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چکیده
زمینه و هدف :بازار امروز صنایع تحت تأثیر خالقیت و نوآوری افرادی است که توانایی خلق ارزش در چرخه
صنعت را دارند .ازاینرو ،پرورش و تربیت کارآفرینان به نوعی مزیت رقابتی تبدیل شده است .انجام این وظیفه
در جامعه بر عهده دانشگاهها است .با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی ،هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی
الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران است.
روششناسی :در این پژوهش از استراتژی پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد .در بخش کیفی از روش
نظریهپردازی داده بنیاد و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی  -پیمایشی بهرهگیری شد .جامعه آماری بخش
کیفی شامل  21نفر از اساتید خبره و متخصصانی بودند که به روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند .در بخش
کمی نیز از نظرات  044نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاههای دولتی منتخب شهر تهران استفاده شد .این تعداد از
طریق روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .همچنین ،برای جمعآوری دادهها در بخش کیفی از
ابزار مصاحبههای نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل دادههای پژوهش به کمک سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی نشان داد که زیرساختها
و سرمایه بهعنوان شرایط علی ،ارتباط صنعت با دانشگاه بهعنوان شرایط زمینهای ،مهارتها و توانمندیها بهعنوان
شرایط مداخلهگر ،آموزش بهعنوان مقوله محوری ،حمایت و ترویج فرهنگ کارآفرینانه بهعنوان راهبردها و ایجاد اشتغال
و افزایش رفاه نیز بهعنوان پیامدهای پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران هستند.
نتیجهگیری :مدیران باید در تعامل مؤثر زیرساختهای اصلی آموزش کارآفرین با صنعت ،آموزش و تجربه کاری را
برای افراد فراهم سازند .این امر میتواند از طریق ترویج فرهنگ کارآفرینانه و حمایت از خالقیت و نوآوری و
پشتیبانی مالی میسر گردد .پیامد اصلی این اقدامات ،ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی در جامعه خواهد بود.

