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با  دانشگاهی  کارکردهای  میان  ناهماهنگی  و  صنعت  از  ایران  دانشگاهی  نظام  گسست  امروزه،  چکیده: 
کمبود منابع مالی از سوی دیگر، نظام دانشگاهی را با چالش  های فراوانی  نیازهای جامعه بیرونی از یک سو و 
کشور را در  که انفصال نظام دانشگاهی از صنعت عالوه بر هدر رفتن منابع، عقب ماندگی  کرده است  مواجه 
کارآفرین در دانشگاه  دستیابی به توسعه نیز در پی دارد. از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگوی دانشگاه 
کتشافی و تحلیل محتوای مقاالت انجام شده در قلمرو  کیفی ا تهران بود. در بخش روش  شناسی از روش 
کارآفرین استفاده شد. در بخش نخست با به  کارگیری روش نمونه  گیری هدفمند و مصاحبه نیمه  دانشگاه 
کارآفرینی دانشگاه تهران و چهار نفر از مدیران  ساختاریافته با هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده 
گرفت. در بخش تحلیل محتوا  شرکت  های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مصاحبه صورت 
کارآفرین پس از جست  وجو در بازه  های زمانی1385-1397  نیز مقاالت داخلی و خارجی در قلمرو دانشگاه 
و   Google Scholar،Sciencedirect،Sage ،نورمگز انسانی،  پایگاه های اطالعاتی مگیران،  و 2015-1998 در 
از  پس  که  یافت  راه  نهایی  تحلیل  به  مقاله   30 مجموع،  در  مقاالت  سرند  از  پس  که  شدند  انتخاب   Eric
 184 مجموع،  در  پژوهش  یافته  های  اساس  بر  شدند.  طبقه  بندی  و  تلخیص  آنها  اصلی  مفاهیم  خوانش 
کارآفرین 11 مقوله محوری، 30 زیرمقوله و 88 مفهوم،  مفهوم استخراج شدند؛ در بخش مؤلفه  های دانشگاه 
کارآفرین 4 مقوله محوری، 12 زیرمقوله و 31 مفهوم استخراج و دسته بندی  در بخش عوامل مؤثر بر دانشگاه 

کشیده شدند. و سپس، در قالب مدل شماتیک به تصویر 
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مقدمه� 1
آنهـا  نقش  آفرینـی  و  شـده  دگرگـون  عالـی  آمـوزش  مؤسسـات  و  دانشـگاه  ها  کارکردهـای  اخیـر،  سـال  های  در 
یافتـه  افزایـش  گـون  گونا زیسـت  بوم  های  اجتماعـی  تغییـرات  در  اقتصـادی  توسـعه  و  رشـد  موتـور  به  عنـوان 
اسـت )Sánchez-Barrioluengo & Benneworth, 2018; Peer & Penker, 2016(. از نظـر دیرینه  شناسـی 
عاجـی  ج  بـر مفهـوم  از  و  کـرده  تغییـر  مختلـف  انحـای  بـه  دانشـگاهی  نظام  هـای  عملکـرد  زمـان  گـذر  بـا  نیـز 
اسـت تبدیـل شـده  اقتصـادی در جامعـه  اجتماعـی-  توسـعه  بـرای  نهـاد مشـارکتی  یـک  بـه  و  ج   خـود خـار
)Dalmarco et al., 2018; Guenther & Wagner, 2008(. با نگاهی به نسل  های دانشگاهی، دانشگاه  های 
نسـل اول آموزش  محـور و مبتنـی بـر تربیـت نیـروی انسـانی بودنـد )Aghighi & Salimi, 2009(. در ادامـه بـر 
اسـاس پویایـی درونـی و آثـار بیرونـی در سـاختارهای دانشـگاهی و علمـی، انقـالب دیگـری بـه وقـوع پیوسـت. 
که به دنبال آن دانشگاه  های پژوهش  محور  کشور آلمان روی داد  این انقالب دانشگاهی در اواخر قرن 19 در 
)همبولتی( به  عنوان نسل دوم دانشگاه  ها معرفی شدند. این دانشگاه  ها با انجام دادن پژوهش  های خاص 
.)Azizi & Shafizadeh, 2013( تا حدودی به تحقق و برآورده ساختن نیازها و توسعه صنعتی کمک می  کردند 
کمتـر بـا  بـا وجـود ایـن، ایـن دو نسـل دانشـگاهی بیشـتر بـا ارائـه دانـش و اجـرای پژوهـش سـروکار داشـتند و 
صنعـت مرتبـط بودنـد )Gibb & Haskins, 2014(. لـذا، موجبـات شـکل  گیری نسـل جدیـدی از دانشـگاه  ها 
کـه عـالوه بـر حفـظ  کارآفریـن نامگـذاری شـدند و مأموریـت یافتنـد  کـه دانشـگاه نسـل سـوم یـا  فراهـم شـد 
انجـام  نیـز  نویـن  ارزش  آفرینـی  و پژوهـش(، در جامعـه  )آمـوزش  گذشـته دانشـگاهی  سـنت  های نسـل  های 
کّمـی ایجـاد شـده در الگوهـای مالـی دانشـگاه  ها )کاسـتی  ها و فشـارهای مالـی بـر  کـه تغییـرات  دهنـد، چـرا 
کیفـی در نوآوری  های سـازمانی آنها در قلمرو آمـوزش و پژوهش  دانشـگاه  ها( سـبب بـه وجـود آمـدن تغییـرات 
کارآفرینـی را در جوامـع مختلـف در پـی داشـت )Etzkowitz, 2016(. بنابرایـن، در  کـه عمـاًل رشـد  شـده بـود 
کارکـردی  کـه دنبالـه  رو ایده  هـای جدیـد باشـند و از شـیوه  های  کنونـی از دانشـگاه  ها انتظـار مـی  رود  شـرایط 
.)Ratten, 2017; Etzkowitz, 2014( فعلی خود فراتر بروند و دورنمایی به روندهای آینده نیز داشته باشند 
کارآفرینـی را در  کـه دانشـگاه  های بـزرگ جهـان آمـوزش و توسـعه  اهمیـت ایـن مسـئله موجـب شـده اسـت 
کار خـود قـرار دهنـد. بهتریـن دلیـل ایـن امـر خالصـه اعالمیـه جهانـی درباره آموزش دانشـگاهی اسـت  دسـتور 
کارآفرینـی در  کتبـر 1998 زیـر نظـر یونسـکو در شـهر پاریـس صـادر شـد و توسـعه مهارت  هـا و ابتکارهـای  کـه در ا

.)Dizaji & Zeini, 2018( گرفـت زمـره دل  نگرانی  هـای دانشـگاهی مـد نظـر قـرار 
همواره این پرسش اساسی در میان دانشوران و کنشگران علمی مطرح بوده است که آیا کارآفرینی دانشگاه با 
 مأموریت  های سه  گانه دانشگاه )آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی( همخوانی دارد یا خیر )Keykha, 2018(؟
)Küttim, et al. & Kiis, 2010; Martin et al., 2013( ایـن پرسـش موجـب شـکل  گیری دیدگاه  هـای موافـق 
کارآفرینـی  کـه  می  دهـد  نشـان  تجربـی  شـواهد  اسـت.  شـده  زمینـه  ایـن  در   )Lorz, 2011( مخالـف  و 
افزایـش  فقـر،  کاهـش  عدالـت،  توسـعه  اشـتغالزایی،  رقابـت،  افزایـش  اقتصـادی،  توسـعه  و  رشـد  در 
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Divsalar & Bo- دارد  مؤثـری  نقـش  عمومـی  بخـش  و  دولـت  جامعـه،  مشـکالت  حـل  و  ملـی  )درآمـد 
و  تحـوالت  بـا  همـگام  زمـان،  بسـتر  در  نیـز  دانشـگاه  ها  مأموریـت  اسـاس،  ایـن  بـر   .)zorgi, 2012

شـده  تحـول  دچـار  جوامـع،  اقتضایـی  نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  هـدف  به  منظـور  و  جهانـی  دگرگونی  هـای 
.)Rezaee & Pazhouhan, 2019( اسـت  حرکـت  حـال  در  کارآفرینانـه  ابرانـگاره  در  مشـارکت  سـوی  بـه   و 
دانشـگاه در ایـن نـگاه بـا توجـه بـه هماهنگـی سـریع آن بـا تغییـرات محیطـی، تمایـز آشـکار در نحـوه مدیریـت 
کارآفرینـی در تمـام  آن بـا دانشـگاه  های سـنتی، انجـام دادن فعالیت  هـای جدیـد بـر اسـاس توسـعه فرهنـگ 
سـطوح دانشـگاه، مشـارکت در توسـعه اقتصـادی بـا سـرمایه  گذاری یـا تجاری  سـازی دانـش و فنـاوری و ایجـاد 
کاهش دهنده مفاسـد اجتماعی و غیره شـناخته می  شـود  شـغل، به  عنـوان افزایـش دهنـده سـطح رفـاه و نیـز 
کارآفریـن بـا طراحـی  )Mortezaei Salehi & Niyazazari, 2018(. از ایـن رو، ضـرورت اینکـه دانشـگاه  های 
کارآفریـن، دانشـجویان را بـرای شـرایط متغیـر و پیچیـده  کارآفرینـی و ایجـاد تفکـر خـالق و  دوره  هـای آمـوزش 
کارآفرین به رشد و توسعه  کنند، احساس می  شود. به  طوری  که برخی معتقدند ترویج دانشگاه  جهانی آماده 
کشـور در عرصه جهانی، عامل مهمی برای موفقیت در بازارهای پیش  بینی  نوآورانه اقتصاد در آموزش عالی 
کارآفرینـان موفـق، اسـتقالل داخلـی دانشـکده  ها  ناپذیـر جهانـی، تبدیـل دانش  آموختـگان آمـوزش دیـده بـه 
.)Ghoraishikhorasgani et al., 2019( و واحدهـا و انعطاف  پذیـری و همـکاری بـا صنعـت منجـر می  شـود 
کارآفریـن فراتـر از دسـتیابی بـه مأموریـت اجتماعـی بایـد قـدرت اقتصـادی خـود را بـا اسـتفاده از  لـذا، دانشـگاه 
کارآفریـن دارا بـودن نظـام مناسـبی از روابـط  گـی مهـم دانشـگاه  کنـد. ویژ منابـع و مالحظـات بیرونـی تقویـت 
گروه  هـا، سـایر دانشـگاه  ها،  بـا محیـط اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه اسـت. محیـط دانشـگاه شـامل افـراد، 
آمـوزش  مؤسسـات  بـا  را  پیوندهـا  انـواع  کـه  اسـت  بازارهایـی  و  اجرایـی  مؤسسـات  اجتماعـی،  مؤسسـات 
کنـون فـراز  عالـی دارنـد )Hosseini, at al, 2018(. بـا وجـود ایـن، آمـوزش عالـی ایـران از ابتـدای تأسـیس تـا 
و فرودهایـی داشـته اسـت و بـا چالش  هـای زیـادی نظیـر چالـش سـنت و تجـدد، سیاسـت  زدگی در سـاختار 
کیفیـت آمـوزش،  مدیریـت و تصمیم  گیـری، توده  گرایـی و افزایـش تقاضـا، نبـود اسـتقالل دانشـگاهی، افـت 
آمـوزش  کـه نظـام  نـرم می  کنـد. چـرا  بیـکار دسـت و پنجـه  انباشـت دانش  آموختـگان  کمبـود منابـع مالـی و 
عالـی ایـران ابتـدا بـا تأسـی از الگـوی ناپلئونـی و در جهـت اهـداف حکومتـی و خدمتگـذاری بـه دیوان  سـاالری 
کارویـژه پژوهشـی را نیـز در  کـرد و رفته  رفتـه بـا تأسـیس معاونـت پژوهشـی در دهـه 1370،  دولتـی آغـاز بـه  کار 
خ  کارآفرینـی دانشـگاه )نسـل سـوم( آغـاز شـد. امـا آنچـه در عمل ر گرفـت و از اوایـل دهـه 1380 نیـز مـوج  پیـش 
کـه از همـان ابتـدا ارتباطـی چندانـی بیـن  داده اسـت، نظـام آمـوزش عالـی نامنسـجم و چنـد الگویـی اسـت 
کشـور وجـود نداشـت و عمـاًل خروجی  هـای دانشـگاه در خدمـت چرخـه  نظـام دانشـگاهی و نظـام اقتصـادی 
کنـون بـا حجـم وسـیعی از دانش  آموختـگان بیـکار دانشـگاهی مواجـه  کـه ا اقتصـادی قـرار نمی  گرفتنـد، چـرا 
کادمیک و دوری از صنعت و جامعه،  هسـتیم. لذا، دانشـگاه  ها با توجه به مشـکالت تشـریح شـده و انزوای آ
کارآفرینی هسـتند. بنابراین،  کارویژه  های خود و حرکت به سـمت  به ناچار نیازمند بازاندیشـی در سـاختار و 



