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 تیموثر در قابل های شاخص یو رتبه بند نییپژوهش تع نیهدف از ا چکیده:

 .  باشدیم یمهارت انیدانشجو  نانهیکارآفر یرفتار یها

 یفیاطالعات توص یروش گردآور ثیو از ح یاز لحاظ هدف کاربرد پژوهش

 اقدام یمللال نیو ب یبا توجه به منابع مل یشاخص ها ییا نسبت به شناسااست ابتد یشیمایپ

ه دانشگا نانیوکارآفر دیشامل اسات یجامعه آمار اریوزن موثر در اخت نییو تع یوجهت غربالگر

اعده قنمونه از  حجم نییتع یهدفمند و برا یریقرارگرفت.روش نمونه گ یکاربرد-یجامع علم

مورد  کهنجر مبعد  8مولفه و  29شاخص،  224ها به  یقدام شد. بررسنفر ا 28اقناع تا تعداد 

 طیحم و مشاخص ها انجا یرتبه بند ،یآمار یآزمون ها یبعد از بررس قرار گرفتند. دییتا

و  رگاه،کایبا مقوله )دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درس ینیو ارزش آفر یدانشگاه

 (،یکنولوژشرکت های دانـش بنیـان ،ت طرح کسب وکار، ،پژوهش و استارتاپ، دهی،ا یکارورز

 یرسان اطالع ،ینیرو اشاعه کارآف جینانه،ترویبا مقوله )فرهنگ کارآفر ینیکردن کار آفر نهینهاد

 عادتوسعه اب ،ینیاز فرصت،قصد و رفتار کارآفر یو بهره بردار صی،تشخیبخش یو آگاه

ل وامعو  یاسیس طی،شرا یاقتصاد یچابکبا مقوله ) یو اجتماع یاقتصاد طی( ،شرایتیشخص

قوله ا مب یساختار راتییو مقررات،منابع و امکانات( ،تغ نی،قوان نیسرزم شی،آما یطیمح

مقوله  با یدرون دانشگاه ی(،بسترساز سکی،ریو ساختارها،بازار ساز ندهایمجدد فرا ی)طراح

امات وله)الزمق با تیریمد یازس نهی(، و بهیساز ندهیو آ نانهیکارآفر زهی،انگ یزشی)عوامل انگ

  یندطح بگذار بودند.طبق س ریتاث ی( مولفه هایابینظارت و ارز ستمی، اصالح س یتیریمد

 شهیه رک یبه عوامل شتریو ب رفتهیسطح پذ نیباالتر ینیو ارزش آفر یدانشگاه طیشاخص مح

 یها طیمح ،یکاربرد یآموزش ها  یگردد، مباحث برنامه درس یدر درون دانشگاهها بر م

 طیحم انیم نیدر اهستند.گذار  ریتاث اریبس  انیم نیدر ا انیدانش بن یشرکت ها ،یکارورز

ص شاخ یو اجتماع یاقتصاد طیشرا ،ینیکردن کار آفر نهی،نهاد ینیو ارزش آفر یدانشگاه

 .ارنددرز استان الب یتمهار انیدانشجو نانهیکارآفر یرفتار یها تیدر قابل یموثر تر یها
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Abstract The purpose of this study is to determine and rank the indicators 

affecting the entrepreneurial behavioral capacities of skill-centered students. 
The research is applied in terms of purpose and descriptive data-collection 

method. First, it was provided to the statistical community including professors 

and entrepreneurs of the University of Applied Sciences and Technology to 

identify indicators according to national and international sources for screening 
and determining the effective weight. The purposeful sampling was performed 

to determine the sampling size from the persuasion rule to 28 people. The 

studies led to 224 indicators, 29 components and 8 dimensions that were 
approved. After reviewing statistical tests, ranking indicators and academic 

environment and value creation with the categories of The University of 

entrepreneurship, education and curriculum, workshops and internships, ideas, 
research and startup, business plan, knowledge-based companies and 

technology, institutionalizing entrepreneurship with categories of 

entrepreneurial culture, promotion and dissemination of entrepreneurship, 

information and awareness, recognizing and exploiting opportunities, 
entrepreneurial intent and behavior, development of personality dimensions, 

economic and social conditions with categories of economic agility, political 

conditions and environmental factors, land management, laws and regulations, 
resources and facilities, structural changes by category of redesign of processes 

and structures, marketing, risk, in-university bedrock by category of 

motivational factors, entrepreneurial motivation and future, and management 
optimization with the category of management requirements, reform of 

monitoring and evaluation system were releveled as the influential factors. 

According to the leveling of the university environment index and value 

creation, the highest level is accepted and mostly the factors are rooted within 
universities, program topics, applied training courses, internship environments, 

knowledge-based companies are among them. Among these factors, the 

university environment and value creation, institutionalization of 
entrepreneurship, economic and social conditions are more effective indicators 

in the entrepreneurial behavioral abilities of skill-centered students in Alborz 

province. 

 Keywords: creativity, comprehensive University of Applied Sciences, skill-

centered students, entrepreneurial behavioral capabilitie. 
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 مقدمه

 ایو توسعه آن، در دن 1ینیبه موضوع کارآفر ریاخ یها جهان در دهه یاکثر کشورها کردیرو

ـــــــــــــــو   از  یتـــــــــــــــا مـــــــــــــــوج دهیـــــــــــــــگردب م

سه دهه گذشته  یرا که ط یمختلف، راه حل یشود . کشورها جادیا ینیتوسعه کارآفر ی استهایس

اند ، توسعه فرهنـگ  ردهآو یبه آن رو یو اجتماع یفائق آمدن بر مشکال ت مختلف اقتصاد یبرا

بـه آنـان و انجـام  ازیـمـورد ن یارائـه آموزشـها نـان،یالزم از کارآفر یتهای، انجام حما ینیکارآفر

 ینیگذشته ، مفهـوم کـارآفر یدر دهه ها. بوده است نهیزم نیالزم در ا یها و پژوهش قاتیتحق

-ایشـده اسـت )گارسـ یاتیـح اریبسـ یکاریب ژهیبو یاقتصاد ندهیمشکالت مداوم و فزا جهیدر نت

 لیـکـه م ردیگی صورت م یبه دست افراد ،ینیکارآفر ندیدر واقع تحقق فرآ (. 2017،  2گزیرودر

العـاده از  خـار  یدورنماساز ،یریپذ سکیر ،یپافشار ،یدارند و سخت کوش یابیبه کام یدیشد

ت کـه بـه طـور کارآفرینی فعـالیتی اسـباشد.  یآنها م یو روان یروح ازاتیو امت های ژگیجمله و

سنتی با رشد اقتصادی و توسعه همراه بوده و در نتیجه ،سیاست هـا و نهادهـای عمـومی زیـادی 

( .  کـارآفرینی 20183برای ترویج این فعالیت ها اختصـا  یافتـه اسـت) ویلـال ،مولینـا و اورتگـا،

سـت هـا و فعالیتی است که به طور سنتی با رشد اقتصادی و توسعه همراه بوده و در نتیجـه ،سیا

نهادهای عمومی زیادی بـرای تـرویج ایـن فعالیـت هـا اختصـا  یافتـه اسـت) ویلـال ،مولینـا و 

 خـود سـرمایه بـا را جدیدی و کوچک اقتصادی که فعالیت است کسی ( . کارآفرین2018اورتگا،

 ریسـک ارزشهایی انـد، تغییردهنده شده کارآفرینان ارائه تعاریف دیگر تمامی در .کند می شروع

 گیرنـد، مـی تصـمیم درسـتی بـه نیستند، گذار سرمایه وقت هیچ نیاز دارند، سرمایه به ند،پذیر

 دارنـد، را فرصت ها شناسایی قدرت دانند، می سالم و مسلم آنرا اصل و تغییرند دنبال به همواره

 یمبنا بر اینکه باالخره و هستند عملگرا و رفتارگرا می گیرند، کار به را مدیریتی فنون و مفاهیم

 افـرادی بـه و است حرفه یک صورت به کارآفرینی .کنند می عمل اجتماعی و اقتصادی نظریات

(. خواسـت و 4،2013)آدنوگـا دارنـد نظـارت آن اند و بـر وکاری کسب صاحب خود که دارد اشاره

نیاز جامعه، دولت و صنعت برای مشارکت هرچه بیشتر دانشگاه ها بـه عنـوان تولیـد کننـدگان و 

گان دانش در توسعه اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه ها را بـه سـوی تغییـری اجبـاری و ارائه دهند

الزم در راستای نوآوری و کارآفرینی سو  داده است. در عصر حاضر، دانشگاه ها به محـر  هـای 

                                                 
1 -Entrepreneurship 

2 Garcia&Rodriguez 

3 Velilla & Molina & Ortega 

4 Adenuga 



 ...یها تیموثر در قابل های شاخص یو رتبه بند نییتع

 

 189 

، بـه نقـل از رمنـانی، مهنـی و عزیـزی، 2014، 1اصلی توسعه تبدیل شده اند )سیریاکی و موسیو

برمـی 1990زش کارآفرینی در آموزش عالی کشورهای در حال توسعه به اوایلسابقه آمو (.1397

گردد.از آن پس دالیل مختلفی مانند افزایش میزان بیکاری، مشاهده تاثیر برنامه های کـارآفرینی 

و آموزش آن در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، سبب شد تا کارآفرینی بیشتر مورد توجـه 

( .یکی از مباحـث مهـم در بحـث کــارآفرینی، تقویــت 1397ا وموسوی، قرار گیرد. )حسینی نی

رفتارهـای کارآفرینانـه در دانشجویان می باشد. دراکر اعتقاد دارد کـارآفرینی، بــیش از آن کــه 

یـک ویژگـی شخصیتی باشد، یک الگوی رفتاری است. آموزش دانشگاه ها بایـد براسـاا ایجــاد 

هـای کـارآفرینی باشـد و ایـن برنامــه هــای  نیروهایی بـا ویژگـیتجربـه هـای علمـی و تربیت 

آموزشـی در ایجـاد ایده های نوین و برنامه ریزی برای عملی کردن ایـن ایـده هـا کمــک مــی 

کننـد. در بـیشتـر طرح های دروا دانشگاهی، آموزش کارآفرینی موردنظر است و اغلـب هـدف 

در آنها است کـه 2آگاهی دانشجویان و توسعه ی مهارتهای کارآفرینیاولیه از ایـن آموزشها افزایش 

کـه تمایـل بـیش تـری بــه راه انــدازی  3همانا به تربیت افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت ها

دارنــد، افــرادی کــه  کسب وکارهای مـستقل دارنـد، مـی انجامـد. آنهـا هـمچنـان بیـان مـی

 آنها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهــای کارآفرینانــه از جملــه راه ی ویژگیهای کارآفرینانه

اندازی یک کسب وکار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و درنهایت ثبـت اختـراع به نام خود 

نگــرش  یرو شـتریب لیــتما سـکیهـا و ر، مهارتجویان دانشــ یشخصـ هــایییتوانامـی کننـد .

