزایش تعامالت دانشگاهی در فضاهای4دانشگاه )به فضاهای خارج از توسعه و ارتقاء انتقال دانش و تکنولوژی 

 ،(10دانشگاه )(، جلب حمایت صنعت به 2دانشگاه )(، افزایش تعامالت دوجانبه با مشتریان چندگانه 7)
ی علمی هایهمکار(، توسعه 5) یکاردهای متعدد ارتباط پویا، مستمر و اثربخش دانشگاه با بخش صنعت و جامعه و انجام قراردا قرارداد عقد

 (،4متعدد )تحقیقات  منظوربهی المللنیبو مراکز آموزش عالی داخلی و  هادانشگاهدانشگاه با 
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 فراوانی پاسخ(ها )مصاحبهاز  شدهاستخراجهیم مفا مقوله فرعی مقوله اصلی

 ییدانشجوافزایش اختراع و ابداعات (، 6دانشگاه )ی روز دنیا در فرایندهای آموزشی و پژوهشی هایفناوری از دانش و ریگبهره اختراعات
 ،(5روز )به یهایفناورایجاد دانش و (، 13)

، مدل مفهومی پژوهش در آمدهدستبهنتایج  به توجه با
درون داد، فرآیند و برون داد  صورتبهقالب رویکرد سیستمی 

 معرفی شد. 2شکل  صورتبه

 .2 شکل

 (برگرفته از نتایج پژوهش) دانشگاهیسیستم کارآفرینی 

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

ف پژوهش حاضر، تبیین مدل رفتار کارآفرینانه دانشگاهی هد
ی طورکلهببا رویکرد سیستمی در دانشگاه محقق اردبیلی بود. 

ی این پژوهش اهمیت کارآفرینی دانشگاهی را در ایجاد هاافتهی
اشتغال و کاهش بیکاری نشان داده و به این موضوع اشاره 

نظام  عناصر نیترمهم از علمییئته دارد که دانشگاه و اعضای
 کشوری هر پیشرفت و توسعه عناصر نیتریاساس از و آموزشی

 دانشجویان رهبری و هدایت توانند فرآیندشده و می محسوب

را  دانشگاه هایآرمان و هارسالت ،هاهدف به نیل در جهت را
 رونیازارسانند.  انجام به تریمناسب و مؤثرتر یگونه به

 رسدیمنه دانشگاهی ضروری به نظر بررسی رفتار کارآفرینا
 ی آتی قرار گیرد.هاپژوهش موردتوجهکه بایستی 

نتایج این پژوهش نشان داد؛ کاهش تشریفات زائد اداری، 
تمایل به تغییر، بینش استراتژیک، فضای حمایتی، محیط کاری 

 نوانعبهپرانرژی، محتوای آموزشی و پژوهشی و تسهیم دانش 
رینی دانشگاهی، ویژگی کارآفرینان، درون داد سیستم کارآف

فرآیند این سیستم و ایجاد  عنوانبهفرهنگ و سبک رهبری 
تقویت رابطه صنعت و ، ، انتشاراتیاهای خوشهشرکت

یستم برون داد س عنوانبهنیز  دانشگاه، عقد قرارداد، ثبت اختراع
؛ در این هانیاهستند. عالوه بر  کارآفرینی دانشگاهی مطرح

، خالقیت ازجملهی کارآفرینان هایژگیو نیترمهمه پژوهش ب
و  چالش طلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی، نفساعتمادبه

ی ی رهبرهاسبک نیترمناسبو  شدهاشاره روحیه کارآفرینی
ی رهبری مشارکتی و انسان گرایانه هاسبکبرای کارآفرینی 

 است. شدهعنوان

 کاهش تشریفات زائد اداری

 فضای حمایتی

 یپرانرژمحیط کار 

 تمایل به تغییر

 بینش استراتژیک

 محتوای آموزشی و پژوهشی

 تسهیم دانش

 