کیفی )مورد پژوهی: دانشگاه تهران( کارآفرین: رویکرد  54 طراحی الگوی دانشگاه 

کارآفریـن از رهگـذر شناسـایی مؤلفه  هـا و عوامـل مؤثـر بـر  در ایـن پژوهـش هـدف طراحـی الگـوی دانشـگاه 
کشـور بـود.  کارآفریـن در نظـام آمـوزش عالـی  دانشـگاه 

مروری بر مبانی نظری� 2
و  ــت  ــ ــ اس مـــبـــهـــم  و  ــوع  ــنـ ــتـ مـ ادبـــــیـــــات دانـــشـــگـــاهـــی  کــــارآفــــریــــن در  ــاه  ــ ــگ ــ ــش ــ مــــفــــهــــوم  پــــردازی دان
ــشــگــاهــیــان تــبــدیــل شــــده اســت  ســـال  هـــاســـت بـــه مــحــلــی بــــرای بــحــث و جــــدل در مــیــان جــامــعــه دان
که تعریف واحد و همگرایی  )Aranha & Garcia, 2014; Kirby et al., 2011(. برخی از پژوهشگران معتقدند 
.)Fayolle & Gailly, 2008( کارآفرین وجود ندارد و دارای ساختاری پیچیده و چندبعدی است  از دانشگاه 
دارد بستگی  علمی  دانـــشـــوران  گفتمان  و  مطالعه  زمینه  بــه  اصــطــالحــی  و  معنایی  تــفــاوت  هــای   ایــن 
ــاه  ــگـ دانـــشـ اصــــطــــالح  ــالرک  ــ ــ کـ ــورن  ــ ــ بـ کــــه  زمــــانــــی   1998 ســـــال  از   .)Blenker et al., 2008(
کـــردنـــد ــالح اســـتـــفـــاده  ــطــ ــن اصــ ــ ایـ از  نـــیـــز  ــر  ــگـ پـــژوهـــشـــگـــر دیـ کــــــرد، چـــنـــدیـــن  ــن را مـــعـــرفـــی  ــ ــری ــ ــارآف ــ  ک
.)Röpke, 1998; Sporn, 2001; Etzkowitz, 2003; Kirby, 2006; Rothaermel et al., 2007( 
کــرده  انــد پیشنهاد  را  ســوم  نسل  دانــشــگــاه  مانند  جایگزینی  اصــطــالح  دیــگــری  پــژوهــشــگــران  آنــکــه   حــال 
کارآفرین  پنج عنصر دانشگاه  از دهه 1990  از مطالعات خود  کالرک در طیف وسیعی   .)Wissema, 2009(
می  شود استناد  آنها  بــه  کــارآفــریــن  دانــشــگــاه  ادبــیــات  مرجع  بــه  عــنــوان  امـــروز  بــه  تــا  کــه  کــرد  شناسایی   را 
محیط  گسترش   .1 از:  عبارت  اند   )Clark, 1998( کالرک  نظر  مد  عناصر   .)Bratianu & Stanciu, 2010(
برنامه  های  ویــژه،  تولیدات  صنعت،  با  مشترک  سرمایه  گذاری  تحقیقات،  انتقال  کز  مرا شامل  پیرامون1 
آموزشی و ارائه آموزش مناسب برای شرکای صنعت و غیره؛ 2. تأمین منابع مالی متنوع برای دستیابی به 
درآمدهای جایگزین از طریق ادارات دولتی محلی، منطقه  ای و بین  المللی، سازمان  های غیردولتی، درآمد 
خدمات دانشجویی و پلتفرم  های جایگزین مانند آموزش الکترونیکی، سمپوزیوم  ها و رویدادهای شبکه  ای؛ 
 .4 مسئولیت  پذیر؛  و  حرفه  ای  مستقل،  تصمیم  گیری،  قدرت  با  شده  تقویت  اصلی  هسته  شکل  گیری   .3
کار علمی هدفمند، نوآورانه و مشوق  که در آن  کننده مرکزی و حیاتی در دانشگاه  ایجاد منطقه تحریک 
می  شوند؛  حمایت  و  پیگیری  آنها  اهمیت  به  توجه  با  مشترک  پروژه  های  و  می  شود  شناخته  رسمیت  به 
شیوه  های  و  اصــول  بــاورهــا،  از  قــوی  مجموعه  ای  پشتوانه  به  که  یکپارچه  کارآفرینی  فرهنگ  ایجاد   .5
)Röpke, 1998( روپکه  کارآفرین،  دانشگاه  از  شده  بیان  تعریفی  گزاره  های  در  باشند.  شده  بیان   سازگار 
گی داشته باشد: 1. دانشگاه از نظر ساختار و فرهنگ سازمانی  کارآفرین باید سه ویژ که دانشگاه  معتقد است 
همانند سازمان  های کارآفرین باشد؛ 2. اعضای دانشگاه همانند افراد کارآفرین عمل کنند؛ 3. بین دانشگاه و 
)Kirby, 2006( کاربی  محیط پیوند قوی وجود داشته و ارتباط ساختاری بین دانشگاه و جامعه برقرار باشد. 

1- Expanded Developmental Periphery
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و  نــوآوری، تشخیص  در  و  دارند  قرار  فرهنگ  آفرینی  کارآفرین در هسته  که دانشگاه  های  باور است  این  بر 
گروه  های مختلف، خطرپذیری و پاسخگویی به چالش  ها از توانایی ویژه  ای  کار تیمی در  ایجاد فرصت  ها، 
تجاری  سازی  اســاس  بر  را  کارآفرین  دانشگاه   )Jacob, at al., 2003( همکاران  و  کوب  جا بــرخــوردارنــد. 
کسب  یا  مجوز  صدور  اختراعات،  )ثبت  کاالیی  سازی  و  توسعه(  فعالیت  های  و  مشاوره  ای  خدمات  )ارائــه 
معتقد   )Etzkowitz, 2003( اتزکوییز  می  کنند.  مفهوم  پردازی  دانشجویان(  طرف  از  شده  ایجاد  کارهای  و 
اختراع،  ثبت  رهگذر  از  متنوعی  و  جدید  درآمدی  منابع  که  است  دانشگاهی  کارآفرین  دانشگاه  که  است 
 Fayolle & Redford,( ردفــورد  و  فایول  دارد.  شرکت  ها  با  مشارکت  و  جامعه  با  پژوهشی  قــراردادهــای 
که تالش می  کند تا مأموریت  هایش )آموزش، پژوهش و  کارآفرین را مرکز رشدی می  دانند  2014( دانشگاه 

کند تا در آن جامعه دانشگاهی  کافی ایجاد  کارآفرینانه( را به  طور همزمان انجام دهد و فضای  فعالیت  های 
ح  که می  تواند به سرمایه  گذاری  های جدید تبدیل شود، مطر بتوانند دیدگاه  ها و نظریه  های خالقانه  ای را 
کارهای جدید از سوی  کسب و  کارآفرین را به معنای ایجاد  کریسمن )Chrisman, 2015( دانشگاه  کنند. 
کرده است. اتزکوییز )Etzkowitz, 2017( دانشگاه  اعضای هیئت علمی، دانشجویان و تکنسین  ها توصیف 
فعالیت  های  در  دانش  آموختگان  و  پژوهشگران  از  حمایت  کنار  در  پژوهش  و  آمــوزش  حــوزه  را  کارآفرین 
کز تحقیق و توسعه، شرکت  ها، علم و پارک  های فناوری، دولت  ها و مؤسسات  کارآفرینی در پیوند قوی با مرا
کارآفرین حول دو محور اصلی؛ یعنی منابع فیزیکی  که منابع دانشگاه  گفتنی است  مفهوم  پردازی می  کند. 
کزی برای انتقال فناوری و انتشار یافته  های علمی و  کنترل دارایی  های فیزیکی دانشگاه، ایجاد مرا شامل 
کارآفرینانه میان مدیران،  کنترل دارایی  های غیرفیزیکی دانشگاه، وجود روحیه  منابع غیر فیزیکی شامل 
کارآفرینانه  استادان و دانشجویان، توانمندی رهبری دانشگاه در تدوین و به  کارگیری چشم  انداز راهبردی 
کارآفرین  و فرهنگ سازمانی است )Zakery, at al., 2019(. اهمیت پرداختن به قلمرو موضوعی دانشگاه 
نوآوری  و  رشد  موجب  مهارت  ها  و  دانش  اصلی  منبع  به  عنوان  دانشگاه  ها  امــروزه،  که  است  دلیل  بدین 
رسالت  بر  تکیه  با  دانشگاه  ها  که  مــی  رود  انتظار  لذا،   .)Kruss et al., 2016( می  شوند  جوامع  اقتصاد  در 
در  را  شده  ایجاد  قابلیت  های  از  بهره  برداری  و  کردن  کاربردی  مسیر  پژوهش  و  آموزش  یعنی  خود؛  اصلی 
دانشگاه،  مستمر  ارتباط  و  سازند  هموار  دانش  بنیان  کارهای  و  کسب  ایجاد  طریق  از  دانش  آموختگان 
 .)Kiakejori et al., 2012( زمینه  ها عینیت بخشند  را در همه  صنعت، دولت و سایر بخش  های جامعه 
که مؤسسات  یقینًا تحقق یافتن چنین رسالت  هایی به ایجاد تغییرات در عناصر آموزش عالی نیاز دارد، چرا 
آموزش عالی از قبیل دانشگاه  ها از خرده  نظام  های بسیار مهم جامعه محسوب می  شوند و در توسعه پایدار و 
همه  جانبه نقش حیاتی و مهمی را ایفا می  کنند و البته، ایفای این نقش منوط به شرایط متعددی از جمله 
.)Shojaei, Arefi et al., 2019( داشتن عناصر و درون  داده  های مناسب و سازگار با تحوالت و نیازهاست 
روش  هــای  خصوص  در  دانشگاه  ها  دانــش،  بر  مبتنی  اقتصاد  یعنی  اقتصاد؛  جدید  پارادایم  در  بنابراین، 
و  اجتماعی  توسعه  در  ــوآورانــه  ن فعالیت  های  وضعیت  بهبود  و  جدید  فــنــاوری  هــای  انتقال  و  شناخت 



کیفی )مورد پژوهی: دانشگاه تهران( کارآفرین: رویکرد  56 طراحی الگوی دانشگاه 

دارنــد عهده  بــر  را  کلیدی  نقش  آفرینی  پــژوهــش  و  آمـــوزش  مــأمــوریــت  هــای  رهــگــذر  از  جــوامــع   اقــتــصــادی 
 Centobelli et al., 2019; Herrera et al., 2016; Guerrero, at al., 2016 a; Guerrero et al., 2016 b;(
که در این رویکرد عالوه بر ایجاد فرصت مشارکت در  Etzkowitz & Leydesdorff, 1995(. پرواضح است 

کسب درآمدهای بالقوه  توسعه اقتصادی برای دانشگاه  ها، آن ها تحت تأثیر نیازهای روزافزون مالی و امکان 
کارآفرینی تحت تأثیر  گرایش بخش دانشگاهی به  کارآفرینانه قرار می  گیرند؛ به سخنی دیگر،  از فعالیت  های 
محرک درونی آن نیز انتظارات اجتماعی ناشی از ظهور نوآوری مبتنی بر دانش است و فعالیت  های کارآفرینی با 
کسب منافع مالی برای استادان و دانشگاه  ها صورت می  گیرد  هدف بهبود عملکرد ملی و ناحیه  ای به همراه 

.)Fakour & Hosseini, 2008, As cited in Miarkolaei & Miarkolaei, 2015(

کارآفرین� 3 مطالعات ناظر بر دانشگاه 
کارآفریـن، یافته  هـای آنهـا در دو بخـش مطالعـات  کاوی ادبیـات پژوهـش در مطالعـات قلمـرو دانشـگاه  بـا وا

