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 چکیده

خالقیت و نوآوری افرادی است که توانایی خلق ارزش در چرخه  ریتأثبازار امروز صنایع تحت  زمینه و هدف:

کارآفرینان به نوعی مزیت رقابتی تبدیل شده است. انجام این وظیفه  تیو ترب، پرورش رو نیازاصنعت را دارند. 
هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی است. با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی،  ها دانشگاه بر عهدهدر جامعه 

 های دولتی شهر تهران است. لگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاها

در این پژوهش از استراتژی پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی از روش  شناسی: روش

گیری شد. جامعه آماری بخش  پیمایشی بهره -و در بخش کمی از روش تحقیق توصیفی  ادیداده بنپردازی  نظریه
گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش  نفر از اساتید خبره و متخصصانی بودند که به روش نمونه 21کیفی شامل 
استفاده شد. این تعداد از  های دولتی منتخب شهر تهران از دانشجویان و اساتید دانشگاه نفر 044نظرات کمی نیز از 

ها در بخش کیفی از  آوری داده ای انتخاب شدند. همچنین، برای جمع ای چندمرحله گیری خوشه طریق روش نمونه
 .استفاده شد محقق ساختههای نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه  ابزار مصاحبه

 ها رساختیزسه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی نشان داد که های پژوهش به کمک  نتایج تحلیل داده ها: یافته

عنوان  ها به ها و توانمندی ای، مهارت عنوان شرایط زمینه شرایط علی، ارتباط صنعت با دانشگاه به عنوان بهو سرمایه 
راهبردها و ایجاد اشتغال عنوان  عنوان مقوله محوری، حمایت و ترویج فرهنگ کارآفرینانه به گر، آموزش به شرایط مداخله

 های دولتی شهر تهران هستند. عنوان پیامدهای پرورش کارآفرینان در دانشگاه و افزایش رفاه نیز به

را  یبا صنعت، آموزش و تجربه کار نیآموزش کارآفر یاصل یها رساختیز مؤثرمدیران باید در تعامل  گیری: نتیجه

و  یو نوآور تیاز خالق تیو حما نانهیفرهنگ کارآفر جیترو قیاز طر تواند یامر م نیا .دنافراد فراهم ساز یبرا
 .خواهد بوددر جامعه  یرفاه عموم شیزافاشتغال و ا جادیاقدامات، ا نیا یاصل امدیپ .گردد سریم یمال نیایبپشت

 گاههای دولتی، ارتباط صنعت با دانش عالی، دانشگاه کارآفرینی، پرورش کارآفرینان، آموزش ها: واژهلیدک
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 مقدمه
گیرنادگان   هاای مسالولین و تصامیم    ترین دغدغه بهبود وضعیت اقتصادی یکی از بزرگ

ایجاااد و بهبااود کااالن کشااوری اساات. رشااد اقتصااادی هاار کشااور راب ااه زیااادی بااا 
وکار و  وکار آن کشور دارد. آشنایی با محیط کسب های اقتصادی و فضای کسب زیرساخت

برنده و بازدارنده زیرسااختی، فرهنگای، اجتمااعی، سیاسای و اقتصاادی در       عوامل پیش
 ینیارآفرکتوسعه امروزه،  (.1422، 2یرأ) وکار نقش مهمی دارد توسعه کارآفرینی و کسب

ز یا ران نیا در ا .شورها شناخته شاده اسات  ک یتوسعه اقتصاد یساز فعال عاملبه عنوان 
ش نار   یساله سوم و چهارم به منظور مقابله باا افازا   5 یها در برنامه ینیارآفرک توسعه

مربوط  یها ها و برنامه استیس یابیارز ،در برنامه چهارم توسعه .م رح شده است یاریکب
. همچناین، در  (1421گاران،  یو د یگرفته اسات )داور ز مورد توجه قرار ین ینیارآفرکبه 

ایجااد اشاتغال و    مسللهبیانات رهبری به عنوان یکی از رهنمودها و اسناد باالدستی به 
پرورش کارآفرینی و اهمیت آن اشاره شده است )بیانات در دیادار جمعای از کارآفریناان    

 وعلاوم، تحقیقاات    هاای وزارت  ، بر اساا  سیاسات  بر آن(، عالوه 2821سراسر کشور، 
های وزیر وقت، یکی از رویکردهای آتی وزارت به عنوان سند باالدستی  فناوری و برنامه

آماوزش عاالی باه ساامت     مؤسساات و  هاا  دانشاگاه ، ساو  دادن تادریجی   هاا  دانشاگاه 
 های جامعه محور، کارآفرین و خال  معرفی شده است. دانشگاه

معیارهاای   متأسافانه بیکاری کشاور،  وکار و معضل  با توجه به مشکالت عرصه کسب
باه اعتقااد    انتخاب، شناخت و پرورش کارآفرینان تا حدود زیادی مابهم و چندگاناه اسات.   

بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسلله بیکاری در شرایط فعلی  کارشناسان و متخصصان،
رشاد  کشور، توسعه و گسترش فرهنگ کارآفرینی در جامعه است؛ زیرا یکی از علل اصالی  

)فرجای و همکااران،    فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه اسات  یافتگین نر  بیکاری، توسعه
مناساب   یجااد فضاا  یدر جهت ا یآن گام مثبت و توسعهجاد ی، اینیارآفرک(. توجه به 2818

و توساعه در شاهرها و    ی، تعاادل سااختار  یاریکا اهش نار  ب ک، یش منابع ملیجهت افزا
 (.2811و همکاران، روستاها خواهد بود )امینی 
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 521/ شهر تهران یدولت یها در دانشگاه نانیپرورش کارآفر یالگو یطراح

 ی(. بارا 1425، 2ژائاو است )جامعه  یشرط رشد و توسعه اقتصاد شیپ ینیپرورش کارآفر
وجود داشاته باشاد،    یمناسب یاسیو س ی، فرهنگینه اجتماعید بستر و زمین هدف بایل به این
جااد  یا عامال  ترین یاساسکه  یحال ینع درو متعهد  یدهد آموزشکارآفرینان ؛ (1422، 1والف)

 تنهاا  ناه  زماان طاول  و در شاوند   با عمر بیشاتر محساوب مای    ای یهسرما ،هستند ییخودکفا
در  خصاو  ه خاود را با   یکااردان و  اطالعاات و  شاده باارورتر   بلکاه د، نشاو  ینما  مستهلک
 شاوند  تبدیل مای  ساز یهسرما به عاملی واقع درو  نموده منتقلگر یافراد د بهد یتول یها عرصه

 (.1428، 8جاکوب و همکاران)
 شاورمان، ک جهاان و  در نییارآفرکا  آماوزش  رشاد  به رو روند به توجه با حاضر، حال در

 یهاا  یکنجکااو  و ها دغدغه از ها آنوکار و ایجاد اشتغال  پرورش کارآفرینان و ورود به کسب
 تیا ترب در رگاذار یتأث یعاامل  عناوان  باه  هاا  دانشاگاه  ان،ین میا در است. امور انیمتول یاساس

 قادر باشند تاا  دیبا ها دانشگاه .شوند یم محسوب همربوط یها آموزش یاثربخش وان یدانشجو
نند. باا  ک تینامشخص ترب و رساختارمندیغ یها طیمح در تیفعال یبرا را نیارآفرک انیدانشجو

 موجود نوپا نانیارآفرک پرورش و جوان نسل به ینیارآفرک یاددهیتوجه به اینکه الگویی برای 
در را  وکاار  کسب جادیا به مند عالقه انیدانشجو یسرخوردگ مسلله نیا به یتوجه یبنیست و 

کارآفریناان پیشارو باوده و باا      پارورش  و آماوزش توانند در  یم ها دانشگاهداشت؛  خواهد یپ
در برای شروع کارهای اقتصادی  را الزم یها آموزشخبره  اندرکاران دستاستفاده از اساتید و 

شناساایی   ،نیبناابرا  را برای ورود به بازار کار آماده کنناد.  ها آناختیار کارآفرینان قرار دهند و 
دانشاگاهی بارای    یها وضعیت موجود دانش و نیازهای آموزشی در زمینه کارآفرینی در رشته