   لمبرتو )" .دارد ریتأث ینیشدت در قصد کارآفرنوبه خود به، که به گذاردیم ریها تأثآن نانهیکارآفر

 (. 2017،  4یوزامپ  ،نچنزویو  ی،اپیس  ،انویستیکر،لودانو ،کارمن ،ایمار   زولو
،  5نیکونگ نگو .) دهدیم شیرا افزا ینیقصد کارآفر زین یدر خوداشتغال یتجربه قبل

( 1994،  6) کروگر و برزیل "ینیکارآفر لیپتانس"ه ب ان(. ازآنجاکه نگرش دانشجوی2018

 توسعه. ( 2017وهمکاران ،  لمبرتو) .شوندیم انیب یاشاره دارد که با رفتار واقع ندهیآ نانیکارآفر

 یشافزا دییاز حد تارا  نگیرندگادیا زیمودآخو رتمهاو  یگیردیا  شو ،سیدر یبرنامه تغییرو 

امل دانش، مهارت و تجربه )شایستگی( است که بیرون خودکارآمدی ش(. 7،2016هرسنهد)دمی

و از  شودیمربوط م نیعنوان کارآفربه یفرد یرفتار انی. خودکارآمدی به بکندیاز خود بیان م
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. خودکارآمدی نیز از طریق دهدی، نشان مگرددیبازم ینیکه با آن به کارآفر نانیاطم قیطر

، نشان داده گذاردیها تأثیر مآن گیرییممتوضیح فردی از عواملی که بر استدالل و تص

 یشناختروان یازهاین قصد، 8201در سال  2. طی مطالعات  الجوباری(1،2016ی)کرکلشودیم

 قیقصد کارآفرینی از طر یبر رو یرمستقیمغو  میمستق یرتأثی و وابستگ یستگیاستقالل، شا هیپا

 دارد. در  شده یرفتار و کنترل یذهن هنجارها: نگرش،آن ینگرش هایبینییشپ

 بیان مساله

 یرویو ن ندهیآ یهادر آموزش نسل ینقش مهم یآموزش عال یها و نهادهاامروزه دانشگاه

ی جامعه و آموزش عال یافتگیتوسعه نیکه ب یاگونه، بهکنندیم فایجامعه ا یازمتخصص موردن

کشور اثر  کی شرفتیپ برند توایم یعوامل متعدد دیگریانبوجود دارد .به یتنگاتنگ ارتباط

 (.2015، 3)مارانتوکندیم فاءیها اکه دانشگاه استی ها نقشآن ینتراز مهم یکیبگذارد که 

شده  یاز جوانان یادیباعث خرو  تعداد ز ،یشغل یازهایبا ن یعال یهامتناسب نبودن آموزش

هستند که  یاغلبه دنبال مش یدانشگاه التیتحص لیندارند و فقط با تکم یاست که مهارت

است که  هاییینهزم ازمندیجوانان ن یاشتغال برا جادیبه آن وجود ندارد.ا یابیدست یبرا یامکان

 شتریمسئله ب 2 انیم نیدر ا هاستاز آن یکیبازار کار  ازیمتناسب با ن یهاآموزش مهارت

که در  یارتمه یریفراگ یبرا انیدانشجو یژهورغبت در جوانان به جادیا یکیموردتوجه است: 

و  یزیربرنامه ینهیالزم درزم هاییرساختز جادیا یکیبه اشتغال آنان منجر شود و  ندهیآ

 سکویو عارف حسن و فرانس یالجبار میابراه)ها به جوانان استآموزش نیارائه ا یبرا یساختار

 .4(2018،شانیل

 آموزشی نظام نامطلوب عملکرد تولید و های ظرفیت بودن پایین جمعیت، افزون روز رشد

 دهه های بیکاری در بحران آمدن وجود به باعث کارآموزده و ماهر نیروی انسانی تربیت در عالی

( و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در 1386 احمدپورداریانی،( شده اخیر

توسعه  های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارآفرینی در برنامه سالهای اخیر موجب شده که مقوله

ویژه در ابعاد پژوهشی و آموزشی کارآفرینان مورد توجه بیشتری قرار گیرد. امروزه مبحث  به

سازمانی را تحت پوشش قرار داده است. توجه به این  های مختلف تمامی حوزه کارآفرینی

موضوع در دانشگاهها که نهادهایی بسیارتأثیرگذار و مهم در توسعه جوامع هستند، ضرورتی 

ناپذیر است. مبحث کارآفرینی در حوزه آموزش عالی یکی از مباحث بسیار مهم در  اجتناب

                                                 
1 Kirkley 

2 Aljvbary 

3-Maranto 

4 Ibrahim Al-Jubari & Arif Hassan & Francisco Liñán 
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مدیریت دانشگاهی است، در دانشگاه کارآفرین، جو کارآفرینی سازمانی و رفتار کارآفرینانه ذی 

نفعان دانشگاه شرط الزم برای موفقیت دانشگاه در به فعلیت رساندن این قابلیت ها محسوب می 

تالش شده است تا رفتار انسانی از جنبه های مختلف روانشناسی، جامعه شناختی، شود. همواره 

کیفیت پایین آموزش در دانشگاه ها، می تواند به فقر .و غیره مورد بررسی قرار گیرد اقتصادی

های رشد و توسعه کشور را  دانشی ، بینشی و مهارتی نیروی انسانی منجر شود و در نتیجه برنامه

دهای مواجه کند. از همین رو برای توسعه و رشد کشور همیشه آموزش عالی با با مشکالت عم

دقت خاصی مورد نظر بوده و به آن توجه گردیده است.تا جایی که این توجه،منجر به افزایش 

 به صورت یک سویه شده است.  کمی بی سابقه ای در آموزش عالی

بر آموزش کارآفرینی ویـا مـدیریت کارآفرینی در آموزش عالی به یک برنامه درسی متمرکز 

کسب و کار جدید محدود نمی شود. این امـر بـه همـراه آوردن رفتارهـای کـارآفرینی در کـالا 

درا است که به مدرسان کمک می کند تا فعاالنه، با پیشرفت هـای جدیـد در آمـوزش عـالی و 

ر کنـار مفهـوم مدیریت خطرات نوآوری هایی که به دست می آورند کمک کند. در ایـن راسـتا د

کارآفرینی در آموزش عالی این ایده اساسی است که کارآفرینان آموزشی به طور معمول کمتر بـه 

ــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــادی دس ــــــــــــــــــــــــتاوردهای م  دس

می زنند و بیشتر مایل به مدیریت منابع کمی )مانند زمان، مواد، فنا( و خالقیت برای یادگیری و 

 هیـاسـت کـه منبـع روح نیـاعتقـاد بـر ا(. 208:2015،  1نتایج برتر در کـالا هسـتند )مـارانتو

)الجوبـاری قرار خواهد داد ابتو رق نانیعدم اطم طیکارآفرینی نهفته در فرد است  و آن را در شرا

 تـوان نمـی یرقرار نشود، درستی به صنعت دانشگاه و ارتباط وقتی واقع، (. در2018و همکاران، 

 مشـارکت و کـار بـازار از جوانـان شـناخت عدم .را داشت کشور جدی توسعۀ و پیشرفت انتظار

 از کارآفرینی و تولیدی های فعالیت توسعه، تحقیق، های در زمینه خصوصی بخش فعال نداشتن

ویژگـی  . شـناخت (1394)عبداله زاده سلماسـی و همکـاران،  است مشکالت مربوط دیگر جمله

 یـک فردی ایویژگیه .است عوامل سایر بر ومقدم دارد زیادی اهمیت مدرا یک مطلوب های 

 بسیاری .می دهد قرار تحت تاثیر شدت به نیز را او علمی توانایی گاهی که است از مواردی استاد

 باالبردن برای دانشجویان نظرات از خود آموزشی اهداف برای پیشبرد دنیا بزرگ های دانشگاه از

 بـر عـالوه (. کـارآفرینی1396)اسـماعیلی و همکـاران، کننـد. می استفاده خود آموزشی کیفیت

 اضـطرابهای کـاهش درآمـد، مناسـب توزیـع زنـدگی، کیفیت رفتن باال اقتصادی،موجب توسعه

 , ملـی منـابع از بهـره وری سـرگرمی، کردن فراهم وسالمت، بهداشت وضعیت بهبود اجتماعی،

 یتوسعه و رشد کلیدی عامل عنوان به کارآفرینی .اهمیت می شود کشوری هر ملی برای  درآمد

                                                 
1 -Maraanto 
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 بـیش اند  طبیعی منابع با ژاپن مانند درکشوری که است اندازه ای به مدرن عصر در اقتصادی

 موقعیـت یـک بـه جهـانی دراقتصـاد را ژاپـن موقعیـت توانست که صنعتی نوآوریهای % 96 از

 کشور از که آماری این بر ،عالوه است گرفته صورت کارآفرینان توسط کند تبدیل برتر و برجسته

 توسـط نـوآوری هـا و  اختراعـات از % 96 از بـیش اینکـه بـر دارد اشاره است دست در امریکا

 (.3-2: 1396)خانه زاد نطنزی، است شده انجام متوسط و کوچک صنعتی واحدهای کارآفرینان

همیت ادر حال حاضر ترویج و گسترش فرهنگ کارآفرینی در فنای اقتصادی کشور بسیار 

 ار منطقهکازار برائه آموزش های متنوع و متناسب با  دارد و این وظیفه مهم می تواند از طریق ا

جه آن نتی وتوسط مراکز علمی کاربردی انجام پذیرد. هرچند این امر یک برنامه راهبردی است 

ز در بلند مدت حاصل می گردد ولی بسیار ضروری است، به همین منظور بخش عمده ای ا

مهم  اماتی فرهنگی  است که یکی ازاقدتالشهای دولت در توسعه کارآفرینی متوجه زمینه ساز

می در این خصو  تقویت و گسترش مراکز علمی کاربردی در کشور است. دانشگاه جامع عل

 دف ارتقاءهای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هکاربردی یکی از دانشگاه

التحصیالن ای فارغحرفههای دی و افزایش مهارتهای مختلف اقتصاسطح مهارت شاغلین بخش

دهی امکانات، کارگیری و سازمانباشند تشکیل و با بهمرکز آموزش که فاقد تجربه ی اجرایی می

های علمی کاربردی در مقاطع های اجرایی، نسبت به برگزاری دورهمنابع مادی و انسانی دستگاه

  .کندارشد اقدام میکاردانی و کارشناسی و کارشناسی

مرکز فعال در  22مرکز در سطح کشور و  600ز دانشگاه جامع علمی کاربردی تعداد مراک

هزار نفر در سطح  300استان البرز می باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه حدود 

گروه صنعت،مدیریت و خدمات اجتماعی،فرهنگ وهنر و  4هزار نفر در 18کشور و در استان البرز 

 70 حدود که یابیمدرمی کشورهای پیشرفته، عالی آموزش نظام لعهکشاورزی می باشد. بامطا

 صرفاً و شودمی اجرا و طراحی هاتربیت تکنسین منظوربه و بوده مهارتی آنان هایآموزش درصد

 که است حالی در این .است دانش و علم مرزهای تولید در و نظری آنان هایآموزش درصد 30

 به کشور، عالی هایآموزش درصد 20 از و کمتر دهبو برعکس موضوع این ما کشور در

 که فرارسیده آن زمان رسدمی نظر به .است یافتهاختصا  کاربردی علمی مهارتی هایآموزش

 نیاز دکترا و ارشد کارشناا کارشناا، به فقط کشور که برسند باور به این کشور مسئوالن

 در رابطه وکارکسب و صنعت کارفرمایان نیاز رفع آماده که ماهر کار به نیروی بلکه ندارد،

است. با توجه به شرایط موجود و نیاز  نیاز همیشه از بیش باشند، های مختلف بامهارت

،  1358 قانون اساسی مصوب آبان آموزشهای مهارتی کشور و نظر به قوانین و مصوبات ملی ) 

سیاستهای کلی  ،1391ب برنامه درسی ملی مصو، 1390های کلی اشتغال ابالغی تیرماه سیاست
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ها ، ابعاد،مولفه ها وشاخص  ریمتغ( وضعیت 1391حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی بهمن 

 یدر دانشگاه جامع علم یمهارت انیدانشجو نانهیکارآفر یرفتار یتهایتوسعه قابل یاصل یها

های موثر در اخصکامال بیان نشده است. در این راستا پژوهش حاضر در صدد تعیین ش  یکاربرد

ها بر اساا اهمیت و ارائه ایجاد رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی و رتبه بندی این شاخص

 باشد.راهکارهایی جهت ارتقاء رفتارهای کارآفرینانه در میان دانشجویان می

 مبانی نظری

نبوده و های تئوری گرایی و آموزشگذاری اولیه مراکز علمی کاربردی مال  مدر در هدف

باشد. بنابراین دانش آموختگان آن باید بتوانند فنای کسب و کار می 1آموزیمحور اصلی مهارت

ها چرخه علم را به تولید، تجارت و ثروت تبدیل را رونق بخشند. امروزه در همه جای دنیا دانشگاه

کنند. رینی میآفبنیان در زمینه اقتصاد، نقشهای دانشها و ایجاد شرکتو با توسعه فناوری

های صنعتی کشور به بنابراین دانشگاه علمی کاربردی باید افراد توانمندی متناسب با پیشرفت

 جامعه ارائه دهد.