ح جـدول 1 دسـته  بندی شـدند. داخلـی و مطالعـات خارجـی بـه شـر

کارآفرین جدول 1: دسته  بندی یافته  های مطالعات ناظر بر دانشگاه 

یافته  هاپژوهشگر/ پژوهشگرانقلمرو مکانی پژوهش

کشور داخل 

Sadeghi, Moharati & 

Khorakian, 2018/ Mousavi, 

SalehiOmran, Farasatkhah 

& Towfighi, 2017/ Fadayi, 

Niazazari & Taghvayi Yzdi, 

2017/ Moghaddasi, Kiyka-

voosi & Kiykavoosi, 2015/ 

Mahdavi Mazdeh, Maedeh, 

Zahedi & Poormesgari, 

2013/ Behzadi, Razavi & 

Hosseini, 2014 

ــه/  کارآفرینان ــای  ــه/ راهبرده کارآفرینان ــه/ فرهنــگ  کارآفرینان ــاختار  س
گرایــش  کارآفرینانــه/ ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت/ تعهــد و  مدیریــت 
کارآفرینــی/ بین  المللــی شــدن/ انعطاف  پذیــری  مدیریــت و رهبــری بــه 
کارآفرینانــه/  ســرمایه  گذاری  و  مالــی  حمایــت  مقــررات/  و  قوانیــن 
حمایت  هــای  صنعــت/  و  دانشــگاه  متعهدانــه  پیمان  هــای 
آموزش  هــای  کارآفرینــی/  رویکــرد  بــا  درســی  برنامــه  فراســازمانی/ 
کارآفرینــی/ انعطاف  پذیری/مکانیــزم انگیزشــی/  رســمی و غیــر رســمی 
پژوهشــی/  همــکاری  روحیــه  یکپارچــه/  دانــش  مدیریــت  نظــام 
آموزشــی  برنامه  هــای  دانشــگاه/  کمیــت  حا و  ســاختار  قوانیــن، 
قوانیــن  دولــت/  قوانیــن  و  سیاســت  ها  کار/  و  کســب  و  کارآفرینــی 
مالکیــت فکــری/ ســاختار آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه/ روش اجــرای 
قوانیــن/ مالحظــات سیاســی/ مدل  هــای ایفــای نقــش دانشــگاهی/ 
کارآفرینــی/ ارتبــاط بــا صنعــت و نهادهــای  نگــرش دانشــگاهیان بــه 
ــت  ــای هیئ ــنایی اعض ــزات/ آش ــات و تجهی ــی/ امکان ــاری و مدیریت تج
دوره  هــای  و  کارآفرینــی  آموزشــی  دوره  هــای  کارآفرینــی/  بــا  علمــی 
نشــریات  آن/  ارائــه  نحــوه  و  دانشــگاهی  دروس  محتــوای  مرتبــط/ 
و  کارآفرینــی  ترویجــی  و  علمــی  همایش  هــای  کارآفرینــی/  بــا  مرتبــط 
دانش  آموختــگان/  دانش  آموختگان/کیفیــت  جامعــه  فعالیت  هــای 
انتشــار یافته  هــای علمــی/ جــذب منابــع مالــی/ قراردادهــای تجــاری و 
کار زایشــی/ ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری کســب و  ثبــت اختــراع/ ایجــاد 
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ادامه جدول 1

یافته  هاپژوهشگر/ پژوهشگرانقلمرو مکانی پژوهش

کشور ج از  خار

Dalmarco et al.  , 2018/ 

Gibb, 2012/ Clark, 1998/ 

Sporn, 2001/ Guerrero & 

Urbano, 2010/Etzkowitz, 

2014/ Guerrero et al., 2010/ 

Moroz, Hindle & Anderson, 

2010/ O'shea Allen, Cheva-

lier & Roche, 2005/Aranha 

& Garcia,2014/ Guerrero et 

al., 2011/ Rothaermel et al., 

2007/ Kirby, 2006

و  بیرونــی  لینک  هــای  کارآفرینانــه/  چشــم  انداز  و  دیــدگاه  داشــتن 
زمینــه  ای  فراهم  ســازی  منابــع/  بــه  دانشــگاه  دسترســی  خارجــی/ 
بــرای نــوآوری/ تحقیقــات علمــی/ مأموریــت و اســتراتژی/ روش  هــای 
کارآفرینــی/ همــکاری تجــاری دانشــگاه/ ســاختار حکومــت/  آمــوزش 
کارآفرینــی/ طراحــی ســازمانی/ چندرشــته  ای و  کارکنــان در  توســعه 
میان  رشــته  ای/ محیــط خارجــی/ سیســتم پاداش  دهــی/ اقدامــات 
کارآفرینــی  ــز  ک کارآفرینی)ماننــد پارک  هــای علمــی، مرا ــرای  پشــتیبانی ب
کارآفرینــی/ توجــه بــه منابــع انســانی،  کارکنــان در  و غیــره(/ توســعه 
مالــی، فیزیکــی و تجــاری/ سیاســت  ها و قوانیــن بین  المللــی/ فرهنــگ 
کارآفرینــی/ شــبکه  ها و راهبردهــای همــکاری/  کارآفرینــی/ مدیریــت 
معنــوی/  مالکیــت  حقــوق  ســازمان  دهی/  و  ارتبــاط  پیاده  ســازی 
کیفیــت آمــوزش/ تشــویق و حمایــت مالحظــات فرهنگــی و سیاســی/ 

پرسش  های پژوهش� 4

	zکارآفرین از چه مؤلفه  هایی تشکیل شده است؟ دانشگاه 

	zکارآفرین به چند دسته تقسیم می  شوند؟ عوامل مؤثر بر دانشگاه 

	zکارآفرین به چه صورت است؟ بر اساس مؤلفه  ها و عوامل شناسایی شده طراحی الگوی دانشگاه 

	zح  ریزی شده چگونه انجام شده است؟ اعتباربخشی الگوی طر

روش  شناسی پژوهش� 5
کتشـافی از طریـق  کیفـی ا بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش، ایـن پژوهـش در بخـش نخسـت بـا اسـتفاده از روش 
نمونه  گیـری  طریـق  از  لـذا،  اسـت.  شـده  انجـام  مدیـران  و  صاحبنظـران  بـا  یافتـه  نیمه  سـاختار  مصاحبـه 
کارآفرینـی دانشـگاه تهـران و چهـار نفـر از مدیـران  هدفمنـد بـا هشـت نفـر از اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده 
تـا  نمونه  گیـری  و  شـد  مصاحبـه  بودنـد،  مسـتقر  تهـران  دانشـگاه  فنـاوری  و  علـم  پـارک  در  کـه  شـرکت  هایی 
کـه از مصاحبـه  کـه اشـباع نظـری حاصـل شـد. در ایـن وضعیـت مفاهیـم جدیـدی  کـرد  زمانـی ادامـه پیـدا 
به  دسـت می  آیـد، در طبقه  بنـدی مفاهیـم پیشـین پژوهـش تغییـر ایجـاد نمی  کننـد. در بخـش دوم تحلیـل 
زمانـی  بـازه  دو  در  جسـت  وجو  از  پـس  کارآفریـن  دانشـگاه  قلمـرو  در  خارجـی  و  داخلـی  مقـاالت  محتوایـی، 
 Google Scholar، نورمگـز،  انسـانی،  مگیـران،  اطالعاتـی  پایگاه  هـای  در   )1998-2015( و   )1385-1397(
بـه تحلیـل  از سـرند مقـاالت در مجمـوع، 30 مقالـه  کـه پـس  انتخـاب شـدند   Ericو Sciencedirect، Sage

نهایـی راه یافتنـد و پـس از خوانـش مفاهیـم اصلـی آنهـا تلخیـص و طبقه  بنـدی شـدند. بـرای اعتباربخشـی 
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سـه  بنیـادی  مفروضـات  شـد.  اسـتفاده  سویه  سـازی1  سـه  راهبـرد  از  روایـی  بخـش  در  مـدل  و  یافته  هـا  بـه 
سویه  سـازی را می  تـوان این  گونـه برشـمرد: نخسـت اینکـه سـوگیری ذاتـی هـر یـک از منابـع داده  هـا، محقـق 
کـه همـراه بـا دیگـر داده  هـا، محقق  هـا و روش  هـا اسـتفاده می  شـوند، بـر طـرف خواهـد  و روش  هـای زمانـی 
شـد؛ دوم اینکـه وقتـی سـه سویه  سـازی به  مثابـه یـک راهبـرد پژوهشـی اسـتفاده شـود، دربـاره حقیقـت برخی 
از منابـع  ایـن روش  لـذا، در   .)Madani et al., 2009( ایجـاد می  شـود  یکپارچگـی  از پدیده  هـای اجتماعـی 
متعـدد داده  هـا بـرای ترسـیم نتایـج درخصـوص آنچـه حقیقـت را شـکل می  دهـد، اسـتفاده می  شـود و هـدف 
یـا  گرفتـن یـک روش، یـک مشـاهده  گر  از بـه  کار  کـه ناشـی  بـر سـوگیری  های اصلـی )ذاتـی( اسـت  از آن غلبـه 
بـه  می  توانـد  مطالعـه  یـک  در  متعـدد  رویکردهـای  بـردن  بـه  کار  کـه  چـرا  اسـت.  مطالعـات  در  نظریـه  یـک 
 افزایـش اعتمـاد و اعتبـار اطالعـات منجـر شـود، زیـرا قـدرت یـک روش، ضعـف روش دیگـر را پوشـش می  دهـد
)Tabatabaee et al,. 2015(. بنابرایـن، بـرای پایـش روایـی ایـن پژوهـش نیـز از راهبـرد سـه سویه  سـازی نظریه 
که در آن دیدگاه  های متعدد تفسـیر داده  ها اسـتفاده می  شـود، بهره برده شـده است.  )تئوری( اسـتفاده شـد 
کدگـذاری و مقوله  بنـدی و در نهایـت، از  در ایـن پژوهـش سـه پژوهشـگر بـا دیدگاه  هـای متفـاوت یافته  هـا را 
کردنـد. یکـی دیگـر از روش  هـای  کات و شـباهت  های مشـاهده شـده در یافته  هـا، آن هـا را ارائـه  طریـق اشـترا
کـه  بررسـی روایـی پژوهـش، مطابقـت یافته  هـا بـا واقعیت  هـای موجـود در ادبیـات و پیشـینه پژوهـش اسـت 
کارآفریـن بـود.  بـا توجـه بـه تحلیـل مقـاالت، نتایـج تـا حـدود زیـادی بازتـاب واقعیت  هـای ادبیـات دانشـگاه 
کـه در ایـن روش تأمیـن پایایـی  در دیگـر راهبـرد محاسـبه پایایـی یافته  هـا، تمـام مصاحبه  هـا انتخـاب شـدند 
کدهـای به  دسـت آمـده از هـر  کدگـذاری می  کنـد و پـس از آن  هـر یـک از مصاحبه  هـا را یـک محقـق در دو زمـان 
کدگذاری مشـخص  یـک از مصاحبه  هـا در دو زمـان متفـاوت بـا هـم مقایسـه می  شـوند تـا درجه توافـق بین دو 
کدهـای مشـابه در دو فاصلـه زمانـی بـا عنـوان  کـه در هـر یـک از مصاحبه  هـا  کار از ایـن قـرار اسـت  شـود. نحـوه 
کدهـای نامشـابه بـا عنـوان عـدم توافـق برچسـب می  خورنـد. سـپس، فراوانـی توافق و عـدم توافق در  توافـق و 
کدگذاری در دو زمان متفاوت محاسـبه می  شـود. در این پژوهش مصاحبه  های  فرمول جایگذاری و پایایی 
که در مجموع، 439 مفهوم اسـتخراج شـد. از  کدگذاری شـدند  انتخاب شـده دو بار در فاصله زمانی 14 روزه 
کدگـذاران توافـق وجـود داشـت. لذا، پایایی محاسـبه شـده در ایـن بازآزمون  ایـن میـان، در 184 مفهـوم بیـن 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن میـزان بیـش از 60 درصـد اسـت )Shateri, 2015(، قابلیـت  برابـر بـا 83 درصـد بـود 

کدگـذاری تأییـد می  شـود. اطمینـان 

یافته  ها� 6
بـا  تـا  شـدند  بازخوانـی  مصاحبه  هـا  بـار  چندیـن  مصاحبه  هـا،  پیاده  سـازی  از  پـس  ابتـدا  مرحلـه  ایـن  در 
کارآفریـن احصـا شـود.  کـردن اطالعـات، مفاهیـم مربـوط بـه مؤلفه  هـا و عوامـل مؤثـر بـر دانشـگاه  جـزء جـزء 

1- Triangulation
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کـه برای رعایت  یافته  هـای به  دسـت آمـده از 12 مصاحبـه تحلیـل و در مجمـوع، 184 مفهوم اسـتخراج شـدند 
بـه تفکیـک مصاحبه  هـا خـودداری شـده اسـت. آوردن جـدول مفاهیـم  از  اختصارنویسـی 

	zکارآفرین از چه مؤلفه  هایی تشکیل شده است؟ پرسش 1. دانشگاه 
کـه شناسـایی مؤلفه  هـای دانشـگاه  در مرحلـه دوم رمزگردانـی، بـرای پاسـخگویی بـه پرسـش اول پژوهـش 
کات  کارآفریـن بـود، ابتـدا مفاهیـم احصـا شـده از مصاحبه  هـا از طریـق مقایسـه مـداوم بـا یکدیگـر از نظـر اشـترا
کارآفریـن  و وجـوه افتـراق دسـته  بندی شـدند و سـپس، 30 مقالـه منتخـب تحلیـل و مؤلفه  هـای دانشـگاه 
اسـتخراج شـدند. لـذا، در بخـش تحلیـل مصاحبه  هـا 11 مقولـه محـوری، 30 زیرمقولـه و60 مفهـوم اسـتخراج و 
در بخـش تحلیـل محتـوای مقـاالت 4 مقولـه محـوری، 12 زیرمقولـه و30 مفهـوم احصـا و دسـته  بندی شـدند 

