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 چکيده
بود.  ايي الگويي جهت کارآفريني دانشگاهي براي دانشگاه فني و حرفههدف اصلي اين تحقیق ارائه

ها کیفي و از نظر ماهیت و روش اجرا از نظر داده، کاربردي -ايحاضر از منظر هدف توسعه پژوهش
داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفريني دانشگاهي و کادر آموزشي )اعضاء هیات 

وله بودند که به روش هدفمند از نوع گل 33-31اي در سال علمي و مدرسین( دانشگاه فني و حرفه
هاي برفي نمونه گیري انجام شد و با آنها مصاحبه نیمه ساختار يافته ترتیب داده شد. جهت تحلیل داده

دهد که کیفي از نظريه داده بنیاد و به روش کدگذاري باز و محوري استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي
شاخص براي  70و  مؤلفه 60، بعد 3استخراج ، هاي انجام شده و کدگذاري آنهاحاصل مصاحبه

انداز چشم مؤلفهباشد. بعد ساختاري شامل سه اي ميکارآفريني دانشگاهي دانشگاه فني و حرفه
شاخص(؛ بعد فرايندي شامل  7) پژوهشيشاخص( و نظام  1ساختار حمايتي )، شاخص( 8) کارآفرينانه

د رفتاري شامل دو شاخص(؛ بع 1) سازيشاخص( و فرايند تجاري  8) کارآفرينانهرهبري  مؤلفهدو 
اي شاخص( و بعد توسعه 60) نوآوريشاخص( و فرهنگ  1) سازيقابلیت ارتباطي و شبکه  مؤلفه

شاخص( و فرايند  8) درسيبرنامه ريزي ، شاخص( 1) کارآفرينانه هايشايستگي مؤلفهشامل سه 
 .باشدميشاخص(  8) يادگیري-ياددهي

 کارآفريني دانشگاهي، بعد فرايندي، بعد رفتاري، بعد ساختاري، ايبعد توسعه: کليدي هايواژه
 

                                                                                                                                        
  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، واحد امارات عربی، دانشگاه آزاد اسالمی، امارات متحده

 عربی. 
 یران.شناسی، گروه آموزشی؛ رهبری و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ادانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 

 )نویسنده مسئول(
 .استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 
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  مقدمه

جایگاه کارآفرینی ، روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت هماهنگی با این رشد

). امروزه در بیشتر کشورها Cantaragaiu, 2014( استرا بیش از گذشته افزایش داده 

شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر ان میاي به کارآفرینی و کارآفرینتوجه ویژه

مناسب براي توسعه آن از ابزارهاي پیشرفت اقتصادي کشورها به ویژه کشورهاي در 

کارآفرینانه با اثربخشی باال به توسعه  هايفعالیت؛ زیرا آیدمیحال توسعه به شمار 

و غیره) منجر  و رقابت پذیري هافعالیتنوآوري در ، اقتصادي (از جمله ایجاد اشتغال

تجارب کشورهاي مختلف دنیا اعم از ، ). از سوي دیگرAudretsch, 2014شود (می

نشاندهنده آن است که بهترین گزینه براي آماده کردن ، توسعه یافته و در حال توسعه

ایجاد بستر مناسب براي خود ، فارغ التحصیالن نظام آموزشی براي اشتغال در بازار کار

 Zeng and( استآموزش عالی  مؤسساتو  هادانشگاهرینی از سوي اشتغالی و کارآف

Lee, 2015گوناگون یعنی هايزمینه در هادانشگاه اي بر مشارکتویژه ). امروزه تاکید 

 بخش نوآوري و دانشگاهی تحقیقات بین ارتباط صنعت؛ و دانشگاه فناوري انتقال

 ایجاد و تکنولوژي نتقالا هايفعالیت تکامل، فناوري انتقال مکانیزم، خصوصی

 استدانشگاه شده  هايحمایتو  تکنولوژي از برداري بهره براي جدید هايشرکت

)Corcoles et al., 2011مدیریت و اقتصادي هايدیگر نظیر شاخص ). همچنین مسائل 

 .)Shepherd & Patzelt, 2011نیز مورد توجه بوده است ( دانشگاه تکنولوژي انتقال

و ابتکارات آنها بیش از گذشته در کارآفرینی در تمام دنیا  هانشگاهداامروزه نقش 

 شامل اروپا و آمریکا متحده ایاالت در دانشگاهی بر مبتنی شناخته شده است. ابتکارات

، فناوري و علمی هايپارك، )مجوز صدور یا( انتقال آوريفن ادارات تأسیس

 به تواندمی که شودسعه کارآفرینی میمرتبط در راستاي تو نهادهاي دیگر و انکوباتورها

 هايبنگاه به سرازیري دانش کند و منجر به تولید دانشگاه براي درآمدي را بالقوه طور

  Cl( شودتوسعه صنایع می و جدید هايشغل ایجاد و محلی

ایجاد ، هابنگاهدولت و ، عبارت از حل مسائل علمی جامعه 1کارآفرینی دانشگاهی

، عرضه نتایج تحقیقات دانشگاهی به بازار، ري در اعضاي دانشگاهزمینه توسعه نوآو

جدید و نوآوري در گسترش مرزهاي دانش بشري است  هايفناوريتولید و عرضه 

                                                                                                                                        
1. Academic Entrepreneurship 
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)Åstebroa et al., 2012دیگري وجود دارند که کارآفرینی محققان ). همچنین 

 ایجاد، مجوز صدور به دانند که تنهاکارآفرینی می هايفعالیت تمام شامل دانشگاهی را

 انتساب، فناوري و علم پارك، توسعه مراکز، فناوري انتقال، دانشگاه در جدید شرکتهاي

 ). دانشگاهGuerrero et al., 2015( شودنمی محدود منطقه توسعه و اختراع ثبت

 و آموزش با جدید دانشگاهی عملکرد یک عنوان به اقتصادي را توسعه، کارآفرین

 مأموریت قطب اصلی و شودمینامیده  "1دانش سرمایه"که این دهدیمارتباط  پرورش

 تجاري، ادبیات در. دانش است و دانشگاه کاربران بین ارتباط تحکیم و دانشگاه جدید

به صورت مترادف  هاقسمت بیشتر در فناوري انتقال و دانشگاهی تحقیقات سازي

کارآفرینی دانشگاه به معنی ، دیگراز نگاه  .)Tanha & Allahian, 2011( شودمی استفاده

توان آن را تنظیم تمام در توسعه اقتصادي است و به طور جامع می هادانشگاهمشارکت 

مسئوالن دانشکده ، استادان، هاي عملیاتی و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویانفعالیت

بازارهاي و کارکنان به نحوي که در طی مراحل نوآوري و رقابتی شدن اقصاد محلی در 

دانست. اغلب ، اجتماعی آن کشور شرکت کنند هايسرمایهملی و جهانی و افزایش 

-کارآفرینی دانشگاهی را درگیري مستقیم دانشگاهیان در تجاري سازي تحقیقاتشان می

دانند و کارآفرینان دانشگاهی را مهمترین بازیگران فرایند انتقال فناوري از دانشگاه به 

که با دانش تجاري شده وارد بازار شده و کسب وکارهاي  کنندمیصنعت معرفی 

به ( بنیادي). برخی از این تعاریف 1390، یدالهی و همکاران( کنندکارآفرینانه ایجاد می