ها، دانشگاه نسل سوم است. در حد واسط بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب دانشگاه

ت، کارآفرینی، توجه جدی توان به توجه به مهارهایی دارد که از آنها میواقع این دانشگاه ویژگی

های دانش و حنور شرکت 2بنیانهای دانشبه ارتباط با صنعت، اقتصاد مبتنی بر دانش، شرکت

محور اشاره کرد. اینگونه آموزش از نقش و تاثیر های ماموریتها و دانشگاهبنیان در درون دانشگاه

سرمایه گذاری در منابع  گذاری اقتصادی اجتماعی مهمی برخوردار است و معرف نوع مهمی از

های مورد نیاز بازار کار  انسانی است و با فراهم کردن زمینه های ارتقای دانش ، نگرشها و مهارت

و  3و اشتغال در زمینه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند)پینگ هو

 (. 2014همکاران،

 

 

 

 

 

                                                 
1 -Skill training 

2 -Knowledge Based Companies 

3 -Ping-ho 
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و همکاران  1آفرینانه)دایمکار تمایالت و فرهنگ تکامل و گیری شکل فرآیند 1جدول شماره

2۰1۶) 

 الگوی اکادمیک ماموریت رویکرد زمان ظهور دوره

انقالب 

 اول

 در تنوع که نگاه این حاکمیت 19تا قرن 

 تعارض بروز موجب مأموریتها

 .شود می در عالئق

 :واحد مأموریت

 از دانش حفاظت

 آن انتشار و بشری

دانشگاه آموزش 

 محور

انقالب 

اکادمیک 

 دوم

 19قرن  اواخر

 20و اوایل قرن 

 یک عنوان به پژوهش و تحقیق

دانشگاهها  برای قانونی وظیفه

 و گرفت قرار پذیرش مورد

 پژوهشی و آموزشی فعالیتهای

 در مجزا صورت قبال به که

 انجام علمی جوامع و کالجها

 قالب نظام در شد می

 .شد جمع دانشگاهی

 مأموریت دو

و  آموزش :همزمان

 تحقیقات

ژوهش دانشگاه پ

 محور

انقالب 

اکادمیک 

 سوم

و  70دهه های 

80 

 به صنعت و دانشگاه بین روابط

 و یافت توسعه سریع طور

 با دانشگاه موضوع هماهنگی

 معرفی برای صنعت نیازهای

 طریق از های جدید فناوری

 با تحقیقات سازی یکپارچه

 به عنوان کارگیری به فرآیند

 توسعه فن آوری جدید سیاست

 .گرفت رارق توجه مورد

 مأموریت ظهور

 بر نقش تاکید :سوم

توسعه  در دانشگاه

 و اقتصادی

بر  عالوه اجتماعی

 دو پیگیری

 پیشین مأموریت

 دانشگاه  کارآفرین

 

آن عالوه بر  و اشتغال و بر اساا دیتول ،ینیکارآفر ،یورآ فن یبر مبنا2 سوم دانشگاه نسل

بر  چهارم کند و دانشگاه نسل یحرکت م یفناور شرفتیو پ یکاربرد قاتیآموزش، انجام تحق

ها چهار دانشگاه نیا.کند یو توسعه همه جانبه عمل کرده و حرکت م یو اجتماع یرفاه مل هیپا

تقاضامحور  -3بودن،  گرایتعال -2گرا بودن، تحول-1داشته باشند:  دیو مشخصه مهم با یژگیو

 یزمان م،یکنیصحبت م یژگیچهار و نیراجع به ا یوقت یعنیبودن،  یاتوسعه منطقه -4بودن 

                                                 
1 DAYEM 

2 -Third Generation University 
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و دانشگاه را به سمت دانشگاه حل مساله و دانشگاه نسل چهارم  میکن یگذارلیکه قرار باشد ما ر

 .میمدنظرداشته باش دیبا زیمهم را ن یژگیدو و م،یحرکت ده

 :  نوآوری در چارچوب توسعه دانشگاه کارآفرین می تواند در شرایطی مشاهده شود
 قایسه رویکردهای یادگیری در دانشگاه با رویکردهای کارآفرینی در دنیای واقعی)م 2جدول 

 (139۶حسینی نیا و موسوی،

 یادگیری در دنیای واقعی یادگیری در دانشگاه ها

رد ویکرتجزیه تحلیل بسیاری از داده ها با استفاده از 
 ارزیابی انتقادی

 احساس جرئت تصمیم گیری با اطالعات محدود

ه بگردآوری اطالعات از منابع مختلف و ارزیابی آن  ری اطالعات از منابع معتبر و کارشناسانگردآو
 شیوه های متفاوت

 ادتایید اطالعات بر مبنای قضاوت فردی درباره افر مطالعه اطالعات برای دستیابی به اعتماد

 تلفازخورد مستقیم از منابع مخارزیابی با دریافت ب یفاهارزیابی ظزفیت بر مبنای نوشته ها یا ارزیابی ش
 شامل افراد و وقایع

 یادگیری هم زمان و از طریق انجام دادن یادگیری در کالس درس

 

یک دانشگاه به بهترین شکل ممکن بوسیله یک  فرآیند  غیر  2پتانسیل کارآفرینی 1توسعه

تواند از رسمی بدون بر چسب های رسمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .  این بررسی می 

 (   : 2012، و همکاران 3طریق  آزمون فعالیت ها در پنج حوزه اصلی سازماندهی شود ) سونسن

 تبادل دانش و تحقیق ؛ انتقال و-1

 وسعه روابط با ذینفعان و همکاران در سطح منطقه ای و ملی و محلی ؛ ت-2

 ای بین المللی سازی ؛ فرآیند ه-3

 بنیان در سراسر دانشگاه ؛ارآفرینی و سازمان دانش کتعلیم -4

 راحی  استراتژی اداری  سازمان و رهبری در تمام سطوح ط-5

 کارآفرینی زمینه در تاکنون زیادی مطالعات: 4دانشگاهی کارآفرینی بر اثرگذار نهادی عوامل

 یا طور مستقیم به که است شده انجام دانشگاهی کارآفرینی درمورد خا  طور به و بنیان دانش

 اکثر .اند داده قرار بررسی مورد را کارآفرینی این از نوع این بر مؤثر نهادی عوامل غیرمستقیم

 و دانشگاه بین رابطه و دانشگاهی فردی کارآفرینی سازمانی، های سیاست روی بر ها پژوهش

                                                 
1 Development 

2 Entrepreneurial potential 

3 - Swensen 

4 -Academic Entrepreneurship 



یناکبر قهرما ی، دکتر عل ینیحس درسولیزاده ، دکتر س عیبد ی، دکتر عل ینیحس یدعلیس  

 1399، پاییز و زمستان 22، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      196

 

 

 تحقیق بندی جمع و مطالعه با (. 2013،  1اند ) گیب و هاسکینز کرده تمرکز خارجی محیط

عامل  به دانشگاه یک تبدیل و دانشگاهی کارآفرینی بر اثرگذار عوامل توان می گرفته صورت های

 :نمود بندی طبقه این گونه را منطقه یک در کارآفرینی توسعه

انتقال  تسهیل در کلیدی عامل یک2فکری مالکیت مدیریت به مربوط قوانین و ساختارها

 سرمایه روشن، مالکیت با. .است تحقیقات نتایج سازی تجاری برای انگیزه ایجاد و فن آوری

، 3نداوا) یابد می کاهش سرمایه دادن دست از ریسک و شده تر ایمن مهم، بسیار های گذاری

 و عملیاتی باالی هزینه به منجر فنی دانش تدوین غیرقابل ماهیت و باال اطمینان ( . عدم2013

 سازماندهی دشواری ی دهنده نشان شود که می دانش این برای بازار در سیستماتیک شکست

مناسب  رابطه یک ایجاد برای الزم شرط عنوان به که عواملی از یکی .است علم – صنعت روابط

 است. گرفته قرار توجه مورد علم – صنعت
 انتقال فن آوری پدیده دلیل به دانشگاه سطح در :کارآفرینی4انتقال فن آوری دفاتر

 .است یافته اقتصادی افزایش توسعه و ملی ینوآور سیستم در ها دانشگاه تکامل و دانشگاهی

 عنوان به جدید شرکت ایجاد اثربخشی دانشگاهی، کارآفرینی به روزافزون عالقه علی رغم

کسب و  است داده نشان تحقیقات .است تأمل قابل سازی تحقیقات تجاری برای مکانیزمی

 های دیگر شرکت به تنسب کمتری رشد و بمانند کوچک دارند تمایل دانشگاهی5کارهای نوپای

 و شناسایی برای الزم مهارت دانشگاهی اساتید همچنین .باشند داشته 6زمینه سطح باال  در فعال

 در تجاری روابط زمینه در اجتماعی های سرمایه فاقد همچنین و نداشته ها فرصت بکارگیری

این  بر حدی تا ندتوا می انتقال فن آوری ادارات ایجاد .هستند سرمایه به دسترسی یا و بازار

 شناسایی را فرصت اساتید از تر راحت باید (TTOs) انتقال فن آوری مسئولین .کند غلبه موانع

 کار و کسب توسعه تخصص و تجاری های شبکه زیرا دارای دهند توسعه را جدید های شرکت و

 .هستند

 سنتی گاهدید کارآفرینی: در به دانشگاه مدیران و اساتید 9انگیزش و8 نگرش ،7مهارت

 آموزش مأموریت دو تنها ها دانشگاه و شود می شمرده مذموم ها دانشگاه در تجاری های فعالیت

                                                 
1 Gabe and Haskins 

2 -Intellectual property 

3 NEDEVAet al 

4 -Technology Transfer Offices 

5 -Start up 

6 High-tech 

7 -Skill 

8 -Attitude 

9 -Motivation 
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 مقامات نزد را خود مشروعیت و جایگاه کارآفرینی تدریج به اما .عهده داشتند بر را پژوهش و

 :یافت ذیل عامل درسه توان می را تغییر این دالیل .آورد دست به سیاسی و دانشگاهی

 یرشپذ و خود سنتی های مأموریت توسعه برای ها دانشگاه به اجتماعی فشار افزایش

 منطقه، اقتصادی توسعه در بیشتر مشارکت

 ؛  ITمانند ها رشته از بسیاری در وفن آوری دانش درونی ارتباط افزایش

و  1دانشگاه ) کربی سنتی های فعالیت مالی تأمین برای دولتی های بودجه سهم کاهش

 (. 2011ران،همکا

 در گوناگون های شیوه کارآفرینی به به دانشجویان نگرش و کارآفرینی های آموزش

پذیرد.آموزش کارآفرینی فرآیندی برای آماده کردن افراد با  می صورت ها دانشگاه و ها دانشکده