گانـه بیـان شـده  اند. کـه در ادامـه در دو جـدول جدا

کارآفرین جدول 2: تحلیل مصاحبه مؤلفه  های دانشگاه 

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

کارآفرینانه/ تقویت  تغییر برنامه  های آموزشی با نگاه 
نگاه بین رشته  ای در آموزش/ تغییر رشته  های 

کنترل جمعیت دانشجویی دانشگاه درسی / 

کارآفرینانه/ برنامه  ریزی جمعیتی  کاربردی  آموزش 
نیروی انسانی/ بازنگری در رشته  ها/ نگاه بین 

کارآفرینانه رشته  ای/ ارائه رویدادهای 

برنامه  های 
آموزشی 

کارآفرینانه

کارآفرینانه/ تولید  بازنگری در برنامه درسی با رویکرد 
کارآفرینانه/ به  روز رسانی سرفصل  های  محتوای 

قدیمی/ مشارکت اعضای هیئت علمی در تدوین 
کارآفرینی/ تغییر در  دروس/ ارائه واحدهای درسی 
روش  های تدریس/ استفاده از افراد با تجربه بخش 

صنعت در تدریس دانشگاه

بازنگری برنامه درسی/ تمرکززدایی در تدوین برنامه 
درسی

برنامه درسی 
کارآفرینانه

کاربردی/ انجام دادن  انجام دادن پژوهش  های 
پژوهش  های بین رشته  ای/ امکان  سنجی ایده  ها 

ح ایده  های نوآورانه کشور/ طر متناسب با نیاز 

تحقیقات نوآورانه و امکان سنجی اجرای آن/ 
پژوهش های بین رشته ای

پژوهش  های 
نوآورانه

کارآفرینانه/  طراحی استراتژی و مأموریت 
هدفگذاری دقیق و مشخص/ داشتن چشم  انداز 

کارآفرینی دانشگاهی سمت و سوی 

کارآفرینانه/ تعریف اهداف  استراتژی و مأموریت 
کارآفرینانه

چشم  انداز 
کارآفرینانه 

دانشگاه

تخصیص هدفمند بودجه به بخش  های مختلف 
دانشگاه/ جذب بودجه  های پژوهشی جدید/ 

تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه/ استقالل مالی 
دانشگاه

تخصیص بهینه منابع درون دانشگاهی/ تنوع 
بخشی به منابع درون دانشگاه

مالیه درون 
دانشگاهی

افزایش تعامل دانشگاه و صنعت/ ارائه ایده  های 
مطابق با نیاز صنعت/ شبکه  های ارتباطی دانشگاه 

با بازار/ ایجاد دفاتری برای بازیابی در دانشگاه/ 
ارتباط دانشگاه با شرکت  ها و سرمایه  گذاران/ اجماع 

فکری دانشگاه و صنعت

ایجاد شبکه  های ارتباطی در دانشگاه/ استمرار 
تعامل دانشگاه با صنعت

ارتباط با صنعت
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ادامه جدول 3

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

تأمین امکانات جدید مورد نیاز دانشگاه/ تجهیز 
کالس  های درس کتابخانه  ها، آزمایشگاه  ها و 

تأمین منابع و امکانات/ به  روز رسانی امکانات
استقرار امکانات 

و تجهیزات

داشتن خالقیت، نوآوری، خطرپذیری، مواجهه 
کار جمعی، روحیه  با شرایط نامطمئن، روحیه 
ک قرار دادن  پرسشگری، انگیزه داشتن/ مال
کارآفرینی در ارزشیابی استاد/  فعالیت  های 

کاری اعضای هیئت علمی/  ساماندهی تجربه 
کارورزی برای استاد/ حمایت  برگزاری دوره  های 

از فرصت  های مطالعاتی استادان/ تقویت مهارت 
کارآفرینی در بازار / حمایت  استادان در پیاده  سازی 
کارآفرینی استادان/ برگزاری  و تشویق از فعالیت  های 

کارگاه  های آموزشی و بازدیدهای علمی/ برگزاری 
کارآفرینی کید بر  کنفرانس  ها و سمینارها با تأ

کارآفرینانه/  کارآفرینانه/ ارزشیابی  توانمندسازی 
کارآفرینانه فردی گی  های  ویژ

اعضای هیئت 
کارآفرین علمی 

گی  های شخصیتی همچون خالقیت،  دارا بودن ویژ
نوآوری، خطرپذیری، مواجهه با شرایط نامطمئن، 

کار جمعی، روحیه پرسشگری، انگیزه  روحیه 
داشتن/ سیستم نمره  دهی و ارزشیابی دانشجوها 

کارورزی  کارآفرینی/ برگزاری دوره  های  بر مبنای 
برای دانشجویان/ حمایت از فرصت  های مطالعاتی 

دانشجویان/ تقویت مهارت حل مسئله و تفکر 
انتقادی در دانشجویان

کارآفرینانه فردی/ آموزش  گی  های  ویژ
کارآفرین مدار کارآفرین  مدار/ ارزشیابی 

دانشجویان 
کارآفرین

گزینش دانشجو/ استقالل و  استقالل در نحوه 
کارآفرینانه در جذب  گرفتن فعالیت  های  در نظر 

استاد/ حمایت از استقالل و خودمختاری 
عملیاتی دانشگاه/ افزایش تعامل دانشگاه  ها 

با یکدیگر/ حمایت از ایده  ها/ تغییر در ساختار 
سازمانی دانشگاه/ سیستم ارتقای استادان 

کارآفرینی/ ارائه خدمات  متناسب با فعالیت  های 
فنی و مشاوره  ای/ نکوداشت افراد دانشگاهی 

کارآفرینی/ تقویت سازکارهایی برای تقویت  درگیر 
کارآفرینی/ سیستم  های پشتیبانی از  ایده  های 

استارت آپ  های دانشجویی/ تداوم ارتباط بین 
دانش  آموختگان و دانشکده بعد از پایان تحصیالت/ 

کارآفرینی در دانشگاه/ راه  اندازی  اصالح فرهنگ 
کارشناسان و ارزیابی  پارک علم و فناوری/ استقرار 

خبره در پارک  های علم و فناوری

کارکنان )اعضای هیئت  کارآفرینانه  مدیریت 
کارکنان(/ استقالل دانشگاه/  علمی، دانشجو و 

استقالل دانشکده/ مدیریت درون سازمانی مبتنی 
کارآفرینی/ مدیریت برون سازمانی مبتنی بر  بر 

کارآفرینی

رهبری 
کارآفرینانه

تقویت زیرساخت  های مورد نیاز برای رسیدن به 
کارآفرین/ ایجاد زیرساخت  های جدید  دانشگاه 

دانشگاه

استقرار زیرساخت  های شبکه  ای/ تقویت و اصالح 
زیرساخت  های موجود

زیرساخت  های 
دانشگاهی
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کارآفرین در تحلیل محتوای مقاالت بیان شـده اسـت  در جدول 3 مؤلفه  های اسـتخراج شـده دانشـگاه 
کـه در مجمـوع، 11 مقولـه محـوری، 30 زیرمقولـه و 56 مفهـوم از تحلیـل30 مقالـه اسـتخراج و تحلیـل شـده 

است.

کارآفرین جدول 3: تحلیل محتوای مقاالت و استخراج مؤلفه  های دانشگاه 

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

کردن دانش/ ارائه آموزش  های میان  کاربردی 
رشته  ای/ سازمان  دهی و اجرای برنامه  های آموزشی 

مستمر/ ارائه برنامه  های آموزشی از راه دور/ تغییر 
ساختار برخی از رشته  ها

کارآفرینانه/ برنامه  ریزی جمعیتی  کاربردی  آموزش 
نیروی انسانی

بازنگری در رشته  ها/ نگاه بین رشته  ای/ ارائه 
کارآفرینانه رویدادهای 

برنامه  های 
آموزشی 

کارآفرینانه

نوسازی برنامه درسی/ تدوین برنامه درسی با 
کارآفرینانه/ ارائه دروس آشنایی با مبانی  رویکرد 

کارآفرینی
کارآفرینانه بازنگری برنامه درسی/ ارائه برنامه درسی 

برنامه درسی 
کارآفرینانه

کاربردی(/ ارائه  تجاری  سازی دانش )پژوهش 
ایده  های نوآورانه/ تیم پژوهشی چندمهارتی )بین 

کارآفرینی/  رشته  ای(/ انتشار نشریات مرتبط با 
کارآفرینانه/ تقویت روحیه  حمایت از پروژه  های 
همکاری پژوهشی/ انجام دادن پژوهش  های با 

کیفیت

تحقیقات نوآورانه و امکان  سنجی اجرای آن/ 
پژوهش  های بین رشته  ای

پژوهش  های 
نوآورانه

داشتن چشم  انداز و راهبردهای آینده  نگر 
کوتاه  مدت و بلندمدت  کارآفرینانه/ تعیین اهداف 

کارآفرینانه

کارآفرینانه/ تعریف اهداف  راهبرد و مأموریت 
کارآفرینانه

چشم  انداز 
کارآفرینانه 

دانشگاه

داشتن استقالل مالی/ توسعه و حفظ دارایی 
دانشگاه/ جذب بودجه  های پژوهشی/ یافتن منابع 

مالی جدید/ استفاده از منابع دولتی و خصوصی

تخصیص بهینه منابع دورن دانشگاهی/ تنوع 
بخشی به منابع درون دانشگاهی

مالیه درون 
دانشگاهی

تعامل مستمر با صنعت و محیط/ ایجاد شبکه  های 
ارتباطی و پیوند دهنده دانشگاه با صنعت/ 

گسترش ارتباط دانشگاه با جامعه/ راه  اندازی پارک 
کارهای زایشی/ انجام  کسب و  علم و فناوری/ ایجاد 
دادن تحقیقات مشترک با صاحبان صنایع/ انعقاد 

قرارداد با شرکت  ها و بنگاه  های اقتصادی

ایجاد شبکه های ارتباطی در دانشگاه/ استمرار 
تعامل دانشگاه با صنعت و جامعه

ارتباط با صنعت

تأمین امکانات جدید مورد نیاز دانشگاه/ تجهیز 
کالس  های درس کتابخانه  ها،آزمایشگاه  ها و 

تأمین منابع و امکانات/ به  روز رسانی منابع و 
امکانات

استقرار امکانات 
و تجهیزات 

مطلوب

کارآفرین/ برگزاری  دارا بودن اعضای هیئت علمی 
کارآفرینی برای اعضای هیئت علمی/ در  دوره  های 
کارآفرینی در ارزیابی/ برگزاری  گرفتن معیارهای  نظر 
همایش، سمینار و جلسات هم  اندیشی و نمایشگاه

کارآفرینانه/  کارآفرینانه/ ارزشیابی  توانمندسازی 
کارآفرینانه فردی گی  های  ویژ

اعضای هیئت 
کارآفرین علمی 
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ادامه جدول 3

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

کارآفرینی/ توسعه  دارا بودن دانشجویانی با دیدگاه 
کمک به توسعه شغلی  ارتباط دانش  آموختگان/ 
کارهای دانشجویان  کسب و  دانشجویان/ ایجاد 

در فضای واقعی/ تشکیل اجتماعات و شبکه  های 
کارآفرین/ آموزش ارتباطات بین فردی/  دانشجویان 

گی  های  کارورزی/ دارا بودن ویژ ارائه دوره  های 
کارآفرینی شخصیتی 

کارآفرینانه فردی/ آموزش  گی  های  ویژ
کارآفرین  مدار کارآفرین  مدار/ ارزشیابی 

دانشجویان 
کارآفرین

کارآفرینانه  استقالل دانشگاه/ مدیریت و رهبری 
در دانشگاه/ اتخاذ راهبردهای همکاری با دیگر 

دانشگاه  ها/ اتخاذ سازوکارهای تشویق و حمایت/ 
گزینش اعضای هیئت علمی بر مبنای فعالیت  های 

کارآفرینی/ استقرار نظام پاداش  دهی/ ارائه خدمات 
کارآفرینی در دانشگاه با  کز  مشاوره  ای/ ایجاد مرا

مشارکت مؤسسات بیرونی/ حمایت و پشتیبانی از 
کردن افراد دانشگاهی در سود  استارت  آپ  ها/ سهیم 
کارآفرینی دانشگاه/ حکمرانی  حاصل از فعالیت  های 

کارآفرینانه دانشگاهی

کارکنان )اعضای هیئت علمی،  کارآفرینانه  مدیریت 
کارکنان(/ استقالل دانشگاه/ استقالل  دانشجو و 

دانشکده/ مدیریت درون  سازمانی مبتنی بر 
کارآفرینی کارآفرینی/ مدیریت برون  سازمانی مبتنی بر 

رهبری 
کارآفرینانه

تقویت زیرساخت  های مورد نیاز برای رسیدن به 
کارآفرین/ ایجاد زیرساخت  های جدید  دانشگاه 