مفهوم ساختاري و سازمانی در مورد  تأثیر) Clark 1998; Etzkowitz, 2004عنوان مثال 

تعاریف به طور ضمنی یا صریح کارآفرینی دانشگاهی را بیان کرده است. بعضی از 

اند که در درون محیط دانشگاه ادامه اقدامات و روندهاي کارآفرینی را توصیف کرده

جدید) و سایر منابع درآمدي ( آمیزمنجر به ایجاد سرمایه گذاري مخاطره  صرفاًدارد و 

 قطری سازي ازسازي و تنظیمبلکه منجر به انتقال فناوري که شامل تجاري، شودنمی

 شودمی، خارجی است بودجه جذب از حمایت و دولت-دانشگاه-صنعت همکاري

)Sam & Van Der Sijde, 2014 تفسیرهاي متنوعی از کارآفرینی دانشگاهی به .(

  ) ارائه شده است:2010( 2صورت خالصه شده در تحقیق یوسف و جین

                                                                                                                                        
1. knowledge capitalization 
2. Yusof & Jain 
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  . عناصر یک دانشگاه کارآفرینی1 جدول

  هامدل

ل
وام
ع

  

کالرك 

)1998(  

ادتزکوویدز 

)2000(  
  )2001اسپورن (

ادتزکوویدز 

)2004(  

کرباي 

)2006(  
  )2007روتائرمل (

هسته 

هدایت 

  تقویت شده

 تحول -

  داخلی

 تأثیرات-

  المللی بین

 فرآیندهاي-

  رابط

 اثرات-

  بازگشتی

، اهداف، مأموریت

، مدیریت، ساختار

، حکومتداري

  فرهنگ و رهبري

 سرمایه

  دانش گذاري

 تأیید

  حمایت)(

، تشویقی سیستم: داخلی واملع

، محـــیط، دانشـــگاه وضـــعیت

ــگ ــل، فرهنـ ــطه عوامـ ، واسـ

 نقـش ، تجربه، دانشگاه سیاست

ــت و ــخص هویـ ــده مشـ ، شـ

، علمـی  هیات نقش و هاویژگی

 تجاري براي تکنولوژي ماهیت

  سازي

 محدوده

 توسعه رشد

  یافته

تعدیل شده 

  بوسیله محیط

وابستگی 

متقابل با 

  صنعت

  ادغام

 هـاي سیاسـت  :خـارجی  عوامل

 و اطــراف  صــنعت ، عمــومی

  ايمنطقه شرایط

 اساس منابع

  متنوع مالی

 و ترکیب، هاشبکه

 اتحادهاي

  استراتژیک

 با استقالل

 دیگر

 هايحوزه

  نهادي

 پیاده

 سازي

  ارتباط

منطقه 

مرکزي 

 دانشگاهی

  شده تحریک

 اشکال

 سازمانی

  ترکیبی

 و تشویق

  حمایت

 فرهنگ

 کارآفرینی

  یکپارچه

 نوسازي

  سازمانی

 و شناخت

  پاداش

 ارتقاء

  سازمان

 سه رسدمی نظر به، دهنده کارآفرینی دانشگاهیباتوجه به تعاریف و عناصر تشکیل

 در تضاد با دانشگاهی در آن کارآفرینی دیدگاهی که اوالً دارد: وجود متفاوت دیدگاه

 از فراتر و دانشگاه از رجخا در معمول طور بنابراین به، است دانشگاه سنتی دیدگاه

 این، ثانیاًدهد. می تنش در این راه رخ ایجاد و درگیري دلیل به هادانشگاه سنتی نقش

 با جدید تجاري هايشرکت ایجاد بر دانشگاهی طی آن کارآفرینی که است دیدگاهی
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 و تکنولوژي انتقال، تحقیقات سازيتجاري شامل که دانشگاهی معنوي مالکیت

 بر یکپارچه دیدگاه اینکه تمرکز کرده است. سوم، باشددانشگاهی می هايفعالیت

سازمانی  ایجاد شامل دانشگاهی کارآفرینی مبتنی است که شرکتی کارآفرینی دیدگاه

 رخ دانشگاه از خارج و داخل در که شودمی استراتژي نوسازي و نوآوري، جدید

  ).Yusof & Jain, 2010دهد (می

 پیچیده ) پدیده2006( گوان) و برنان و مک 2005( 3انو مک گو2وال ، 1برنان

 مفهومی هايحوزه و منطقی هايمقوله از ايمجموعه به را دانشگاهی کارآفرینی

گیرد  قرار بررسی مورد بیشتر تواندمی که تجزیه یا تحلیل کردند)( ساختارشکن

 دانش جادای هايمدل با سازمانی کارآفرینی دیدگاه همکاري با. )1389، (موغلی

 ايشیوه به را پدیده این چارچوب، دانش انواع و شناختی هستی هايالیه، سازمانی

 ,Pinheiro, R., & Stensaker( کندمی محدود کارآفرینی روند سنتی دیدگاه از متفاوت

 محیط در که شودمی ایجاد معنوي مالکیت با دانشگاهی کارآفرینی فرایند .)2014

 که شودمی اقتصادي بازیگران درگیر سپس و یابدمی ورشپر یا و ایجاد دانشگاه

کنند. می تزریق محصوالت و هاایده براي تجاري بازارهاي به را معنوي مالکیت

 حکومتی و ساختارهاي به توجه با هستند؛ فرد به منحصر نهادهاي، هادانشگاه

 "عوامل")دانشکده محققان( دانشگاهیان ارتقاء و شایستگی، حاکمیت هايسیستم

 دانشگاهی کارآفرینی فعالیت، اساس این هستند. بر کارآفرینی روند در فرد به منحصر

 Simmons( باشد متفاوت شرکتی فعالیت اشکال دیگر و شرکتی تقسیمات از تواندمی

and Hornsby, 2014(. دانشگاهی  کارآفرینی عملکرد دانشگاهی که بر هايسیاست

 متفاوت دانشگاهی کارآفرینی در گذاريسرمایه و بانتخا سطح در، گذاردمی تأثیر

 هاییسیاست چه اینکه تعیین براي هم هنوز مدیره هیئت سراسر در هادانشگاهاست؛ 

 تحقیق، آموزش اثربخش تعادل به دستیابی براي دانشگاه هايمأموریت به کمک یا مانع

، کلی طور ه). بFini et al., 2010( کنندآزمایش می، شودمی سازي تجاري و

 براي بیشتري درآمد، هستند تکنولوژي انتقال هايبرنامه ابتداي در که ییهادانشگاه

 کنندمی کسب جدید تجاري سازي هايمأموریت با هادانشگاه از مجوز صدور

                                                                                                                                        
1. Brennan 
2. Wall 
3. McGowan 
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)Heisey & Adelman, 2011تريواضح هاياستراتژي، آنها موفقیت در ). مشارکت 