توانایی شناخت فرصتهای تجاری،عزت نفس، دانش، مهارت و بینش برای عمل کردن در 

 برخی در و شده مطرح یک دوره عنوان به تنها ها دانشگاه از بعنی در .(2،2017وبالآنهاست)اولگ

 می ارائه ... و کار و کسب مدل توسعه مالی، بازاریابی شامل کامل آموزش دوره یک ها دانشگاه

 :است شده معروف دلیل پنج به شود. آموزش کارآفرینی

 و اقتصاد اریابی،باز مالی، های ارتمه دهد می اجازه دانشجویان به تجاری طرح توسعه -

 .یکپارچه بیاموزند صورت به سایر و حسابداری

 طیاز شرا یکه بخش ،یعموم یهازا با آموزشعامل برون کیعنوان کارآفرینی به آموزش

همراه  اند که کارآفرینی بهنشان داده قاتیوکار است، متفاوت است. تحقکسب طیمحی عموم

، مهم عالی حوزه آموزش در دارند. انهکارآفرین هاییتبر فعال قیعم ریتأث یتخصصی هاآموزش

شود. آموزش کارآفرینی  فیتعر لیآموزش کارآفرینی و کارآفرینی در تحص نیاست که تفاوت ب

 ندهیآ یهااست که از فرصت هاییینیبه کارآفر یافراد عاد لیتبد جیترو یبرا اییلهوس"عنوان به

 (2017، 3ز)لوپ "دارند یآگاه یاحرفه یکمپان جادیابا  یاحرفه جادیا یبرا

 نهاد و ،دولت ها ( آموزش ، زیرساخت4)ا ای سی دی توسعه و اقتصادی همکاری سازمان

(. 2009، 5است)التیمور و الو کرده معرفی کشور یک اقتصادی توسعه عناصر مهم عنوان به را ها

 این.کند متوقف حتی یا و کند، را توسعه یندفرا تواند می ها زمینه ازاین هریک در ورزیدن غفلت

 این در را هایی چالش که کشورهایی برای ویژه طور پیچیده باشد؛ به بسیار تواند می موضوع

                                                 
1 -Kerby 

2 Olugbola 

3 Lopez 

4 Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 

5 Lattimore and Love 
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 ایجاد برای قانونی ای وسیله به تبدیل بیشتر به تازگی،کارآفرینی .کنند می تجربه ها زمینه

 (1،2012مکاران)آرتور و ه است اقتصادی شده وضعیت بهبود و اشتغال

 شود التحصیالن ارغف توسط کار و کسب ایجاد و ارتقاء باعث می تواند کارآفرینی آموزش -

 از ال فن آوریانتق تواند می کارآفرینی آموزش.نماید کار بیشتر بازار در را آنها موفقیت یا و

 .ءدهدارتقا مدار – تجاری فن آوری های طرح ایجاد طریق از را بازار به دانشگاه

 برقرار قوی ارتباط تجاری جامعه و دانشگاهی جامعه بین تواند می کارآفرینی آموزش -

 مطالعه برای کاربردی و مفید رویکرد یک عنوان به آموزش کارآفرینی به تجاری مدیران .نماید

 .،(  2،2005)گیب نگرند می کار و کسب و اقتصاد

 و دانش انتقال بر تأکید و توجه افزایش دانشگاهی :3 استارت آپ های از حمایت مراکز

های  مکانیزم بکارگیری و ایجاد به منجر صنعت، و دانشگاه نهادی مرزهای میان از فناوری

 انتقال دفاتر یا صنعت با ارتباط دفاتر شامل ها مکانیزم این .است گشته محور انتقال گوناگون

 مراکز و فناوری و علم یها پار  مشتر ، و مخاطرات دانشگاهی انشعابی های شرکت فناوری،

 می ایفا سهامدار نقش عنوان به ها دانشگاه آنها رد که مشترکی مخاطرات یا کار و کسب رشد

 (  .5، 2012، 4شوند)هرمان می کنند

 بر بتنیجدید م مخاطرات برای خدماتی و ها حمایت که هستند مؤسساتی ها مکانیزم این 

 ها شرکت هب ها دانشگاه از علمی و فنی دانش تقالان بر بیشتری تأکید و کنند می ارائه دانش

 عمومی رشد مراکز و عمومی کار و کسب رشد مراکز انتهای طیف یک در و رشد مدل در .دارند

 هایکاال و های محسوا دارایی کردن فراهم شامل ها آن خدمات که دارند قرار ای منطقه

 مالی منابع ئهارا به بیشتر که دارند رقرا خصوصی رشد مراکز طیف دیگر انتهای در و است بازاری

 . دارند تمرکز مدت کوتاه زمانی گرایش با و باال ارزش با و های نامحسوا دارایی و

 ها، نگرش از مشخص مجموعه یک از متشکل شرکت ، یک 5دانشگاهی کارآفرینانه فرهنگ

 موفقیت یپ در هستند که فردی ساختار آنها همگی که آرزوهاست و ها انگیزه ها، ارزش

 فعالیت بودن قانونی و اعتقادات و شها ار لحاظ به فرهنگی محیط هستند. اجتماعی-اقتصادی

 اجتماعی های ارزش .نماید می فراهم ها فرصت بکارگیری برای را مشو  هایی کارآفرینانه های

 ارهایهنج و قانونی های ومحدودیت نموده تقویت را قوانین جامعه، در کارآفرینان قبلی تجربه و

                                                 
1 Arthur & et al 

2 -Gebb 

3 Startups 

4 -Herrmann &  etal 

5 -Academic Entrepreneurial Culture 
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(.در کشورها با 1390کند )حسنقلی پور و همکاران، می تنعیف را کارآفرینی مخالف فرهنگی

های اداری بدون پیچیدگی و پشتیبانی مالی باالتر برای تحقیق و توسعه ، آموزش و یستمس

،   1تر وجود دارد )کاستائو و همکارانیقو، یک فرهنگ کارآفرینی ی کوچک و متوسط هاشرکت

2016) 

 وجود خالقیت و تغییر پذیرش شکست، و موفقیت تحسین نظیر هایی ارزش همچنین

 انجام برای عمل آزادی داشتن با است. استقالل ارزش پنج مبنای بر مترقی فرهنگ یک .دارند

 4اعتماد)برانستین وریلن-رقابت ؛ و ابتکار از حمایت-ریسک؛ پذیرش ؛3خالقیت و 2نوآوری، کار

،2014.    ) 

کارآفرینانه ،نظامی مشتر  از باورها ، ارزش ها و هنجارهای   اعنای یک سازمان  فرهنگ

است که شامل ارزش نهادن به خالقیت و نیز تحمل افراد خال  می شود. بر مبنای این نوع 

فرهنگ ، در مواجهه سازمان با مشکالت بقا ، عدم قطعیت محیطی و تهدیدات رقبا ، نوآوری و 

 ( .2003، 5ف فرصت های بازار ، امری ضروریست ) مک گیورعمل جسورانه در تصر

 6رفتار کارآفرینی

رفتار کارآفرینی شامل مجموعه ای از فعالیت ها ،شیوه ها و همچنین استفاده از ترکیبات 

منابع نوآورانه برای شناسایی و پیگیری فرصت ها است.رفتار کارآفرینانه حاصل تمایل به تغییر 

یری از خالقیت و نوآوری است.ریسک پذیری، توانایی تشخیص فرصت ها، وضع موجود با بهره گ

توانایی بهره برداری از فرصت ها، توانایی مواجهه با ابهامات محیط، بهره مندی از کانون کنترل 

درونی و تمایل زیاد به کسب موفقیت، از مهم ترین ویژگی های رفتار کارآفرینانه است.رفتار 

تعریف می شود که کارآفرین را قادر می سازد تا به  انگیزه و اقدام هاییعنوان  کارآفرینانه به

تصمیمات خود در خصو  ایجاد سود از فرصت ها وبهره برداری از فرصت ها جامعه عمل 

 (.7،2015بپوشاند)نییلو

 ( : 2010و همکاران، 8مفهوم رفتار کارآفرینی، شامل سه عنصر اساسی ذیل است )وان

 وجود.وه میت فعاالنه پیگیری، شناسایی بین نیازها و منابع بالقفرصت شناختن ، وضع 

                                                 
1 Castao & al 

2 -Innovation 

3 -Creativity 

4-verilian 

5 -Macgeiver 

6 Entrepreneurial Behavior 

7 -Neilo 

8 -waan 
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 .الزام عمل به تشخیص فرصت را آغاز می کند 

  .مدیریت ریسک، ارزیابی و تحمل خطرات محاسبه شده 

 ین منشا سونیاست.مطالعات مور یو فرهنگ یبر اصول اجتماع یمبتن ینیرفتار کارآفر

 ینیفرارآککند.  یم دیفرد، شهود، جامعه و فرهنگ تأک نیبر تعامل ب ینیدهد که روند کارآفر

 یفتارهاراز  یبیترک یرونیب انیساده و جامع است و نشان دهنده ب یاقتصاد ندیفرآ کیاز  شتریب

هره ه باست ک نیا ندیفرآ نیا تیاست. ماه سمیآل دهیو ا ییبر عملگرا یمبتن یو ضمن حیصر

 طیمح کیر ا در راتییرا در معرض خطر قرار دهد و تغ خالقانه یها یها و نوآور دهیاز ا یبردار

امعه ج یدفر یدر درون اعنا ینیشروع روند کارآفر یبرا یدیآغاز کند.کل یو اقتصاد یاجتماع

ست. بر ده ادر مجموع به عنوان مطلوب شناخته ش ینیکارآفر هیروح زانیکه م نیقرار دارد و ا

 طیدر شرا ن رانهفته در فرد است  و آ ینیکارآفر هیاست که منبع روح نیاساا، اعتقاد بر ا نیا

 (.2018و همکاران،   یو رقابت قرار خواهد داد)الجوبار نانیعدم اطم

با  ینیآفرکار یدر مورد رفتارها قیتحق نیمهمتر دیاست.شا یرفتار ذهن ینیکارآفر رفتار

ل و انج است توسط ینیشده آژن که نشانگر هدف کارآفر یزیبرنامه ر یاستفاده از مدل رفتار

هد که د یپژوهش نشان م نیا یها افتهیکشور انجام شده است.  12در  2010همکاران در سال 

 یرهانجاه ریتأث نیکند. عالوه بر ا یم فایا ینیکارآفر یرفتارها کیدر تحر یقصد، نقش مهم

 ه از نظرک ندک یمطرح م ینیکارآفر یرا در مورد رفتارها یبحث قبل ،ینیبر قصد کارآفر یاجتماع

از  2011در سال  نیمطالعه ترمبال ب،یترت نیساخته شده است.به هم یو فرهنگ یاجتماع

کند،  یم دییرا تأ ینیکارآفر یدر رفتارها "یعمد"نه تنها نقش  کشوردانشگاه هفت  انیدانشجو

ه ب ینیرآفرکا یرفتارها شیرا در نما یفرد یاز ارزش ها، نگرش ها و باورها یدیشد راتیبلکه تأث

 (. 2:2016،  یشناسد )کرکل یم تیرسم

 یر هاموثر بر رفتا یها یژگیو قیدق نییکه در تع یفراوان یوجود اختالف نظرها با

 لیاز دال یکیود خدهد، وجود دارد و  یقرار م ریکه اهداف و رفتار افراد را تحت تاث نانهیکارآفر