دانشگاه

استقرار زیرساخت  های شبکه  ای/ تقویت و اصالح 
زیرساخت  های موجود

زیرساخت  های 
دانشگاهی

	zکارآفرین به چند دسته تقسیم می  شوند؟ پرسش2. عوامل مؤثر بر دانشگاه 
بـرای پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش ابتـدا یافته  هـای مربـوط بـه مصاحبه  هـا تحلیـل و در مجمـوع، 4 
مقولـه محـوری، 12 زیرمقولـه و 23 مفهـوم اسـتخراج شـدند )جـدول 6(. در بخـش دوم عوامـل مؤثـر 
کارآفرین 30 مقاله تحلیل و در قالب 4 مقوله محوری، 11 زیرمقوله و 17 مفهوم تقسـیم  بر دانشـگاه 

شدند.
کارآفرین جدول 4: تحلیل مصاحبه عوامل مؤثر بر دانشگاه 

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

کنترل رواج مدرک  گرایی در جامعه/ تقویت 
آموزش  های دوره  های عمومی/ ایجاد پیوند بین 

آموزش و پرورشعمومی و آموزش عالی

پیوند بین خرده نظام  ها/ آموزش درون دانشگاهی/ 
پیوند بین آموزش پرورش و آموزش عالی/ اصالح 

آموزش  های دوره عمومی

نظام آموزشی 
یکپارچه 
کارآفرینانه
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ادامه جدول 3

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

تغییر پارادایم  ها و فلسفه سیاستگذاری/ تغییر 
قوانین و مقررات و اجرای قوانین حمایتی 

کاهش  کارآفرینی / شفاف سازی فرایندها/  از 
تصدیگری دولت/ تغییر و اصالح سیاست  ها و خط 
گزینش  مشی  ها/ ثبات برنامه  ها و اهداف دولتی/ 

نشدن سیاسی مدیران/ ایجاد قوانین مالکیت 
فکری/ نظارت بر شیوه و چگونگی اجرای قوانین/ 
کزی برای  حمایت مدیران عالی و ارشد/ ایجاد مرا

کشور/ استقرار  شناسایی مسائل و چالش  های 
نهادهای حمایتی فرادانشگاهی/ افزایش تعهد 

مدیران دولتی درخصوص وظایف و منابع/ اصالح 
کم بر ساختارها/ حمایت دولت از  سیاست  زدگی حا

محصوالت داخلی

سیاستگذاری/ ایجاد و اصالح قوانین و مقررات/ 
کوچک  سازی دولت/ اصالح  اصالح فرایندها/ 

ساختارها
حکمرانی

اختصاص بودجه بیشتر به دانشگاه/ تخصیص 
بهینه بودجه توسط دولت

تأمین منابع/ تخصیص منابع
مالیه 

برون  دانشگاهی

کارآفرینی/ استقرار  تغییر نگرش و دیدگاه به امر 
کارآفرینی در جامعه/ داشتن ذهنیت  فرهنگ 

کارآفرینانه
کارآفرینی کارآفرینی/ ارزش  های  نگرش 

استقرار فرهنگ 
کارآفرینی

کارآفرین جدول 5: تحلیل محتوای مقاالت و استخراج عوامل مؤثر بر دانشگاه 

مفاهیم زیرمقوله مقوله محوری

داشتن ساختار پیوندی در آموزش/ تغییر آموزش 
سنتی در آموزش  های قبل از دانشگاه/ تقویت 

وضعیت آموزشی موجود

پیوند بین آموزش و پرورش و آموزش عالی/ اصالح 
آموزش  های دوره عمومی

نظام آموزشی 
یکپارچه 
کارآفرینانه

کارآفرینانه فرادانشگاهی/ مرکز فرماندهی  مدیریت 
قوی/ بین  المللی سازی دانشگاه  ها/ سازوکارهای 

کالن/ انعطاف  پذیر ساختن  حمایتی در سطح 
کارآفرینانه دولت/  قوانین و مقررات/ سرمایه  گذاری 

ایجاد قوانین مالکیت فکری/ نظارت بر اجرای 
قوانین/ بازنگری و ایجاد قوانین جدید

سیاستگذاری/ ایجاد و اصالح قوانین و مقررات/ 
کوچک  سازی دولت/ اصالح  اصالح فرایندها/ 

ساختارها
حکمرانی

تنوع بخشی به منابع مالی/ تأمین مالی و حمایت 
گسترده از این بخش

تأمین منابع/ تخصیص منابع
مالیه برون 
دانشگاهی

کارآفرینانه/ ایجاد فرهنگ یکپارچه  ترویج فرهنگ 
کارآفرینی کارآفرینانه/ تغییر نگرش به 

کارآفرینی کارآفرینی/ ارزش  های  نگرش 
استقرار فرهنگ 

کارآفرینی
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	z کارآفریـن بـه چـه پرسـش3. بـر اسـاس مؤلفه  هـا و عوامـل شناسـایی شـده طراحـی الگـوی دانشـگاه 
صـورت اسـت؟

	zح  ریزی شده چگونه انجام شده است؟  پرسش 4. اعتباربخشی الگوی طر
از مصاحبه  هـا و تحلیـل محتـوای مقـاالت  آمـده  یافته  هـای به  دسـت  در مرحلـه سـوم رمزگردانـی، 
داشـتند،  کـه  شـباهت  هایی  و  تفاوت  هـا  اسـاس  بـر  و  شـدند  مقایسـه  مـداوم  و  همزمـان  به  طـور 
گـرد  کدگـذاری و دسـته  بندی و درنهایـت، بـا یکدیگـر ادغـام و در قالـب یـک مـدل ترسـیم شـدند. فرا
کاوی اعتبـار مـدل نگارگـری شـده در بخـش  اعتباربخشـی بـه یافته  هـای به  دسـت آمـده نیـز بـرای وا

روش  شناسـی پژوهـش بیـان شـده اسـت.

نگاره 1: مدل شماتیک حاصل از یافته  های پژوهشی

کـه حاصـل تلفیـق مفاهیـم احصـا شـده از مصاحبـه و تحلیـل متـن مقـاالت قلمـرو  تحلیـل مـدل یادشـده 
کارآفریـن بـه چهـار عامـل نظـام آموزشـی  کارآفریـن اسـت، طبـق نـگاره 1 عوامـل مؤثـر بـر دانشـگاه  دانشـگاه 
کـه  کارآفرینانـه و حکمرانـی تقسـیم شـدند  کارآفرینانـه، مالیـه برون  دانشـگاهی، اسـتقرار فرهنـگ  یکپارچـه 
بـه ایـن چهـار  بـه بهبـود مکانیـزم عملکـردی آن منجـر می  شـوند.  کارآفریـن اثرگذارنـد و  کارکـرد دانشـگاه  بـر 
کارآفرینانه  عامـل در مطالعـات پژوهشـگران داخلـی و خارجـی نیز اشـاره شـده اسـت. نظام آموزشـی یکپارچـه 
کـه الزم اسـت قبـل از ورود بـه  بـه مـواردی نظیـر پیونـد و تعامـل سـطوح مختلـف نظـام آموزشـی اشـاره دارد 
در  و  پایین  تـر  آموزشـی  دوره  هـای  در  خالقیـت  روحیـه  تقویـت  مثـل  دیگـری  مـوارد  گیـرد.  صـورت  دانشـگاه 
گیـران پیـش  آموزش  هـای پیـش از ورود بـه دانشـگاه اسـت. افـزون بـر اینهـا، هدایـت تحصیلـی هدفمنـد فرا
از ورود بـه دانشـگاه بـرای افزایـش میـزان انگیـزه و عالقه  منـدی آنهـا و جلوگیـری از اتـالف منابـع را می  تـوان در 
ایـن زمینـه برشـمرد. در عامـل مالیـه برون  دانشـگاهی بحـث تنوع  بخشـی بـه منابـع مالـی دانشـگاه از طـرق 
کارآفرینانـه  مختلـف و مهم  تـر از آن تزریـق بودجـه بیشـتر توسـط دولـت بـه دانشـگاه و حمایـت از سـاختارهای 
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که مواردی  ح اسـت  کارآفرینـی مطر دانشـگاه در بخش  هـای مختلـف اسـت. در عامـل سـوم، اسـتقرار فرهنـگ 
کـه  کارآفرینـی در الیه  هـای مختلـف جامعـه و دانشـگاه مـد نظـر اسـت، چـرا  نظیـر تغییـر باورهـا و نگـرش دربـاره 
کارآفرینـی در  کـه فرهنـگ  پیشـاهنگ هـر تغییـری، ظرفیت  سـازی نـرم و تغییـرات فرهنگـی اسـت، به  گونـه  ای 
کارآفرینـی داشـته باشـند و ذهنیـت افـراد جامعـه مبنـی  جامعـه ترویـج یابـد و افـراد جامعـه تمایـل و بـاور بـه 
کارآفرینـی  بـر برتـری مشـاغل دولتـی تغییـر یابـد و افـراد بـا افزایـش روحیـه خالقیـت و خطرپذیـری بـه سـمت 
کاالهـا و تولیـدات داخلـی تقویـت شـود و در  کننـد. عـالوه بـر ایـن، بـاور افـراد جامعـه در حمایـت از  حرکـت 
گیـرد.  کارآفرینـی شـکل  کش یـک اعتمـاد عمومـی، حمایـت و تغییـر نگـرش و فرهنـگ عمومـی جامعـه  کشـا
کـه منظـور از آن سیاسـتگذاری، قوانیـن و مقـررات، سـاختار دولـت،  در آخریـن عامـل، حکمرانـی جـای دارد 
دارنـد.  پررنگـی  نقـش  کارآفرینـی  آفرینـش  در  کـه  اسـت  مـوارد  دیگـر  و  دولتـی  حمایت  هـای  مکانیزم  هـای 
کارآفرینـی بـه بـاور بسـیاری از پژوهشـگران  کـه هسـته تصمیم  گیـری و تصمیم  سـازی ورود و حمایـت از  چـرا 
برجسـته )Gibb, 2012; Clark, 1998; Sporn, 2001( ایـن عامـل اسـت. هـر یـک از ایـن عوامـل در مرحلـه 
کلیـدی آنهـا از مصاحبه  هـا و متـن مقـاالت احصـا شـده اسـت.  کدگـذاری بـه تفصیـل تحلیـل و مفاهیـم  دوم 
کـه در پیونـد بـا یکدیگـر  کارآفریـن یـازده مقولـه اسـتخراج شـدند  در بخـش مؤلفه  هـای سـاختاری دانشـگاه 
کارآفریـن منتـج می  شـوند. ایـن مقوله  هـای یازده  گانـه شـامل ارتبـاط بـا صنعـت، اسـتقرار  بـه ایجـاد دانشـگاه 
رهبـری  کارآفریـن،  دانشـجویان  زیرسـاخت  ها،  کارآفرینانـه،  علمـی  هیئـت  اعضـای  تجهیـزات،  و  امکانـات 
درسـی  برنامه  هـای  نوآورانـه،  پژوهش  هـای  کارآفرینانـه،  چشـم  انداز  درون  دانشـگاهی،  مالیـه  کارآفرینانـه، 
کارآفریـن شـدن دانشـگاه بـه  کارآفرینانـه می  شـوند. همـه ایـن مقوله  هـا در  کارآفرینانـه و برنامه  هـای آموزشـی 
شـکل زنجیـروار نقـش دارنـد. مقولـه یازده  گانـه درون  دانشـگاهی و مربوط به نظـام مدیریتی، مالی، آموزشـی، 
می  تواننـد  و  می  یابنـد  معنـا  بیرونـی  چهارگانـه  عوامـل  بـا  حمایـت  و  ارتبـاط  در  کـه  اسـت  غیـره  و  حمایتـی 
کننـد. درواقـع، عوامـل مؤثـر چهارگانـه و مؤلفه  هـای یازده  گانـه بـه شـکل سیسـتمی و در تعامـل  نقش  آفرینـی 
کارآفریـن و عملکـرد درسـت آن دامـن می  زننـد. و اثرگـذاری و اثرپذیـری از یکدیگـر بـه شـکل  گیری دانشـگاه 