، فاو  باا توجاه باه م الاب      وپرورش کارآفرینی ضرورت دارد. شروع فرایند بلندمدت آموزش
الگاویی بارای پارورش کارآفریناان در      اعتباار یاابی  اصلی تحقیق حاضار طراحای و    مسلله

تاا کاوشای عمیاق در     شاود  یما تاالش   بر این اساا ، . استآموزش عالی ایران  مؤسسات
 ، راهبردهاا و پیامادهای پارورش   ای عوامال زمیناه  شناسایی مقوالت اصالی، شارایط علای،    

ه یا نظر روش کیفای از  یریا گ باا بهاره   و انجاام شاود  آموزش عالی  مؤسساتدر  انکارآفرین
 شود.ارائه  ی دولتی شهر تهرانها دانشگاه در اننیارآفرک پرورش یالگو ،ها برخاسته از داده
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اجرای این تحقیق از دو جنبه حائز اهمیات اسات؛ از دیادگاه علمای موضاوع پارورش       
خا  چنادان  کارآفرینان در آموزش عالی ایران به شکل عام و در مدیریت آموزشی به شکل 

سیر تحوالت جهاانی، کارآفریناان را در   قرار نگرفته است. از دیدگاه کاربردی نیز،  توجه مورد
آمیاز اغلاب    تجرباه موفقیات  . و توسعه اقتصاادی قارار داده اسات    یآور خط مقدم توسعه فن

اقتصاادی   یها توسعه در عبور از بحران حال کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در
 یریااگ تااا سااایر کشااورها نیااز باارای کااارآفرینی، کارآفرینااان و شااکلشااده اساات موجااب 
اقتصااد،   شادن  ی. با عنایت به پدیاده جهاان  شوندوکارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل  کسب

پاذیری   است که به ریساک  ییها ازارهای جهانی فردا در اختیار شرکتب»که سیاری معتقدند ب
گاذاری   های فکری خود در حد کاالن سارمایه   سرمایه وسعهتدهند و برای  کارآفرینانه بها می

، شرایط محی ی را مدنظر قارار  ها یاند و در تعیین استراتژ کنند، در بالندگی فردی پرتالش می
اشاتغال  در ایجاد  تواند یمی پرورش کارآفرینان در آموزش عالی ها مؤلفهشناسایی  «.دهند می

و دانش محققین  یآور هدف تبدیل فن ارآفرینی باو رفاه اجتماعی نقش مهمی داشته باشد. ک
خواهد دنبال به ، ایجاد ثروت و رفاه را یور پیامدهایی نظیر افزایش بهره ،لآ وکار ایده به کسب
 از شیبا  ها دانشگاهها ازجمله  در تمامی عرصه انکارآفرین پرورش. امروزه نیاز کشور به داشت

و مؤسسات آموزش  ها دانشگاهبه مدیران  تواند یماین پژوهش  و انجام شود یاحسا  م شیپ
 عالی به شکل کاربردی کمک نماید.

 پژوهش ۀپیشین

 نظری ۀپیشین

دانشمندان علوم اجتمااعی، روانشناسای، اقتصااد و مادیریت هار یاک تعااریف خاصای بارای          
ان توان مشاهده کرد این نکتاه اسات کاه کارآفرینا     می ها آنکارآفرینان دارند، اما آنچه در اکثر 

باا   هاا  آنمحور توسعه اقتصادی بوده و با تخریاب روش قادیم و ناکارآماد قبلای و جاایگزینی      
بخشاند )امینای و همکااران،     های کارآمد و نوین به نظام اقتصادی، پویاایی و حیاات مای    شیوه
کاه  است ارزش از طریق تخصیص زمان و تالش الزم فرایند ایجاد چیزی با، ینیکارآفر (.2811
های مالی و رضایت فاردی را باه    لی، روانی و اجتماعی و همچنین دریافت پاداشهای ما ریسک
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( در خصااو  کااارآفرینی 2114جفااری تیمااونز ) (.2،1442)هیسااریو و دیگااران همااراه دارد
ع یا شامل خلق و توز ینیو است. کارآفریارزشمند از ه ینشیجاد بیخلق و ا ینی؛ کارآفرنویسد یم

ک شبه پولدار ی» یبه معنا ینیها و جامعه است. کارآفر ها، سازمان ن افراد، گروهیارزش و منابع ب
ز نیسات  یا مساتمر ن  ینگیان نقاد یجاد ارزش در درازمدت و جریگر اید یست و از سوین «شدن

( معتقد است کارآفرینی مفهوم چناد وجهای   1422) 1جانسون (.1994گریو،  یبه ا)ویلیام 

نظران توافاق   خود جلب کرده است و بیشتر صاحب ای است که امروزه توجه زیادی را به پیچیده
 دارند که کارآفرینی و کارآفرینان سهم به سزایی در توسعه اقتصادی دارند.

گونه تعریف  هایش را این توان شخص کارآفرین و ویژگی با توجه به تعاریف کارآفرینی، می
نگیزه، دارای تمرکاز و  ، مصامم، بااا  اناداز  چشام  داراینگر و  ندهیآنمود. کارآفرین شخصی است: 

 یان ااز  نسابت  یاک  ، باه بالفعال ا ی بالقوه ینکارآفرهر (. 2821)حسینی و عزیزی،  ازخودگذشتگی
ن یهما  کاه شوند  یم شامل را یمتنوع کارآفرینان طیف . لذایستنها برخوردار  تیو قابل ها ویژگی
 (.2814عبدی، است ) شده نیارآفرک و ینیارآفرک فیتعر در تنوع باعث

 یهاا  اسات، باا اساتفاده از دوره    یتسااب کبه صاورت ا  ینیارآفرکاز  یه بخشک ییآنجااز 
 یهاا  د از برناماه یا ن راساتا با یا را در افراد پرورش داد. در ا ینیارآفرکتوان رفتار  یم یآموزش
 یجهت توانمندسازی افراد برا یذهن یها ها و نگرش ، مهارتینیارآفرکشامل دانش  یآموزش
رد )مااری و  کا اساتفاده   12در قارن   یالت اجتمااع کار و مشا کا  یهاا  شدن با چاالش  مواجه

از  ینیارآفرکا ت کعامل مؤثر در حر ترین مهمه کدهد  یها نشان م (. پژوهش1424همکاران، 
ن راساتا، ساازمان   یا ق آماوزش اسات. در ا  یدر افراد از طر ینیارآفرکه یقوه به فعل، بروز روح

باا عناوان    یا و مشاوره یآموزش یها ران، برنامهیمد ینیارآفرکبه منظور ارتقاء  8ارک یالملل نیب
آورده است. عالوه بر آن،  به وجودمختلف  یشورهاک)شروع و تقویت کسب و کار( در  0سیب

پژوهش به سوی دانشگاه کاارآفرین،   طی چند دهه اخیر از آموزش و ها دانشگاهتغییر رویکرد 
 کاه رآفرین و فرهناگ کاارآفرینی را توساعه داده اسات، چارا      آماوزش و پارورش کاا    مسلله

هاای   های کارآفرین تمرکز بر تحقق و انجام تدریس، تحقیق و فعالیات  دانشگاه های مأموریت
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 یکای کند که؛  یم( بیان 2820)(. کردنائیج 1440است )ایتزکوایتز،  زمان همکارآفرینی به طور 
 شادن  نیارآفرک یچگونگ بحث دارد، وجود نیارآفرک دانشگاه بحث در هک یمهم یمحورها از
 یدیا لک شااخص  است. وی معتقد است که پانج  دانشگاه توسط نانهیارآفرک یها اقدام انجام و
 از؛ سااختار  اناد  عباارت  هکا  دارد وجاود  دانشاگاه و پارورش کارآفریناان    شدن نیارآفرک یبرا

 راهبارد  و کمشاتر  انداز چشم ط،یمح با مستمر تعامل منسجم، ی نانهیکارآفرفرهنگ  منع ف،
 یدانشگاه ینیارآفرکنیز  2822. طالبی و زارع یکتا در سال یانسان یروین به و توجه نگر ندهیآ
 یاعضاا  در یناوآور  ی توساعه  ی ناه یزمجااد  یا هاا،  بنگاه و دولت جامعه، یعلم مسائل حل را