کلیدواژهها :کارآفرینی ،پرورش کارآفرینان ،آموزشعالی ،دانشگاههای دولتی ،ارتباط صنعت با دانشگاه
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مقدمه
بهبود وضعیت اقتصادی یکی از بزرگ ترین دغدغه هاای مسالولین و تصامیم گیرنادگان
کااالن کشااوری اساات .رشااد اقتصااادی هاار کشااور راب ااه زیااادی بااا ایجاااد و بهبااود
زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارد .آشنایی با محیط کسب وکار و
عوامل پیش برنده و بازدارنده زیرسااختی ،فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی در
توسعه کارآفرینی و کسب وکار نقش مهمی دارد (رأی .)1422 ،2امروزه ،توسعه کارآفرینی
به عنوان عامل فعال سازی توسعه اقتصادی ک شورها شناخته شاده اسات .در ایاران نیاز
توسعه کارآفرینی در برنامه های  5ساله سوم و چهارم به منظور مقابله باا افازایش نار
بیکاری م رح شده است .در برنامه چهارم توسعه ،ارزیابی سیاست ها و برنامه های مربوط
به کارآفرینی نی ز مورد توجه قرار گرفته اسات (داوری و دیگاران . )1421 ،همچناین ،در
بیانات رهبری به عنوان یکی از رهنمودها و اسناد باالدستی به مسلله ایجااد اشاتغال و
پرورش کارآفرینی و اهمیت آن اشاره شده است (بیانات در دیادار جمعای از کارآفریناان
سراسر کشور ،)2821 ،عالوه بر آن  ،بر اساا سیاسات هاای وزارت علاوم ،تحقیقاات و
فناوری و برنامه های وزیر وقت ،یکی از رویکردهای آتی وزارت به عنوان سند باالدستی
دانشاگاه هاا  ،ساو دادن تادریجی دانشاگاه هاا و مؤسساات آماوزش عاالی باه ساامت
دانشگاه های جامعه محور ،کارآفرین و خال معرفی شده است.
با توجه به مشکالت عرصه کسبوکار و معضل بیکاری کشاور ،متأسافانه معیارهاای
انتخاب ،شناخت و پرورش کارآفرینان تا حدود زیادی مابهم و چندگاناه اسات .باه اعتقااد
کارشناسان و متخصصان ،بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسلله بیکاری در شرایط فعلی
کشور ،توسعه و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه است؛ زیرا یکی از علل اصالی رشاد
نر بیکاری ،توسعهنیافتگی فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه اسات (فرجای و همکااران،
 .)2818توجه به کارآفرینی ،ایجاد و توسعه آن گام مثبتی در جهت ایجااد فضاای مناساب
جهت افزایش منابع ملی ،کاهش نار بیکااری ،تعاادل سااختاری و توساعه در شاهرها و
روستاها خواهد بود (امینی و همکاران.)2811 ،
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پرورش کارآفرینی پیششرط رشد و توسعه اقتصادی جامعه است (ژائاو .)1425 ،2بارای
نیل به این هدف باید بستر و زمینه اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مناسبی وجود داشاته باشاد،
(والف)1422 ،1؛ کارآفرینان آموزشدیده و متعهد در عین حالی که اساسیترین عامال ایجااد
خودکفایی هستند ،سرمایهای با عمر بیشاتر محساوب مایشاوند و در طاول زماان ناهتنهاا
مستهلک نمایشاوند ،بلکاه باارورتر شاده و اطالعاات و کااردانی خاود را باه خصاو در
عرصههای تولید به افراد دیگر منتقل نموده و در واقع به عاملی سرمایهساز تبدیل مایشاوند
(جاکوب و همکاران.)1428 ،8
در حال حاضر ،با توجه به روند رو به رشاد آماوزش کاارآفرینی در جهاان و کشاورمان،
پرورش کارآفرینان و ورود به کسبوکار و ایجاد اشتغال آنها از دغدغهها و کنجکااویهاای
اساسی متولیان امور است .در این میان ،دانشاگاههاا باهعناوان عااملی تأثیرگاذار در تربیات
دانشجویان و اثربخشی آموزشهای مربوطه محسوب میشوند .دانشگاهها باید قادر باشند تاا
دانشجویان کارآفرین را برای فعالیت در محیطهای غیرساختارمند و نامشخص تربیت کنند .باا
توجه به اینکه الگویی برای یاددهی کارآفرینی به نسل جوان و پرورش کارآفرینان نوپا موجود
نیست و بیتوجهی به این مسلله سرخوردگی دانشجویان عالقهمند به ایجاد کسبوکاار را در
پی خواهد داشت؛ دانشگاهها میتوانند در آماوزش و پارورش کارآفریناان پیشارو باوده و باا
استفاده از اساتید و دستاندرکاران خبره آموزشهای الزم را برای شروع کارهای اقتصادی در
اختیار کارآفرینان قرار دهند و آنها را برای ورود به بازار کار آماده کنناد .بناابراین ،شناساایی
وضعیت موجود دانش و نیازهای آموزشی در زمینه کارآفرینی در رشتههای دانشاگاهی بارای
شروع فرایند بلندمدت آموزشوپرورش کارآفرینی ضرورت دارد .باا توجاه باه م الاب فاو ،
مسلله اصلی تحقیق حاضار طراحای و اعتباار یاابی الگاویی بارای پارورش کارآفریناان در
مؤسسات آموزش عالی ایران است .بر این اساا  ،تاالش مایشاود تاا کاوشای عمیاق در
شناسایی مقوالت اصالی ،شارایط علای ،عوامال زمیناهای ،راهبردهاا و پیامادهای پارورش
کارآفرینان در مؤسسات آموزش عالی انجاام شاود و باا بهارهگیاری از روش کیفای نظریاه
برخاسته از دادهها ،الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران ارائه شود.
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اجرای این تحقیق از دو جنبه حائز اهمیات اسات؛ از دیادگاه علمای موضاوع پارورش
کارآفرینان در آموزش عالی ایران به شکل عام و در مدیریت آموزشی به شکل خا چنادان
مورد توجه قرار نگرفته است .از دیدگاه کاربردی نیز ،سیر تحوالت جهاانی ،کارآفریناان را در
خط مقدم توسعه فنآوری و توسعه اقتصاادی قارار داده اسات .تجرباه موفقیاتآمیاز اغلاب
کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحرانهای اقتصاادی
موجااب شااده اساات تااا سااایر کشااورها نیااز باارای کااارآفرینی ،کارآفرینااان و شااکلگی اری
کسبوکارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل شوند .با عنایت به پدیاده جهاانیشادن اقتصااد،
بسیاری معتقدند که «بازارهای جهانی فردا در اختیار شرکتهایی است که به ریساکپاذیری
کارآفرینانه بها میدهند و برای توسعه سرمایههای فکری خود در حد کاالن سارمایهگاذاری
میکنند ،در بالندگی فردی پرتالشاند و در تعیین استراتژیها ،شرایط محی ی را مدنظر قارار
میدهند» .شناسایی مؤلفههای پرورش کارآفرینان در آموزش عالی میتواند در ایجاد اشاتغال
و رفاه اجتماعی نقش مهمی داشته باشد .کارآفرینی با هدف تبدیل فنآوری و دانش محققین
به کسبوکار ایدهآل ،پیامدهایی نظیر افزایش بهرهوری ،ایجاد ثروت و رفاه را به دنبال خواهد
داشت .امروزه نیاز کشور به پرورش کارآفرینان در تمامی عرصهها ازجمله دانشگاهها بایش از
پیش احسا میشود و انجام این پژوهش میتواند به مدیران دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی به شکل کاربردی کمک نماید.
پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ نظری
دانشمندان علوم اجتمااعی ،روانشناسای ،اقتصااد و مادیریت هار یاک تعااریف خاصای بارای
کارآفرینان دارند ،اما آنچه در اکثر آنها میتوان مشاهده کرد این نکتاه اسات کاه کارآفریناان
محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریاب روش قادیم و ناکارآماد قبلای و جاایگزینی آنهاا باا
شیوه های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی ،پویاایی و حیاات مایبخشاند (امینای و همکااران،
 .)2811کارآفرینی ،فرایند ایجاد چیزی باارزش از طریق تخصیص زمان و تالش الزم است کاه
ریسکهای مالی ،روانی و اجتماعی و همچنین دریافت پاداشهای مالی و رضایت فاردی را باه
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همااراه دارد (هیسااریو و دیگااران .)1442،2جفااری تیمااونز ( )2114در خصااو کااارآفرینی
مینویسد؛ کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیو است .کارآفرینی شامل خلق و توزیاع
ارزش و منابع بین افراد ،گروهها ،سازمانها و جامعه است .کارآفرینی به معنای «یک شبه پولدار
شدن» نیست و از سوی دیگر ایجاد ارزش در درازمدت و جریان نقادینگی مساتمر نیاز نیسات
(ویلیام به ای گریو .)1994 ،جانسون )1422( 1معتقد است کارآفرینی مفهوم چناد وجهای
پیچیدهای است که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است و بیشتر صاحبنظران توافاق
دارند که کارآفرینی و کارآفرینان سهم به سزایی در توسعه اقتصادی دارند.
با توجه به تعاریف کارآفرینی ،میتوان شخص کارآفرین و ویژگیهایش را اینگونه تعریف
نمود .کارآفرین شخصی است :آیندهنگر و دارای چشاماناداز ،مصامم ،بااانگیزه ،دارای تمرکاز و
ازخودگذشتگی (حسینی و عزیزی .)2821 ،هر کارآفرین بالقوه یا بالفعال ،باهیاکنسابتاز ایان
ویژگیها و قابلیتها برخوردار نیست .لذا کارآفرینان طیف متنوعی را شاملمیشوند کاه هماین
باعث تنوع در تعریفکارآفرینی و کارآفرین شده است (عبدی.)2814 ،
از آنجاییکه بخشی از کارآفرینی به صاورت اکتساابی اسات ،باا اساتفاده از دورههاای
آموزشی میتوان رفتار کارآفرینی را در افراد پرورش داد .در ایان راساتا بایاد از برناماههاای
آموزشی شامل دانش کارآفرینی ،مهارتها و نگرشهای ذهنی جهت توانمندسازی افراد برای
مواجهشدن با چاالشهاای کاار و مشاکالت اجتمااعی در قارن  12اساتفاده کارد (مااری و
همکاران .)1424 ،پژوهشها نشان میدهد که مهمترین عامل مؤثر در حرکت کاارآفرینی از
قوه به فعل ،بروز روحیه کارآفرینی در افراد از طریق آماوزش اسات .در ایان راساتا ،ساازمان
بینالمللی کار 8به منظور ارتقاء کارآفرینی مدیران ،برنامههای آموزشی و مشاورهای باا عناوان
سیب( 0شروع و تقویت کسب و کار) در کشورهای مختلف به وجود آورده است .عالوه بر آن،
تغییر رویکرد دانشگاهها طی چند دهه اخیر از آموزش و پژوهش به سوی دانشگاه کاارآفرین،
مسلله آماوزش و پارورش کاارآفرین و فرهناگ کاارآفرینی را توساعه داده اسات ،چارا کاه
مأموریتهای دانشگاه های کارآفرین تمرکز بر تحقق و انجام تدریس ،تحقیق و فعالیاتهاای