بحث� 7
گروه  کارآفرین بـود. در این خصوص، بر اسـاس یافته  های دو  هـدف از ایـن پژوهـش طراحـی الگـوی دانشـگاه 
مصاحبـه شـونده )اعضـای هیئـت علمـی و مدیـران شـرکت  های مسـتقر در پـارک علـم و فنـاوری( و تحلیـل 
کـه شـامل مؤلفه  هـای یازده  گانـه درونـی دانشـگاه  30 مؤلفـه مرتبـط بـا موضـوع، مـدل مـد نظـر ترسـیم شـد 
از طریـق  ایـن مؤلفه  هـا و عوامـل شناسـایی شـده  از  کارآفریـن و عوامـل چهارگانـه اسـت. در ادامـه هـر یـک 
پژوهش  هـای داخلـی و خارجـی تبییـن و سـپس، نمونـه نقـل قول  هـای مصاحبـه شـوندگان ذیـل آن بیـان 
که با یافته  های پژوهشـی مهدوی مزده و همکاران کارآفرینانه بود   شـده اسـت؛ اولین مؤلفه برنامه آموزشـی 
)Mahdavi Maedeh et al., 2013( همسـویی دارد، زیـرا آنهـا در تحقیقـی بـا عنـوان "تعییـن شـاخص  های 
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کارآفریـن بـودن دانشـگاه  های دولتـی ایـران و رتبه  بنـدی دانشـگاه  ها از ایـن منظـر«، ده عامـل را  اثرگـذار در 
کـه یکـی از ایـن عوامـل دوره  هـای آموزشـی  کردنـد  کارآفریـن معرفـی  به  عنـوان شـاخص  های اصلـی دانشـگاه 
کارآفرینـی بـود. موسـوی و همـکاران )Mousavi et al., 2017( نیـز در پژوهشـی بـا عنـوان "ارائـه مـدل توسـعه 
کـه  کارآفرینـی برشـمردند  کارآفریـن در ایـران«، یکـی از عوامـل را آموزش  هـای رسـمی و غیررسـمی  دانشـگاه 
 بـا یافته  هـای ایـن پژوهـش در ایـن مؤلفـه همسـویی دارد. در برخـی از مطالعـات خارجـی نیـز پژوهشـگران
کارآفرینـی  آموزشـی  روش  هـای  را  کارآفریـن  دانشـگاه  عوامـل  از  یکـی   )Etzkowitz, 2014; Kirby, 2006(
گفتـه  کـد 4 این  چنیـن  کـه بـا یافته  هـای ایـن پژوهـش همسـویی دارد. مصاحبـه شـونده  ای بـا  می  پندارنـد 
کـه  می  آینـد  بچه  هـا  نـدارد.  عملـی  حـوزه  بـا  ارتباطـی  و  اسـت  نظـری  خیلـی  درس  هـا  دانشـگاه  در  اسـت:« 
کادمیک و تئوری  کنند. متأسـفانه، درس  ها آ کار اسـتفاده  کسـب و  که در  کاربردی را یاد بگیرند  مهارت  های 
کارآفرینانه با نتایج پژوهش  های مهدوی  اسـت و ...«. نتایج این پژوهش در مقوله برنامه درسـی با رویکرد 
کارآفرین را محتوای دروس  کـه یکـی از عوامـل دانشـگاه   )Mahdavi Maedeh et al., 2013( مـزده و همـکاران
)Behzadi et al., 2014( دانشـگاهی و نحـوه ارائـه آن می دانسـتند و نیـز بـا نتایـج پژوهش بهزادی و همـکاران 
کارآفرینـی سـازمانی« یکـی  کارآفریـن بـا رویکـرد  کـه در مقالـه  ای بـا عنـوان »طراحـی الگـوی مفهومـی دانشـگاه 
کـد 5  بـا  کردنـد، همسـویی دارد. نظـر مصاحبـه شـونده  ای  از عوامـل را محتـوای دروس دانشـگاهی بیـان 
کلـی بایـد در مـواد درسـی، نظـام  کـه یـک بازنگـری  این  چنیـن اسـت:«یکی دیگـر از مسـائل داخلـی ایـن اسـت 

تدریـس و تجـارب اسـتادن اتفـاق بیفتـد و ...«.
کاربـردی نتایـج ایـن پژوهـش بـا یافته  هـای پژوهش منصوریـان و فاتح  در مؤلفـه پژوهش  هـای نوآورانـه و 
کارآفرین در چارچوب  که در تحقیقی با عنوان »تحلیل کالن دانشگاه   )Mansourian & Fatehrad, 2013( راد
ح  ها و پژوهش  های  الگوی سه  شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه« یکی از عوامل را حمایت از طر
گفتـه است:«دانشـگاه  کـد 10 این  چنیـن  کردنـد، همسـویی دارد. مصاحبـه شـونده  ای بـا  کارآفرینـی قلمـداد 
کتابخانـه  ای فایـده  ای نـدارد. پژوهش  هـا بایـد  بایـد در پژوهش  هـا بـا صنعـت لینـک بشـود. دیگـر تحقیقـات 
کارآفرینـی تجربـه می  خواهـد و...«. در مطالعـات خارجـی  کتاب  هـا نیسـت.  کارآفرینـی در  کاربردی  تـر بشـود. 
)Dalmarco et al., 2018; Rothaermel et al., 2007(نیـز نتایـج ایـن پژوهـش بـا یافته  هـای پژوهش  هایـی 
دارد.  همخوانـی  می  داننـد،  دانشـگاهی  و  علمـی  تحقیقـات  را  کارآفریـن  دانشـگاه  مؤلفه  هـای  از  یکـی  کـه 
و  میارکالئـی  صمـدی  پژوهـش  یافته  هـای  بـا  پژوهـش  یافته  هـای  کارآفرینانـه،  چشـم  انداز  مؤلفـه  در 
فرهنـگ  و  ظرفیـت  »تبییـن  عنـوان  بـا  مقالـه  ای  در  کـه   )Samadi Miarkolaei, at al., 2015( همـکاران 
کردنـد،  بیـان  کارآفرینـی  چشـم  انداز  را  مؤلفه  هـا  از  یکـی  بابـل«  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  در  کارآفرینانـه 
گی  هـای  ویژ دربـاره  پژوهشـی  در   )Kordnaiej et al., 2012( همـکاران  و  کردنائیـج  دارد.  همخوانـی 
از  یکـی  یافته  های شـان  اسـاس  بـر  کـه  کردنـد  بررسـی  مـدرس  تربیـت  دانشـگاه  در  کارآفریـن  دانشـگاه 
کـه  می  دانسـتند  کارآفرینـی  در  آینده  نگـر  راهبـرد  و  مشـترک  چشـم  انداز  را  کارآفریـن  دانشـگاه  گی  هـای  ویژ
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خارجـی مطالعـات  یافته  هـای  بـا  پژوهـش  نتایـج  همچنیـن  دارد.  همسـویی  حاضـر  پژوهـش  نتایـج   بـا 
 Etzkowitz, 2014; Kirby, 2006; Kirby, 2008; Aranha & Garcia, 2014; Kirby et al., 2011; Moroz et(
کارآفرینانه همسـویی دارد. مصاحبه شـونده  ای  al., 2010; Peterka, 2011( در داشـتن دورنما و چشـم  انداز 

کشـور به  دلیل تجربه و مدرک  ج از  گفته اسـت:« یکی از اسـتادان برجسـته حوزه ما در خار کد 5 این  چنین  با 
کـه لیسانسـیه  هایش بایـد بـه  گذاشـتند تـا درس بدهـد و خـط مشـی دانشـکده آنهـا ایـن اسـت  لیسـانس  اش 
کاماًلً  مشخص است و دانشجوهایش را برای دوره  کارآفرین تبدیل بشوند. شما ببینید خط مشی دانشگاه 
دوماهـه بـه چیـن بـرده اسـت، به  دلیـل اینکه چین را به  عنـوان آینده آیتی جهان می  دانند و اینکه دانشـجوها 
کـه چطـوری پارتنـر چینـی انتخـاب بکننـد. دانشـجوی سـال سـوم لیسـانس 20 سـالش اسـت و از  یـاد بگیرنـد 
کارآفریـن اسـت و ...«. در مؤلفـه مالیه دانشـگاهی  االن دیدگاهـش دارد تغییـر می  کنـد. ایـن معنـای دانشـگاه 
کـه در تحقیـق خـود بـا   )Fadayi et al., 2017(نیـز نتایـج پژوهـش بـا یافته  هـای پژوهـش فدایـی و همـکاران
کارآفریـن مبتنـی بـر تکنیک  های آینده  نـگاری و تولید علـم در نظام  عنـوان »ارائـه مدلـی بـرای ایجـاد دانشـگاه 
کردند، همسـویی  کارآفریـن را تأمین منابع مالی دانشـگاه بیان  آموزشـی« یکـی از مؤلفه  هـای ایجـاد دانشـگاه 
دارد. صمـدی میارکالئـی و همـکاران )Samadi Miarkolaei et al., 2015( نیـز اسـتفاده از منابـع متنـوع را از 
کارآفریـن می داننـد. بهـزادی و همـکاران)Behzadi et al., 2014( نیـز بـه جـذب منابـع  مؤلفه  هـای دانشـگاه 
)Clark, 1998( کردنـد. در مطالعـات خارجـی نیـز کارآفریـن اشـاره  گی  هـای دانشـگاه   مالـی بسـان یکـی از ویژ
که با یافته این پژوهش همسـویی دارد. مصاحبه شـونده  ای  به متنوع  سـازی منابع مالی اشـاره شـده اسـت 
مـا در آن  اینکـه چقـدر رفتارهـا و منابـع  بعـد  تئـوری سـازی بشـود و  گفتـه اسـت:«باید  این  چنیـن  کـد 2  بـا 
کجـا اختصـاص داده می  شـود و ...«. مؤلفـه  سـمت و سـوی جهتگیـری می  کنـد. تـراز بودجـه در دانشـگاه بـه 
)Mousavi et al., 2017( کارآفرینانـه ]در سـطح درون دانشـگاه[ نیـز بـا پژوهـش موسـوی و همـکاران  رهبـری 
کارآفرینـی دسـت یافتنـد و مطالعـه فدایـی و  گرایـش مدیریـت و رهبـری بـه  کـه در یافته  هـای خـود بـه تعهـد و 
همکاران)Fadayi et al., 2017( که در نتایج خود رهبری کارآفرینی را عنوان کردند، همسویی دارد. در مطالعات 
ح شـده اسـت. در پاره  ای دیگر  کارآفرینانه مطر خارجی)Röpke, 1998; Sporn, 2001( نیز مدیریت و رهبری 
کارآفرینـی بـه اسـتقالل و بودجـه آینـده دانشـگاه  ها به  عنـوان یکـی از مؤلفه  هـای اساسـی  از مطالعـات قلمـرو 
کـه بـا یافته  هـای ایـن پژوهـش   )Armbruster, 2008; Bridgman, 2007; Moses, 2005( اشـاره شـده اسـت
کـد 3 این  چنیـن است:«مسـئله مهـم بحـث اسـتقالل دانشـگاه  همسـویی دارد. نظـر مصاحبـه شـونده  ای بـا 
و اسـتاد اسـت، چـرا اسـتادها مسـتقیم نمی  تواننـد دانشـجوی دکتـری بگیرنـد؟! بایـد از فیلترهـای مختلفـی 
کیفیـت نداشـت، اسـتاد پاسخگوسـت و ...«. مصاحبـه شـونده  ای  گـر دانشـجو  رد بشـود. خـوب این  طـوری ا
گفتـه اسـت: »وجـود المان  هایـی مثـل پـارک علـم و فنـاوری، سیسـتم  های پشـتیبانی از  کـد 4 این  چنیـن  بـا 
کارگاه  های آموزشی منظم  اسـتارت  آپ  های دانشـجویی و حمایت دانشـگاه، معاونت آموزشـی دانشـگاه باید 
کاوش در ادبیات  کارآفرین هستند. این مؤلفه نیز با  برای استادان بگذارد و ...«. مؤلفه بعدی، دانشجویان 
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)Samadi Miarkolaei et al., 2015(و همـکاران میارکالئـی  پژوهش  هـای صمـدی  یافته  هـای  بـا   پژوهـش 
 )Behzadi et al., 2014(کردنـد و نیـز بهـزادی و همـکاران کـه در یافته  هـای خـود بـه دانش  آموختـگان اشـاره 
کردنـد، همخوانـی دارد. در مطالعـات خارجـی نیـز  کیفیـت دانش  آموختـگان را بیـان  کـه در یافته  هـای خـود 
 )Leitch, 2006( لیتـچ کـرده اسـت. در تحقیقـی دیگـر  کارآفریـن اشـاره  بـه اعضـای   )Ropke, 1998( روپکـه
کار  بـازار جهانـی  بـرای یـک  کارآمـوزی و توسـعه مهارت  هـای دانش  آموختـگان و آماده  سـازی آنهـا را  برنامـه 
کـد 1 این  چنیـن  کـه بـا یافته  هـای ایـن پژوهـش همسـویی دارد. نظـر مصاحبـه شـونده  ای بـا  ح می  سـازد  مطـر
بـا  مواجهـه  خطرپذیـری،  نـوآوری،  خالقیـت،  مثـل  گی  هایـی  ویژ داشـتن  دانشـجویان  مهـم  »نکتـه  اسـت: 
کـد 11 این  چنین  کار جمعـی، پرسشـگر بـودن اسـت و ...«. مصاحبـه شـونده  ای با  شـرایط نامطمئـن، روحیـه 
کارگاه آموزشـی باشـد بـرای آشـنایی آنهـا بـا صنعـت  کـرد، بیشـتر  کـه بـرای دانشـجوها بایـد  گفتـه اسـت:«کاری 
بـرود فقـط 2 مـاه در  کارآمـوزی  کـه دانشـجو دوره  و بازدیدهـای علمـی داشـته باشـند. یـک طـوری نباشـد 
کل چهـار سـال تحصیـل  اش باشـد و...«.  کنـد یـا آخـر تحصیلـش بـرود، بلکـه به  طـور مـداوم و در  کار  شـرکتی 
کـه ایـن مؤلفـه بـا یافته  هـای پژوهـش  مؤلفـه دیگـر درون  دانشـگاهی، مؤلفـه اصـالح و ایجـاد زیرسـاخت اسـت 
کـه در مطالعـه خـود یکـی از عوامـل را   )Samadi Miarkolaei et al., 2015( صمـدی میارکالئـی و همـکاران
که به زیرسـاخت   )Sporn, 2001( کردند و در مطالعات خارجی نیز اسـپورن ح سـازمانی عنوان  سـاختار و طر
ببینیـم  »بایـد  اسـت:  گفتـه  این  چنیـن   1 کـد  بـا  شـونده  ای  مصاحبـه  دارد.  همخوانـی  اسـت،  کـرده  اشـاره 