 تیبولمق لیموجود است که بدل زین ینقاط اشتراک د،یآ یبه حساب م کردیرو نیضعف ا یاصل

 یژگیو ردکیودر ر یشده ا رفتهیپذ یها هیگوناگون بصورت نظر شاتیدر آزما ید تجربییعامه و تا

 (2013ها درآمده است )کابالرو و همکاران ، 

 گردد: یم فیتعر ریپژوهش حاضر به صورت ز یسوال اصل ن،یبنابرا

 هنانیکارآفر یرفتار یتهایسعه قابلتو یاصل یها ، ابعاد،مولفه ها وشاخص ها ریمتغ

 کدامند؟ یکاربرد یدر دانشگاه جامع علم یمهارت انیدانشجو
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 روش شناسی تحقیق

با  الگو در این پژوهش از روش آمیخته )ترکیبی ( استفاده شده است . در مرحله طراحی

ن ارآفرینای کراستفاده از راهبرد پژوهش کیفی و روش داده بنیاد، پدیده توسعه قابلیتهای رفتا

ب تبیین قال مورد موشکافی دقیق قرار گرفته و الگوی توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینان در

ر نهایت دا و شرایط علّی، مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبرده

ای کیفی ه هادپیامدهای توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینان تعیین می شوند. در روش تحلیل د

ارتباط  ری واز روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده، کدگذاری محو

تعیین  ونشی علّی بین مقوله ها، تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیند کدگذاری گزی

تدوین  لگویمقوله هسته محوری استفاده گردید. پس از این مرحله پژوهشگر به منظور آزمودن ا

یفی را له کشده با استفاده از روشهای پژوهش کمّی یعنی تحلیل مسیر، داده های حاصل از مرح

وشهای ری رآزمون کرده و اعتبار الگوی مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار داد. دلیل بکارگی

به  کیفی وجود ضعف در پیشنه نظری و تجربی پژوهش و نیز نبود اجماع پژوهشگران نسبت

 عیارهای توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینان است. م

ه ر حیطاز آنجایی که در پژوهش حاضر سعی شده که به بررسی و توسعه دانش کاربردی د

ابلیت قحقق شناسایی الگوی توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینان جهت یافتن نقشه راه برای ت

وع نرا از لحاظ هدف پژوهش از  های رفتاری دانشجویان  کمک شود، می توان این پژوهش

 تحقیقات کاربردی به شمار برد.

 نانه باارآفریهای موثر در ایجاد رفتار کدر این پژوهش در ابتدا نسبت به شناسایی شاخص 

ین وزن تعی توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام شد و پس از این مرحله  جهت غربالگری و

 یرامعه آماجوهش پژ نیدر ادر اختیار جامعه آماری قرار گرفت.  موثر در ایجاد رفتار کارآفرینانه

 یریگه جهت نمونه بودند ک یکاربرد-یدانشگاه جامع علمو مدیران  نانیو کارآفر دیشامل اسات

 نیمچنه استفاده شد. یهدفمند نظر یریخبرگان از روش نمونه گ افتنی یپژوهش برا نیدر ا

به  ندیستا ر یریقاعده اقناع استفاده شد و نمونه گ پژوهش از نیحجم نمونه ا نییتع یبرا

 .افتی، ادامه  نفر 28به تعداد  داده ها یداده و اشباع نظر تیکفا
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 به شرح ذیل است 3پنل خبرگان در جدول 

کد 
 فرد

 تحصیالت
مدت  

 تجربه
 سن

  
 تحصیالت کد فرد

مدت  
 تجربه

 سن

 45 27 دانشجو دکتری 15   32 8 کارشناسی 1

 52 30 کارشناسی ارشد 16   35 18 دکتری 2

3 
دانشجو 
 دکتری

15 41 
  

 35 15 کارشناسی ارشد 17

 45 26 دکتری 18   36 7 دکتری 4

 58 30 دکتری 19   35 7 دکتری 5

 40 12 کارشناسی ارشد 20   37 15 کارشناسی 6

 60 40 کارشناسی 21   40 19 دکتری 7

 65 35 دکتری 8
  

22 
معادل دکتری 

 هنری
38 62 

 45 20 دکتری 23   65 38 ارشد 9

 38 17 کارشناسی ارشد 24   41 25 ارشد 10

 33 9 ارشد 25   39 21 ارشد 11

 42   دکتری 26   55 25 دکتری 12

 45 25 دکتری 27   39 30 دکتری 13

 34 9 دانشجو دکتری 28   36 8 دکتری 14

 

رد امعه موه از ج، از خبرگان برای اصالح پرسشنامبعد از انجام مصاحبه  نیمه ساختار یافته 

 نظر قرار گرفت استفاده شده است. 

هایی در اختیار جامعه آماری )نمونه مورد مطالعه( ها در پرسشنامهدر گام بعدی شاخص

قرار گرفت. در مقابل هر شاخص پنج گزینه قرار داشت که اهمیت هر شاخص را در ایجاد رفتار 

( طراحی گردید. 1( تا خیلی کم)5درجه ای لیکرت، از خیلی زیاد) 5اا طیف کارآفرینانه براس

پرسشنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده که بخش اول شامل متغیرهای جمعیت 

شناختی)جنسیت، میزان تحصیالت، میزان سابقه کار، وضعیت استخدامی( و بخش دوم 

ها عد از توزیع و تکمیل پرسشنامهدربرگیرنده گویه های مربوط به موضوع اصلی پژوهش است. ب

اختصا  یافت.پس از  5-1های تعیین شده عدد ها به هر یک از طبقهبرای تجزیه و تحلیل داده
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ها در ایجاد رفتار کارآفرینانه در ها پرسشنامه ای جهت تعیین اهمیت شاخصشناسایی شاخص

معه آماری از روش نمونه گیری نفر جا 1000میان دانشجویان مهارتی تهیه شد. با توجه به تعداد

پرسشنامه تهیه شد ولیکن تعداد  292ی کوکران و تعداد افراد جامعه تصادفی و با توجه به رابطه

 پرسشنامه دارای قابلیت تجزیه و تحلیل بودند. 277پرسشنامه دریافتی قابل استفاده در تحلیل 

 ف ورناسمی–ون کولموگروف پژوهش از آزمــــــ یرهایآزمون نرمال بودن متغ یجهت بررس

 رنفاسمی–کولموگروف  در برونداد آزمون لی. پس از تحلمیکن یاستفاده م  لکیو رویآزمون شاپ

است  نیا یبود، به معن 05/0کوچک تر از  pیعنیدار بود  یمعن آزموناگر  لکیو رویآزمون شاپو 

از  کوچکتر p رهایر تمام متغ. دمیاستفاده کن کیاز آزمون ناپارمتر دیو با ستینرمال ن عیکه توز

 لذا از آزمون ناپاراماتری فرید من استفاده شد است.  .شود یم رد  H0فرض  جهیبوده در نت 05/0
 سلکیو رویشاپ و (KS) اسمیرنف-کولموگروف 4 جدول 

 

 نرمال بودن یتست ها

 

 سلکیو-رویشاپ رنوفیاسم -لموگروفوک

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 013. 277 987. 000. 277 077. شرایط اقتصادی و اجتماعی

 001. 277 980. 000. 277 077. نهادینه کردن کارآفرینی

 000. 277 901. 000. 277 194. پذیرش رسالت کارآفرینی

 000. 277 894. 000. 277 174. بهینه سازی مدیریت

 000. 277 853. 000. 277 204. تغییرات ساختتاری

 000. 277 968. 000. 277 099. ازی درون دانشگاهیبستتر س

 000. 277 946. 000. 277 101. شبکه سازی

 000. 277 965. 000. 277 095. محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی

 

بر spss ر ها از طریق پرسشنامه برای ورود داده ها به نرم افزاپس از جمع آوری داده

ت. و جهت اختصا  یاف 1-5ی زیاد به خیلی کم اعداد اساا اهمیت به ترتیب از اهمیت خیل

 (5اره ها آلفای کرونباخ محاسبه شد. )درپیوست ضمیمه جدول شماطمینان از پایایی پاسخ

ها به نرم افزار ادهداستفاده شد و پس از ورود  spssافزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل داده

 نباخ مورد محاسبه قرار گرفت. ها آلفای کروجهت اطمینان از پایایی پاسخ

ها میانگی وزن اختصاصی توسطه  نمونه آماری مورد در گام بعدی برای هر یک از شاخص

را کسب کرده بودند به عنوان  2.5هایی که میانگین وزنی بیش از محاسبه قرار گرفت. شاخص
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ه شدند و سایر موثر در ایجاد رفتار کارآفرینانه در میان دانشجویان مهارتی پذیرفتشاخص

ها از آزمون فریدمن بندی شاخصها از بررسی خار  شدند. در مرحله بعد جهت رتبهشاخص

باشد و استفاده شد. این آزمون یک آزمون ناپارامتری جهت رتبه بندی بر اساا اهمیت نسبی می

 اهمیت هر شاخص در ایجاد رفتار کار آفرینانه تعیین شد. 

های موثر در ت سیستماتیک نسبت به شناسایی شاخصروش کار پژوهش حاضر به صور

ه ا توجه ببرا  هاایجاد رفتار کارآفرینانه در میان دانشجویان مهارتی اقدام نموده و این شاخص

ع و ت منابنماید و با توجه به محدودیبندی میمیزان اهمیت اکتسابی توسط نظر آماری رتبه

 کند.چه بیشتر ارائه میها راهکارهایی جهت ارتقاء هر اهمیت شاخص

 یافته های پژوهش

ت آنها نفر از خبرگان انتخاب و پس از جلب موافق 28در این پژوهش به شیوه قناوتی 

ا نظرات بقیق ذیرفت بعد از انجام مصاحبه و ادغام ادبیات تحبرای مشارکت، اول مصاحبه صورت پ

ه رست مؤلفل فهخبرگان ، پرسشنامه به صورت حنوری و اینترنتی به آنها ارائه گردید. در دور او

ی ای رفتاریت هها، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای قابل

 ظهار نظررت اگروه قرار گرفت تا در مورد آنها در قالب طیف لیک دانشجویان  در اختیار اعنای

مجموعه  ، بهنمایند. همچنین از آنها خواسته شد که نظرات خود را در قالب پیشنهاد یا اصالح

م ها انجا ؤلفهاضافه کنند. در پایان این مرحله، پژوهشگر اصالحات پیشنهادی الزم را بر روی م

ا  نظر ن به اتفبرگاتایج در اختیار اعناء قرار داده شد. در مرحله دوم خداد و همراه با میانگین ن

 مناسب رسیدند

ختلف نابع مهای موثر در ایجاد رفتار کارآفرینانه در مدر گام نخست پژوهش ابتدا شاخص

قرار گرفتند و  بعد 8گروه اصلی و در  29هایی قرار گرفت. این مولفه ها شناسایی شد و در گروه

 شاخص مورد شناسایی قرار گرفت. 224ع در مجمو

که نتایج نشان داد مولفه های تاثیر گذار از جمله : محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی : با 

مقوله های اصلی )دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ، پژوهش و 

با نهادینه کردن کار آفرینی : ،نولوژی(استارتاپ ،طرح کسب وکار ،شرکت های دانـش بنیـان ، تک

ی، اطالع رسانی و آگاهی نیو اشاعه کارآفر جیترو،نانهیفرهنگ کارآفرمقوله های اصلی ) 

شرایط ی( ،تیتوسعه ابعاد شخصی نیرفتار کارآفر  قصد و،از فرصت یو بهره بردار صیتشخبخشی،

یط سیاسی و عوامل محیطی )چابکی اقتصادی ،شرابا مقوله های اصلی اقتصادی و اجتماعی: 