1. Hisrich et al.
2. Johnson
3. International Labor Organization
)4. SIYB (Start and Improve Your Business
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کارآفرینی به طور همزمان است (ایتزکوایتز .)1440 ،کردنائیج ( )2820بیان میکند که؛ یکای
از محورهای مهمی که در بحث دانشگاه کارآفرین وجود دارد ،بحث چگونگی کارآفرین شادن
و انجام اقدامهای کارآفرینانه توسط دانشگاه است .وی معتقد است که پانج شااخص کلیادی
برای کارآفرین شدن دانشاگاه و پارورش کارآفریناان وجاود دارد کاه عباارتاناد از؛ سااختار
منع ف ،فرهنگ کارآفرینانهی منسجم ،تعامل مستمر با محیط ،چشمانداز مشاترک و راهبارد
آیندهنگر و توجه به نیروی انسانی .طالبی و زارع یکتا در سال  2822نیز کارآفرینی دانشگاهی
را حل مسائل علمی جامعه ،دولت و بنگاههاا ،ایجااد زمیناهی توساعهی ناوآوری در اعضاای
دانشگاه ،عرضهی نتایج تحقیقات دانشگاهی به بازار ،تولید و عرضهی فنااوریهاای جدیاد و
نوآوری در گسترش مرزهای دانش بشری میدانند و معتقدند که پرورش کارآفریناان بایاد در
اولویت اول دانشگاههای کارآفرین قرار گیرد.
پیشینۀ تجربی
بررسیها نشان میدهد که عوامل چندگانهای بر پرورش کارآفرینان در دانشگاهها تاأثیر دارناد.
در این راب ه دیوید و همکاران )1422( 2در م العهی کارآفرینان فنی متوجه این نکته شاد کاه
قابلیتهای فردی کارآفرین ،زیرساختهای دانشگاهی ،کیفیات داناش اسااتید و جاو حااکم از
فاکتورهای مهمی در پرورش کارآفرینان هستند .بایرلی ( )1421در زمیناۀ کشاف کاارآفرینی و
نقش دانشگاهها در پرورش کارآفرینان؛ سارمایه دانشای ساازمان ،حمایات ،مقبولیات دانشاگاه،
سرمایه فکری و فرهنگ کارآفرینانه را بهعنوان مهمترین عوامل پرورش کارآفرینان بیان نماود.
ماک )1420( 1در خصو پرورش کارآفرینان در دانشگاههای کارآفرین مدلی را ارائه دادند کاه
شامل متغیرهای؛ ساختار تأمین مالی ،قوانین و سیاساتهاا ،فرهناگ کاارآفرینی ،بخاشهاای
حمایتی ،پشتیبانی ،انگیزش کارآفرینان ،روحیه و اشاتیا کارآفریناان و مهاارتهاای آموزشای
است .سالیوان ( )1444نیز از منظر یادگیری کارآفرینانه ،استاد ا شاگردی را شیوهای مؤثر بارای
یادگیری و آموزش کارآفریناان در چرخاه عمار کسابوکاار ،شاامل طارحریازی ،بقاا ،ثباات،
جهتگیری رشد ،رشد سریع و بلوغ منابع معرفای کارد .پورآتشای و پرهیزکاار ( )2811نیاز باه
طراحی مدل مفهومی صالحیتهای کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین پرداختند ،بار
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اساا نتااایج حاصااله ،صاالحیتهااای کااارآفرینی دانااش آموختگاان در شااش گااروه شااامل
صالحیتهای فردی و شناختی ،ارتباطی ،رهبری و کار تیمی ،صالحیتهاای ایجااد و مادیریت
کسب و کار ،صالحیت اقتصادی و پژوهشی دستهبندی میشود .همچنین مأموریت دانشگاه باه
عنوان پیشبین صالحیت کارآفرینی در سه دسته آموزشی ،پژوهشی و خدمات حمایتی در نظار
گرفته شد و نیت کارآفرینی به عنوان خروجی صالحیتهای کارآفرینی م رح گردید .همچناین
احمدپورداریانی ( )2822در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به طراحای و تبیاین الگاوی پارورش
مدیران کارآفرین در صنعت پرداخت .نتایج پژوهش وی ،با توجه به ادبیات تحقیاق و م العاات
صورت گرفته ،در قالب دو الگوی موفقیت سازمانی کارآفرین و الگوی پرورش مدیران کارآفرین
ارائه گردیاد و همچناین بار اساا دو مادل نظاری و فرضایات اصالی متغیرهاای گونااگون
ویژگیهای کارآفرین شامل عوامل شخصیتی ،سازمانی و جمعیتشناختی و موفقیت شامل ساه
جنبه نوآوری ،رشد ،تغییر و فرآیند آموزش به تفکیک عوامل معین گردیاد .همچناین مقیمای و
همکارانش ( )2812نیز به ارائه الگوی آموزش مهارت محور جهت توساعه کاارآفرینی رساانهای
پرداختند ،با توجه به اینکه مهمترین نگرانی مصاحبهشوندگان ،نداشتن مهاارت در افاراد اسات،
کسب مهارت به عنوان مقوالت اصلی منابع مالی ،انسانی ،آموزشی ،مرکاز آماوزش ،ساازمان و
خانواده به عنوان مقوله محاوری پاژوهش تعیاین شاد .راشاکی و همکاارانش ( )2811نیاز در
پژوهش خود به طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان مؤسسات آموزش عاالی
کشور با رویکرد داده بنیاد پرداختند ،مدل استخراجشده بدین گونه بود؛ الگوی پارادایمی مدیریت
استعداد کارآفرینانۀ دانشجویان از شرایط علی (عوامل فردی ،عوامل ساازمانی و فارا ساازمانی)،
عوامل زمینهای (اسناد باالدستی و زمینه کاری) ،مقولۀ محوری معماری چندوجهی اساتعدادهای
کارآفرینانه (تعادل بخشی چندوجهی مهارتها ،متمایزسازی استعدادها و ساختار ساازی اساتعداد
محور) ،متغیرهای مداخلهگر (فرهنگ کارآفرینی ،پایداری سیساتم موجاود کشاف اساتعدادها و
مسلولیتپذیری اجتمااعی) ،راهبردهاا (نهادیناهساازی سیساتم مادیریت اساتعداد کارآفریناناۀ
دانشجویان ،طراحی فرایند مدیریت استعداد کارآفرینانۀ چندگانه و طراحی نظام تخصیص مناابع)
و پیامدها (اشتغالزایی ،ارزشآفرینی و مزیت رقابتی استعدادهای کارآفرینانه) برای دانشاگاههاا.
طالبی و زارع یکتا ( )2822نیز در پژوهشی به بررسی آموزش کارآفرینی دانشاگاهی و نقاش آن
در توسعهی شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیاان پرداختناد ،باه زعام محققاین ،دانشاگاه
میتواند و انتظار میرود با تکیه بر رسالت اصالی خااود یعناای آمااوزش و پااژوهش ،مااسیر
کاربردی نمودن و بهرهبرداری از قابلیتهاای ایجادشاده در دانااش آموختگااان را از طریااق
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ایجااد شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان هموار و رشد مداوم دانشگاه ،صانعت ،دولاات
و ساایر بخاشهای جامعاه را در هماهی زمینهها عینیت بخشد .موحادی و سا هپنااه ()2815
نیز در پژوهش خود به بررسای مادل دانشاگاه کاارآفرین در مراکاز آماوزش عاالی کشااورزی
پرداختند ،در این م العه مشخص شد که مهمترین شاخصهای دانشگاه کارآفرین شامل تعامال
مستمر با صنعت ،نشستهای تخصصی با صاحبان صنایع ،ایجاد مراکز پارک علام و فنااوری در
دانشگاهها و ایجاد فرصتهای م العاتی در حوزههای مختلف کارآفرینی است.
حال با توجه به اشراف بر پیشینه تجربای پاژوهش ،مشاخص گردیاد کاه بسایاری از
کارهای انجامشده سایر محققین ،حاصل ترکیب متغیرهایی از مدلهای مختلاف اسات و یاا
اینکه محققین گذشته هر یک بخشی از رویکرد فردی یا سازمانی آماوزش را در ساازمان یاا
صنعتی خا در نظر گرفتهاند؛ اما آنچه بسیار مهم است ،توجه به نقش دانشگاههای دولتای
در پرورش و تربیت کارآفرینان است.
روششناسی پژوهش
در این پژوهش ،از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شد .در مرحله اول ،با استفاده از رویکارد
کیفی و انجام مصاحبه مدل مفهومی استخراج گردید و در مرحله دوم باا اساتفاده از رویکارد
کمی مدل استخراجشده در نمونهای وسیعتر جهت رسیدن به س حی از قابلیت تعمیمپاذیری
مورد آزمون قرار گرفت .در بخش کیفی از روش پژوهش داده بنیاد و در بخش کمی از روش
توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد .ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه بر
مبنای نمونهگیری نظری و در بخش کمی شامل پرسشنامه بود.
تأیید روایی و پایایی نتایج یک پژوهش کیفی در تمامی روش های کیفای از جملاه
رویکرد گلیزری ،استرا ا کوربینی و  ...تفاوت چندانی ندارد (دانایی فر ،)2822 ،در این
پژوهش برای دستیابی به روایی و پایایی ،از تأیید کدگاذاری هاا اساتفاده شاد .کادهای
تولیدشده در یک فرم در اختیار چهار نفر از خبرگان آشنا با نظریه داده بنیاد قرار گرفت تا
بر مراحل مختلف کدگذاری ،مفهوم سازی و استخراج مقوالت و تادوین نظریاه نظاارت
داشته باشند .همچنین جهت تأیید روایی پرسشنامه و شاخص های مدل ،از شاخص روایی
 CVRاستفاده شد .از این رو مادل و شااخص هاای اساتخراج شاده در اختیاار ده تان از
خبرگان قرار گرفت و با محاسبه شاخص  CVRروایی مدل و شاخص مورد تأیید خبرگان
قرار گرفت.
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جدول  .3نتایج اعتبارسنجی پرسشنامه

متن سؤال
نظر شما راجع به کلیات شاخصهای م رح شده چیست؟
هریک از اجزای پیشانهادی شااخص هاا را چگوناه
ارزیابی می کنید.
آیا میتوان گفات کاه شااخصهاای پیشانهادی تماام
اجزای مهم را در نظر گرفته است؟ اگر خیر نام عامل و
یا سؤاالت الزم را ذکر کنید.