 و دیا جد یهاا  یفنااور  ی عرضه و دیبازار، تول به یدانشگاه قاتیتحق جینتا ی عرضه دانشگاه،
دند که پرورش کارآفریناان بایاد در   و معتق دانند یم یبشر دانش یمرزها گسترش در ینوآور

 های کارآفرین قرار گیرد. اولویت اول دانشگاه

 تجربی ۀپیشین
 دارناد.  ریتاأث  ها دانشگاهپرورش کارآفرینان در  ای بر عوامل چندگانه که دهد یمنشان  ها یبررس 
 هکا  شاد  تهکن نیا متوجه یفن نانیارآفرک ی م العه ( در1422) 2دیوید و همکاراناین راب ه  در
ی دانشگاهی، کیفیات داناش اسااتید و جاو حااکم از      ها رساختیزن، یارآفرکی فردی ها تیقابل
 نی ویارآفرکا شاف  ک ۀنا یزم ( در1421) در پرورش کارآفرینان هستند. بایرلی یمهم تورهایکفا

پرورش کارآفرینان؛ سارمایه دانشای ساازمان، حمایات، مقبولیات دانشاگاه،        در ها دانشگاه نقش
عوامل پرورش کارآفرینان بیان نماود.   ترین مهمعنوان  سرمایه فکری و فرهنگ کارآفرینانه را به

کاه   دادندهای کارآفرین مدلی را ارائه  ( در خصو  پرورش کارآفرینان در دانشگاه1420) 1ماک
ی هاا  بخاش ، فرهناگ کاارآفرینی،   هاا  اسات یسمالی، قوانین و  تأمینشامل متغیرهای؛ ساختار 

آموزشای   هاای  مهاارت حمایتی، پشتیبانی، انگیزش کارآفرینان، روحیه و اشاتیا  کارآفریناان و   
 یبارا  مؤثر ای یوهشرا  یشاگردا   استاد نانه،یکارآفر یریادگیاز منظر  نیز (1444) واناست. سالی

بقاا، ثباات،    ،یزیا ر ، شاامل طارح  وکاار  کساب در چرخاه عمار    ناان یو آموزش کارآفر یریگادی
( نیاز باه   2811پورآتشای و پرهیزکاار )   کارد.  یو بلوغ منابع معرفا  عیرشد، رشد سر یریگ جهت

های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین پرداختند، بار   طراحی مدل مفهومی صالحیت
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هااای کااارآفرینی دانااش آموختگاان در شااش گااروه شااامل   حاصااله، صاالحیت  نتااایجاساا   
هاای ایجااد و مادیریت     های فردی و شناختی، ارتباطی، رهبری و کار تیمی، صالحیت صالحیت

دانشگاه باه   یتمأمورشود. همچنین  بندی می کسب و کار، صالحیت اقتصادی و پژوهشی دسته
ته آموزشی، پژوهشی و خدمات حمایتی در نظار  صالحیت کارآفرینی در سه دس بین پیشعنوان 

های کارآفرینی م رح گردید. همچناین   گرفته شد و نیت کارآفرینی به عنوان خروجی صالحیت
نامه کارشناسی ارشد خود به طراحای و تبیاین الگاوی پارورش      ( در پایان2822احمدپورداریانی )

جه به ادبیات تحقیاق و م العاات   با تومدیران کارآفرین در صنعت پرداخت. نتایج پژوهش وی، 
دو الگوی موفقیت سازمانی کارآفرین و الگوی پرورش مدیران کارآفرین در قالب صورت گرفته، 

دو مادل نظاری و فرضایات اصالی متغیرهاای گونااگون        بار اساا   ارائه گردیاد و همچناین   
مل ساه  شناختی و موفقیت شا های کارآفرین شامل عوامل شخصیتی، سازمانی و جمعیت ویژگی

. همچناین مقیمای و   جنبه نوآوری، رشد، تغییر و فرآیند آموزش به تفکیک عوامل معین گردیاد 
ی ا رساانه  ینیآموزش مهارت محور جهت توساعه کاارآفر   یالگو ارائه( نیز به 2812همکارانش )

شوندگان، نداشتن مهاارت در افاراد اسات،     نگرانی مصاحبه ترین مهمپرداختند، با توجه به اینکه 
ب مهارت به عنوان مقوالت اصلی منابع مالی، انسانی، آموزشی، مرکاز آماوزش، ساازمان و    کس

( نیاز در  2811خانواده به عنوان مقوله محاوری پاژوهش تعیاین شاد. راشاکی و همکاارانش )      
آموزش عاالی   مؤسساتپژوهش خود به طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان 

پارادایمی مدیریت  یالگوبدین گونه بود؛  شده استخراجپرداختند، مدل  یادداده بنکشور با رویکرد 
(، فارا ساازمانی   ، عوامل ساازمانی و یاستعداد کارآفرینانۀ دانشجویان از شرایط علی )عوامل فرد

 یچندوجهی اساتعدادها  یمعمار یمحور (، مقولۀیزمینه کار )اسناد باالدستی و ای عوامل زمینه
اساتعداد   ساختار ساازی و  استعدادها یها، متمایزساز بخشی چندوجهی مهارت تعادلکارآفرینانه )

سیساتم موجاود کشاف اساتعدادها و      یگر )فرهنگ کارآفرینی، پایدار مداخله ی(، متغیرهامحور
سیساتم مادیریت اساتعداد کارآفریناناۀ      یسااز  اجتمااعی(، راهبردهاا )نهادیناه    یپذیر مسلولیت

ت استعداد کارآفرینانۀ چندگانه و طراحی نظام تخصیص مناابع(  دانشجویان، طراحی فرایند مدیری
 .هاا  دانشاگاه  یکارآفرینانه( برا یآفرینی و مزیت رقابتی استعدادها زایی، ارزش پیامدها )اشتغال و

( نیز در پژوهشی به بررسی آموزش کارآفرینی دانشاگاهی و نقاش آن   2822طالبی و زارع یکتا )
دانشاگاه   بنیاان پرداختناد، باه زعام محققاین،      متوسط دانشهای کوچک و  ی شرکت در توسعه

ر یآمااوزش و پااژوهش، مااس    یعناا یخااود   یه بر رسالت اصال کیرود با ت یتواند و انتظار م یم
اق یا در دانااش آموختگااان را از طر   یجادشاده ا یهاا  تیاز قابل یبردار نمودن و بهره یاربردک
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هموار و رشد مداوم دانشگاه، صانعت، دولاات  ان یدانش بنهای کوچک و متوسط  شرکت جاادیا
( 2815پنااه )  موحادی و سا ه   .ت بخشدینیها ع نهیزم ی جامعاه را در هماه یها ر بخاشیو ساا

رین در مراکاز آماوزش عاالی کشااورزی     نیز در پژوهش خود به بررسای مادل دانشاگاه کاارآف    
 تعامال  شامل کارآفرین دانشگاه یها شاخص ترین مهم که شد مشخص م العه این درپرداختند، 
 در یفنااور  و علام  کپار مراکز ایجاد صنایع، صاحبان با تخصصی یها نشست صنعت، با مستمر
 .است کارآفرینی مختلف یها حوزه در م العاتی یها فرصت ایجاد و ها دانشگاه

حال با توجه به اشراف بر پیشینه تجربای پاژوهش، مشاخص گردیاد کاه بسایاری از       
و یاا   اسات مختلاف   یها مدلسایر محققین، حاصل ترکیب متغیرهایی از  شده انجامکارهای 

اینکه محققین گذشته هر یک بخشی از رویکرد فردی یا سازمانی آماوزش را در ساازمان یاا    
دولتای   یها دانشگاه، توجه به نقش استاما آنچه بسیار مهم اند؛  گرفتهصنعتی خا  در نظر 

 .استن در پرورش و تربیت کارآفرینا

 پژوهششناسی  روش
در مرحله اول، با استفاده از رویکارد   .در این پژوهش، از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شد

استخراج گردید و در مرحله دوم باا اساتفاده از رویکارد     مفهومیکیفی و انجام مصاحبه مدل 
پاذیری   تر جهت رسیدن به س حی از قابلیت تعمیم ای وسیع در نمونه شده استخراجکمی مدل 