کارآفریـن چیسـت؟ بایـد تأمیـن شـود و...«. زیرسـاخت  های مـورد نیـاز بـرای رسـیدن بـه دانشـگاه 
کـه بـا نتایـج پژوهش  هـای  کارآفرینانـه مربـوط می  شـود  مؤلفـه بعـدی پژوهـش بـه اعضـای هیئـت علمـی 
کـه در یافته  هـای خـود یکـی از شـاخص  های   )Mahdavi Maedeh et al., 2013( مهـدوی مـزده و همـکاران
کارآفرینـی می  داننـد و نیـز بهـزادی و همـکاران  کارآفریـن را آشـنایی اعضـای هیئـت علمـی بـا  اصلـی دانشـگاه 
کارآفرین  کارآفرینانـه اعضـای هیئـت علمی را یکی از مؤلفه  های دانشـگاه  کـه رویکـرد   )Behzadi et al., 2014(
کارآفرینـی اعضـا را  کرده  انـد، همسـویی دارد. در مطالعـات خارجـی نیـز روپکـه )Ropke, 1998( توسـعه  بیـان 
کـد 3 این  چنیـن  کـه بـا یافته  هـای ایـن پژوهـش همسـویی دارد. مصاحبـه شـونده  ای بـا  کـرده اسـت  ح  مطـر
که اسـتادان  کارورزی را نمی  روند، در صورتی  که اسـتادها دوره  هـای  گفتـه اسـت: »مشـکل االن مـا ایـن اسـت 
کـد 9 این  چنیـن  کننـد و ...« . نظـر مصاحبـه شـونده  ای بـا  کسـب  کار بکننـد، تجربـه  بایـد برونـد در صنعـت 
اسـت:« مـدرک لیسـانس مـن دانشـگاه آزاد بـود و ارشـدم دانشـگاه تهـران، امـا همـان دانشـگاه آزاد بهتـر بـود، 
کار می  کـرد و تدریـس هـم می  کـرد. متأسـفانه، اسـتاد  چون  کـه اسـتاد مـن در دانشـگاه همزمـان در صنعـت 
دانشـگاه  های خـوب مـا از دانـش بـازار دریافـت داشـتند. اصـاًل نمی  داننـد بـازار چیسـت؟! بـازار مقالـه و مـدل 
و  امکانـات  اسـتقرار  دیگـر،  شـده  ح  مطـر مؤلفـه  و...«.  می  خواهـد  را  خـودش  خـاص  دانـش  بـازار  نیسـت. 
کـه یکـی از   )Fadayi et al., 2017( کـه بـا یافته  هـای پژوهـش فدایـی و همـکاران تجهیـزات مطلـوب اسـت 
کـه در   )Aghajani & Keyvanfar, 2013( کیوانفـر کردنـد و نیـز آقاجانـی و  ح  عوامـل را سـاختار دانشـگاه مطـر
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کارآفرین در دانشـگاه مازنـدران پرداختند و به این نتیجه رسـیدند  گی  هـای دانشـگاه  پژوهشـی بـه تبییـن ویژ
کـد  کارآفریـن زیرسـاخت اسـت، همخوانـی دارد. نظـر مصاحبـه شـونده  ای بـا  گـی دانشـگاه  کـه یکـی از پنـج ویژ
کـه چـه امکاناتـی در اختیـار دانشـجو و اسـتاد اسـت، امکانـات بایـد تقویـت  8 این  چنیـن اسـت: »مهـم اسـت 
کارآفریـن، ارتبـاط بـا صنعـت اسـت. ایـن مؤلفـه جـزو  بشـود و ..«. آخریـن مؤلفـه شناسـایی شـده دانشـگاه 
نمونـه،  بـرای  خارجـی  و  داخلـی  پژوهش  هـای  بیشـتر  در  کـه  اسـت  کارآفریـن  دانشـگاه  اصلـی  مؤلفه  هـای 
صادقـی و همـکاران )Sadeghi et al., 2018(، بهـزادی و همـکاران )Behzadi et al., 2014(، مهـدوی مـزده 
گیـب )Gibb, 2012( بـه آن  و همـکاران )Mahdavi Maedeh et al., 2013(، اتزکوییـز )Etzkowitz, 2014( و 
گفتـه اسـت:«هر چـه لینـک دانشـگاه و صنعـت  کـد 10 این  چنیـن  اشـاره شـده اسـت. مصاحبـه شـونده  ای بـا 
کارآفرین  تـر می  شـود. دانشـجویان مـا دانش  آموختـه می  شـوند، بـا ذهنـی خـوار خـوار  بیشـتر شـود، دانشـجو 
کـه بـه هیـچ دردشـان نمی  خـورد. مهنـدس بـرق نمی  توانـد یـک پیچگوشـتی دسـتش بگیـرد  از اعـداد و ارقـام 
کـه صنعـت بـا دانشـگاه  کـد 11 این  چنیـن است:«مشـکل اصلـی ایـن اسـت  ...«. نظـر مصاحبـه شـونده  ای بـا 
ارتبـاط نـدارد. مثـاًل در رشـته  های فنـی سـطح دانشـگاه  ها خوبـه، ولـی صنعـت مـا صنعـت نسـل 1 و 2 اسـت و 
شـکاف بین آنها زیاد اسـت. صنعت سـنتی و علم پیشـرفته اسـت. پروژه  های دانشـگاه همه به سـمت بحث 
کاری  علمـی خـودش اسـت و هیـچ مشـکلی را از صنعـت رفـع نمی  کنـد. پـس دانشـجو نمی  توانـد وارد محیـط 

کـه در صنعـت اسـت، خیلـی متفـاوت اسـت...«. گرفتـه بـا چیـزی  کـه یـاد  بشـود، چـون چیـزی 
که  کارآفرینانه اسـت  کارآفرین نظام آموزشـی یکپارچه  اولین عامل از عوامل چهارگانه اثرگذار بر دانشـگاه 
این عامل با یافته  های پژوهش در ادبیات پژوهش به شـکل یکپارچه  سـازی نظام آموزشـی اشـاره  ای نشـده 
که  گفتـه اسـت: »االن از دانشـگاه پیـام نـور اس ام اس می  آید  کـد 7 این  چنیـن  اسـت. مصاحبـه شـونده  ای بـا 
کنکـور و دکتـری تضمینـی اسـت. ایـن آفـت اسـت. هیچ  وقـت مـا بـا ایـن روش بـه دانشـگاه  دیگـر ارشـد بـدون 
که وقتی شـما سـوار ماشین اسـنپ می  شوید، راننده می  گوید من  کارآفرین نمی  رسـیم. خروجی این می  شـود 
کجای دنیا شـنیدین دانشـجوی دکتری از بیکاری راننده  دکتری فالن رشـته را دارم. شـما شـرم می  کنی. در 
که دانشـجو  بشـود؟! دانشـجو مقصر نیسـت. اینجا طبع دکتری خواندن اسـت. شـرایط جامعه طوری اسـت 
کوچکـی در مقابـل خانـواده، فامیـل و ... دارد. مگـر دانشـگاه  ها چقـدر  گـر مـدرک دکتـری نگیـرد، احسـاس  ا
ظرفیـت دارندکـه هیئـت علمـی بگیرنـد. در سـال دو هـزار تـا خروجی دکتری داریم. دانشـگاه  ها خیلـی بتوانند 
کنند، 200 تا 300 نفرند و آن 1700 نفر چه می  شـوند؟! سـرخورده می  شـوند! چون خوب یاد نگرفتیم،  جذب 
فسـاد در آن اتفـاق میفتـد. می  شـود نوشـتن پایان  نامـه و مقالـه تضمینـی و غیـره و ذالـک. این هـا آفت  هـای 
گفتـه اسـت: »ایـن بـر می  گـردد بـه  کـد 12 این  چنیـن  همـان طـرز تفکـر اسـت! و...«. مصاحبـه شـونده  ای بـا 
سیسـتم آموزشـی و از آمـوزش و پـرورش شـروع می  شـود و در آمـوزش عالـی تشـدید می  شـود. بحـث خالقیـت 
کـردن مقاومـت  کننـد و در برابـر مقولـه فکـر  در دبسـتان شـکل می  گیـرد. عمومـًا بچه  هـا دوسـت ندارنـد فکـر 
گفته اسـت: »اینجا برای دانشـگاه علوم انسـانی چون  کـد 10 این  چنیـن  می  کننـد...«. مصاحبـه شـونده  ای بـا 
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که  کسـی نیازسـنجی نکـرده  کجـا!؟  کـی  کالس هسـت، بیاییـد علـوم انسـانی بخوانیـد. خـوب تـا  اتـاق هسـت، 
کمیتی  کند ...«. عامل مؤثر دوم، رهبری و مدیریت حا که دانشگاه بیاید آن را بر طرف  مملکت چی نیاز دارد 
که در پژوهشی   )Sadeghi et al., 2018( که با یافته  های پژوهش صادقی و همکاران ]برون  دانشگاهی[ است 
کارآفریـن«  دانشـگاهی  بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  دانشـگاه  ها  آمادگـی  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  »بررسـی  عنـوان  بـا 
)Moghaddasi et al., 2015( کردنـد و نیـز مقدسـی و همـکاران کارآفرینانـه بیـان   یکـی از عوامـل را مدیریـت 
بیـان  را  سیاسـتی  مالحظـات  و  قوانیـن  اجـرای  نحـوه  دولـت،  قوانیـن  و  سیاسـت  ها  خـود  مطالعـه  در  کـه 
Etzkowitz, 2014; Rothaermel et al., 2007; Guen- خارجـی  مطالعـات  در  دارد.  همسـویی  )کردنـد، 
عامـل  ایـن  بـه  نیـز   )ther & Wagner, 2008; Guerrero & Urbano, 2011; Hu, 2009; Kirby, 2006

خارجـی پژوهشـگران  از  دیگـر  گروهـی  دارد.  همخوانـی  پژوهـش  ایـن  یافته  هـای  بـا  کـه  اسـت  شـده   اشـاره 
فشـارهای  و  حمایت  هـا   )Mittelstädt & Cerri, 2008; Williams & Kitaev, 2005; Lambert, 2003(
و  ملـی  برنامه  هـای  میـان  پیوندهایـی  ایجـاد  و  نـوآوری  ترویـج  و  کارآفرینـی  تقویـت  بـرای  مرکـزی  دولـت 
پژوهشـگران از  دیگـر  گروهـی  کرده  انـد.  قلمـداد  کارآفریـن  دانشـگاه  بـر  مؤثـر  عامـل  به  عنـوان  را   بین  المللـی 
)Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Leydesdorff & Etzkowitz, 2003( بـه حکمرانـی و حرکـت بـه سـمت 
کارآفرینـی در  مـدل سـه  گانه هلیکـس بـا مشـارکت در دولـت، صنعـت و آمـوزش عالـی به  عنـوان عامـل مؤثـر بـر 
کد 7  که با یافته  های این پژوهش همسـویی دارد. مصاحبه شـونده  ای با  کرده  اند  کارآفرین اشـاره  دانشـگاه 
که آیا تشـویق  کالن اسـت  گفتـه اسـت:«نکته مهـم دیگـر مجموعه قوانین، رویه  ها و سیاسـت  های  این  چنیـن 
کـه همـه سیاسـت  ها بـه  کشـور یـا نـه ضـرورت دارد  کادمیـک  کارآفریـن شـدن؟ مجموعـه آ می  کنـد بـه طـرف 
گفته  کـد 9 این  چنین  کارآفرین شـدن برود و...«. مصاحبه شـونده  ای با  کادمیـک بـه  طـرف تشـویق جامعـه آ
گنـد سیاسـی  مان اسـت. نقطـه اتـکای مـا بـه شـخص زیـاد اسـت. مـا مدیرانمـان  کالن سـاختار  اسـت:«بحث 
خیلـی آدمـای خرابیـن و اصـاًل دغدغـه پـول بیت  المـال را ندارنـد. بـا تغییـر سیاسـی معاون عوض شـده اسـت، 
امـا اصـاًل ایـن آدم قراردادهـای معـاون قبلـی را قبول ندارد و سـریع تمام قراردادها لغو می  شـود...«. مصاحبه 
کسـی یـک مـدرک دانشـگاهی از دانشـگاه فالن روسـتا  گفتـه اسـت: »مثـاًل یـک  کـد 10 این  چنیـن  شـونده  ای بـا 
کار  که دانشـگاه نرفته اسـت، اما خودش رفتـه و در بازار  کارآفرینی  گرفتـه بـا یک  گرفتـه، یـک مـدرک مهندسـی 
کـرده اسـت و می  شناسـد بـازار را، می  گوینـد نـه تـو مـدرک مهندسـی نـداری و نمی  توانـی رتبـه بگیری؟! سـابقه 
کشـور اسـت.  تجربـی آدم را حسـاب نمی  کننـد. ایـن مهم  تریـن جـای مملکت سـازمان مدیریت و برنامه  ریزی 