 باکیفیت هايدانشکده، صنعت بودجه یعنی( منابع جبسی براي قبلی تجارب از که است

 گذاري سرمایه سرمایه تعهد و، فنآوري انتقال دفتر هايویژگی، حقوقی بهادار اوراق و

 گذاري سرمایه خطر معرض در هادانشگاه، صورت این غیر در .اندیافته توسعه) شده

 هاياستراتژي، حال این با. گیرندمی قرار دانشگاهی کارآفرینی در کم یا حد از بیش

دانشکده  اعضاي دیگر و خود آکادمیک نقش در را هادانشکده توانندمی، ترواضح

 هاياستراتژي. کنند ایفا متخصص کارآفرینان عنوان به را خود نقش تا کنند متمرکز

 بر دانشگاه کنترل کاهش، جایگزین کارفرمایان حمایت شدن درگیر شامل نمونه

دخالت) ( درگیريو  دانشکده؛ مخترع ضمنی دانش انتقال تسهیل زایشی؛ هايشرکت

 در .)Simmons and Hornsby, 2014( شودمیصنعت  با مشترك گذاريدر سرمایه

 و برنان، دانشگاهی کارآفرینان شخصی هايویژگی بندي طبقه و شناسایی براي تالش

  : کردند شنهادپی را رفتاري و روانشناختی مختلف مشخصه چهار) 2005( 1همکاران

، تحقیقاتی پیشرو هايپروژهبسیار اجتماعی با همکاران کاري و متشکل از . 2قهرمان )1

 و کار دانشگاهی هم در حالیکه در، دارد نهادي دانش هايشبکه از او تمایل به استفاده

 همکاران با اجتماعی بسیار. 3تک رو) 2. کندمی شرکت کارآفرینانه کار محیط هم در

 دانشگاه شبکه از او، حال این با. است علمی دانش تولید به مند عالقه کمتر ماا، کاري

 از پس که کندمی استفاده کارآفرینی هايفرصت براي اسکن شده سیستم یک عنوان به

 به مند عالقه اجتماعی فرد یک 4کارگزار) 3 .یابدمی توسعه آمیز موفقیت طور به آن

 کارآفرینانه محیط در دانش چنین از استفاده و همبادل یا و دانش یا مبادله تجارت

 شناسایی و دانش کسب براي شخصی و نهادي هايشبکه از وي. است تروسیع

 تولید به کم عالقه با و فردگرا بسیار 5بازرس) 4. کندمی استفاده کارآفرینی هايفرصت

 خارجی ینیکارآفر محیط در ايرشته بین و علمی دانش از استفاده سمت به او، علمی

  .)Gurau et al., 2012( شودمی هدایت

                                                                                                                                        
1. Brennan 
2. Hero 
3. maverick 
4. broker 
5. prospector 
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  روش 

 است. استفاده انجام گرفته ايتوسعه پژوهش هدف با و کیفی رویکرد با حاضر پژوهش

 مورد پدیدة در مورد اندك اطالعاتی که کندپیدا می ضرورت زمانی کیفی مطالعات از

 زمینۀ در گرفته ورتص تحقیقات مطالعات و در اینکه یا باشد داشته وجود مطالعه

 و ابویی باشد نداشته وجود تبیین موضوع براي جامع نظري چارچوب، نظر مورد موضوع

 شناسایی براي و است جدید نیز مفهومی کارآفرینی دانشگاهی ). مفهوم1393، همکاران

 نیمه هايمصاحب از پژوهش این در، جهت ارائه الگوي مناسب آن هايویژگی

شده است. جامعه آماري این تحقیق  استفاده اکتشافی رویکردي بر دتأکی با ساختاریافته

اعضاي هیات علمی و مدرسین) ( آموزشیخبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر 

هاي نیمه . جهت انجام مصاحبهباشندمی 94-95در سال  ايحرفهدانشگاه فنی و 

شده است. ابتدا دو نفر از  ساختار یافته به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی اقدام

صاحب نظران حوزه کارآفرینی دانشگاهی شناسایی و مصاحبه با آنها  ترینبرجسته

نفر  22انجام شد و سپس از طریق آنها خبرگان دیگري شناسایی شد و در مجموع با 

خبره و صاحب نظر مصاحبه انجام شد. مصاحبه با نفرات آخر منجر به اشباع نظري در 

هاي بدست آمده اقدام ها را متوقف نمود و با دادهردید که پژوهشگر مصاحبهها گیافته

  به تحلیل نمود.

مبانی  ها باوه بر اینکه دادهالع، هایافته )قابلیت اعتبار( درونیبراي تعیین اعتبار 

 ظنظرات و رهنمودهاي گروهی از خبرگان نیز لحا، تأیید شدند تحقیقه پیشین و نظري

ه بررسی به وسیل هاز شیو 2در مورد اعتبار مطالعه، 1هادقّت و صحت داده شد. براي تأیید

هاي بندي استفاده گردید. به این ترتیب که نتایج تحلیل و مقوله 3اعضاي پژوهش

در اختیار آنان قرار گرفت که آنها را تأیید نمودند. جهت ، هاحاصل از مصاحبه شونده

استفاده ، هاي حصول اشباع نظريها از تکنیکیافته )پذیري انتقال(تعیین اعتبار بیرونی 

بهره ، هانی دادهغها و توصیف کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانهه ویژي هااز رویه

 هادادهآوري  تکنیک جمعدو ها نیز از یافته )تأییدپذیري( رواییتعیین  برايگرفته شد. 

  تحلیل موارد منفی استفاده گردید. و از منابع متعدد

                                                                                                                                        
1. Trustworthiness 
2. Credibility 
3. Member check 
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 هایافته

پژوهشی  دو نفر معاون، خبره مصاحبه شده 22در بین . شناختی جمعیت توصیف

 یک، و پژوهشی آموزشی کل به عنوان مدیران نفر 3، رشد مرکز رییس دو نفر، دانشگاه

 هايو آموزشکده هادانشکده نفر از روساي 4و  فنی دانشگاه کارآفرینی مرکز رییس نفر

 در این کارآفرینی درس سال چندین که نفر نیز از اساتیدي 10اند و در نهایت بوده فنی

  اند.بوده، اندتدریس کرده هاو آموزشکده هادانشکده

هایی اي مرکب از چه شاخصالگوي کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه. 1

 است؟

اول تحقیق که مبناي شکل گیري الگوي مورد نظر این  سؤالبه منظور پاسخ به سه 

از روش کیفی استفاده شده است و به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته  باشدمیقیق تح

ها و مولفه، با مطلعین کلیدي حوزه کارآفرینی دانشگاهی اقدام به شناسایی ابعاد

نفر مصاحبه انجام شده است  22هاي الگوي مزبور شده است. براي این مهم با شاخص

شاخص  70، و به روش کدگذاري باز، شوندگانکالمی مصاحبه  هايگزارهکه بر اساس 

  به شرح زیر براي الگوي کارآفرینی دانشگاهی بدست آمده است.

  کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته يهادادهباز نتایج کدگذاري  .2جدول 

  کدگذاري باز  هاي کالمی مصاحبه شوندگاناهم گزاره

 هـا قلمـداد   خالقیت و ابتکار از ارزش

  شودمی

    ــا و ــه رفتارهــ ــذاري بــ ارزش گــ

  هاي کار آفرینانهگرایش

 ــوآوري از ارزش ــوري  نـ ــاي محـ هـ

  ، دانشگاه

 ریسک پذیري در دانشگاه تشویق شود  

 هـاي تیمـی تشـویق    ها و پروژهفعالیت

  شود

   ــا ــه داشــتن تعامــل ب ارزش گــذاري ب

  هاي متقاضی خدمتصنعت و سازمان

  تعهد مدیریت به حمایت و

  توسعه نوآوري

 هاي به سرمایه اهمیت دادن

  فکري و انسانی

  تشویق دانشجویان به ایجاد

  شرکتهاي انشعابی

   ــگاه ــدیریت دانش ــته م هس

ازکـــار آفرینـــان دانشـــگاهی 

  تشکیل شود

    ــر در ــد تغیی ــعه فراین توس

  فرایندهاي نظام دانشگاهی

   توسعه فرهنگ همکـاري و

  رقابت در دانشگاه

 تعهد به نو آوري  

 ارزش گذاري نوآوري  

  هاي نوایدهحمایت از  

 ها در حمایت از نوآوري

  فرایندها

 تقویت ریسک پذیري  

 تقویت تفکر استراتژیک  

   حمایــت از رفتارهــاي

  کارآفرینانه

 حمایت از کار تیمی  

 تقویت مشارکت پذیري  

   توســـــعه نگـــــرش
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  کدگذاري باز  هاي کالمی مصاحبه شوندگاناهم گزاره

  کارآفرینانه

       ساختار دانشـگاه از پـایین بـا بـاال بـه

  سطوح همراه فرایند بازخورد در تمام

 طراحی ساختار با سلسله مراتب کم  

   ــاختاري ــوین س ــدهاي ن ــعه واح توس

  درفرایند تجاري سازي

     ساختار تسـهیل گـر تبـادل

اطالعــات و تعــامالت علمــی 

  باشد.

  وجـــود ســـاز و کارهـــاي

ــه  مشــخص جهــت تشــویق ب

  نوآوري

 هــاي مشــخص و مکانیســم

نهادینه شده جهت ارتبـاط بـا   

  صنعت

 تمرکز زدایی  

  ــان اطالعــــات  جریــ

  دوطرفه

 طراحی افقی  

 قوانین حمایتی  

 رسمیت کم  

    ــا ــارآفرینی ب ــداز ک ــم ان ــدوین چش ت

  مشارکت

 ذیربط و ذیصـالحان درون و  ، ذینفعان

  برون دانشگاه

    ــام ــارآفرینی نظ ــت ک ــدوین مأموری ت

  دانشگاهی

   ــا ــه ب ــداز کارآفرینان ــدوین چشــم ان ت

مشـــارکت کادرآموزشـــی (مدرســـین   

  واعضاهیات علمی)

 ــاز ــا اصــالح و ب ــداز ب نگري چشــم ان

 رویکرد توسعه کارآفرینی

  ــان از چشــم ــاهی ذینفع آگ

  انداز دانشگاه

    تعهد مدیریت سـازمان بـه

ــترك   ــداز مش ــم ان ــط چش بس

  دانشگاهی

  آینده محور بودن استراتژي

  دانشگاهی

  تــدوین اســتراتژي تجــاري

  سازي تحقیقات دانشگاهی

   ــار ــعه اعتب ــتراتژي توس اس

  دانشگاه و برند سازي

 رآفرینیمأموریت کا  

 استراتژي تجاري سازي 

 استراتژي برند  

    تــدوین چشــم انــداز

 مشترك

 مشارکت ذینفعان 

  ــان از ــاهی ذینفعــ آگــ

  اندازچشم

 اندازتعهد به چشم 

 استراتژي خلق ارزش  

 روحیه پژوهش محوري  

   توانمندي در ارتباط بین دانش نظـري

  و کاربرد آن

 انههاي کارآفرینمشارکت در فعالیت  

    توان انتقال تجربیات عرضـه خـدمات

  به فراگیران

   ــا جامعــه ــاط ب ــراري ارتب ــایی برق توان

  کارآفرینانه

 فرصت شناسی در حوزه تخصصی  

 خالقیت در آموزش و پژوهش  

     دانش در رابطـه بـا فرآینـد

  کارآفرینی

  برخـــورداري از دانـــش و

مهــارت در حــوزه تخصصــی 

  تدریس

 وســــــعه هوشــــــیاري ت

  کارآفرینانه

 ریسک پذیري  

  ــادگیري از ــدرت یـــ قـــ

  هاشکست

 نگرش کارآفرینانه  

 هوشیاري کارآفرینانه 

 قصد کارآفرینانه  

 مهارت کارآفرینی 

 دانش کارآفرینی 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         1222

  کدگذاري باز  هاي کالمی مصاحبه شوندگاناهم گزاره

 برخوردار بودن استاد از تفکر تحلیلی   آینده نگري و پیشگامی  

  مشارکت اساتید در تولید و

  اشتراك دانش

 سـازي نتـایج   هاي تجاريتدوین رویه

  انشگاهیتحقیقات د

 هاي تجـاري  تدوین قوانین و آیین نامه

  سازي تحقیقات دانشگاهی

 هـاي پژوهشـی از طریـق    تأمین هزینه

  تعامل با صنعت

 هـاي پـژوهش تیمـی و    طراحی پروژه

  اقدام پژوهی

   توسعه پژوهشهاي کیفی و آمیختـه در

  نظام پژوهشی دانشگاه

    توسعه تجاري سازي نتـایج تحقیقـات

  دانشگاهی

 اي پژوهشی مشـترك بـا   هانجام پروژه

  صنعت

  ــژوهش ــعه پـ ــاي توسـ هـ

  کاربردي

    ــردن ــر ک ــویق و درگی تش

دانشــجویان بــه فعالیــت هتــی 

  پژوهشی

   ــی از ــنجی پژوهش ــاز س نی

  هاي صنعت و خدماتاولویت

   کاربردي کردن پژوهشـهاي

  دانشجویان کارشناسی

  ــعه فعالیـــت هـــاي توسـ

  پژوهشی در فرآیتد آموزش

   تدوین شاخصهاي ارزیـابی

ساس پژوهشـهاي  عملکرد بر ا

ــی  ــادر آموزشـ ــاربردي کـ  کـ

ــت  ( ــاي هیئ ــین و اعض مدرس

  علمی)

 هـاي  توازن بین پژوهش

  بنیادي و کاربردي

 ــاري ــازي تج ــایج س  نت

  تحقیقات

 مشترك هايپروژه  

 ــه پژوهشــی خــدمات  ب

  صنعت

 ــزاري ارزش ــه گــ  بــ

  فعالیتهاي پژوهشی

 نمـــــودن کـــــاربردي 

  دانشجویی پژوهشهاي

 شیاولویت سنجی پژوه  

     ایجاد و توسـعه سـاختارهاي ارتبـاطی

 با صنعت متقاضیان خدمات دانشگاهی

 و اطالعاتی فناوري هايقابلیت توسعه 

 ارتباطی

 هاي ارتباطی و اطالعـاتی  توسعه شبکه

  در دانشگاه

 اي ساختار منعطف و شبکه

 درون دانشگاه

   ــا ــه بـ ــري کارافرینانـ رهبـ

ــبکه  ــدي ش ــر  توانمن ــاي غی ه

 رسمی

 ژوهشـی  هـاي پ ایجاد شبکه

 ها و صنایع مرتبطبا سازمان

 هـاي ارتبـاطی   توسعه شبکه

  درون و برون سازمانی

 هاي ارتباطیزیر ساخت  

 هاي فناوريقابلیت  

 ايساختار شبکه  

 شبکه اجتماعی  

 شبکه غیر رسمی  

   ایجاد شرایط جهت مشارکت ذینفعـان

ــفاف    ــدوین و ش ــگاهی در ت ــام دانش نظ

  اهنمودن رسالت و اهداف دانشگ

     تعهــد بــه چشــم انــداز

  کارآفرینی داشگاه

   خلق فرصتهاي الزم جهـت

 تعهد به چشم انداز  

 مشارکت پذیر  

 توانمند ساز  
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  کدگذاري باز  هاي کالمی مصاحبه شوندگاناهم گزاره