با مقوله های اصلی تغییرات ساختاری : ،،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات( 

ی: با مقوله درون دانشگاه یبسترساز،)طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک (
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زی درون دانشگاهی را های اصلی )عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی(،بستر سا

با مقوله های اصلی )الزامات مدیریتی ، اصالح سیستم بهینه سازی مدیریت: تشکیل می دهند. و 

 است. 6به شرح جدول شماره  نظارت و ارزیابی( را شامل شده و طبق سطح بندی 
 های موثر در ایجاد رفتار کارآفرینانهشاخص ۶جدول شماره

 کرونباخ آلفای شاخص کلی مفاهیم ثانویه

 یاقتصاد یچابک

 883/0 ی(و اجتماع یاقتصاد طیشرا )

 یطیو عوامل مح یاسیس طیشرا

 نیسرزم شیآما

 و مقررات نیقوان

 منابع و امکانات

 نانهیفرهنگ کارآفر

 
 )نهادینه کردن کار آفرینی(

955/0 

 ینیو اشاعه کارآفر جیترو

 اطالع رسانی و آگاهی بخشی

 از فرصت یبهره بردارو  صیتشخ

 ینیرفتار کارآفر  قصد و

 یتیتوسعه ابعاد شخص

 طراحی چشم انداز کارآفرینانه
 844/0 )پذیرش رسالت کارآفرینی(

 ارتقاء آموزش

 الزامات مدیریتی
 839/0 )بهینه سازی مدیریت(

 اصالح سیستم نظارت و ارزیابی

 ی(ساختار راتییتغ) طراحی مجدد فرایندها و ساختارها
 
 

 سکیر 813/0

 یبازار ساز

 ی(درون دانشگاه یبسترساز) یزشیعوامل انگ
 

893/0 
 یساز ندهیو آ نانهیکارآفر زهیانگ

 یساز میت
 908/0 )شبکه سازی(

 تصمیم گیری
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 دانشگاه کار آفرین

 969/0 ینیو ارزش آفر یدانشگاه طیمح

 یآموزش و برنامه درس

 یورزکارگاه و کار

 ، پژوهش و استارتاپ دهیا

 شرکت های دانـش بنیـان

 یتکنولوژ

 طرح کسب وکار

 نانیاطم تیآمار قابل

 تعداد موارد کرونباخیآلفاضریب

.985 224 

 

زن اختصا  ها بود. سپس میانگین ویبانگر پایایی پاسخ 0.985که میزان آلفای کرومباخ 

زن که و برای هر شاخص تعیین شد و مطابق با روش کار هر شاخصییافته بر اساا نظر آماری 

شد یشناسایی م نمود به عنوان شاخص موثر در ایجاد رفتار کارآفرینانهرا کسب می 2.5بیشتر از 

ختیار اشاخص که در  29شدند. نتایج نشان داد تمامی ها از بررسی خار  میو سایر شاخص

ادند و مورد را به خود اختصا  د 2.5رحله میانگین بیش از آماری قرار گرفته بودند در این م

 تایید قرار گرفتند.

ان انشجویدها در ایجاد رفتار کارآفرینانه در گام بعدی پژوهش جهت تعیین اهمیت شاخص

 د. و سپسنجام شبندی شاخص ها اها ناپرامتریک فرید من رتبهمهارتی با استفاده از آزمون داده

 های با اهمیت بیشتر ارائه شد. رتقاء شاخصراهکارهایی جهت ا

به  گانپاسخ دهنداز نظر  شاخص نتری که مهم  می دهد نشان ها  رتبه نیانگیم سهیمقا

تبه ر نیگانی. ممی باشد محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی و نهادینه کردن فرهنگ یژگیو بیترت

  است  7.00و 8.00   بیبه ترت شاخص ها نیا

 دهد.ها بر اساا اهمیت را نشان میبندی شاخصبهرت 7جدول شماره 
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رتبه نیانگیم                   ردیف                                         

 8/00 محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی 1

 7/00 نهادینه کردن فرهنگ 2

 5/99 شرایط اقتصادی و اجتماعی 3

 4/58 تغییرات ساختاری 4

 4/39 سازی درون دانشگاهیبستر  5

 3/04 شبکه سازی 6

 2/00 پذیرش رسالت کارآفرینی 7

 1/00 بهینه سازی مدیریت 8

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات ، بحث 

درصد آموزش  70با مطالعه نظام آموزش عالی کشور های پیشرفته، درمی یابیم که حدود 

درصد  30راحی و اجرا می شود و صرفًا های آنان مهارتی بوده و به منظور تربیت تکنسین ها ط

تولید علم و دانش است. این در حالی است که در کشور ما  یآموزش های آنان نظری و در مرزها

درصد آموزش های عالی کشور، به آموزش های مهارتی  20بوده و کمتر از  برعکساین موضو ع 

ارسیده که مسئوالن کشور به کاربرد ی اختصا  یافته است. به نظر می رسد زمان آن فر یعلم

این باور برسند که کشور فقط به کارشناا، کارشناا ارشد و دکترا نیازندارد، بلکه به نیروی کار 

نیاز کارفرمایان صنعت و کسب وکار در رابطه با مهارت های مختلف باشند،  فعماهر که آماده ر

لمی کشور و سیاست های بیش از همیشه نیاز است.جایگاه آموزش مهارتی در نقشه جامع ع

کالن برنامه ششم ابالغی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. در هدف چهارم از 

نوآوری کشور، دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار  واهداف بخشی نظام علم، فناوری 

داخلی و بین  کشور متناسب با معیار جهانی و در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه و بازار کار

المللی اشاره شده است یا در یکی از راهبردها به صراحت ، سازماندهی نظام های حرفه ای 

اقتصادی  اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ  واحدهایمبتنی بر دانش علمی و فنی برای ادارة 

یت مهارت گرایی و پژوهش محوری و کارآفرینی در نظام علم و فناوری و نوآوری و همچنین تقو

و حمایت از آموزش های مهارتی از طریق تمرکز در سیاست گذاری و نظارت به همراه تقویت 

. در سیاست های کالن برنامه ششم تمشارکت بخش های غیردولتی مورد توجه قرار گرفته اس

افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی  76ابالغی مقام معظم رهبری نیز ، بند 

سطوح و رشته های تحصیلی با توجه به نیازهای تولید و اشتغال حاکی از  کشورمتناسب سازی
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نتایج کد گزاری ، مصاحبه  آن است که آموزش های مهارتی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

های موثر در ایجاد رفتار دهد شاخصهای این پژوهش نشان میها و تجزیه و تحلیل یافته

ها را بر مبنای اهمیت توان آنمهارتی اهمیت یکسانی ندارند و می کارآفرینانه در میان دانشجویان

بندی نمود و راهکارهایی توان این عوامل را بر اساا میزان اهیمیت رتبهبندی نمود. و میتقسیم

 جهت ارتقاء هر یک پیشنهاد داد.
و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی : با مقوله های اصلی )دانشگاه کار آفرین ، آموزش 

برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ، پژوهش و استارتاپ ،طرح کسب وکار ،شرکت های دانـش 

 دانشگاه کار آفرین ، سرفصل درسی ،   بنیـان ، تکنولوژی( که شامل برخی زیر مجموعه ها چون:

مشاوران متخصص، اساتید و مربیان حاذ  و   برنامه کارآفرینی و دانش آموختگان،  آموزش، 

 کارورزی و کاربینی های آزمایشگاهی و اجرای دوره کارگاهی و نا هیات علمی،  محیط هایاع

تکنولوژی ،سیاست های عمومی  واقعی در محیط کار، انتخاب یک مسیر شغلی، استفاده و کار با

و  ایده ثبت  آموزش قوانین کسب و کار، ،  ، شده   دانشگاه ، خودکارآمدی در  و مدیریت

  کنترل ، مدیریت فناوری،  ارزشیابی،  ،ساختار سازمانی و سیستم ،  ی سازی،اختراع، تجار

از ایده ها ، می شود و بیشتر  به   و حمایت ها و تشویق استارتاپ شرکت های دانـش بنیـان،

عواملی که ریشه در درون دانشگاهها دارند بر می گردد، که از طریق سهیم کردن آنها در سود 

لیتهای رفتاری کارآفرینانه عملی می شود. تغییر در نگرش افراد دانشگاهی در حاصل از توسعه قاب

مورد کارآفرینی، جذب و استخدام نیروی انسانی بر اساا ویژگی های کارآفرینانه، استفاده از 

فناوریهای نوین در دانشگاهها، ایجاد توازن بین پژوهش های بنیادی و کاربردی و بصورت کلی 

رینی در سیاست های دانشگاهی عواملی هستند که بستر سازی درون تلفیق عنصر کارآف

( اهمیت تشویق و ترغیب کارآفرینی 2009و همکاران) 1دانشگاهی را تشکیل می دهند. وازکویز

را که به شکل دهی فرهنگ کارآفرینانه در بین دست اندکاران و ترغیب فعالیتهای آموزشی و 

ا به خوبی در پژوهش خود خاطر نشان کرده اند. هدف از پژوهشی در زمینه کارآفرینی می شود ر

ها را در مورد چگونگی های آموزش کارآفرینی در برنامه درسی برای دانشجویان توانایی آندوره

  2(2010کند)گورل و همکاران ، ها تقویت میکار کردن برای خود و نه برای آن

برای شکل گیری مسیر شغلی دانشجو ، با وجود مزایای انگیزشی پیشینه خانواده کارآفرین 

( نشان داد که آموزش کارآفرینی کمتر باعث بهبود اهداف کارآفرینی 2011و همکاران ) 3زلوگر

دانش آموزانی می شود که از چنین زمینه هایی می آیند. اول ، دانش آموزان از یک خانه 

                                                 
1 Vazquez 

2 Gorilla et al 

3 Zellweger 
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ابع مهم و شبکه های کارآفرین بیشتر از کسانی که زمینه مشابهی ندارند دسترسی به من

( دریافتند که آشنایی قبلی با آموزش 2008) 1کیریباسو و واجتماعی دارند.و به عنوان مثال 

کارآفرینی تأثیر مثبتی بر نگرش دانشجویان نسبت به شغل کارآفرینی دارد. اگرچه چنین به نظر 

مه درسی برای های آموزش کارآفرینی در برنامی رسد ، اما جای تعجب نیست، هدف از دوره

ها تقویت ها را در مورد چگونگی کار کردن برای خود و نه برای آندانشجویان توانایی آن

  2(2010کند)گورل و همکاران ، می

 .ستامطلوب یک مدرا اهمیت زیادی دارد ومقدم بر سایر عوامل  شناخت ویژگی های  

ت تاثیر ت تحمی او را نیز به شدویژگیهای فردی یک استاد از مواردی است که گاهی توانایی عل

 از نظرات بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا برای پیشبرد اهداف آموزشی خود .قرار می دهد

 (.1396،اراندانشجویان برای باالبردن کیفیت آموزشی خود استفاده می کنند. )اسماعیلی و همک

آوری، و انتقال فن های تحقیق و تدریس خود برای کمک به دانش ودانشگاه از قابلیت

کند . بر این اساا، رویکرد های اجتماعی و اقتصادی استفاده میدرنتیجه پاسخ به خواسته

دانشگاه کارآفرین انگیزه دادن به  بخش دانشگاهی برای بازبینی خروجی پژوهش و خلق دانش از 

ری کنند )اتزکوییت، توانند نتایج تحقیقات خود را تجاها میهای مختلف است ، جایی که آنزاویه

2003)3.  