و در بخش کمی از روش  داده بنیاددر بخش کیفی از روش پژوهش  مورد آزمون قرار گرفت.
ها در بخش کیفی شامل مصاحبه بر  توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده

 بود. پرسشنامه شامل گیری نظری و در بخش کمی مبنای نمونه
های کیفای از جملاه    روایی و پایایی نتایج یک پژوهش کیفی در تمامی روش ییدتأ

(، در این 2822کوربینی و ... تفاوت چندانی ندارد )دانایی فر، ا  رویکرد گلیزری، استرا 
هاا اساتفاده شاد. کادهای      کدگاذاری  ییدتأپژوهش برای دستیابی به روایی و پایایی، از 

در یک فرم در اختیار چهار نفر از خبرگان آشنا با نظریه داده بنیاد قرار گرفت تا  دهیدشتول
سازی و استخراج مقوالت و تادوین نظریاه نظاارت     بر مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم

های مدل، از شاخص روایی  روایی پرسشنامه و شاخص ییدتأداشته باشند. همچنین جهت 
CVR  در اختیاار ده تان از    شاده  اساتخراج هاای   و شااخص  استفاده شد. از این رو مادل

خبرگان  ییدتأروایی مدل و شاخص مورد  CVRخبرگان قرار گرفت و با محاسبه شاخص 
 قرار گرفت.
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 نتایج اعتبارسنجی پرسشنامه .3جدول 

 سؤالمتن 
CVR 

 آمده دست به

حداقل 
CVR  قابل
 قبول

نتیجه 
/عدم تأیید)

 (تأیید

 تأیید 4611 421 های م رح شده چیست؟ شاخصنظر شما راجع به کلیات 

هاا را چگوناه    هریک از اجزای پیشانهادی شااخص  
 .کنید میارزیابی 

 تأیید 4611 4622

هاای پیشانهادی تماام     گفات کاه شااخص    توان میآیا 
گرفته است؟ اگر خیر نام عامل و  نظر دراجزای مهم را 

 یا سؤاالت الزم را ذکر کنید.
 تأیید 4611 4622

منظور طراحی مدل پرورش کارآفرینی در آموزش عالی ایاران از چهاار گاروه عماده      به
 :گردیدنظرخواهی 

خبرگان(. مالک انتخااب افاراد دارا باودن تخصاص،     صالح ) گروه اول: متخصصان ذی
 در حی ه کارآفرینی است.تجربه یا آثار منتشرشده 

 تهران. های دولتی شهر گروه دوم: مدیران عالی و میانی دانشگاه
 در زمینه کارآفرینی و پرورش کارآفرینی.دارای آثار پژوهشی  گروه سوم: دانشجویان

 علمی دانشگاه م لع در زمینه تحقیق. گروه چهارم: اعضای هیلت
 های دولتی شهر تهران دانشجویان و اساتید دانشگاه شاملجامعه آماری در بخش کمی 

گی جامعه آمااری و اینکاه فهرسات کامال افاراد      . برای انتخاب نمونه، با توجه به گستردبود
م العه در دستر  نیست و همچنین با توجه به اینکه انتخااب گروهای از افاراد     جامعه مورد

ای اساتفاده شاد. بار ایان      گیری خوشه افراد جامعه است، از نمونه تک تکاز انتخاب  تر یعمل
ران، تربیات مادر ، شاهید    دانشاگاه تها   5های دولتی شهر تهاران،   اسا  از میان دانشگاه

 ینیکاارآفر در زمیناه   هاا  آنبا توجه به فعال بودن  عالمه طباطباییشریف و صنعتی بهشتی، 
دانشاگاه منتخاب    5حجم جامعه  .شدندمراکز فعال کارآفرینی و رشد( انتخاب برخورداری از )

. برای برآورد حجم نموناه در  بودنفر استاد(  0252نفر دانشجو و  10444نفر ) 12252برابر با 
 . بر اسا  فرمول:شدبخش کمی از فرمول کوکران استفاده 
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پرسشانامه طراحای و    044. لاذا تعاداد   به عنوان افراد نمونه محاسبه شد نفر 820تعداد 
استاد مراکز انتخاب و پرسشنامه در اختیاار   54دانشجو و  854تصادفی  صورت بهتنظیم شد و 

 د.قرار داده ش ها آن
نظریاه داده   دار نظاام های کیفی پژوهش از طریق فرایند کدگذاری، مبتنی بر طرح  داده

ای،  کدگااذاری در روش نظریااه زمینااه  ند.( تحلیاال شااد2825بنیاااد اشااترا  و کااوربین ) 
و آنگااه باا    شاوند  یما ی پرداز مفهوم، خردشدهها  ی عملیاتی است که در آن داده دهنده نشان
(. پرسشانامه بار   25: 2825)اشترا  و کوربین،  خورند یمه هم پیوند های تازه، دوباره ب روش

هااای کیفاای بااا اسااتفاده از دسااتورالعمل طراحاای پرسشاانامه در  مبنااای نتااایج تحلیاال داده
 225 مجماوع  در( طراحی شد پژوهشاگر  2821؛ هومن 2814سیف، ) یابی نهیزمهای  پژوهش

خیلای  های  طیف در قالب یا نهیگز 5بر مبنای طیف لیکرت  ها آنگویه آماده نمود که تمامی 
 .ندقرار گرفت یریگ اندازهمورد زیاد ا زیاد ا متوسط ا کم و خیلی کم 

 پژوهشی ها افتهی
هاای   ها برای یافتن مقوله طی فرآیندی متن مصاحبه ها آنی ساز ادهیپها و  پس از انجام مصاحبه

 ها گزارهها  ررسی قرار گرفتند. در گام اول از متن مصاحبهمورد ب و ابعاد مقوالت ها ویژگیاصلی، 
هاا در سا ج جملاه و عباارت ماورد       ( اساتخراج شادند. در مرحلاه بعاد، داده    هاا  ویژگی)ابعاد و 
هاا باا    یعنای پاس از اساتخراج گازاره    ؛ وتحلیل قرار گرفت و خرده مقوالت کشف شادند  تجزیه
های اصلی  های فرعی تدوین شدند. در مرحله بعد مقوله یی که صورت گرفت مقولهها یبند دسته
ی شادند. هار مقولاه    گاذار  نامموقت  طور بههای فرعی استخراج شدند و  ی مقولهبند دستهنیز از 

هاا   هاای مساتخرج از مصااحبه    گزاره واس ه به ها آناصلی شامل چند مقوله فرعی بود که همه 
ها بودناد. کدگاذاری    صلی تحلیل برای کدگذاری باز مفاهیم یا همان گزاره. واحد اآمدند دست به

توسط محقق و چهار تن از خبرگان نظریه داده  الف( با بررسی دوبارهباز هنگامی متوقف شد که 
 هاا  ویژگای ( خرده مقاوالت و  آمد ب یمبندی به دست  ها مجدداً همان طبقه بنیاد، متن مصاحبه

شاد، حتای اگار     ها یافات نمای   طالعات مرتبط جدیدی از متن مصاحبهتکراری شده بودند، ج( ا
 بندی موجود من بق بود. شد با طبقه اطالعات جدیدی پیدا می

ی فرعای مشاخص   هاا  مقولاه ی اصلی و اکثار  ها مقولهمصاحبه تمامی  21بعد از انجام 
ن از کیفیات،  به اشباع رسیدند. بارای اطمیناا   گرید عبارت بهتکراری شدند یا  ها مقولهشدند و 

 .گرفتی مجدد قرار بازنگر موردهر مصاحبه پیاده شده 
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هاا پدیاد آماد: چنادین      عناوان نموناه اطالعاات زیار از داده     برای وضاوح بیشاتر، باه   
هاای دولتای،    بیان کردند که برای طراحی مدل پرورش کارآفرینان در دانشگاه شونده مصاحبه

نیروی انساانی  »، «رینی وجود داشته باشندهای تخصصی کارآف باید نیروی انسانی با مهارت»
بایاد   هاا  دانشاگاه نیروی انسانی »، «های کارآفرینی باشند باید دارای شایستگی ها دانشگاهدر 