    ایجاد شرایط الزم جهت دسترسـی بـه

  مدیریت دانشگاه

  ایجــاد شــرایط الزم بــه منظــور بهبــود

هـا و  فرایند تصـمیم گیـري در دانشـکده   

  هاي اموزشیگروه

 هــــاي برخــــورداري از شایســــتگی

  کارافرینانه

  توانایی شناسایی و مشارکت دادن کادر

مدرسین و هیات علمی) هیات ( آموزشی

  گیري کارآفرینانهمعلمی توانمند در تصمی

  ــرداري از ــایی شناســایی و بهــرا ب توان

ــرون فرصــت ــارآفرینی درون و ب ــاي ک ه

  دانشگاه

 حمایت از ایده پردازي  

 هاي رشـد و توسـعه   شناسایی فرصت

  دانشگاه

توسعه مهارتهـاي کارآفرینانـه   

ــین و   ــی (مدرس ــادر آموزش ک

  ضاي هیات علمی)اع

   برخوردار بئودن از مهـارت

  جلب اعتماد

  توسعه جو اعتماد بین کادر

آموزشی (مدرسیت و اغضـاي  

هیــات علمـــی) و مـــدیریت  

  دانشگاه

  بازنگري و اصالح سیاستها

ــی ــگاه و خــط مش ــاي دانش ه

متناسب با مأموریت کارآفرینی 

  دانشگاهی

   ــه ــدیران ب ــت دادن م اهمی

هـاي فکـري و انسـاي    سرمایه

  هاي فیزیکیت به سرمایهنسب

  مشــارکت دادن کارآفرینــان

دانشگاهی در هسـته مـدیریت   

  دانشگاه

 ایده پرداز  

 فراکنشی  

 ریسک پذیر  

 هاي غیر رسمیشبکه  

 اعتماد سازي  

     گنجاندن مباحـث و موضـوعات میـان

در برنامـه   اي مـرتبط بـا کـارآفرینی   رشته

  درسی

      طراحی محتـوي و برنامـه درسـی بـر

  اساس واقعیات زندگی و جامعه

  مشارکت فراگیر در فرایند برنامه ریزي

  درسی و آموزش

   ــل ــالح سرفص ــازنگري و اص ــا و ب ه

محتوي دروس بـر اسـاس دانـش روز و    

  نیازهاي جامعه

   هـاي  اولویت بندي در تـدوین برنامـه

  ايدرسی بر اساس نیازهاي ملی و منطقه

    ــان ــال متولی ــارکت فع مش

  صنعت و بازار در تدوین

 هاي درسیبرنامه  

  مشارکت ذینفعان در فرایند

  برنامه ري ي درسی

   انعطاف در برنامه درسـی و

  همراه کردن تدریس با تحقیق

   ــرح درس در ــدوین طـ تـ

  برنامه درسی و تدریس

 هاي آموزشی وهاستقالل گر

ــل ــدوین سرفصـ ــا و در تـ هـ

 محتوي برنامه درسی

  برنامـــه درســـی میـــان

  ايرشته

   ــد ــازنگري و روزآمـ بـ

  ساختن

 اينیازهاي ملی و منطقه  

 نیاز سنجی  

 مشارکت ذینفعان  

 مهارت و نگرش ، دانش

  کارآفرینانه

 مشارکت کادر آموزشی  

 تمرکز زدایی  
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  کدگذاري باز  هاي کالمی مصاحبه شوندگاناهم گزاره

  ــش ــوردار از دان ــی برخ ــه درس ، برنام

  مهارت و نگرش کارآفرینانه

     تغییر در برنامـه درسـی بـه

خاطر تغییر مستمر در جامعـه  

  و نیازها

 هــاي فعــال تــدریس و آمــوزش روش

  کاربردي

  مشارکت فعال فراگیران (دانشـجویان( 

  در فرایند آموزش و یادگیري

 .استاد خود یادگیرنده مادام العمر باشد  

 هاي یادگیري جمعی و گروهیروش  

 هاي یاددهی و یادگیري براساس روش

ختگـان  بازخورد دانشجویان و دانـش آمو 

  اصالح شود.

 تاکید بر یادگیري غیر رسمی  

    ــوآوري و ــه نـ ــه بـ توجـ

خالقیت در فرآیند تدریس بـه  

  عنوان یک اصل مهم

   مشارکت کارآفرینان نمونـه

و توانمند در فرآینـد آمـوزش   

  دانشگاهی.

  ــود ــادگیري و خــ خودیــ

راهبري در فرآینـد آمـوزش و   

  یادگیري.

  کارآموزي همراه با آموزش

  دانش نظري

 ــور الگ ــق  حض ــاي موف وه

  کارآفرینی در فرآیند آموزش

 شاگردي-آموزش استاد  

 یادگیري مشارکتی  

 یادگیري موقعیتی  

 یادگیري غیر رسمی  

  ــادگیري در خودیــــــ

  یادگیري

 یاد گیري در حل مسئله  

 یادگیري در عمل  

    ارزشــیابی بــه همــراه

  بازخورد

   ــتراتژي ــازي اس ــفاف س ــدوین و ش ت

  کارآفرینی دانشگاهی

  توسعه مراکز رشد و توسعه کارآفرینی

  دانشگاهی

  قوانین و مقررات شفاف قیمت گذاري

  ها و خدماتفناوري

 سازي و انتقـال  حضور خبرگان تجاري

  فناوري در مراکز کارآفرینی و...

    شفافیت و تسـهیل قـوانین

  هاي انشعابیدر ایجاد شرکت

   ــازي ــفاف س ــدوین و ش ت

  هاي فکريقوانین از دارایی

  ــدوین و ــازي  ت ــفاف س ش

ــال  ــررات انتقـ ــوانین و مقـ قـ

  فناوري دانشگاهی

  هـاي تجـاري   تدوین رویـه

ســـازي نتـــایج تحقیقـــات   

  دانشگاهی

  استراتژي تجاري سازي

  دانشگاه

   واحدهاي نوین تجـاري

  سازي

 دفاتر انتقال فناوري  

 مالکیت معنوي  

 قوانین و مقررات  

    مشـــاوره و حمایـــت

  علمی

  

 هایی است؟اي مرکب از چه مولفهانشگاهی دانشگاه فنی و حرفهالگوي کارآفرینی د. 2

هاي الگوي کارآفرینی دانشگاهی به مدد کدگذاري باز از پس از احصاء شاخص

هاي محقق اقدام به مقوله بندي شاخص، تحلیل اسناد و مدارك و مصاحبه ساختاریافته
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فرینی دانشگاهی را هاي الگوي کارآبدست آمده نموده است تا به این طریق مولفه

 70احصاء نماید. براي این مهم از کدگذاري محوري استفاده شده و در مجموع 

طبقه بندي شده است که نتایج آن به شرح زیر  مؤلفه 10شاخص بدست آمده در قالب 

  است.

  کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته يهادادهمحوري کدگذاري  .3جدول 

  هاشاخص  هامؤلفه  ردیف

  فرهنگ نوآوري  1

هاي نـو  یدهایت از حما .3گذاري نوآوري  ارزش .2به نو آوري  تعهد .1

یـت  تقو .6یت ریسک پذیري تقو .5ها در فرایندها ينوآوریت از حما .4

. حمایـت از کـار   8یت از رفتارهاي کارآفرینانـه  حما .7تفکر استراتژیک 

  نانهنگرش کارآفری توسعه .10یت مشارکت پذیري تقو .9تیمی 

  ساختار حمایتی  2
. قـوانین  4. طراحی افقـی  3. جریان اطالعات دوطرفه 2زدایی  تمرکز .1

  . رسمیت کم5حمایتی 

3  
چشم انداز 

  کارآفرینانه

. 4. اسـتراتژي برنـد   3. استراتژي تجاري سازي 2یت کارآفرینی مأمور .1

. آگـاهی ذینفعـان از   6. مشـارکت ذینفعـان   5تدوین چشم انداز مشترك 

  . استراتژي خلق ارزش8انداز . تعهد به چشم7انداز چشم

4  
هاي شایستگی

  کارآفرینانه

. 4. قصـد کارآفرینانـه   3. هوشـیاري کارآفرینانـه   2. نگرش کارآفرینانه 1

  . دانش کارآفرینی5مهارت کارآفرینی 

  نظام پژوهشی  5

 نتـایج  سـازي  . تجـاري 2ي بنیـادي وکـاربردي   هـا پژوهشبین  توازن .1

 . ارزش5 صنعت به پژوهشی . خدمات4 مشترك يهاپروژه. 3 تحقیقات

 يهــاپـژوهش  نمـودن  . کـاربردي 6 پژوهشـی  هـاي یـت فعال بـه  گـذاري 

  . اولویت سنجی پژوهشی7دانشجویی 

6  
قابلیت ارتباطی و 

  شبکه سازي

. 4ي اشبکه. ساختار 3هاي فناوري یتقابل. 2ي ارتباطی هاساختیر ز .1

  ر رسمی. شبکه غی5شبکه اجتماعی 

7  
رهبري 

  کارآفرینانه

. 5. ایده پـرداز  4. توانمند ساز 3. مشارکت پذیر 2. تعهد به چشم انداز 1

  . اعتماد سازي8ي غیر رسمی هاشبکه. 7. ریسک پذیر 6فراکنشی 

8  
برنامه ریزي 

  درسی

. نیازهـاي  3. بازنگري و روزآمد سـاختن  2ي ارشتهدرسی میان  برنامه .1

مهـارت و  ، . دانـش 6. مشارکت ذینفعان 5نیاز سنجی . 4ي امنطقهملی و 

  . تمرکز زدایی8. مشارکت کادر آموزشی 7نگرش کارآفرینانه 

9  
 -فرایند یاددهی

  یادگیري

. 4. یادگیري مـوقعیتی  3. یادگیري مشارکتی 2شاگردي -استاد آموزش .1

. یـاد گیـري در حـل    6. خودیادگیري در یادگیري 5یادگیري غیر رسمی 
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  هاشاخص  هامؤلفه  ردیف

  . ارزشیابی به همراه بازخورد8یادگیري در عمل  .7مسئله 

10  
فرایند تجاري 

  سازي

. 3ي نوین تجاري سـازي  واحدها. 2ي تجاري سازي دانشگاه استراتژ .1

. مشـاوره و  6. قوانین و مقررات 5. مالکیت معنوي 4دفاتر انتقال فناوري 

  حمایت علمی

  

 ي مرکب از چه ابعادي است؟االگوي کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه. 3

هاي ساختاریافته و اسناد و مدارك طی دو مرحله کدگذاري پس از تحلیل مصاحبه

اقدام به ، هاي الگوي کارآفرینی دانشگاهیها و مولفهباز و محوري و شناسایی شاخص

هاي بزرگتر گردید و به این طریق ابعاد الگوي مزبور ها در دستهبندي مولفهمقوله

  :باشدیمی شد که به شرح زیر شناسای

  اي) بعد توسعه4 ) بعد رفتاري3 ) بعد فرایندي2 ) بعد ساختاري1

  ايابعاد الگوي کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه .4جدول 

  هامؤلفه  ابعاد

 بعد ساختاري

  کارآفرینانه اندازچشم

  حمایتی ساختار

  پژوهشی نظام

  بعد فرایندي
  انهکارآفرین رهبري

  سازيتجاري فرآیند

  بعد رفتاري
  ارتباطی و سازيشبکه قابلیت

  نوآوري فرهنگ

  ايبعد توسعه

  کارآفرینانه هايشایستگی

  درسی ریزيبرنامه

  یادگیري-فرایند یاددهی

 

 اي کدام است؟الگوي مناسب کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه. 4

 10، بعد 4اي با انشگاهی براي دانشگاه فنی و حرفهنهایت اینکه الگوي کارآفرینی د

  قرار گرفت و الگوي مزبور به شکل زیر ترسیم شد. ییدتأشاخص مورد  70و  مؤلفه
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  ياحرفهالگوي مفهومی کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و  .1شکل 

هاي الگوي کارآفرینی دانشگاهی ها و شاخصمولفه، در نهایت پس از شناسایی ابعاد

فرمی بر حسب الگوي بدست آمده طراحی شد و به منظور ، و طراحی الگوي مفهومی

هاي کارآفرینی ها و شاخصمولفه، نهایی سازي الگوي مفهومی تحقیق و تعیین ابعاد

اي با استفاده از روش دلفی مورد اعتبارسنجی قرار دانشگاهی در دانشگاه فنی و حرفه

نفر از خبرگان موضوعی بودند و فرم  14. شرکت کنندگان در روش دلفی شامل گرفت

 رهبري کارآفرینانه

 فرآیند تجاري سازي

 برنامه ریزي درسی

 یادگیري -فرآیند یاددهی 

ي
د

ین
را

ف
 

 
ي

ار
خت

سا
 

 چشم انداز کارآفرینانه

 ساختارحمایتی

 فرهنگ نوآوري

 رینانهشایستگی کارآف

 نظام پژوهشی

قابلیت ارتباطی و شبکه 

 سازي

  کارآفرینی دانشگاهی:

 دانش آموخته کارآفرین 

  تجاري سازي نتایج

 تحقیقات

 انشعابی هايشرکت 

  و  فرآیندهانوآوري در

 خدمات

 ي انتقال دانش و فناوري
ار

فت
ر

 
عه

س
تو

ي
ا
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دلفی به صورت حضوري و اینترنتی به آنان ارائه شد. در دلفی مرتبه اول فهرست 

ها و ابعاد کارآفرینی دانشگاهی در اختیار اعضاي گروه قرار گرفت تا مولفه، هاشاخص

از آنان خواسته شد که نظرات خود را در  در مورد فهرست اظهارنظر نمایند. همچنین

اصالح و حذف به مجموعه فهرست شده اضافه نمایند. در این مرحله ، قالب پیشنهاد

شاخص حذف و برخی موارد اصالح شدند. پژوهشگر در این مرحله  20تعداد 

اصالحات الزم مطابق نظر اعضاي گروه را اعمال نمود و مجدداً به اعضاء ارائه نمود. 