بهدستآمده

حداقل
 CVRقابل
قبول
4611

نتیجه
(تأیید/عدم
تأیید)
تأیید

4622

4611

تأیید

4622

4611

تأیید

CVR

421

به منظور طراحی مدل پرورش کارآفرینی در آموزش عالی ایاران از چهاار گاروه عماده
نظرخواهی گردید:
گروه اول :متخصصان ذیصالح (خبرگان) .مالک انتخااب افاراد دارا باودن تخصاص،
تجربه یا آثار منتشرشده در حی ه کارآفرینی است.
گروه دوم :مدیران عالی و میانی دانشگاههای دولتی شهر تهران.
گروه سوم :دانشجویان دارای آثار پژوهشی در زمینه کارآفرینی و پرورش کارآفرینی.
گروه چهارم :اعضای هیلتعلمی دانشگاه م لع در زمینه تحقیق.
جامعه آماری در بخش کمی شامل دانشجویان و اساتید دانشگاههای دولتی شهر تهران
بود .برای انتخاب نمونه ،با توجه به گستردگی جامعه آمااری و اینکاه فهرسات کامال افاراد
جامعه مورد م العه در دستر نیست و همچنین با توجه به اینکه انتخااب گروهای از افاراد
عملیتر از انتخاب تکتک افراد جامعه است ،از نمونهگیری خوشهای اساتفاده شاد .بار ایان
اسا از میان دانشگاههای دولتی شهر تهاران 5 ،دانشاگاه تهاران ،تربیات مادر  ،شاهید
بهشتی ،صنعتی شریف و عالمه طباطبایی با توجه به فعال بودن آنهاا در زمیناه کاارآفرینی
(برخورداری از مراکز فعال کارآفرینی و رشد) انتخاب شدند .حجم جامعه  5دانشاگاه منتخاب
برابر با  12252نفر ( 10444نفر دانشجو و  0252نفر استاد) بود .برای برآورد حجم نموناه در
بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد .بر اسا فرمول:
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تعداد  820نفر به عنوان افراد نمونه محاسبه شد .لاذا تعاداد  044پرسشانامه طراحای و
تنظیم شد و بهصورت تصادفی  854دانشجو و  54استاد مراکز انتخاب و پرسشنامه در اختیاار
آنها قرار داده شد.
داده های کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری ،مبتنی بر طرح نظاامدار نظریاه داده
بنیاااد اشااترا و کااوربین ( )2825تحلیاال شاادند .کدگااذاری در روش نظریااه زمینااهای،
نشاندهندهی عملیاتی است که در آن دادهها خردشده ،مفهومپردازی مایشاوند و آنگااه باا
روشهای تازه ،دوباره به هم پیوند میخورند (اشترا و کوربین .)25 :2825 ،پرسشانامه بار
مبنااای نتااایج تحلیاال دادههااای کیفاای بااا اسااتفاده از دسااتورالعمل طراحاای پرسشاانامه در
پژوهشهای زمینهیابی (سیف2814 ،؛ هومن  )2821طراحی شد پژوهشاگر در مجماوع 225
گویه آماده نمود که تمامی آنها بر مبنای طیف لیکرت  5گزینهای در قالب طیفهای خیلای
زیاد ا زیاد ا متوسط ا کم و خیلی کم مورد اندازهگیری قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
پس از انجام مصاحبهها و پیادهسازی آنها طی فرآیندی متن مصاحبهها برای یافتن مقولههاای
اصلی ،ویژگیها و ابعاد مقوالت مورد بررسی قرار گرفتند .در گام اول از متن مصاحبهها گزارهها
(ابعاد و ویژگیهاا) اساتخراج شادند .در مرحلاه بعاد ،دادههاا در سا ج جملاه و عباارت ماورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت و خرده مقوالت کشف شادند؛ یعنای پاس از اساتخراج گازارههاا باا
دستهبندیهایی که صورت گرفت مقولههای فرعی تدوین شدند .در مرحله بعد مقولههای اصلی
نیز از دستهبندی مقولههای فرعی استخراج شدند و بهطور موقت نامگاذاری شادند .هار مقولاه
اصلی شامل چند مقوله فرعی بود که همه آنها بهواس ه گزارههاای مساتخرج از مصااحبههاا
بهدستآمدند .واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری باز مفاهیم یا همان گزارهها بودناد .کدگاذاری
باز هنگامی متوقف شد که الف) با بررسی دوباره توسط محقق و چهار تن از خبرگان نظریه داده
بنیاد ،متن مصاحبهها مجدداً همان طبقهبندی به دست میآمد ب) خرده مقاوالت و ویژگایهاا
تکراری شده بودند ،ج) اطالعات مرتبط جدیدی از متن مصاحبهها یافات نمایشاد ،حتای اگار
اطالعات جدیدی پیدا میشد با طبقهبندی موجود من بق بود.
بعد از انجام  21مصاحبه تمامی مقولههای اصلی و اکثار مقولاههاای فرعای مشاخص
شدند و مقولهها تکراری شدند یا بهعبارت دیگر به اشباع رسیدند .بارای اطمیناان از کیفیات،
هر مصاحبه پیاده شده مورد بازنگری مجدد قرار گرفت.
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برای وضاوح بیشاتر ،باه عناوان نموناه اطالعاات زیار از دادههاا پدیاد آماد :چنادین
مصاحبهشونده بیان کردند که برای طراحی مدل پرورش کارآفرینان در دانشگاههاای دولتای،
«باید نیروی انسانی با مهارتهای تخصصی کارآفرینی وجود داشته باشند»« ،نیروی انساانی
در دانشگاهها باید دارای شایستگیهای کارآفرینی باشند»« ،نیروی انسانی دانشاگاههاا بایاد
سازماندهی و رهبری شوند»« ،نیروهای موجود در دانشگاهها از استعداد کارآفرینانه برخوردار
باشند»« ،اصول اخالقی توسط پرسنل دانشگاهها رعایت شوند» ،این موارد و چند مورد دیگر
به وجود اساتید متخصص در حوزه کارآفرینی میپردازند .لذا بر اسا این گزارههاا مقولاهای
تحت عنوان «سرمایه انسانی متخصص» به وجود آمد .متن مصاحبهها دوباره بررسای شاد و
چند مقوله مرتبط دیگر که موجب افزایش اشباع این خرده مقولهها میگردد ،یافت شد .ساایر
مقولهها نیز به همین طریق ایجاد شدند.
جدول  .0نمونههایی از فرآیند کدگذاری باز