کاغـذ بازی اسـت و...«. گیـت دارد و همه  اشـان هـم  مجوزدهـی ایـن قـدر 
بـا  کـه  اسـت  کارآفرینانـه  فرهنـگ  اسـتقرار  کارآفریـن  دانشـگاه  بـر  اثرگـذار  شـده  تدویـن  سـوم  عامـل 
فرهنـگ  کـه   )Sadeghi et al., 2018( همـکاران  و  پژوهش  صادقـی  یافته  هـای  پژوهـش،  ادبیـات  کاوی  وا
الگـوی  طراحـی  در  کـه   )Behzadi et al., 2014( همـکاران  و  بهـزادی  مطالعـه  و  کردنـد  بیـان  را  کارآفرینـی 
کردنائیـج و همـکاران و  کردنـد  قلمـداد  کارآفرینـی  را فرهنـگ  از عوامـل  یکـی  کارآفریـن،   مفهومـی دانشـگاه 
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اشـتغال،  ایجـاد  در  آن  نقـش  و  عالـی  »آمـوزش  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در  کـه   )Kordnaiej et al., 2012(
دارد.  همخوانـی  پژوهـش  ایـن  یافته  هـای  بـا  کردنـد،  اشـاره  کارآفرینـی  فرهنـگ  بـه  توسـعه«  و  مدیریـت 
دانشـگاه  دانشگاه  هاسـت.  فرهنـگ  دیگـر  »بحـث  اسـت:  گفتـه  این  چنیـن   9 کـد  بـا  شـونده  ای  مصاحبـه 
می  گویـد  و  می  زنـد  جـار  جـا  همـه  و  می  زنـد  شـرکت  آنجـا  اسـتاد  اسـت؟!  تهـران  دانشـگاه  از  بهتـر  شـریف 
و...«.  نفهمـد؟!  کسـی  و  بزنـد  شـرکت  اسـتاد  تهـران  دانشـگاه  در  امـا  کـردم.  تجـاری  کار  و  زدم  شـرکت  کـه 
نبودنـد  حاضـر  کالن  کننـدگان  تولیـد  از  اسـت:«برخی  گفتـه  این  چنیـن   12 کـد  بـا  شـونده  ای  مصاحبـه 
نابـود  مـا  جامعـه  در  ملـی  عـرق  بحـث  کننـد.  خریـد  داخلـی  محصـوالت  از  و  کننـد  کـم  خودشـان  سـود  از 
در  دیگـر  نفـر  چهـار  کنـم،  کـم  خـودم  سـود  از  گـر  ا مـن  نمی  گویـد  اسـت.  خـودش  فکـر  بـه  هرکـس  و  شـده 
]برون  دانشـگاهی[  مالیـه  اثرگـذار  عامـل  آخریـن  می  کننـد...«.  ایجـاد  کاری  و  کسـب  یـک  داخـل  بـازار 
)Kirby, 2011; Etzkowitz, 2003; Fini et al., 2009( پژوهش  هـا  از  برخـی  یافته  هـای  بـا  کـه   اسـت 
بـه  توسـط دولـت  بودجـه  اسـت: »تخصیـص درسـت  گفتـه  کـد 3  بـا  دارد. مصاحبـه شـونده  ای  همسـویی 

بشـود...«. بیشـتر  بایـد  دانشـگاه  ها  بـه  توجـه  درواقـع،  دانشـگاه، 

نتیجه  گیری� 8
بـا تغییـر  کارآفرینـی و آفرینـش ثـروت، دانشـگاه  ها نیـز  گـذار از پارادایـم سـنتی دانـش و حرکـت بـه سـمت  بـا 
کننـد، چـرا  بـا دیگـر ذینفعـان بایـد در یـک همکنشـی بدیـن سـمت حرکـت  کارویژه  هـای خـود و تعامـل  در 
کـه دانشـگاه  ها بسـان پیشـران  های توسـعه در زیسـت  بوم  های مختلـف نقش  آفرینـی می  کننـد. از ایـن رو، در 
کارآفریـن، مدلـی بـا مؤلفه  های  کتشـافی و تحلیـل محتـوای مقـاالت قلمـرو دانشـگاه  ایـن پژوهـش بـا رویکـرد ا
که به شـکل مبسـوط در بطن پژوهش  ح  ریزی شـد  کارآفریـن طر یازده  گانـه و عوامـل چهارگانـه بـرای دانشـگاه 
ایـن مـوارد تحلیـل شـدند. در ادامـه بـر اسـاس یافته  هـا و مـدل تدویـن شـده پیشـنهادهای سیاسـتی بـرای 

نظـام آمـوزش عالـی ایـران ارائـه می  شـود.
کارآفرین به قرار زیر است: پیشنهادها در بخش مؤلفه  های یازده  گانه دانشگاه 

	z و دانشـگاه  مسـتمر  ارتبـاط  بـرای  دانشـگاه  در  حمایتـی  و  سـاختاری  مکانیزم  هـای  سـاختن  فراهـم 
بـا صنعـت؛ ارتبـاط  کشـورهای پیشـرفته در  تجـارب دانشـگاه  های  از  الگوگیـری  بـا  تـوأم  صنعـت 

	z زیرسـاخت  های جدیـد در دانشـگاه در ایجـاد  و  امکانـات فعلـی دانشـگاه  ها  بـه  روز رسـانی  و  تجهیـز 
کارآفرینـی؛ جهـت 

	z کارآفرینـی در جـذب، ارتقـا و ارزشـیابی اعضـای هیئـت علمـی توأم بـا ارائه گرفتـن نشـانگرهای  در نظـر 
دوره  هایـی بـرای توانمندسـازی اعضای هیئـت علمی؛

	z از حمایـت  به  منظـور  دانشـگاه  ها  در  تکنولوژیکـی  زیرسـاخت  های  ظرفیت  سـازی  و  رسـانی  بـه  روز 
کارآفرینـی؛ فعالیت  هـای 
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	z کارورزی بـرای دانشـجویان در صنعـت و حمایـت از فرصت  هـای مطالعاتـی تعریـف و ارائـه دوره  هـای 
کارآفرینانـه آنهـا در نظـام ارزشـیابی؛ گی  هـای  کارآفرینـی تـوأم بـا توجـه بـه ویژ بـرای دانشـجویان در حـوزه 

	z گـذاری اختیـار تصمیم  سـازی و تصمیم  گیـری بـه دانشـگاه  ها در حمایـت از اسـتقالل دانشـگاه  ها و وا
ابعـاد مختلـف آموزشـی و غیـر آموزشـی؛

	z کارآفرینانـه جامعـه اسـتقرار نظـام پاداش  دهـی و مشـوق در دانشـگاه  ها در زمینه  هـای فعالیت  هـای 
دانشـگاهی؛

	z کنـار در  مشـترک  همکاری  هـای  اسـتمرار  بـرای  صنایـع  و  دانشـگاه  ها  بیـن  مشـترک  قـرارداد  انعقـاد 
دانشـگاه  ها؛ در  کارآفرینـی  فعالیت  هـای  از  حمایـت 

	z کنـار متنوع  سـازی منابـع تخصیـص بهینـه منابـع مالـی در درون دانشـگاه بـه بخش  هـای مختلـف در 
مالـی دانشـگاه از رهگـذر برون  سـپاری فعالیت  هـا و توسـعه ارتباطـات بـا صنایـع؛

	z اسـتراتژیک برنامه  هـای  تدویـن  و  دانشـگاه  ها  چشـم  انداز  در  کارآفرینـی  فعالیت  هـای  تعریـف 
آن؛ بـه  دسـتیابی  بـرای  بلندمـدت  و  کوتاه  مـدت 

	z نـگارش مقـاالت و ارائـه پایان  نامه  هـای مسـئله  محور و مرتبـط بـا مشـکالت صنعـت در دانشـگاه  ها و
ایجـاد سـاختارهایی بـرای تجاری  سـازی دسـتاوردهای پژوهشـی در دانشـگاه؛

	z گروهی در میان جامعه دانشگاهیان کید بر همکاری  انجام دادن پژوهش  های میان  رشته  ای و با تأ
کارآفرینی؛ کنار توسعه نشریات  در 

	z بازنگـری در سـرفصل  های برنامـه درسـی بـا رویکـرد حـل مسـئله و مرتبـط بـا نیازهـای روز جامعـه در
کنـار تعریـف رشـته  های جدیـد دانشـگاهی ]میان  رشـته  ای[ متناظـر بـا نیـاز صنعـت و جامعـه؛

	z.کید بر مهارت  محور شدن آموزش  ها کاربردی ساختن آموزش  های دانشگاهی با تأ
کارآفرین به قرار زیر است: پیشنهادها در بخش عوامل چهارگانه مؤثر بر دانشگاه 

	zکشور و ایجاد پیوند میان آموزش عمومی و آموزش عالی؛ یکپارچه  سازی نظام آموزشی 

	z تغییـر سیاسـتگذاری  های آمـوزش عالـی بـا مشـارکت ذینفعـان مختلف )دولـت، دانشـگاه و صنعت( و
کارآفرینی؛  حرکـت به سـمت 

	z کارآفرینـی تـوأم بـا نظـارت بازنگـری در قوانیـن موجـود و وضـع قوانیـن جدیـد در جهـت حمایـت از 
گرفتـن عامـه  جدی  تـر بـر فراینـد اجـرای قوانیـن و شفاف  سـازی اطالعـات و قوانیـن و در دسـترس قـرار 

مردم؛

	zگزینش سیاسی مدیران و توجه به شایستگی  های افراد در انتصابات؛ عدم جانبداری و 

	z اختصاص سـهم بیشـتری از تولید ناخالص داخلی به دانشـگاه  ها و توجه بیشـتر به بودجه پژوهشـی
دانشگاه  ها؛

	z توسـعه و  کارآفرینـی  بـه  جامعـه  افـراد  نگـرش  و  فرهنـگ  اصـالح  بـرای  تدریجـی  تغییـرات  ایجـاد 
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جامعـه. در  کارآفرینـی  فعالیت  هـای 
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کیخا و همکاران 77 احمد 

W	 کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته برنامه  ریزی آموزشـی کیخا: مدرک  احمد 

کنـون نیـز دانشـجوی دکتری  کردنـد و هـم ا از دانشـگاه عالمـه طباطبائـی اخـذ 

اقتصـاد و مدیریـت مالـی آمـوزش عالی در دانشـگاه تهران هسـتند.

W	 از آموزشـی  مدیریـت  رشـته  در  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک  عزتـی:  میتـرا 

کردند. همچنین مدارک ارشـد و دکتری خود را  دانشـگاه شـهید بهشـتی اخذ 

کنـون  کردنـد و هـم ا کسـب  نیـز در رشـته مدیریـت آموزشـی در دانشـگاه تهـران 

گـروه مدیریـت و برنامه  ریـزی آموزشـی دانشـگاه تهـران هسـتند. اسـتادیار 

W	 رشـته در  را  خـود  کارشناسـی  مقطـع  تحصیـالت  صالحـی:  محمدجـواد 

همچنیـن  اسـت.  رسـانده  پایـان  بـه  مازنـدران  دانشـگاه  در  نظـری  اقتصـاد 

در  اقتصـادی  برنامه  ریـزی  و  توسـعه  رشـته  در  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در 

نیـز  را  خـود  دکتـری  مـدرک  و  کردنـد  تحصیـل  طباطبائـی  عالمـه  دانشـگاه 

در رشـته اقتصـاد و مدیریـت مالـی آمـوزش عالـی از دانشـگاه شـهید بهشـتی 

کنـون عضـو هیئـت علمـی مؤسسـه پژوهـش و برنامه  ریـزی  کردنـد و هـم ا اخـذ 

هسـتند. عالـی  آمـوزش 