همچنین طی بررسی های صورت گرفته نتایج ما با نتایج یافته های : زلوگر و همکاران 

،  1390بارانی و همکاران در سال  ،1388احمدی و همکاران  (2008) 4نبی و هولدنی ،( 2011)

و همکاران  شهرزاد بارانی ،1396طهماسبی و همکاران  ، 1395آقاجانی و همکاران در سال 

و در   1390رضایی و همکاران در ، 1387سعیدی مهرآباد ، 1391سیادت و همکاران، 1389

 هم راستا بود.   2017خصو  تکنیک های آموزشی با اسفندیار و همکاران

و اشاعه  جیترو،نانهیرهنگ کارآفرفبا مقوله های اصلی ) نهادینه کردن کار آفرینی : 

رفتار   قصد و،از فرصت یو بهره بردار صیتشخی، اطالع رسانی و آگاهی بخشی،نیکارآفر

شدن اقتصاد  ی( که شامل برخی زیر مجموعه ها چون : نهادینهتیتوسعه ابعاد شخصی نیکارآفر

 ج فرهنگ کارآفرینیدانشی،بستر سازی فرهنگی در زمینه کارآفرینی در دانشگاهها، خلق و تروی

، روحیه  قصد نیازهای روانشناختی و کارآفرینی، الگو و رفتار  کارآفرینی ، ،ویژگی های شخصیتی

کردن دانشجو به راه اندازی کسب و کار  ، شناخت ، تشخیص و بهره برداری از فرصت،متعهد

                                                 
1 Basu and Virik 

2 Gorilla et al 

3 Etzkowitz 

4 Nabi Vhvldny 

http://ensani.ir/fa/article/author/9804
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تمایل به  ، ،جنسیت خودشکوفایی فردی،تعهد و تفکر مثبت توسعه  مرتبط با رشته تحصیلی،

 اعتماد به نفس ، نترسیدن )ناامید نشدن( ،مهارت ، هدف گذاری مناسب، دوستان، استقالل مالی،

مهارتهای   منزلت اجتماعی،  موفقیت،   مقاومت در سختی ها ،  رهبری و تصمیم گیری،  توانایی

راهبردی،تجربه  ابعاد مدیریت وپاسخگو بودن، پذیری مدیریتی، مالی، بازاریابی، انسانی، مسئولیت

ریشه بسیاری از کارها و سازی نیروی انسانی برای کارآفرینی را شامل می شود .  قبلی،آماده

فعالیت های آدمی در فرهنگی است که فرد در آن قرار دارد، به این لحاظ برای ترغیب افراد به 

آن کار می  انجام برخی اعمال مهمترین کاری که می شود انجام داد فرهنگ سازی برای انجام

باشد. آنچه در بحث فرهنگ سازی مهم است این است که فرهنگ سازی برای کارآفرینی باید در 

دو بعد فرهنگ سازی در جامعه به صورت کلی و فرهنگ سازی در دانشگاه و جامعه دانشگاهی 

ینه و می باشد، که باید  با آگاهی بخشی و اطالع رسانی انجام شود. به این منظور باید اوالً زم

بستر فرهنگی الزم برای کارآفرینی در دانشگاه ها مهیا و آماده و ثانیاً این فرهنگ اشاعه و ترویج 

 یابد و مشارکت در صنایع برای دانشگاه به عنوان یک فرهنگ مطرح شود.

فراتر از زمینه خانوادگی ، همچنین رابطه ای بین اهداف کارآفرینی و فرهنگ وجود دارد 

رزش ها ، باورها و فرضیاتی که در اوایل کودکی آموخته شده و گروهی از افراد را ا"که به عنوان 

(، مشخص شده است که 1996تعریف شده است )نیومن و نولن ،  "از گروه دیگر متمایز می کند

عوامل فرهنگی اجتماعی که مجموعه ای از ارزشها ، اعتقادات و رفتارهای مشتر  مشتر  

(. عملکرد یک کارآفرین و 1985، 1 سمنیهوآفرینی تاثیر می گذارند )محسوب می شوند ، بر کار

( 2009( . لیندسی )  2018، 2وانگهیم نیآست نشان داد که با رفتار و مهارت در ارتباط است  )

یکی از مهمترین مولفه ها در موفقیت توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینانه را فرهنگ حمایت 

عنوان به انهرفتار کارآفرین ی می داند که در دانشگاه نهادینه شده است.کننده و پشتیبان کارآفرین

خود در خصو   ماتیتا به تصم سازدیکه کارآفرین را قادر م شودیم فیتعر ییهاو اقدام زهیانگ

این تأثیر  .3(2015د)نییلو،ها جامعه عمل بپوشاناز فرصت یبردارها و بهرهسود از فرصت جادیا

ای فرهنگی است زیرا ارزشها نقشهای جنسیتی را در هر جامعه شکل می دهند و ناشی از ارزشه

همچنین به شکل کلیشه هایی از نظر مشاغلی که برای زنان یا مردان مناسب ارزیابی می شود ، 

بنابراین باورهای فرهنگی  .(2010؛ احمد و دیگران ،  2004،  4پایان می یابد )وانگ و وونگ

ی جنسیتی می تواند فرصت ها و انگیزه هایی را که افراد در تعقیب مشتر  درباره نقش ها

                                                 
1 Huisman 

2 Austin Mwange 

3 Nilo 

4 Wang and Wong 
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( . چندین مطالعه بر تأثیر 2018، 1وانگهیم نیآست مشاغل خا  تجربه می کنند ، شکل دهد)

عوامل فرهنگی بر کارآفرینی از دیدگاه های مختلف تأکید کرده اند. بر این اساا ، هنگامی که 

سب و کار ایجاد می کند ، این تجارت منعکس کننده آن فردی در یک محیط فرهنگی خا  ک

محیط فرهنگی است ، به عنوان مثال ویژگی هایی مانند جهت گیری استراتژیک و انتظارات رشد 

برای تجارت )همان منبع( .این عناصر شامل اعتقادات ، ارزشها ، نگرشها ، عادات ، اشکال رفتار و 

 فرهنگی ، مذهبی ، تربیتی و اجتماعی ایجاد شده اند سبک زندگی افراد است که از شرط بندی

. در کنار فرهنگ  2(2006 و اوکاگبو یآگبول،2003و همکاران  کیآدل،1994 و فاگل یاولیگن)

( ، 1984و همکاران ) 3کاستا عواملی دیگری هم تاثیر گذار هستند برای نمونه محققانی مانند

( مشاهده کرده اند که شخصیت 2012کاران )و هم 6( و چم1989) 5( ، کوزینز1996) 4کرانت

  .عاملی حیاتی در شکل گیری قصد کارآفرینی است

( ،  به 1391ی)در مورد استفاده از منابع انسانی: کردنائیچ،احمدی قرباتی و نیاکان الهیچ

 این موضوع تاکید داشتند.

،  2019ال   همکاران درس،  9یجون کو، 2017در سال 8و مارشال 7نیمارتنهایتا تحقیقات 

 1396 در سال  طهماسبی و همکاران،  2018، 11وانگهیم نیآست،  2014،  10برانستین و ریلن

و همکاران در سال  علی اکبر صادقی،1389،  1390در سال های   و همکاران  شهرزاد بارانی،

در سال اردکانی و همکاران ،1387سعیدی مهرآباد ،(1386صادقی و همکاران )،1394

و  فریدون احمدی،  1396ضیایی و همکاران در سال ، 1394،باقری و همکاران در سال  1389

 با ما هم راستا است. 1391همکاران درسال 

)چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل با مقوله های اصلی شرایط اقتصادی و اجتماعی: 

که شامل برخی زیر مجموعه ها ن و مقررات،منابع و امکانات( محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانی

،گرایش  سیاسی و اجتماعی شرایط ، شدن بازار ،تبدیل شدن به اقتصاد خصوصی چون : رقابتی

                                                 
1 Austin Mwange 

2 Gnyawali and Fogel ، Adeleke et.al؛ ، Agboli and Ukaegbu 

3 Costa 

4 Crant 

5 Cousins 

6 Cham 

7- Martin  

8- Marshall 

9 Jun Cui 

1 0 Branstin and Rilen 

1 1 Austin Mwange 
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 نگری،زمینه های خانوادگی ، شاغل بودن والدین، حمایتی، محیط پرتحر ،آینده به تغییر، زمینه

 کیت معنوی ،اصالح قوانین کسب و کار،اسناد باال دستی،حقو  مال شناسایی نیاز منطقه،ایجاد 

است. بر این اساا چنانچه اقتصاد  اعنای هیئت علمی  حمایت و نقش دولت،  مالی، حمایتهای

از حیطه دولتی خار  و به سمت خصوصی سازی و بهبود محیط کسب و کار پیش رود به تبع 

در بافت بزرگتر در این راستا حرکت  آن دانشگاهها نیز به عنوان خرده سیستم های موجود

خواهند کرد و این امر زمینه ساز بروز رقابت و ایجاد فنای رقابتی در دانشگاهها و جامعه می 

گردد که این مهم نیز به نوبه خود موجب می شود دانشگاهها به دنبال منابع جدید درآمدی و 

( به نقل از 2005)1اهی. کویرووکسب ثروت باشند و این یعنی کارآفرینی و کارآفرینی دانشگ

بیان می کند اهمیت محیط اقتصادی )اقتصاد کالن، ویژگی های صنعت، محیط مالی و  2شاین

محیط جغرافیایی( را در تعیین میزان کارآفرینی متذکر می شود. یکی دیگر از راهکارهای 

ه توجه به اقتصاد و استخرا  شده برای بهبود و تقویت کارآفرینی تغییر در شرایط محیطی از جمل

 3شرایط حاکم برآن و مقررات و قوانین مرتبط با حوزه کارآفرینی می باشد. زهو

( در بررسی عوامل محیطی مرتبط با کارآفرینی به بحث بسترهای قانونی نظیر 2007وهمکاران)

بع حمایت سیاست های دولتی و مقررات  از کارآفرینی و کسب و کار و بهره برداری و مالکیت منا

های نظری و ریزی و گسترش آموزش عالی بر اساا چارچوببرنامههمچنین   اشاره کرده اند.

های کالن آمایش سرزمین و اصول آن به ها و طرحهای توسعه و همچنین مبتنی بر یافتهپارادایم

ی، ناپذیر است )عامرهای توسعه آموزش عالی، ضرورتی اجتنابویژه برقراری ارتباط آن با برنامه

( همچنین موافق بود که به نظر می رسد مهمترین الگوی والدین در کنار 2006مولر ) .(1391

هم قرار دادن همه عوامل شخصی موثر بر قصد کارآفرینی فرد باشد. از طرف دیگر )آلدریج و 

؛ مک  2002؛ فیرلی ،  2000ایکین ، -؛ دان و هولتز 1999؛ هوت و روزن ،  1998همکاران ، 

( دریافتند که والدین کارآفرین به عنوان الگو عمل می 2006؛ مولر ) 2003الریامی ، الوی و 

کنند( در برخی از مطالعات نتیجه گیری شده است که تجربه خود اشتغالی رابطه مستقیمی با 

( . مهمترین موانع شامل مشکالت کمک 2001، 4جانیرا) دقصد کارآفرینی دانش آموزان دار

نات زیرساختی ، کمبود امکانات تکنولوژیکی ، عدم آگاهی در زمینه کارآفرینی مالی ، کمبود امکا

، نگرش منفی افراد نسبت به کارآفرین به عنوان عنوان شغلی ، عدم خالقیت و عدم توانایی 
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عوامل  (.2013،  2؛ سیواراجا و آچوتان 2012،  1ریسک پذیری است. )آچوتان و نیماالتاسان

امر آن است که  نیا لیمهم هستند.  دل اریبس ینیموثر کارآفر تیالانجام فع یبرا یاقتصاد

کاالها و خدمات مرتبط است  یعرضه و تقاضا برا یاقتصاد یبا تئور ینیکارآفر

 طی( مح1994و فوگل ) یاوالیگن. 5(2009، نویآت ، 2004، 4و شاو وایپرتور ،3،1985سمنیهو)

 "منابع نیو همچن یاسیو س یاجتماع یفرهنگ،  یاقتصاد یعوامل کل"را به عنوان  ینیکارآفر

( خاطرنشان کرد که در دسترا بودن منابع 1989) یکنند. به عنوان مثال رومانل یم فیتعر

 .شود یم نانیباعث ظهور کارآفر

 شاو و وایپرتور ،1985،سمنیهو ،2014نتایج تحقیقات : فومیهیکو ایسادا و همکاران

در   1388احمدی و همکاران  ،  1394هرمی و همکاران امین پژوهش ج، 2009، نویآت ، 2004،

 زمینه های در  شده فو  با ما هم راستا است.