 رینانویژگی کارآف

 رهبری یهاسبک

 فرهنگ

 

 یاخوشه یهاشرکتایجاد 

 مقاالتانتشارات و 

 تقویت رابطه صنعت و دانشگاه

 قرارداد عقد

 اختراعات

 

 برون داد فرآیند درون داد
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 ی مقیمی وهاهافتی این پژوهش با یهاافتهی یطورکلبه
( و ایرستی و 1396) یفرهنگ(، رحمتی و 1393همکاران )
همکاران مقیمی و  هاییافته در( همسو است. 2020همکاران )

( کاهش تشریفات زائد اداری، تمایل به تغییر، بینش 1393)
ابعاد  وانعنبهاستراتژیک، فضای حمایتی، محیط کاری پرانرژی 

در  است. این شدهگرفتهنظر  رفتار کارآفرینانه دانشگاهی در
حالی است که در این پژوهش عالوه بر ابعاد مذکور دو بعد 

 است. شدهافزودهمحتوای آموزشی و پژوهشی به این ابعاد 
( نیز به نقش فرهنگ 1396) یفرهنگدر پژوهش رحمتی و 

است. اما در پژوهش حاضر  شدهاشارهدر تقویت کارآفرینی 
ستمی، به نوع فرهنگ، نوع ضمن استفاده از رویکرد سی

جامع  صورتبهی کارآفرینان هایژگیوی رهبری و هاسبک
و نقش هر یک در تقویت کارآفرینی دانشگاهی  شدهاشاره

 است. قرارگرفتهعمیق  موردمطالعه
Errasti ( در پژوهشی ایجاد 2018و همکاران )ی هاشرکت

ی دانشگاهی، افزایش انتشارات و مقاالت، ثبت اخوشه
دستاوردهای کارآفرینی  عنوانبهردادها و اختراعات را قرا

. اما در این پژوهش ضمن اشاره به عوامل انددانستهدانشگاهی 
ی کشور هادانشگاهدر  شدهیبوممذکور، این ابعاد به شکل 

و بررسی  موردبحثدر دانشگاه محقق اردبیلی  خصوصبه
ایج از نت آمدهدستبهی هامؤلفهشده است و  قرارگرفته

ی مشابه هاپژوهشمصاحبات در این پژوهش تاکنون در 
 است. قرارگرفتهکمتری  موردتوجه

گفت؛  توانیم درمجموعآمد؛  به دستبا توجه به آنچه 
 اوالًنتایج این پژوهش از چندین منظر دارای نوآوری است، 

 عنوانهب تواندیماینکه برون داد سیستم کارآفرینی دانشگاهی، 
ی ریکارگبهتایج نیز در نظر گرفته شود که دستاوردها و ن

ی اخوشهی هاشرکتمنجر به ایجاد  تواندیممناسب سیستم، 
دانشگاهی، افزایش انتشارات و مقاالت، ثبت قراردادها و 
اختراعات شود. دوما استفاده کارآ از این سیستم ضمن تقویت 
تعامل صنعت و دانشگاه و محیط بیرونی، افزایش ارتباط با 

بیرونی و افزایش درآمدهای دانشگاهی، به توسعه و  نفعانیذ
ارتقاء انتقال دانش و تکنولوژی به فضاهای خارج از دانشگاه 

ا ر افزایش اختراع و ابداعات دانشجوییبوده و  کنندهکمکنیز 

به دنبال داشته باشد. دستیابی به چنین دستاوردهایی طبق 
وجه به ت) یندفراو  رویکرد سیستمی نیازمند توجه به درون داد

رفتارهای کارآفرینانه دانشگاهی، ویژگی کارآفرینان، فرهنگ و 
 ی رهبری( سیستم کارآفرینی دانشگاهی است.هاسبک

 هادشنهایپبا توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی دانشگاهی 
 است: شدهارائهزیر  صورتبهکاربردی 