این مرحله از آنها خواسته شد ضمن اظهارنظر در خصوص تغییرات و اصالحات در 

ها و مفاهیم را در قالب یک طیف شاخص، هامولفه، وزن هر یک از ابعاد، انجام شده

هاي مرحله دوم دلفی حاکی از آن بود که در مرحله اي مشخص نمایند. یافتهگزینه 10

درصد  95. چرا که در این مرحله بیش از دوم خبرگان به اتفاق نظر مناسب رسیدند

  موافق بودند.، اعضاي گروه با کلیات فهرست تهیه شده

شاخص گردید و  50و  مؤلفه 10، بعد 4 تأییدنتایج فن دلفی منجر به شناسایی و 

به  CVRها جهت تحلیل محتوایی به روش نمرات داده شده به هر یک از ابعاد و مولفه

  قرار دادند. تأییدرا مورد  هاي الگوسازه، شرح زیر

  CVRالگو به روش  يهامؤلفهنتایج بدست آمده در خصوص اعتبار ابعاد و  .5 جدول

 CVRضریب   هامؤلفه  ابعاد

  بعد ساختاري

)92/0( 

  /.94  کارآفرینانه انداز چشم

  /.90  حمایتی ساختار

  /.88  پژوهشی نظام

  بعد فرایندي

)96/0(  

  /.89  کارآفرینانه رهبري

  /.95  سازي تجاري فرآیند

  بعد رفتاري

)94/0(  

  /.89  ارتباطی و سازي شبکه قابلیت

  /.91  نوآوري فرهنگ

  ايبعد توسعه

)93/0(  

  /.92  کارآفرینانه هايشایستگی

  /.93  درسی ریزي برنامه

  /.89  یادگیري-فرایند یاددهی
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  گیرينتیجه و بحث

کارآفرینی دانشگاهی در ، هاي سازمانیدر پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد قابلیت

اي شناسایی و تدوین شد. بعد رفتاري و توسعه، فرآیندي، چهار بعد ساختاري

ساختار حمایتی و نظام ، چشم انداز کارآفرینانه ساختاري کارآفرینی دانشگاهی شامل:

پژوهشی؛ بعد فرایندي کارآفرینی دانشگاهی شامل: رهبري کارآفرینانه و فرایند 

اي و سازي؛ بعد رفتاري کارآفرینی دانشگاهی شامل: قابلیت ارتباطی و شبکهجاريت

، هاي کارآفرینانهاي کارآفرینی دانشگاهی شامل: شایستگیفرهنگ نوآوراي؛ بعد توسعه

. در تحلیل نتایج بدست آمده در باشدمییادگیري -ریزي درسی و فرایند یاددهیبرنامه

بعد  4توان چنین گفت: در پژوهش حاضر نجام شده میهاي امقایسه با سایر پژوهش

اي بدست آمده است که بعد ساختاري در پژوهش رفتاري و توسعه، فرایندي، ساختاري

 یداللهی، )1388( همکارانزاده و شریف، )1395( مصطفاییمحجوب و ، پورشریعت

دس و ، )1990( گینزبرگگاث و ، )1389( حسینی، )1390( فردزالی و باقري، فارسی

، )2008( روچهیستریج و ، کرنی، )2005( جونز، )2004آیرلند (، )1996( المپکین

) نیز بدست آمده است و از این حیث نتیجه بدست آمده 2009( کوراتکوکوین و 

ها بوده است. بعد فرایندي بدست آمده در پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهش

شاکر ، )1391( غفارينصراصفهانی و ، )1389( حسینی، )1388( همکارانزاده و شریف

) نیز تکرار شده است و نتیجه پژوهش با سایر 1990( گینزبرگگاث و ، )1993( زهرا

سومین بعد بدست آمده در پژوهش بعد رفتاري است که  .باشدمیها همسو پژوهش

پور تقی، )1388( همکارانزاده و این بعد نیز در چند پژوهش دیگر از جمله شریف

هاي ) و سازمان همکاري2010( اوربانوگویررو و ، )1385( مراديیر و حسنظه

) بدست آمده و پشتوانه نظري و تجربی پژوهش حاضر شده 2012( توسعهاقتصادي و 

اي نقطه قوت این پژوهش است که در سایر است. بعد چهارم تحت عنوان بعد توسعه

اي نشان دهنده این د توسعهها به عنوان یک بعد مجزا ذکر نشده است. بعپژوهش

بایست بطور مستمر توسعه را دنبال کند و موضوع است که کارآفرینی دانشگاهی می

  هاي توسعه دهنده باشد.این نیازمند بکارگیري و توجه به ویژگی

باشد می مؤلفه 10هاي بدست آمده در این پژوهش که تعداد اما در خصوص مولفه

بدست آمده در این پژوهش با همین عناوین یا  هايفهمؤلتوان چنین تحلیل کرد: می
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ها نیز بدست آمده است که تنها تفاوت آنها با پژوهش عناوین مشابه در سایر پژوهش

هاي در ذیل ابعاد جدید است و طبقه بندي مولفه مؤلفههاي ذیل هر حاضر در شاخص

 مؤلفهبوده است.  نیمه ساختاریافته و فن دلفی در این پژوهش هايمصاحبهکه حاصل 

ساختار حمایتی و نظام پژوهشی در این پژوهش در ذیل بعد ، چشم انداز کارآفرینانه

، )1390( همکارانفارسی و یداللهی، )1389( حسینیساختاري و همسو با پژوهش 

. اما ساختار باشدمی) 1395پورشریعت و همکاران (، )1388( همکارانزاده و شریف

) در ذیل بعد عوامل سازمانی قرار گرفته 1394( پورو تاج  حمایتی در پژوهش ضیاء

انداز کارآفرینانه در این پژوهش در ذیل بعد ساختاري و ناهمسو با چشم مؤلفهاست. 

رهبري کارآفرینانه و فرایند  مؤلفهباشد. ) می1388( همکارانپژوهش شریف زاده و 

زاده و و با پژوهش شریفسازي در این پژوهش در ذیل بعد فرایندي و همستجاري

) که در ذیل بعد ساختاري 1389( حسینیباشد ولی با پژوهش ) می1388( همکاران

) که در ذیل عوامل درونی قرار گرفته 1385( ظهیرقرار گرفته است و پژوهش تقی پور 

رهبري کارآفرینانه در این پژوهش در ذیل بعد فرایندي و  مؤلفهاست ناهمسو است. 