از استعداد کارآفرینانه برخوردار  ها دانشگاهنیروهای موجود در »، «ی و رهبری شوندده سازمان
، این موارد و چند مورد دیگر «رعایت شوند ها دانشگاهاصول اخالقی توسط پرسنل »، «باشند

ای  هاا مقولاه   پردازند. لذا بر اسا  این گزاره به وجود اساتید متخصص در حوزه کارآفرینی می
بررسای شاد و    هباردوها  آمد. متن مصاحبه به وجود «سرمایه انسانی متخصص»تحت عنوان 

گردد، یافت شد. ساایر   ها می لهچند مقوله مرتبط دیگر که موجب افزایش اشباع این خرده مقو
 ها نیز به همین طریق ایجاد شدند. مقوله

 یی از فرآیند کدگذاری بازها نمونه .0جدول 

کد 
 مصاحبه

 شده ییشناساکدهای  شونده مصاحبهپاسخ 

 2م 

بنده کاارآفرینی علمای اسات عملای و بارای باه عمال         به نظر
عناوان   مراکزی باه  ها دانشگاهاین علم باید ابتدا در همه  درآوردن

هاای   مراکز کارآفرینی تأسیس شاود. خیلای محادود از دانشاگاه    
کشور دارای مرکز کارآفرینی هستند. برای اجرای طارح پارورش   

؛ ازجملهابتدا ساختارهای الزم  ستیبا یم ها دانشگاهکارآفرینان در 
ی مجهز، اینترنات پرسارعت و از   ها کتابخانهی مجهز، ها کال 

داشته باشند بعد به فکر پرورش کارآفرینان باود.  این موارد وجود 
صرف تشکیل مراکز کارآفرینی کاافی نیسات بایاد ابتادا ماوارد      

 را تهیه کنند. ذکرشده

 مراکز کارآفرینی تشکیل .2

 ها کال تجهیزات  .1

 ی مجهزها کتابخانه .8

 اینترنت پرسرعت .0

 1م 

امریکا و ژاپان باا اساتفاده از     ازجملهترین اقتصادهای دنیا  بزرگ
 ها دولت. این اند کردهی اقتصاد خود را مستحکم ها هیپاکارآفرینی 

 اناد  توانساته با پیوند بین کارآفرینی، بخش خصوصای و صانعت   
بارای   هاا  دانشاگاه ی چشمگیری را کسب کنناد. لاذا   ها تیموفق

موفقیت در پرورش کارآفرینان باید از صنایع مختلف دعاوت باه   
ی کننااد و ارتباااط بااین دانشااگاه و صاانعت بااا رویکاارد  همکااار

 شود. برقرارکارآفرینانه 

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

 شده ییشناساکدهای  شونده مصاحبهپاسخ 

 
 
 
 
 
 
 8م 

مناساب و آمااده بارای پارورش      سات یبا یما  هاا  دانشگاهمحیط 
مناساب در زمیناه کاارآفرینی     یهاا  طیمحا کارآفرینان باشد. در 

دانش مضاعفی تولید کرد و در اختیاار کارآفریناان قارار     توان یم
در حاوزه کاارآفرینی    ها دانشگاهدر حال حاضر اکثر  متأسفانهداد. 

. فقاط  اناد  نکارده همچنین محی ی برای رشته کارآفرینی فراهم 
 هاا  دانشاگاه گاه تهران یک دانشکده کاارآفرین دارد ماابقی   دانش
که محی ی مخصو  کارآفرینی فراهم کنند. از  اند نتوانستههنوز 

اشاره کرد باه ایان کاه بسایاری از مناابع و       توان یمموارد دیگر 
موجود در کارآفرینی متعلق به پژوهشگران غیر ایرانی  یها هینظر

باه عناوان یکای از     هاا  داده است لذا موضوع اشتراک در پایگااه 
شرایط اولیه ایجااد محایط مناساب بارای پارورش کارآفریناان       

 .کند یمموضوعیت پیدا 

 محیط دانشگاهی مناسب

تولید داناش مضااعف در زمیناه    
 کارآفرینی

 ها دادهاشتراک در پایگاه 

 0م 

در پارورش کارآفریناان از    هاا  دانشاگاه امکانات فضای فیزیکای  
عواملی است که قبل از پرورش کارآفرینان باید به آن توجه شود. 

همان فضای فیزیکی( مناساب موجاب ایجااد انگیازه در     ) طیمح
که یک محیط فیزیکی مخصو  کاارآفرینی   شود یمکارآفرینان 

آماوزش عاالی    مؤسساات و  هاا  دانشاگاه وجود دارد. بسایاری از  
لی این معاونت عمومی است به نظرم اگر دارند و R&Dمعاونت 
مخصاو  کاارآفرینی    R&Dبتوانناد یاک معاونات     ها دانشگاه

 .دارند یمایجاد کنند در راستای پرورش کارآفرینان گام مهمی بر 

 امکانات فضای فیزیکی

 R&D یهاااا معاوناااتایجااااد 
 مخصو  کارآفرینی

 5م 

بارای پارورش کارآفریناان بایاد دارای یاک شارایط        ها دانشگاه
حداقلی باشند. شرایط حداقلی مانند منابع اطالعااتی خاوب و در   
دستر  برای دانشجویان و آشنایی باا مساائل پایاه کاارآفرینی.     
منابع دانشی باید در اختیار کارآفرینان قرار گیرد. یاک کاارآفرین   

حث مربوطه آشنا شاود  باید در وهله اول با دانش کارآفرینی و مبا
 بعد وارد بحث پرورش شود.

مناااابع اطالعااااتی خاااوب و در 
 دستر 

 منابع دانشی

مقولاه شناساایی    1مفهاوم و   12کد مشاترک،   225 درمجموعی کدگذار ندیفرآپس از 
 .اند شده گزارش 8ی در جدول بند دستهشدند که در ادامه این 
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 در بخش کیفی تحقیق شده ییشناسای ها مقولهمفاهیم و  کدها. 1جدول 

 ها گویه (ها مؤلفهزیر ) نشانگرها مفاهیم

 ها رساختیز

 کارآفرینیی ها دانشکده لتشکی
 ها دانشگاه در

 تشکیل مراکز کارآفرینی

 محیط دانشگاهی مناسب

 امکانات فضای فیزیکی

 ها کال تجهیزات 

 ها کارگاهو  ها شگاهیآزما

 یها پارکایجاد 
 علم و فناوری

 ها دانشگاهمدیریت دانش و فناوری در 

 تولید دانش مضاعف شده در زمینه کارآفرینی

 ی دانشجویانها تیخالقثبت اختراعات و 

 ی دانشساز یتجار

 ایجاد مراکز
 تحقیق و توسعه

 ی محیط پژوهشگریساز فراهم

 نظر تبادلی کالسی مشو  بحث و ها طیمحی ساز فراهم

 مخصو  کارآفرینی R&Dی ها معاونتایجاد 

 سرمایه

 سرمایه دانش

 منابع دانشی

 ها اشتراک در پایگاه داده

 ی مجهزها کتابخانه

 منابع اطالعاتی خوب و در دستر 

 دسترسی به پایگاه اطالعاتی

 سرمایه
 تکنولوژیکی

 پرسرعتاینترنت 

 تیفیباکی ها تیسا وب

 بستر الکترونیکی خوب

 پهنای باند خوب

 و ها مهارت
های  توانمندی
 فردی

 ها یستگیشا

 مهارت پژوهشگری

 کام یوتری های مهارت

 سواد فناوری

 سواد کارآفرینی

 های شخصی توانمندی

 ی شخصیتیها یژگیو

 عالقه و انگیزه

 داشتن پشتکار و انگیزش

 خودباوری مثبت

 داشتن تفکر خال 
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 ها گویه (ها مؤلفهزیر ) نشانگرها مفاهیم