سازنده  راتایجاد تغیی افزایش کارآفرینی دانشگاهی، منظوربه-
ی هاوهیشاینکه از  ازجمله؛ شودیمپیشنهاد  هادانشگاهدر 

استفاده از  ی درسی استفاده شود وهاکالسنوآورانه در 
 خودداری شود. آموزشی ناکارآمد یهاوهیش
ایجاد بسترهای آموزشی برای مدیران، اساتید دانشگاهی در -

 سبفراهم کردن فضای کار و ک راستای اهمیت کارآفرینی،
ی سنتی آموزش هاروشتجربه در دوره دانشجویی، تغییر 

ی پژوهش محور و ارائه تسهیالت هاروشمحور به سمت 
 غیره.، رساله و نامهانیپاویژه به 

 درون داد سیستم عنوانبهیکی از نتایج مهم این پژوهش که -
به آن اشاره شد؛ نقش تسهیم دانش بر کارآفرینی دانشگاهی 

؛ ضمن استفاده از استادان توانمند شودیمصیه تو رونیازابود 
و برجسته در دانشگاه، بایستی از تجارب موفق سایر 

 ی بهره جست والمللنیبی مشابه در سطوح ملی و هادانشگاه
ی تجارب ریگبهرهی صحیحی در راستای هایزیربرنامه

 کارآفرینان در دانشگاه به عمل آید.
ن پژوهش نقش در ای موردتوجهیکی از موضوعات -

فرآیندهای سیستم کارآفرینی دانشگاهی بود که در مباحث 
سیستم  "جعبه سیاه" عنوانبهاز آن  توانیمتخصصی 

ی هایژگیوکارآفرینی دانشگاهی یاد نمود. یکی از این عوامل 
کارآفرینان و نقش خود اساتید و دانشجویان در تقویت 

تمامی  شودیمکارآفرینی دانشگاهی است. بدین منظور توصیه 
ی هایژگیوی دانشگاهی باید در جهت تقویت هاتیفعال

 نفساعتمادبهکارآفرینانه افراد همچون خالقیت، چالش طلبی، 
 باشد. غیرهو 

بر تقویت کارآفرینی بحث  مؤثریکی از عوامل مهم -
 رونیازا هاستدانشگاهمحتواهای آموزشی و پژوهشی در 

ه اساتید و دانشجویان در ی الزم بهاآموزش؛ شودیمتوصیه 
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و فرآیند  وکارکسبنگارش طرح تجاری، مدیریت  باب
ی بازاریابی، هاروشصورت گیرد و  وکارکسبی اندازراه

 به آنان آموزش داده شود. غیرهجذب منابع و 
 ی آتی از قرار زیر است:هاپژوهشپیشنهادها برای 

یلی اردبدانشگاه محقق  موردمطالعهبا توجه به اینکه موضوع -
ن تطبیقی چندی بامطالعه؛ شودیمتوصیه  رونیازابوده است 

دانشگاه، الگوهای بومی برای کارآفرینی دانشگاهی در کشور 
 ارائه شود.

ی نتایج حاصل از این مطالعه، ریپذمیتعمافزایش  منظوربه-
 منظوربهکیفی و کمی( ) یختهآماز روش  گرددیمتوصیه 

 بررسی موضوع استفاده شود.
؛ به بررسی رابطه بین درون شودیمبه پژوهشگران توصیه -

 ( با کارآفرینیهاشاخصبه تفکیک داد )داد، فرآیند و برون 
 دانشگاهی بپردازند.

به عدم  توانیپژوهش م یهاتیازجمله محدود
 پژوهش روشنتایج به خارج از جامعه پژوهش؛  یریپذمیتعم
رایط این، با توجه به ش، اشاره کرد. عالوه بر بود فقط کیفیکه 

 هادانشگاهسخت کرونایی حاکم بر کشور و مجازی شدن 
ی صورت سختبهامکان دسترسی به جامعه آماری پژوهش 

ر نتایج ب تواندیمغیرمستقیم  صورتبهگرفت که این موضوع 
 بگذارد. ریتأثو قابلیت تعمیم آن  آمدهدستبه

 سپاسگزاری

اهی که در انجام پژوهش ما از تمامی اساتید و مسئوالن دانشگ
را یاری نمودند و زمینه همکاری را برای انجام بهتر پژوهش 

 فراهم کردند، سپاسگزاریم.