کد
مصاحبه

م2

م1

پاسخ مصاحبهشونده
به نظر بنده کاارآفرینی علمای اسات عملای و بارای باه عمال
درآوردن این علم باید ابتدا در همه دانشگاهها مراکزی باهعناوان
مراکز کارآفرینی تأسیس شاود .خیلای محادود از دانشاگاههاای
کشور دارای مرکز کارآفرینی هستند .برای اجرای طارح پارورش
کارآفرینان در دانشگاهها میبایست ابتدا ساختارهای الزم ازجمله؛
کال های مجهز ،کتابخانه های مجهز ،اینترنات پرسارعت و از
این موارد وجود داشته باشند بعد به فکر پرورش کارآفرینان باود.
صرف تشکیل مراکز کارآفرینی کاافی نیسات بایاد ابتادا ماوارد
ذکرشده را تهیه کنند.
بزرگترین اقتصادهای دنیا ازجمله امریکا و ژاپان باا اساتفاده از
کارآفرینی پایههای اقتصاد خود را مستحکم کردهاند .این دولتها
با پیوند بین کارآفرینی ،بخش خصوصای و صانعت توانساته اناد
موفقیت های چشمگیری را کسب کنناد .لاذا دانشاگاه هاا بارای
موفقیت در پرورش کارآفرینان باید از صنایع مختلف دعاوت باه
همکاااری کننااد و ارتباااط بااین دانشااگاه و صاانعت بااا رویکاارد
کارآفرینانه برقرار شود.

کدهای شناساییشده

.2
.1
.8
.0

تشکیلمراکز کارآفرینی
تجهیزات کال ها
کتابخانههای مجهز
اینترنت پرسرعت

پیونااد بااین کااارآفرینی ،بخااش
خصوصی و صنعت
دعوت به همکاری صنایع مختلف
ارتباط بین صنعت و دانشاگاه باا
رویکرد کارآفرینانه
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کد
مصاحبه

م8

م0

م5
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پاسخ مصاحبهشونده
محیط دانشگاههاا مایبایسات مناساب و آمااده بارای پارورش
کارآفرینان باشد .در محایط هاای مناساب در زمیناه کاارآفرینی
میتوان دانش مضاعفی تولید کرد و در اختیاار کارآفریناان قارار
داد .متأسفانه در حال حاضر اکثر دانشگاهها در حاوزه کاارآفرینی
همچنین محی ی برای رشته کارآفرینی فراهم نکارده اناد .فقاط
دانشگاه تهران یک دانشکده کاارآفرین دارد ماابقی دانشاگاههاا
هنوز نتوانستهاند که محی ی مخصو کارآفرینی فراهم کنند .از
موارد دیگر میتوان اشاره کرد باه ایان کاه بسایاری از مناابع و
نظریههای موجود در کارآفرینی متعلق به پژوهشگران غیر ایرانی
است لذا موضوع اشتراک در پایگااه دادههاا باه عناوان یکای از
شرایط اولیه ایجااد محایط مناساب بارای پارورش کارآفریناان
موضوعیت پیدا میکند.
امکانات فضای فیزیکای دانشاگاههاا در پارورش کارآفریناان از
عواملی است که قبل از پرورش کارآفرینان باید به آن توجه شود.
محیط (همان فضای فیزیکی) مناساب موجاب ایجااد انگیازه در
کارآفرینان میشود که یک محیط فیزیکی مخصو کاارآفرینی
وجود دارد .بسایاری از دانشاگاههاا و مؤسساات آماوزش عاالی
معاونت  R&Dدارند ولی این معاونت عمومی است به نظرم اگر
دانشگاهها بتوانناد یاک معاونات  R&Dمخصاو کاارآفرینی
ایجاد کنند در راستای پرورش کارآفرینان گام مهمی بر میدارند.

کدهای شناساییشده

محیط دانشگاهی مناسب
تولید داناش مضااعف در زمیناه
کارآفرینی
اشتراک در پایگاه دادهها

امکانات فضای فیزیکی
ایجااااد معاوناااتهاااای R&D
مخصو کارآفرینی

دانشگاهها بارای پارورش کارآفریناان بایاد دارای یاک شارایط
حداقلی باشند .شرایط حداقلی مانند منابع اطالعااتی خاوب و در
مناااابع اطالعااااتی خاااوب و در
دستر برای دانشجویان و آشنایی باا مساائل پایاه کاارآفرینی.
دستر
منابع دانشی باید در اختیار کارآفرینان قرار گیرد .یاک کاارآفرین
منابع دانشی
باید در وهله اول با دانش کارآفرینی و مباحث مربوطه آشنا شاود
بعد وارد بحث پرورش شود.

پس از فرآیند کدگذاری درمجموع  225کد مشاترک 12 ،مفهاوم و  1مقولاه شناساایی
شدند که در ادامه این دستهبندی در جدول  8گزارششدهاند.

طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران
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جدول  .1کدها مفاهیم و مقولههای شناساییشده در بخش کیفی تحقیق

مفاهیم

نشانگرها (زیر مؤلفهها)
تشکیل دانشکدههای کارآفرینی
در دانشگاهها

زیرساختها

ایجاد پارکهای
علم و فناوری

ایجاد مراکز
تحقیق و توسعه

سرمایه دانش
سرمایه
سرمایه
تکنولوژیکی

شایستگیها
مهارتها و
توانمندیهای
فردی
ویژگیهای شخصیتی

گویهها
تشکیل مراکز کارآفرینی
محیط دانشگاهی مناسب
امکانات فضای فیزیکی
تجهیزات کال ها
آزمایشگاهها و کارگاهها
مدیریت دانش و فناوری در دانشگاهها
تولید دانش مضاعف شده در زمینه کارآفرینی
ثبت اختراعات و خالقیتهای دانشجویان
تجاریسازی دانش
فراهمسازی محیط پژوهشگری
فراهمسازی محیطهای کالسی مشو بحث و تبادلنظر
ایجاد معاونتهای  R&Dمخصو کارآفرینی
منابع دانشی
اشتراک در پایگاه دادهها
کتابخانههای مجهز
منابع اطالعاتی خوب و در دستر
دسترسی به پایگاه اطالعاتی
اینترنت پرسرعت
وبسایتهای باکیفیت
بستر الکترونیکی خوب
پهنای باند خوب
مهارت پژوهشگری
مهارتهای کام یوتری
سواد فناوری
سواد کارآفرینی
توانمندیهای شخصی
عالقه و انگیزه
داشتن پشتکار و انگیزش
خودباوری مثبت
داشتن تفکر خال
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مفاهیم
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نشانگرها (زیر مؤلفهها)

خالقیت

هوشمندی

همکاری صنعت و دانشگاه

ارتباط صنعت با
دانشگاه

حضور صنایع
مرتبط در دانشگاه

گویهها
داشتن روحیه کارآفرینی
استعداد و دانش
استعداد کارآفرینانه
خلق نوآوری
ایده پردازی
خالقیت فردی
فعال و خبره نوآوری
توانایی کشف فرصتها
هوش کسبوکار
هوش بازاریابی
هوش مدیریتی
هوش تجاری
هوش معنوی
تفکر استراتژیک
آیندهنگری
مهارت یادگیری
استفاده از نیروهای متخصص صنایع مرتبط بهعنوان
مدر در دانشگاهها
برگزاری برخی از کال های دانشجویی در محل
صنایع مرتبط
برگزاری اردوها تورهای علمی دانشجویان در صنایع مرتبط
استفاده از نقاط قوت صنعت
همکاری دو طرف دانشگاه و صنعت
حضور دانشجویان در اتا های فکر صنایع
استخدام دانشجویان کارآفرین توسط صنایع مرتبط
حضور تیم تحقیقی صنایع در دانشگاهها و شناسایی
دانشجویان کارآفرین
طراحی رشتههای دانشگاهی بر اسا نیازهای صنایع
ارائه سرفصلهای درسی با توجه به نیاز صنایع و
اهداف آنها
دعوت از مدیران و کارآفرینان صنایع
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مفاهیم