 روحیه کارآفرینیداشتن 

 خالقیت

 استعداد و دانش

 استعداد کارآفرینانه

 خلق نوآوری

 ایده پردازی

 خالقیت فردی

 فعال و خبره نوآوری

 ها فرصتتوانایی کشف 

 هوشمندی

 وکار هوش کسب

 هوش بازاریابی

 هوش مدیریتی

 هوش تجاری

 هوش معنوی

 تفکر استراتژیک

 ینگر ندهیآ

 مهارت یادگیری

 ارتباط صنعت با
 دانشگاه

 همکاری صنعت و دانشگاه

عنوان  استفاده از نیروهای متخصص صنایع مرتبط به
 ها دانشگاهمدر  در 

ی دانشجویی در محل ها کال برگزاری برخی از 
 صنایع مرتبط

 برگزاری اردوها تورهای علمی دانشجویان در صنایع مرتبط

 استفاده از نقاط قوت صنعت

 همکاری دو طرف دانشگاه و صنعت

 ی فکر صنایعها اتا حضور دانشجویان در 

 حضور صنایع
 مرتبط در دانشگاه

 استخدام دانشجویان کارآفرین توسط صنایع مرتبط

و شناسایی  ها دانشگاهحضور تیم تحقیقی صنایع در 
 دانشجویان کارآفرین

 دانشگاهی بر اسا  نیازهای صنایع یها رشتهطراحی 

ی درسی با توجه به نیاز صنایع و ها سرفصلارائه 
 ها آناهداف 

 دعوت از مدیران و کارآفرینان صنایع
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 ها گویه (ها مؤلفهزیر ) نشانگرها مفاهیم

 درسی دانشگاه ها کال مختلف در 

توسط  ها دانشگاهی شغلی در ها مشاورهایجاد 
 صنایع مرتبط

ی صنایع در ها شگاهیآزماو  ها کارگاهایجاد برخی 
 ها دانشگاه

 آموزش

 یها برنامهتجدید ساختار در 
 آموزشی

ارائه در  کارآفرینی برای همه دانشجویان در 
 س وح تحصیلی

 متناسب کردن سرفصل درو  با مقوله کارآفرینی

 تدوین کتب آموزشی در زمینه کارآفرینی

درو  تخصصی، اصلی،  سرفصلتناسب محتوای 
 پایه و عمومی با کارآفرینی

 ی درسیها کال آموزش و تمرین خالقیت در 

 و استخدام اساتید متخصص و مجرب ها کتاب تألیف

 آموزش اصول و قواعد کارآفرینی

 بر بعد عملی آموزش تأکید

 ی عملی کارآفرینیها کال برگزاری 

 کارگاهی صورت بهی آموزش کارآفرینی ها کال برگزاری 

 کارآفرینی های مهارتآموزش دانش کارآفرینی و 

 آموزش کاربردی کارآفرینی

 ی خارج از دانشگاهها طیمحآموزش کارآفرینی در 

و  ها شرکتی کارآفرینی در ها کال برگزاری 
 صنایع کارآفرین

 یتوانمندسازی آموزشی جهت ها برنامهاجرای 

 ی علمیها گردشی کارآفرینی در قالب ها کال برگزاری 

 ی آموزشیها دورهبرگزاری 

 یادگیری از طریق آموزش عملی

 ترویج فرهنگ
 کارآفرینانه

 فرهنگ مشو 
 نوآوری

 ایجاد فضای پذیرش خالقیت و نوآوری

 ی خال ها دهیافراهم کردن شرایط الزم برای 

 وخ ا آزمونایجاد جو عدم هرا  از 

 ارزش تلقی کردن نوآوری

 فرهنگ
 کارآفرینانه

 یریپذ سکیرتحمل ریسک و 

 ایجاد فرهنگ جو مناسب برای کارآفرینی
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 ها گویه (ها مؤلفهزیر ) نشانگرها مفاهیم

 ها آنمعرفی کارآفرینان موفق و تجلیل از 

 فرهنگ شکست و پذیرش اشتباهات

 ایجاد فرهنگ
 همکاری و همدلی

 داشتن فرهنگ کار گروهی

 همکاری و تعاونعالقه به 

 ی خ اها و دانشگذار اشتراک

 تشویق به کار تیمی

 ها دهیای گذار اشتراکتمایل به 

 حمایت

 ی مالیها تیحما

 ی مالی از کارآفرینانها تیحما

ی ها تیفعالتخصیص منابع پولی و مادی به 
 کارآفرینانه

 بودجه تأمین

 هزینه تأمین

 منابع مالی مناسب

 حمایت از
 کارآفرینی

 ی جدیدها دهیای ریکارگ بهو  رشیپذ

 های برتر استفاده از تجارب دانشگاه

 اهمیت قائل شدن برای کارآفرینی

 پاداش دهی به کارآفرینی

 تشویق افراد کارآفرین

 انتخاب دانشجویان و اساتید مناسب

 انگیزه دادن برای استقبال از کارآفرینی

 ی نوها دهیاحمایت از 

 تیفیباکتولید تحقیقات و م العات 

 ییزا اشتغال

 یادگیری

 ایجاد اشتغال های مهارتکسب 

 وکار ی برای ورود به کسبزیر برنامه

 جدید و انتقال تکنولوژی های مهارتکسب 

 کسب دانش

 افزایش دانش فردی

 ارتقاء خالقیت و نوآوری در افراد

 استعداد کارآفرینانهکسب 

 درآمدزایی افزایش رفاه

 ی کارآفرینها دهیابرای  گذار هیسرمایی و جذب درآمدزا

 ی و توفیق طلبینگر ندهیآ

 رفاه اقتصادی و اجتماعی افراد
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ای، مقوله  گر، شرایط زمینه شرایط علی، شرایط مداخلهمدل مفهومی پیشنهادی در قالب 
 در شکل یک ارائه شده است. اصلی، راهبردها و پیامدها

 
 مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق .3شکل 

های دولتی شاهر   پرورش کارآفرینان در دانشگاه مدل نهایی یها مؤلفهپس از شناسایی 
تهران و طراحی مدل مفهومی آن، در بخش کمی تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی تائیادی  

 ییهاا  شااخص در قالاب   5و  0های  نتایج آن در جدولکه  قرار گرفتبررسی  این مدل مورد
 است. شده  گزارش روایی و پایایی

 شرایط علی

 : ها رساختیز
 ی کارآفرینیها دانشکدهتشکیل -2
 ی علم و فناوریها پارکایجاد -1
 ایجاد مراکز تحقیق و توسعه-8

 

 سرمایه:
 دانشسرمایه -2
 تکنولوژیکیسرمایه -1

 
پرورش 

 نیکارآفر

 ی )بستر(ا نهیزمشرایط 
 :ارتباط صنعت با دانشگاه

 همکاری صنعت با دانشگاه-2
      حضور صنایع مرتبط در-1

 ها دانشگاه

 گر مداخلهشرایط 
 :ها یتوانمندو  ها مهارت

 ها یستگیشا-2
 ی شخصیتیها یژگیو-1
 خالقیت-8
 هوشمندی-0

 :راهبردها

 ترویج فرهنگ کارآفرینانه:
 فرهنگ مشو  نوآوری-2
 فرهنگ کارآفرینانه -1
 فرهنگ همکاریایجاد -8

 :حمایت
 ی مالیها تیحما-2
 ینوآورحمایت از -1

 :پیامدها
 ایجاد اشتغال-2
 افزایش رفاه-1
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 شده های شناسایی مؤلفهپایایی  های شاخصنتایج  .4جدول 

 2/4 <  آلفاکرونبا 2/4 <مرکب  پایایی tمقدار  بار عاملی ها مؤلفه

 222/4 208/4 45/24 21/4 ها رساختیز

 225/4 212/4 82/1 22/4 سرمایه

 225/4 255/4 11/1 25/4 های فردی ها و توانمندی مهارت

 221/4 258/4 21/1 22/4 ارتباط صنعت با دانشگاه

 218/4 228/4 10/24 11/4 آموزش

 242/4 212/4 44/1 22/4 ترویج فرهنگ کارآفرینانه

 218/4 212/4 50/1 20/4 حمایت

 288/4 221/4 22/1 21/4 ییزا اشتغال

 215/4 224/4 12/2 21/4 افزایش رفاه

 شده های شناسایی مؤلفه روایی های شاخصنتایج  .5جدول 

 ها مؤلفه
میانگین واریانس 

 شده استخراج
شاخص همبستگی 

 اس یرمن
شاخص اشتراکی روایی 

 متقاطع

 840/4 242/4 11/4 ها رساختیز

 012/4 220/4 11/4 سرمایه

های  ها و توانمندی مهارت
 فردی

11/4 215/4 880/4 

 882/4 228/4 12/4 ارتباط صنعت با دانشگاه

 024/4 284/4 22/4 آموزش

 850/4 221/4 51/4 ترویج فرهنگ کارآفرینانه

 850/4 200/4 10/4 حمایت

 851/4 280/4 14/4 ییزا اشتغال

 825/4 222/4 51/4 افزایش رفاه
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 تر هستند و بزرگهای مدل اندازه گیری از حد استانداردشان  به اینکه همه شاخص توجه با
بیشتر  11/2ها از  ( که برای همه مؤلفهیت )مقدار گیری همچنین با توجه به معناداری مدل اندازه