 ظهیرتقی پور ، )1388( همکارانشریف زاده و ، )1389( حسینیش همسو با پژوه

سازي و فرهنگ نوآوري در این قابلیت ارتباطی و شبکه مؤلفه. باشدمی) 1385(

) 1388( همکارانزاده و پژوهش در ذیل بعد رفتاري و همسو با پژوهش شریف

) ذیل بعد 1389( حسینیسازي در پژوهش قابلیت ارتباطی و شبکه مؤلفهباشد. اما می

و ناهمسو با نتایج  اندگرفتهتجاري سازي ذیل بعد فرایندي قرار  مؤلفهساختاري و 

ریزي درسی و فرایند برنامه، هاي کارآفرینانهشایستگی مؤلفه. باشدمیپژوهش حاضر 

اي ارائه شده است. در پژوهش یادگیري در این پژوهش ذیل بعد توسعه-یاددهی

برنامه ریزي  مؤلفه، هاي کارآفرینانه ذیل بعد ساختاريشایستگی مؤلفه) 1389(حسینی

  اند.یادگیري ذیل بعد فرایندي ارائه شده-درسی و فرایند یاددهی

هاي الگوي کارآفرینی و شاخص مؤلفه، گفت شناسایی ابعاد توانمیدر نهایت 

ی دارد از ها به عوامل مختلفی بستگها و شاخصدانشگاهی و جایگاه قرار گرفتن مولفه

و همچنین  گیرندمیها مورد نظرسنجی قرار جمله زمان و جامعه هدفی که در مصاحبه

ها. تجزیه و تحلیل نظرات آنها بر اساس امتیازات ارائه شده به هر یک از ابعاد و مولفه

هاي شناسایی شده به لحاظ تئوریک و عملیاتی در هر پژوهشی نسبت لذا ابعاد و مولفه
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ها با حداقل تفاوتهایی روبرو هست که ناشی از توسعه الگوها در شبه سایر پژوه

ي کارآفرین هادانشگاههاي یکی از مهمترین ویژگی .باشدمیهاي جدیدتر پژوهش

. این مهم در توسعه کارآفرینی باشدمیتوسعه تجاري سازي تحقیقات دانشگاهی 

 ترینمهمي سازي به عنوان دارد. تا جایی که از تجار مؤثردانشگاهی نقشی بی بدیل و 

شود. نظام دانشگاهی به منظور اي) یاد میدانشگاه کارآفرین (فنی و حرفه مأموریت

هاي پارك، سازي باید واحدهاي نوین دانشگاهی از قبیل: مراکز رشدتوسعه تجاري

علمی و تحقیقاتی و دفاتر انتقال فناوري را ایجاد کند. همچنین با تدوین و حمایت از 

سازد. از طرفی پردازي و اختراع را فراهم مینین مالکیت فکري زمینه الزم براي ایدهقوا

هاي انشعابی و کسب وکارهاي دانش محور هاي الزم در راستاي ایجاد شرکتحمایت

اصلی  مأموریتاي که را فراهم نماید. تحقق دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی و حرفه

رنامه ریزي و توجه و شناخت کامل به اهداف درون و برون نیازمند ب، این دانشگاه است

سازمانی است. بر اساس نتایج بدست آمده به مسئوالن و تصمیم گیرندگان حوزه 

. در شودمیاي پیشنهادات کاربردي و نظري زیر ارائه کارآفرینی در دانشگاه فنی و حرفه

هاي احصاء شده از پژوهش ها و شاخصمولفه، ابعاد-1: شودمیبعد کاربردي پیشنهاد 

ها قرار گیرد تا حرکت حاضر در قالب یک دفترچه در اختیار روساي گروه و دانشکده

اي تحت کمیته شودمیپیشنهاد -2خود را از برنامه روزي به برنامه ریزي تبیین کنند. 

، و ابعاد تأسیساي در هر گروه آموزشی عنوان کیفی سازي مراکز دانشگاه فنی و حرفه

هاي مذکور هر شش ماه یکبار مورد پاالیش قرار گیرد و به روز ها و شاخصلفهمو

هاي عملکردي که در قالب یک پایگاه اطالعاتی از شاخص شودمیپیشنهاد -3گردد. 

نظرات خبرگان این حوزه از طریق  ايحرفهها هاي فنی و ها و آموزشکدهدانشکده

کلیه سلسه مراتب -4م صورت گیرد.سیستم مجازي دریافت و اصالح و بهبود مداو

ها و رئیس روساي دانشکده، هااي اعم از مدیران گروهمدیران دانشگاه فنی و حرفه

  دانشگاه به مبناي نظري کارآفرینی دانشگاهی توجیح شوند.

  هاپیشنهاد

کارآفرینان  با طراحی رویکردهاي مشارکتی و با مشارکت کارآفرینان به ویژه) 1

  جویان فرایند آموزش و یادگیري کارآفرینانه را توسعه دهند. دانشگاهی و دانش
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در بخش حمایت از  ايحرفهشود مقررات الزم در دانشگاه فنی و ) پیشنهاد می2

) دانشگاه باید عالوه بر 3دانشجویان و دانش آموختگان و اساتید تعریف و مدون شود. 

هاي جدید ن سرفصلها و دروس مرتبط با رشته نسبت به تدویبازنگري سرفصل

 هايطرحاي از ) مطلوب است مدیران ارشد دانشگاه فنی و حرفه4آموزشی اقدام کند. 

) الزم 5الزم براي توسعه فرهنگ نوآوري و تقویت فرهنگ کارآفرینانه استفاده نمایند. 

اعضا هیات ( آموزشیهاي آموزشی مناسب توانمندسازي کادر و برنامه هادورهاست 

اي بر ) نظام پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه6ین) طراحی و اجرا گردد. علمی و مدرس

ها و نیازهاي جامعه و صنعت طراحی و تعریف شود. در این راستا مبناي اولویت

هاي دانشجویی متناسب با نیازهاي جامعه وصنعت و متقاضیان خدمت هدایت پژوهش

اي نیازمند فنی و حرفه دانشگاه، ) در راستاي توسعه ارتباط با صنعت7مهم است. 

باشد. در این راستا توسعه و افزایش مراکز اي میاي و شبکهگسترش ساختارهاي واسطه

در توسعه  تواندمی ايحرفهپارك علم و فناوري ویژه دانشگاه فنی و  تأسیسرشد و 

باشد. براي تحقق این کارکردها نظام دانشگاهی ضمن  مؤثرکارآفرینانه  هايفعالیت

باید ساختارهاي حمایتی الزم را ، مرتبط هايمکانیسمو شفاف سازي قوانین و  تدوین

صنعتی و  هايویژگی) متناسب با ساختار دانش و نیازهاي جامعه و 8طراحی کند. 

طراحی و اجرا  ايرشتهمیان  هايدورهاقتصادي و اجتماعی و فرهنگی محیط دانشگاهی 

ارکت کادر آمورشی توانمند کارآفرینی هاي مدیریتی با مش) تشکیل هسته9گردد. 

) نسبت 10بسترهاي الزم جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی را فراهم نمایند.  تواندمی

به بازنگري و تدوین استراتژي سازمانی دانشگاه پس از اجرایی نمودن پیشنهادات فوق 

  ایند. هاي منحصر به فرد دانشگاه اقدام نمو بررسی کامل محیط بیرونی و قابلیت

(جامعه  1404انداز ایران اي در راستاي چشمانداز نظام دانشگاه فنی و حرفه) چشم11

  توسعه کارآفرینی بازنمایی شود. مأموریتدانایی محور) و با تاکید بر 
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