نشانگرها (زیر مؤلفهها)

تجدید ساختار در برنامههای
آموزشی

آموزش

تأکید بر بعد عملی آموزش

ترویج فرهنگ
کارآفرینانه

فرهنگ مشو
نوآوری
فرهنگ
کارآفرینانه
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گویهها
مختلف در کال ها درسی دانشگاه
ایجاد مشاورهها ی شغلی در دانشگاه ها توسط
صنایع مرتبط
ایجاد برخی کارگاه ها و آزمایشگاههای صنایع در
دانشگاه ها
ارائه در کارآفرینی برای همه دانشجویان در
س وح تحصیلی
متناسب کردن سرفصل درو با مقوله کارآفرینی
تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی
تناسب محتوای سرفصل درو تخصصی ،اصلی،
پایه و عمومی با کارآفرینی
آموزش و تمرین خالقیت در کال های درسی
تألیف کتابها و استخدام اساتید متخصص و مجرب
آموزش اصول و قواعد کارآفرینی
برگزاری کال های عملی کارآفرینی
برگزاری کال های آموزش کارآفرینی بهصورت کارگاهی
آموزش دانش کارآفرینی و مهارتهای کارآفرینی
آموزش کاربردی کارآفرینی
آموزش کارآفرینی در محیطهای خارج از دانشگاه
برگزاری کال های کارآفرینی در شرکتها و
صنایع کارآفرین
اجرای برنامههای آموزشی جهت توانمندسازی
برگزاری کال های کارآفرینی در قالب گردشهای علمی
برگزاری دورههای آموزشی
یادگیری از طریق آموزش عملی
ایجاد فضای پذیرش خالقیت و نوآوری
فراهم کردن شرایط الزم برای ایدههای خال
ایجاد جو عدم هرا از آزمونوخ ا
ارزش تلقی کردن نوآوری
تحمل ریسک و ریسکپذیری
ایجاد فرهنگ جو مناسب برای کارآفرینی

/541

مفاهیم

فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی ،سال سوم ،شماره  ،8تابستان 99

نشانگرها (زیر مؤلفهها)

ایجاد فرهنگ
همکاری و همدلی

حمایتهای مالی

حمایت
حمایت از
کارآفرینی

یادگیری
اشتغالزایی
کسب دانش

افزایش رفاه

درآمدزایی

گویهها
معرفی کارآفرینان موفق و تجلیل از آنها
فرهنگ شکست و پذیرش اشتباهات
داشتن فرهنگ کار گروهی
عالقه به همکاری و تعاون
اشتراکگذاری خ اها و دانش
تشویق به کار تیمی
تمایل به اشتراکگذاری ایدهها
حمایتهای مالی از کارآفرینان
تخصیص منابع پولی و مادی به فعالیت های
کارآفرینانه
تأمین بودجه
تأمین هزینه
منابع مالی مناسب
پذیرش و بهکارگیری ایدههای جدید
استفاده از تجارب دانشگاههای برتر
اهمیت قائل شدن برای کارآفرینی
پاداش دهی به کارآفرینی
تشویق افراد کارآفرین
انتخاب دانشجویان و اساتید مناسب
انگیزه دادن برای استقبال از کارآفرینی
حمایت از ایدههای نو
تولید تحقیقات و م العات باکیفیت
کسب مهارتهای ایجاد اشتغال
برنامهریزی برای ورود به کسبوکار
کسب مهارتهای جدید و انتقال تکنولوژی
افزایش دانش فردی
ارتقاء خالقیت و نوآوری در افراد
کسب استعداد کارآفرینانه
درآمدزایی و جذب سرمایهگذار برای ایدههای کارآفرین
آیندهنگری و توفیق طلبی
رفاه اقتصادی و اجتماعی افراد
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مدل مفهومی پیشنهادی در قالب شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای ،مقوله
اصلی ،راهبردها و پیامدها در شکل یک ارائه شده است.
شرایط مداخلهگر
مهارتها و توانمندیها:

-2شایستگیها
-1ویژگیهای شخصیتی
-8خالقیت
-0هوشمندی

راهبردها:

پیامدها:
-2ایجاد اشتغال
-1افزایش رفاه

ترویج فرهنگ کارآفرینانه:
-2فرهنگ مشو نوآوری
 -1فرهنگ کارآفرینانه
-8ایجاد فرهنگ همکاری

شرایط علی

پرورش

زیرساختها:
-2تشکیل دانشکدههای کارآفرینی
-1ایجاد پارکهای علم و فناوری
-8ایجاد مراکز تحقیق و توسعه

کارآفرین

سرمایه:

حمایت:
-2حمایتهای مالی
-1حمایت از نوآوری

-2سرمایه دانش
-1سرمایه تکنولوژیکی

شرایط زمینهای (بستر)
ارتباط صنعت با دانشگاه:
-2همکاری صنعت با دانشگاه
-1حضور صنایع مرتبط در
دانشگاهها

شکل  .3مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

پس از شناسایی مؤلفههای نهایی مدل پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شاهر
تهران و طراحی مدل مفهومی آن ،در بخش کمی تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تائیادی
این مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدولهای  0و  5در قالاب شااخصهاایی
روایی و پایایی گزارش شده است.
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جدول  .4نتایج شاخصهای پایایی مؤلفههای شناساییشده

بار عاملی مقدار  tپایایی مرکب >  4/2آلفاکرونبا > 4/2

مؤلفهها
زیرساختها

4/21

24/45

4/208

4/222

سرمایه

4/22

1/82

4/212

4/225

مهارتها و توانمندیهای فردی

4/25

1/11

4/255

4/225

ارتباط صنعت با دانشگاه

4/22

1/21

4/258

4/221

آموزش

4/11

24/10

4/228

4/218

ترویج فرهنگ کارآفرینانه

4/22

1/44

4/212

4/242

حمایت

4/20

1/50

4/212

4/218

اشتغالزایی

4/21

1/22

4/221

4/288

افزایش رفاه

4/21

2/12

4/224

4/215

جدول  .5نتایج شاخصهای روایی مؤلفههای شناساییشده

مؤلفهها

میانگین واریانس
استخراجشده

شاخص همبستگی
اس یرمن

شاخص اشتراکی روایی
متقاطع

زیرساختها

4/11

4/242

4/840

سرمایه

4/11

4/220

4/012

مهارتها و توانمندیهای
فردی

4/11

4/215

4/880

ارتباط صنعت با دانشگاه

4/12

4/228

4/882

آموزش

4/22

4/284

4/024

ترویج فرهنگ کارآفرینانه

4/51

4/221

4/850

حمایت

4/10

4/200

4/850

اشتغالزایی

4/14

4/280

4/851

افزایش رفاه

4/51

4/222

4/825

طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران

543 /

با توجه به اینکه همه شاخصهای مدل اندازه گیری از حد استانداردشان بزرگتر هستند و
همچنین با توجه به معناداری مدل اندازهگیری (مقدار تی) که برای همه مؤلفهها از  2/11بیشتر
شدهاند ،لذا مؤلفهها و عوامل شناساییشده و موجود در بخش کیفای تحقیاق باهخاوبی قابلیات
اندازهگیری متغیر اصلی (پرورش کارآفرینان) را دارند .با توجه به مدل اساتخراجشاده در بخاش
کیفی تحقیق که در قالب پارادایم روش داده بنیاد طراحی شد ،در ایان بخاش مادل سااختاری
الگوی پیشنهادی با استفاده از نرمافزار پی آل ا مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  .0مدل ساختاری الگوی تحقیق
(راهنما = )2( :شرایط علی = )1( ،شرایط مداخلهگر = )8( ،شرایط زمینهای = )0( ،مقوله اصلی = )5( ،راهبردها = )1( ،پیامدها)