ت یا قابل یخاوب  باه  شده و موجود در بخش کیفای تحقیاق   ها و عوامل شناسایی ، لذا مؤلفهاند شده
در بخاش   شاده  ساتخراج اپرورش کارآفرینان( را دارند. با توجه به مدل ) یاصل ریمتغ یریگ اندازه

کیفی تحقیق که در قالب پارادایم روش داده بنیاد طراحی شد، در ایان بخاش مادل سااختاری     
 ا  مورد بررسی قرار گرفته است. آلافزار پی  الگوی پیشنهادی با استفاده از نرم

 
 مدل ساختاری الگوی تحقیق. 0شکل 

 ( = پیامدها(1( = راهبردها، )5( = مقوله اصلی، )0ای، ) ( = شرایط زمینه8)گر،  ( = شرایط مداخله1( = شرایط علی، )2)راهنما: )

ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی، سه معیاار اصالی    یها مدلدر تحلیل 
( معنااداری  1(؛ R2( شااخص ضاریب تعیاین )   2ساختاری وجاود دارد:   یها مدلبرای آزمون 

 .بین یشپارتباط  ( شاخص افزونگی یا8ضرایب مسیر )بتا(؛ و 

 شاخص ضریب تعیین. 4جدول 

 R2ضریب تعیین  متغیر

551/4 مقوله اصلی  

142/4 راهبردها  

212/4 پیامدها  
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تر از  مقدار ضریب معناداری بزرگ که یدرصورتی معادالت ساختاری ساز مدلدر 
. در شکل فاو  باا توجاه باه     شوند یمی تحقیق تائید ها هیفرضباشد  11/2 قدر م لق

لذا همه مسیرهای موجود در مادل فاو     اند شده 11/2تر از  اینکه همه ضرایب بزرگ
 مورد تائید هستند.

 نتایج مدل مسیری الگوی تحقیق .5جدول 

 نتیجه ضریب معناداری ضریب مسیر مسیر

 تائید 182/1 521/4 مقوله اصلی شرایط علی 

 تائید 811/8 152/4 مقوله اصلی گر  شرایط مداخله

 تائید 524/1 002/4 مقوله اصلی ای  شرایط زمینه

 تائید 121/1 224/4 راهبردها مقوله اصلی 

 تائید 111/24 252/4 پیامدها راهبردها 

کاه توساط    اریا مع نیاست. ا Q2شاخص  ،یشاخص برازش مدل ساختار یکی دیگر از
زا را مشاخص   درون یهاا  مدل در ساازه  یبین پیششد، قدرت  ی( معرف2125) سریاستون و گ

 تیا قابل دیا قابل قبول هستند، با یبرازش ساختار یکه دارا ییها مدل ها آن. به اعتقاد کند یم
مادل، رواباط    کیکه اگر در  یمعن نیباشند. بد اشتهمدل را د یزا درون یرهایمتغ ینیب شیپ
راه  نیا گذاشاته و از ا  گریکدیبر  یکاف یرتأثها  ازهشده باشند، س فیتعر یها به درست سازه نیب

را  85/4 و 25/4 ،41/4 ( سه مقادار 1441شوند. هنسلر و همکاران ) دیتائ یبه درست ها هیفرض
 .اند نموده نییعت یکم، متوسط و قو یبین پیشبه عنوان قدرت 
از  تمامی متغیرهای مدل بیشاتر  کیفیت مدل ساختاری برایکه  دهد یمنشان  1جدول 

 س ج متوسط و قوی قرار دارد. لذا مدل ساختاری پژوهش از کیفیت مناسبی برخوردار است.

روایی متقاطع افزونگیشاخص  .6جدول   

 Q² (=1-SSE/SSO) متغیر

 148/4 مقوله اصلی

 152/4 راهبردها

 812/4 پیامدها
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 یریگ جهینتبحث و 
ی ترکیبی نوعی استراتژی پژوهشی برای گردآوری، تحلیل و ترکیاب  ها وهیشپژوهش بر اسا  

های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در حین انجام یاک پاژوهش ماورد     داده
ی هاا  ساؤال بار   تأکیدی پژوهش و با ها افته. لذا در این بخش با توجه به یردیگ یماستفاده قرار 

، با توجاه باه   گرید عبارت بهی کمی نیز ارائه گردید. ها تهافویژه مرحله کیفی در هر بخش نتایج ی
، الگوی حاضر شامل ابعادی است کاه هار یاک نقاش بسازایی در پارورش       آمده دست بهنتایج 

داشته باشد. بدون شک، آموزش کارآفرینی مساتلزم برخاورداری از    تواند یمکارآفرین در جامعه 
علام و فنااوری و    یهاا  پاارک ، و توسعهمناسب آموزشی همچون مراکز تحقیق  های یرساختز

، اما این امر به تنهایی تضمین کنناده موفقیات پارورش کارکناان     استتخصصی  یها دانشکده
. آنچاه در  اسات  ماؤثر ، بلکه میزان مهارت و توانمندی افراد در تحقق آموزش کارآفرینی نیست

نی در حاوزه همکااری   مناسب و مرتبط باا کاارآفری   های ینهزماین میان بسیار مهم است، وجود 
واقع گردد که از  مثمر ثمر تواند یم، الگوی پرورش کارآفرین، تنها زمانی استدانشگاه و صنعت 

حمایت مالی و نوآوری مناساب برخاوردار گاردد همچناین ایان امار نیازمناد تارویج فرهناگ          
سازی این  پیامد پیاده ؛ کهاستنوآورانه و فرهنگ همکاری  یها مشو کارآفرینی از طریق ارائه 

. لذا، باید گفت که نتایج این تحقیق دارای دو بعاد عماده   استالگو ایجاد اشتغال و افزایش رفاه 
 دهناده  پوشاش هر دو  واقع بهپذیری آن بود که  اکتشاف مدل پرورش کارآفرینان و آزمون تعمیم
یان بخاش   های دولتی شهر تهران هستند. لذا در ا مفهوم الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه

با استفاده از نظریه داده بنیاد سعی گردید تا به پرسش اصلی پاسخ گفته شود. پرسش اصالی در  
های روش گرندد تلوری هساتند. شارایط علای،     قالب شش پرسش فرعی طراحی شد که مؤلفه

ای، مقوله محوری، راهبردها و پیامدهای پارورش کارآفریناان در    گر، شرایط زمینه شرایط مداخله
اند؟ دلیل اساتفاده از ایان راهبارد باه کااربردی باودن و دساتیابی باه          های دولتی کدام گاهدانش

ی هاا  دگاهیا ددر مرحله کمی پژوهش در عین اتکاا باه    ریپذ آزمونی از قضایا و مدلی ا مجموعه
در اداماه   شاده  کساب و نتاایج   شاده  یطراحا . با توجه به مادل  گردد یبازمآن  کنندگان مشارکت

 است. شده ارائههای دولتی شهر تهران  ربردی برای دانشگاهکا های یشنهادپ
عناوان شارایط علای پارورش کارآفریناان در       و سارمایه باه   ها رساختیزبا توجه به اینکه 

های دولتی، اقادام   همه دانشگاه گردد یم، پیشنهاد اند شده شناختههای دولتی شهر تهران  دانشگاه
ای که دارای محیط دانشگاهی مناسب، امکانات  به گونه؛ اندازی دانشکده کارآفرینی نمایند به راه