 تعارض منافع

 ندارم. منافع تعارض

 منابع

(. بررسی 1392هزاوه، ف. )، ک. و اخواننژاد موریت، .آقایی، ت
دانشگاه  علمییئتهکارآفرینی دانشگاهی از دید اعضای 

های بزرگ. ای از دانشگاهنمونه عنوانبههشتی شهید ب

-183(، 14)4، ی رفاه و توسعه اجتماعیزیربرنامهفصلنامه 
208. 

(. 1399حسنعلی. ) ،اقاجانی ف. و ،ازما .،س ،شجاعی ط.، ،ابوئی
 انیبنوکارهای دانشعوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب

ه نشری. هیهای مستقر در مراکز رشد دانشگادهندهدر شتاب
 .95-110(, نامهژهیو)14، آموزش یهاپژوهش در نظام

 داناستا پژوهشی رفتار بین (. رابطه1389حسومی، ط. و ناظم، ف. )
واحد رودهن.  اسالمی آزاد دانشگاه در آنان کارآفرینی با

 .48-37(، 1)4، آموزشی مدیریت و رهبری فصلنامه
(. ارائه 1397ا. ) حسنی، ز.، ابوالقاسمی، م. و مشبکی اصفهانی،

ی. اهحرفالگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و 
 .1213-1234(، نامهژهیو)12پژوهش در نظام آموزشی،

حسینی، ش.، ابوالقاسمی، م.، یداللهی فارسی، ج. و رضایی زاده، م. 
 اعضای نانهیکارآفری هایستگیشا(. طراحی الگوی 1396)
امه علمی پژوهشی آموزش فصلن. هادانشگاه علمییئته

 .133-167(، 1)9، عالی ایران
 فرهنگ تغییر در ملی رسانۀ (. نقش1396رحمتی، ع. و فرهنگی، ع. )

 .7-9(، 1)12، ایرسانه مطالعاتامروز.  ایران در کارآفرینی
(. مطالعه 1396نژاد، ب. )زاده، ج. و اسماعیلیرمضانی، ج.، ابراهیم

استادان بر بهبود رفتار  رفتار شهروندی سازمانی ریتأث
کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .75-95(، 40)10، آموزش عالیشیروان، 
 (. بررسی1391، ع. )هواسیکوشکی، م.، چیزری، م. و  رحمانیان

 دانشجویان کشاورزی ینانهیکارآفر برقصد اثرگذار عوامل
 .125-144(، 15)4 ،کارآفرینی توسعهایالم.  آزاد دانشگاه

 انتظارات اصل جایگاه(. 1398. )ه منش، شکیب و .س زمانی،
 ،عمومی حقوق پژوهش. تجارت جهانی سازمان در مشروع

21(64)، 32-9. 
(. طراحی 1399صفری، محمود. ) ر. و، حسینی، .شعبانی زنگنه، ف

الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی 
(، 50)14، آموزشی یهادر نظام نشریه پژوهش. دانشگاهی

189-163. 
بنی، ا. طهماسبی، ر.، اکبری، م.، هوشمندزاده، م. و آهنگرسله

های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه آموزش ریتأث(. 1396)
دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه 

 .103-128(، 75)19، فصلنامه آموزش مهندسی ایران تهران.
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 انهنی(. بررسی رفتار کارآفر1393مرزبان، ش. ) . و، زالی، مم. می،مقی
 ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی. مدیران میانی دانشگاه تهران

6(11 ،)6-6. 
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