در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی ،سه معیاار اصالی
برای آزمون مدلهای ساختاری وجاود دارد )2 :شااخص ضاریب تعیاین ()R2؛  )1معنااداری
ضرایب مسیر (بتا)؛ و  )8شاخص افزونگی یا ارتباط پیشبین.
جدول  .4شاخص ضریب تعیین

متغیر
مقوله اصلی
راهبردها
پیامدها

ضریب تعیین R2

4/551
4/142
4/212
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در مدل ساز ی معادالت ساختاری درصورتی که مقدار ضریب معناداری بزرگ تر از
قدر م لق  2/11باشد فرض ی ه ها ی تحقیق تائید می شوند  .در شکل فاو باا توجاه باه
اینکه همه ضرایب بزرگ تر از  2/11شده اند لذا همه مسیرهای موجود در مادل فاو
مورد تائید هستند.
جدول  .5نتایج مدل مسیری الگوی تحقیق

مسیر

ضریب مسیر ضریب معناداری نتیجه

شرایط علی  مقوله اصلی

4/521

1/182

تائید

شرایط مداخلهگر  مقوله اصلی

4/152

8/811

تائید

شرایط زمینهای  مقوله اصلی

4/002

1/524

تائید

مقوله اصلی  راهبردها

4/224

1/121

تائید

راهبردها  پیامدها

4/252

24/111

تائید

یکی دیگر از شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص  Q2است .این معیاار کاه توساط
استون و گیسر ( )2125معرفی شد ،قدرت پیشبینی مدل در ساازههاای درونزا را مشاخص
میکند .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند ،بایاد قابلیات
پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داشته باشند .بدین معنی که اگر در یک مادل ،رواباط
بین سازهها به درستی تعریف شده باشند ،سازهها تأثیر کافی بر یکدیگر گذاشاته و از ایان راه
فرضیهها به درستی تائید شوند .هنسلر و همکاران ( )1441سه مقادار  4/25 ،4/41و  4/85را
به عنوان قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی تعیین نمودهاند.
جدول  1نشان میدهد که کیفیت مدل ساختاری برای تمامی متغیرهای مدل بیشاتر از
س ج متوسط و قوی قرار دارد .لذا مدل ساختاری پژوهش از کیفیت مناسبی برخوردار است.
جدول  .6شاخص روایی متقاطع افزونگی