 /541 99 تابستان ،8شماره  سوم،سال  ،های دفاعی مدیریت نوآوری در سازمان فصلنامه 

ی مارتبط باشاند. همچناین بارای     ها شگاهیآزمای درسی و ها کال فیزیکی و تجهیزات مدرن 
ی دانشااجویان و هااا تیااخالق، ثباات اختراعااات و هااا دانشااگاهماادیریت دانااش و فناااوری در 

ی علم و فناوری مختص کارآفرینی تشکیل شاود. از طرفای، هماه    ها پارکی دانش ساز یتجار
ی هاا  کاال  ی محایط پژوهشاگری و   ساز فراهم، مراکز تحقیق و توسعه با رویکرد؛ ها دانشگاه

؛ مناابع دانشای،   ازجملاه سرمایه دانشای الزم   ها دانشگاهدهند.  لینظر تشک تبادلمشو  بحث و 
ی اطالعاتی بارای پارورش   ها گاهیپای مجهز، دسترسی به ها کتابخانهها،  راک در پایگاه دادهاشت

های دولتی سرمایه تکنولاوژیکی خاود را ارتقااء     دانشگاه شود یمکارآفرینان ایجاد کنند. پیشنهاد 
 . ...، پهنای باند مناسب و تیفیباکی ها تیسا وبدهند. اینترنت پرسرعت، 

ای )بستر( پرورش  عنوان شرایط زمینه با توجه به اینکه ارتباط صنعت با دانشگاه به
ارائاه   هاایی  یشانهاد پ، اناد  شاده  شاناخته های دولتی شاهر تهاران    کارآفرینان در دانشگاه

، هاا  دانشاگاه عنوان مادر  در   : استفاده از نیروهای متخصص صنایع مرتبط بهگردد یم
نشجویی در محال صانایع مارتبط. برگازاری اردوهاا و      ی داها کال برگزاری برخی از 

و  هاا  دانشگاهتورهای علمی دانشجویان در صنایع مرتبط، حضور تیم تحقیقی صنایع در 
ی دانشگاهی بر اسا  نیازهای صانایع،  ها رشتهشناسایی دانشجویان کارآفرین، طراحی 

و  ها کارگاهجاد برخی و ای ها آنی درسی با توجه به نیاز صنایع و اهداف ها سرفصلارائه 
 .ها دانشگاهی صنایع در ها شگاهیآزما

گر پرورش کارآفریناان   عنوان شرایط مداخله ها به و توانمندی ها مهارتبا توجه به اینکه 
 :گردد یمذیل ارائه  های، پیشنهاداند شده شناختههای دولتی شهر تهران  در دانشگاه

های  داشته باشند و دانشجویانی با مهارت تأکیدی دانشجویان ها یستگیشابر  ها دانشگاه
 پژوهشگری، کام یوتری و دارای سواد فناوری و کارآفرینی را بارای پارورش انتخااب کنناد.    

های شخصایتی دانشاجویان ازجملاه؛ عالقاه و انگیازه، پشاتکار و        بر روی ویژگی ها دانشگاه
تقویات و هادایت ایان     ریزی کنند و در راساتای  خودباوری مثبت و داشتن تفکر خال  برنامه

متغیرهاای   نیتار  یاصال  و تارین  مهام خالقیت یکی از  اقدامات الزم را انجام دهند. ها ویژگی
که در زمینه استعداد کارآفریناناه،   شود یمپیشنهاد  ها دانشگاهمرتبط با کارآفرینی است. لذا به 

ای دانشاجویان  ی الزم را بار هاا  آماوزش  ها فرصتپردازی و توانایی کشف  خلق نوآوری، ایده
عناوان مقولاه اصالی پارورش کارآفریناان در       باا توجاه باه اینکاه آماوزش باه       فراهم کنند.

در  هاا  دانشاگاه کاه   شاود  یما ، پیشانهاد  اسات  شاده  شناختههای دولتی شهر تهران  دانشگاه
 های آموزشی خود تجدید ساختار نمایند و موارد زیر را مدنظر قرار دهند: برنامه



 541/ شهر تهران یدولت یها در دانشگاه نانیپرورش کارآفر یالگو یطراح

، متناساب کاردن   تحصایلی ی برای همه دانشجویان در س وح ارائه در  کارآفرین
تادوین کتاب آموزشای در زمیناه کاارآفرین،      شامل  سرفصل درو  با مقوله کارآفرینی

تناسب محتوای سرفصل درو  تخصصی، اصلی، پایه و عمومی با کارآفرینی، آموزش و 
هاا و اساتخدام اسااتید متخصاص و      های درسی، تألیف کتااب  تمرین خالقیت در کال 

بر بعد عملی آموزش تأکیاد داشاته باشاند.     ها دانشگاهشود  مجرب همچنین پیشنهاد می
های عملی کاارآفرینی،   شود: برگزاری کال  ی این کار انجام اقدامات زیر توصیه میبرا

صورت کارگاهی، آموزش داناش کاارآفرینی و    های آموزش کارآفرینی به برگزاری کال 
برگازاری   ،هاای خاارج از دانشاگاه    های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در محایط  مهارت
هاای کاارآفرینی    ایع کارآفرین، برگزاری کال ها و صن های کارآفرینی در شرکت کال 

و با توجه باه اینکاه تارویج فرهناگ کارآفریناناه و حمایات        های علمی در قالب گردش
هااای دولتاای شااهر تهااران   عنااوان راهبردهااای پاارورش کارآفرینااان در دانشااگاه  بااه

 گردد: اند، پیشنهادهای ذیل ارائه می شده شناخته
را ترویج دهند. با ایجاد فضای پاذیرش و اساتقبال از   فرهنگ مشو  نوآوری  ها دانشگاه

های خاال  و همچناین ایجااد جاو      خالقیت و نوآوری و فراهم کردن شرایط الزم برای ایده
باا ایجااد    ها دانشگاهفرهنگ مشو  نوآوری ایجاد کنند،  توانند وخ ا می عدم هرا  از آزمون

ی، معرفای کارآفریناان موفاق و    پاذیر  فرهنگ کارآفرینانه از طریق؛ تحمل ریسک و ریساک 
توانناد در امار پارورش     ، ایجاد فرهناگ جاو مناساب بارای کاارآفرینی، مای      ها آنتجلیل از 

با ایجااد جاو همکااری و همادلی در دانشاجویان       ها دانشگاه تر عمل کنند. کارآفرینان موفق
و همکااری،   ها؛ فرهنگ گروهی، عالقه باه تعااون   توانند در زمینه مند به کارآفرینی می عالقه
تار   ها که موجب پرورش موفاق  گذاری ایده گذاری خ اها و دانش و تمایل به اشتراک اشتراک

تارین   های ماالی اگار اصالی    حمایت تری انجام دهند. ریزی دقیق شوند، برنامه کارآفرینان می
باشاند.   تارین راهبردهاا در پارورش کارآفریناان مای      واصالی  ترین مهمراهبرد نباشند یکی از 

های کارآفرینانه و تأمین هزینه و بودجاه   با تخصیص منابع پولی و مادی به فعالیت ها شگاهدان
 از کارآفرینی حمایت کنند.

پاذیرش و   توانند با اقدامات ذیال از کارآفریناان حمایات کنناد:     همچنین می ها دانشگاه
 .های برتر های جد، استفاده از تجارب دانشگاه کارگیری ایده به

باه   پااداش دهای  دن برای کارآفرینی تشویق افاراد کاارآفرین و   رسمیت قائل ش
دیگار، محققاین آیناده     یاز طرفا کارآفرینی، انتخاب دانشاجویان و اسااتید مناساب.    
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اعم از صنعتی، علوم انسانی، علمی کاربردی و )متناسب با ساختار دانشگاهی  توانند یم
الگوی  ییدتأ...( الگوی حاضر را بسط و توسعه دهند. همچنین ضروری است در صورت 

نتایج ایان   قرار دادنآینده، در ادامه با مبنا  تأییدی یها پژوهشپژوهش در  شده ارائه
رود باه حاوزه   جهت و توانمندسازی کارآفرینان های یهروپژوهش، محققین به بررسی 
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 .ینیارآفرک یمل نفرانسک مقاالت مجموعه
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