تغییرات ساختاری : با مقوله های اصلی )طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار 

سازی،ریسک ( که شامل برخی زیر مجموعه ها چون :  تدوین فرایندهای مناسب کارآفرینی در 

نحوه تولید ثروت  سیس مراکز رشد و فناوری کارآمد،خودگردانی در دانشگاهها،آموزشدانشگاه ،تا

شناسایی   نقاط قوت، بازاریابی،شناخت بازار و رقبا تجزیه و تحلیل فرصتها و از علم،مهارتهای

 و نترسیدن از شکست است. ریسک داشتن سوابق درتحلیل بازار،مدیرت  ، نیازهای جامعه

ی سازمانی مناسب برای کارآفرینی ساختارها و فرایندهایی انعطاف پذیر می ساختار و فرایندها

باشند نه ساختارهای سنتی. همچنین در طراحی ساختار می توان مراکز جدیدی را در دانشگاه 

جهت انجام فعالیت جدید )بازاریابی( ایجاد کرد که به عنوان رابط و وسیله ای برای ارائه خدمات 

( یکی از راههای تقویت کارآفرینی را 2003)6ی به بازار عمل نماید. بورمنو محصوالت دانشگاه

افزایش کیفیت سازمانی می دانند، و معتقدند سازمانهای بوروکراتیک سنتی نمی توانند کیفیت را 

باال ببرند و تغییرات سازمانی برای افزایش کیفیت سازمانهای بوروکراتیک نیاز می باشد. بنابراین 

کارهایی که در دانشگاه می توان انجام داد طراحی مجدد ساختارها و فرایندهای  از مهمترین

سازمانی برای ایجاد تناسب بین ساختارها، فرایندها و اهداف سازمانی جدید می باشد. همچنین 

در طراحی ساختار می توان مراکز جدیدی را در دانشگاه جهت انجام فعالیت جدید )بازار سازی( 
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به عنوان رابط و وسیله ای برای ارائه خدمات و محصوالت دانشگاهی به بازار عمل ایجاد کرد که 

ها، نماید، در اینجاست که دانشگاهها به کارآفرینی پرداخته و این مراکز وظیفه تبدیل ایده

های محصوالت و خدمات دانشگاه را به ثروت)درآمد( انجام می دهند، با این کار پژوهش

ابخانه ها بیرون رفته و به وسیله مشتریان اصلی خود)صنایع و سازمانها( دانشگاهی از قفسه کت

 2یتینیو م تزی، النگوو (2007)1برخی محققان همچون واگنرپیاده سازی و عملی می شوند. 

 ینیبه کارآفر شیبا گرا" تیکه ترا از عدم موفق افتندیدر، یفرهنگ نیدر مطالعه ب (2007)

همچنین در تحقیق دیگر برخی از محققان دریافته اند که  .ا مرداندارد اما ب یرابطه منف "زنان

افراد تمایل به ایجاد شرکتهای جدید دارند و برای موفقیت در آن می جنگند و ممکن است خطر 

 4ناسوردین .( 3،1999تسیبوزنرا به طرز متفاوتی در  کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند)

ه در سازمانهای دارای ساختار منعطف، جریان اطالعات با ( تاکید دارند ک2006و همکاران)

سرعت بیشتر رد وبدل می شود، رقابت جویی، مخاطره پذیری، پشتیبانی صمیمانه و ارتباطات 

و  5بازتر است و سازمان احتمال کمتری دارد به استرا و ابهام عملکردی دچار شود. کالریس

ه تغییرات ساختاری دست بزنند دفاتر انتقال ( بیان کردند اگر دانشگاهها ب2010همکاران )

وجود ساختار سازمانی کارآفرینانه در بررسی و فناوری را برای کارآفرینی تشکیل خواهند داد. 

اظهار نظر  خبرگان و ایجاد  به تأسیس مراکز رشد، دفتر ارتباط با صنعت و استقالل دانشگاه ها 

تقی پور ( ، 2014پژوهشی فارسی و همکاران ) بسیار تأکید شده بود. این موضوع در مطالعات

، کردنائیچ و همکاران، (2011سالم زاده )( ، 2001، اسپورن، )(1385ظهیر و حسن مرادی )

را بهمراه  یریپذ سکیبه ر لی( تما2013سانچز )، و مورد اشاره قرار گرفته است. (1391)

 سکیبه ر شیگراو  داند یم ینیکارآفر یریاز سه بعد اصطالحاً جهت گ یکی یو نوآور ییشگویپ

که   .اشاره دارد یتعهد به منابع فرصت در صورت وجود احتمال خراب یفرد برا کی لیبه تما

( ، اسفندیار و  2018(، نیومن و همکاران ) 2015تحقیقات ما با محققانی چون ایزادا و همکاران )

 م راستا است.(، ه 2013)سانچز (،  2017( ،زولو و همکاران ) 2017همکاران )

ی: با مقوله های اصلی )عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و درون دانشگاه یبسترساز

آینده سازی( که شامل برخی زیر مجموعه ها چون : ایجاد انگیزش در دانشجویان برای کارآفرین 

ن داشت شدن، سهیم شدن اعنای دانشگاهی در سود حاصل از کارآفرینی،نگرشهای کارآفرینانه،
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،تغییر نگرش اساتید و مسئولین  ذکر داستان افراد موفق  موفقیت، ، چشم انداز،انگیزه سودآوری

اطالعاتی،جذب و استخدام نیروی انسانی با دید کارآفرینانه   دانشگاه،استفاده از فناوریهای نوین

یری گدر شکل ینقش اساس تواندیم زهیانگکه بستر سازی درون دانشگاهی را تشکیل می دهند. 

هر دو نوع . 1(2018)الجباری و همکاران ،  و سطوح مختلف نگرش داشته باشد.ینی قصد کارآفر

داشته  ینیبر قصد کارآفر یمثبت ریخا  تأث طیممکن است تحت شرا )ذاتی و بیرونی( زهیانگ

همچنین تحقیقات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  .2(2016 ، و همکاران یولیباشد )آنتون

(OECD،2012( کردنائیچ و همکاران ، ،)2003(، )اتزکوییت، 1391)( ، 2011، سالم زاده ) 3

 با ما هم راستا است.  ( ، 2020، 4ماریا برکو -آنا ، آلینا ماریوکا یونسکو ، گابریال بولدورئانو)

با مقوله های اصلی )الزامات مدیریتی ، اصالح سیستم نظارت و بهینه سازی مدیریت: 

شامل برخی زیر مجموعه ها چون :مدیریت کارآفرین در آموزش عالی و مدل های  ارزیابی( که

نظام ارزیابی  کسب و کار دانشگاهی ،  اضافه شدن معیار کارآفرینی در جذب اساتید، اصالح

الزم است در سیستم ارزیابی و پاداش، ارتقاء اعنای هیات عملکرد و پاداش را شامل می شود.  

یابی از دانشجویان و خود دانشگاه عنصرهای جدیدی تعریف شوند که علمی و کارکنان، ارز

پوشش دهنده بحث کارآفرینی باشند، با انجام چنین کارهایی می توان آینده توسعه قابلیتهای 

( بر تاثیر نظام مدیریت غیر 2003و همکاران) 5رفتاری کارآفرینانه را روشن تصور کرد.گلدفارب

جاری سازی و کسب درآمد برای دانشگاه تاکید دارند و ساختار متمرکز دانشگاهی بر وضعیت ت

 ارتقای هیات علمی را بر فرایند تولید دانش تاثیرگذار می دانند.

پذیرش رسالت کارآفرینی باید چشم انداز کارآفرینی را برای خود طراحی کنند.ارتقاء 

و باور به این امر که در آموزش های دانشگاهی راهکاری است برای پذیرفتن تغییرات ایجاد شده 

جهت توسعه قابلیتهای رفتاری کارآفرینانه پیش رفت. از طریق آموزش های کارآفرینانه و مبتنی 

بر کارآفرینی در دانشگاهها، افراد آموزش دیده برای انجام کارآفرینی آماده خواهند 

آموزشی با  هایمنظااست که طی مطالعه خود معتقد  (2006،  6(. )واسال ویبا2004شد)یونسکو،

 گوناگون مرتبط با یادگیری هایفعالیتکه فراگیران با  شوندمیاعمال آموزش کارآفرینی، سبب 

. سازدمیاکتشاف آماده  هایمهارترا در دستیابی به  هاآنمواجه شوند و این نوع آموزش 
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(، 1395 )آقاجانی و همکاران ، (1388)احمدی و همکاران همچنین تحقیقات ما با محققان : 

 (،1395) مهدی قناعتی (،1389 )و همکاران شهرزاد بارانی ، 1396( )طهماسبی و همکاران

(، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 1390) و همکاران یباران (،1387)سعیدی مهرآباد

(OECD 1،2012.هم راستا است ) 

 برخی پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می گردد.

به  بهبود محیط کسب و کار و خصوصی سازی در اقتصاد در سطح کالن و نگرش مثبت .1

 شگاه و صنعت.خصوصی سازی در دان

 ت و... درها در مناطق جغرافیایی  با توجه به آمایش سرزمین که نیاز و امکانادانشگاه .2

اه انشگدآنجا وجود دارند بنیانگذاری شود و رشته های مرتبط با آمایش سرزمین در 

 های محیط ایجاد شود.

 گسترش فرهنگ تحول گرا در صنایع  .3

 اعتماد سازی در روابط صنعت و دانشگاه. .4

ی رنامه هاام بترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نمایان شدن رویکرد کارآفرینانه در تم .5

 دانشگاهی با تاکید بر مشارکت دانشگاهها در صنعت.

 اصالح قوانین کسب و کار و ایجاد حقو  مالکیت معنوی.  .6

ی دلهامدیریت کارآفرین در آموزش عالی، تدوین وتبیین چشم انداز کارآفرینی و م .7

ت رصنعو کار برای دانشگاهها و تدوین چشم انداز مشتر  برای تعامل مناسب د کسب

 و دانشگاه.

زهای نیا تشکیل کارگروه های تخصصی در دانشگاه و  برنامه ریزی دانشگاهی منطبق بر .8

 بازار کار جهت پاسخ گویی به نیازهای صنعت.

اه و نشگاز سوی دا فراهم کردن زمینه و فرایندهای الزم برای عرضه و تقاضای خدمات .9

 صنعت و انعطاف پذیرکردن ساختارها و فرایندها در صنایع و دانشگاه.

های اصالح برنامه های درسی و بروز رسانی کردن محتوای کتابهای درسی با نیاز .10

 صنعت.

 

 

 

 

                                                 
1 OECD 

http://ensani.ir/fa/article/author/9804
http://ensani.ir/fa/article/author/9804
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=8581&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=8581&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C
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