متغیر

)Q² (=1-SSE/SSO

مقوله اصلی

4/148

راهبردها

4/152

پیامدها

4/812
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش بر اسا شیوههای ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشی برای گردآوری ،تحلیل و ترکیاب
دادههای کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در حین انجام یاک پاژوهش ماورد
استفاده قرار میگیرد .لذا در این بخش با توجه به یافتههای پژوهش و با تأکید بار ساؤالهاای
ویژه مرحله کیفی در هر بخش نتایج یافتههای کمی نیز ارائه گردید .بهعبارتدیگر ،با توجاه باه
نتایج بهدستآمده ،الگوی حاضر شامل ابعادی است کاه هار یاک نقاش بسازایی در پارورش
کارآفرین در جامعه میتواند داشته باشد .بدون شک ،آموزش کارآفرینی مساتلزم برخاورداری از
زیرساختهای مناسب آموزشی همچون مراکز تحقیق و توسعه ،پاارکهاای علام و فنااوری و
دانشکدههای تخصصی است ،اما این امر به تنهایی تضمین کنناده موفقیات پارورش کارکناان
نیست ،بلکه میزان مهارت و توانمندی افراد در تحقق آموزش کارآفرینی ماؤثر اسات .آنچاه در
این میان بسیار مهم است ،وجود زمینههای مناسب و مرتبط باا کاارآفرینی در حاوزه همکااری
دانشگاه و صنعت است ،الگوی پرورش کارآفرین ،تنها زمانی میتواند مثمر ثمر واقع گردد که از
حمایت مالی و نوآوری مناساب برخاوردار گاردد همچناین ایان امار نیازمناد تارویج فرهناگ
کارآفرینی از طریق ارائه مشو های نوآورانه و فرهنگ همکاری است؛ که پیامد پیاده سازی این
الگو ایجاد اشتغال و افزایش رفاه است .لذا ،باید گفت که نتایج این تحقیق دارای دو بعاد عماده
اکتشاف مدل پرورش کارآفرینان و آزمون تعمیمپذیری آن بود که بهواقع هر دو پوشاشدهناده
مفهوم الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاههای دولتی شهر تهران هستند .لذا در ایان بخاش
با استفاده از نظریه داده بنیاد سعی گردید تا به پرسش اصلی پاسخ گفته شود .پرسش اصالی در
قالب شش پرسش فرعی طراحی شد که مؤلفههای روش گرندد تلوری هساتند .شارایط علای،
شرایط مداخلهگر ،شرایط زمینهای ،مقوله محوری ،راهبردها و پیامدهای پارورش کارآفریناان در
دانشگاههای دولتی کدام اند؟ دلیل اساتفاده از ایان راهبارد باه کااربردی باودن و دساتیابی باه
مجموعهای از قضایا و مدلی آزمونپذیر در مرحله کمی پژوهش در عین اتکاا باه دیادگاههاای
مشارکتکنندگان آن بازمیگردد .با توجه به مادل طراحایشاده و نتاایج کسابشاده در اداماه
پیشنهادهای کاربردی برای دانشگاههای دولتی شهر تهران ارائه شده است.
با توجه به اینکه زیرساختها و سارمایه باهعناوان شارایط علای پارورش کارآفریناان در
دانشگاههای دولتی شهر تهران شناختهشدهاند ،پیشنهاد میگردد همه دانشگاههای دولتی ،اقادام
به راهاندازی دانشکده کارآفرینی نمایند؛ به گونهای که دارای محیط دانشگاهی مناسب ،امکانات
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فیزیکی و تجهیزات مدرن کال های درسی و آزمایشگاههای مارتبط باشاند .همچناین بارای
ماادیریت دانااش و فناااوری در دانشااگاههااا ،ثباات اختراعااات و خالقی اتهااای دانشااجویان و
تجاریسازی دانش پارکهای علم و فناوری مختص کارآفرینی تشکیل شاود .از طرفای ،هماه
دانشگاهها ،مراکز تحقیق و توسعه با رویکرد؛ فراهمسازی محایط پژوهشاگری و کاال هاای
مشو بحث و تبادلنظر تشکیل دهند .دانشگاهها سرمایه دانشای الزم ازجملاه؛ مناابع دانشای،
اشتراک در پایگاه دادهها ،کتابخانههای مجهز ،دسترسی به پایگاههای اطالعاتی بارای پارورش
کارآفرینان ایجاد کنند .پیشنهاد میشود دانشگاههای دولتی سرمایه تکنولاوژیکی خاود را ارتقااء
دهند .اینترنت پرسرعت ،وبسایتهای باکیفیت ،پهنای باند مناسب و . ...
با توجه به اینکه ارتباط صنعت با دانشگاه به عنوان شرایط زمینه ای (بستر) پرورش
کارآفرینان در دانشگاه های دولتی شاهر تهاران شاناخته شاده اناد ،پیشانهاد هاایی ارائاه
می گردد  :استفاده از نیروهای متخصص صنایع مرتبط به عنوان مادر در دانشاگاه هاا،
برگزاری برخی از کال های دا نشجویی در محال صانایع مارتبط .برگازاری اردوهاا و
تورهای علمی دانشجویان در صنایع مرتبط ،حضور تیم تحقیقی صنایع در دانشگاه هاا و
شناسایی دانشجویان کارآفرین ،طراحی رشته ها ی دانشگاهی بر اسا نیازهای صانایع،
ارائه سرفصل ها ی درسی با توجه به نیاز صنایع و اهداف آن ها و ایجاد برخی کارگاه ها و
آزمایشگاه های صنایع در دانشگاه ها.
با توجه به اینکه مهارتها و توانمندیها به عنوان شرایط مداخلهگر پرورش کارآفریناان
در دانشگاههای دولتی شهر تهران شناختهشدهاند ،پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
دانشگاهها بر شایستگیهای دانشجویان تأکید داشته باشند و دانشجویانی با مهارتهای
پژوهشگری ،کام یوتری و دارای سواد فناوری و کارآفرینی را بارای پارورش انتخااب کنناد.
دانشگاهها بر روی ویژگی های شخصایتی دانشاجویان ازجملاه؛ عالقاه و انگیازه ،پشاتکار و
خودباوری مثبت و داشتن تفکر خال برنامهریزی کنند و در راساتای تقویات و هادایت ایان
ویژگیها اقدامات الزم را انجام دهند .خالقیت یکی از مهامتارین و اصالیتارین متغیرهاای
مرتبط با کارآفرینی است .لذا به دانشگاهها پیشنهاد میشود که در زمینه استعداد کارآفریناناه،
خلق نوآوری ،ایدهپردازی و توانایی کشف فرصتها آماوزشهاای الزم را بارای دانشاجویان
فراهم کنند .باا توجاه باه اینکاه آماوزش باهعناوان مقولاه اصالی پارورش کارآفریناان در
دانشگاه های دولتی شهر تهران شناخته شاده اسات ،پیشانهاد مایشاود کاه دانشاگاههاا در
برنامههای آموزشی خود تجدید ساختار نمایند و موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
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ارائه در کارآفرین ی برای همه دانشجویان در س وح تحصایلی  ،متناساب کاردن
سرفصل درو با مقوله کارآفرینی شامل تادوین کتاب آموزشای در زمیناه کاارآفرین،
تناسب محتوای سرفصل درو تخصصی ،اصلی ،پایه و عمومی با کارآفرینی ،آموزش و
تمرین خالقیت در کال های درسی ،تألیف کتااب هاا و اساتخدام اسااتید متخصاص و
مجرب همچنین پیشنهاد می شود دانشگاه ها بر بعد عملی آموزش تأکیاد داشاته باشاند.
برا ی این کار انجام اقدامات زیر توصیه می شود :برگزاری کال های عملی کاارآفرینی،
برگزاری کال های آموزش کارآفرینی به صورت کارگاهی ،آموزش داناش کاارآفرینی و
مهارت های کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی در محایط هاای خاارج از دانشاگاه ،برگازاری
کال های کارآفرینی در شرکت ها و صن ایع کارآفرین ،برگزاری کال هاای کاارآفرینی
در قالب گردش های علمی و با توجه باه اینکاه تارویج فرهناگ کارآفریناناه و حمایات
بااه عنااوان راهبردهااای پاارورش کارآفرینااان در دانشااگاه هااای دولتاای شااهر تهااران
شناخته شده اند ،پیشنهادهای ذیل ارائه می گردد:
دانشگاهها فرهنگ مشو نوآوری را ترویج دهند .با ایجاد فضای پاذیرش و اساتقبال از
خالقیت و نوآوری و فراهم کردن شرایط الزم برای ایدههای خاال و همچناین ایجااد جاو
عدم هرا از آزمونوخ ا میتوانند فرهنگ مشو نوآوری ایجاد کنند ،دانشگاهها باا ایجااد
فرهنگ کارآفرینانه از طریق؛ تحمل ریسک و ریساکپاذیری ،معرفای کارآفریناان موفاق و
تجلیل از آنها ،ایجاد فرهناگ جاو مناساب بارای کاارآفرینی ،مایتوانناد در امار پارورش
کارآفرینان موفقتر عمل کنند .دانشگاهها با ایجااد جاو همکااری و همادلی در دانشاجویان
عالقهمند به کارآفرینی میتوانند در زمینهها؛ فرهنگ گروهی ،عالقه باه تعااون و همکااری،
اشتراک گذاری خ اها و دانش و تمایل به اشتراکگذاری ایدهها که موجب پرورش موفاقتار
کارآفرینان می شوند ،برنامهریزی دقیق تری انجام دهند .حمایتهای ماالی اگار اصالیتارین
راهبرد نباشند یکی از مهمترین واصالیتارین راهبردهاا در پارورش کارآفریناان مایباشاند.
دانشگاهها با تخصیص منابع پولی و مادی به فعالیتهای کارآفرینانه و تأمین هزینه و بودجاه
از کارآفرینی حمایت کنند.
دانشگاهها همچنین میتوانند با اقدامات ذیال از کارآفریناان حمایات کنناد :پاذیرش و
بهکارگیری ایدههای جد ،استفاده از تجارب دانشگاههای برتر.
رسمیت قائل ش دن برای کارآفرینی تشویق افاراد کاارآفرین و پااداش دهای باه
کارآفرینی ،انتخاب دانشاجویان و اسااتید مناساب .از طرفای دیگار ،محققاین آیناده
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می توانند متناسب با ساختار دانشگاهی ( اعم از صنعتی ،علوم انسانی ،علمی کاربردی و
 )...الگوی حاضر را بسط و توسعه دهند .همچنین ضروری است در صورت تأ یید الگوی
ارائه شده پژوهش در پژوهش های تأییدی آینده ،در ادامه با مبنا قرار دادن نتایج ایان
پژوهش ،محققین به بررسی رویه های توانمندسازی کارآفرینان جهت و رود باه حاوزه
تجاری سازی ب ردازند.
در ادامه میتوان به یکی از محدودیت پژوهش حاضر اشاره نمود کاه در ایان پاژوهش
شامل ،عدم هماهنگی و تعریف دقیق مبنای دانشگاهی در کشور با کشورهای دیگر است که
این امر امکان بسط یافتههای پژوهش به سایر کشورها را ندارد.
منابع
امینی ،محمد .تمنایی فار ،محمدرضاا و غالمای علاوی ،صادیقه .)2811( .ارزیاابی قابلیاتهاای کاارآفرینی
دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریتهای برنامه درسی آموزش عالی ،فصالنامه توساعه کاارآفرینی ،دوره
.210-205 ،)2(1
حسینی لرگانی ،سیده مری .میر عرب رضی ،رضا و رضایی ،سعید .)2812( .آموزش کارآفرین در هزاره جدید،
زیرساختی برای اشتغال دانشآموختگان آموزش عالی ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی،
دوره .84-00 ،)0(20
راشکی ،مریم .ساالرزهی ،حبیب اهلل .کمالیان ،امین رضا .)2811( .طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفریناناه
دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده بنیاد .توسعه کاارآفرینی ،دوره  ،)0( 24صاص
.120-515
زمانی ،غالمرضا .قاسمی ،جابر .عدالتی ،علی .)2814( .تبیین ارتباط بین جو نظاام آماوزش عاالی و پارورش
روحیه خالقیت و کاارآفرینی در دانشاجویان (موردم العاه :دانشاجویان دانشاگاه پیاام ناور عسالویه)،
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