
��������������������������������������
�
�

�
��
��������������������������������������

�
��

Journal�of�Innovation�Management�In�

Defensive�Organizations��

Print�ISSN:�2676-7112�

Volume�4,�Issue�11��

Spring�2021��

p.p�…-…�

Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�

�Science�and�Technology�

Designing�a�Brand�Acceptance�Pattern�of�Antrepreneur�
University�(a�third�generation)�among�Armed�Forces�

Universities��

Mohammad�Hossein�Nemati �1 ,�Masoud�Ahmadi�2,�Rahman�Ghaffari�3,�Hassan�Dolati4�

Abstract��

Background�&�Purpose:� Increased� competition� regarding� the� employment� of�
students,� financial� sources,� and� quality� employees� has� resulted� in� increased�
attention�to� third-generation�universities� in�order� to�create�a� set�of� features�and�
achieving� a� distinctive� brand.� Therefore,� this� study� intends� to� design� brand�
acceptance�pattern�of�entrepreneur�university�in�higher�education�system.�
Methodology:� The� mixed� method� has� been� used� in� this� research.� In� the�
qualitative� part,� the� grounded� theory�method�was� used,� and� in� the� quantitative�
part,� structural� equation� modeling� was� used.� Qualitative� instrument� included�
interviews�with�18�university�experts,�but�the�researcher-made�questionnaire�was�
used�as�the�quantitative�data�collection�instrument.�
Findings:�Data�analysis�revealed�that�474�initial�codes�were�identified.�Then,�they�were�
divided�into�75�concepts�and�26�major�categories.�Based�on�the�systematic�approach�by�
grounded�theory�method,�the�identified�codes�were�categorized�into�six�components�of�
casual�conditions,�basic�conditions,�intervening�factors,�strategies,�and�consequences.�
Conclusion:�The�above-mentioned�model�leads� to� the�employment�of�the�most�
quality� elements� in� the� competitive� market� through� changing� the� educational�
system�and�creating�a�positive�image.�The�main�consequences�of�these�measures�
include�an�advanced�military�industry,�achievement�of�scientific�authority�in�the�
Islamic�world,�and�increase�in�public�welfare�within�the�society.�
Keywords:�Entrepreneurship�University,�Brand�Acceptance,�Grounded�Theory.�
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مقولـه���26مفهوم�و���75بکد�اولیه�شناسایی�شد�که�در�قال�474هاي�پژوهش،��دادهبر�اساس�تحلیل��:ها�یافته

طبقـه���6شناسایی�شـده�در���يکدها�،داده�بنیاددر�نظریه��مند�نظامبا�استناد�به�رهیافت�.�بندي�شدند�اصلی�دسته

��.بندي�شدند�دسته�امدهایپو��راهبردها�گر،�اي،�عوامل�مداخله�زمینه�شرایط�علّی،

تـرین���جذب�با�کیفیـت��موجبر�مثبت�ایجاد�تصویو��آموزشی�نظامتغییر��از�طریقالگوي�مذکور��:گیري�نتیجه

کسـب�مرجعیـت�علمـی�در����،�پیشـرفته�پیامد�اصلی�این�اقدامات،�صنعت�نظامی�.�شود�ی�میعناصر�در�بازار�رقابت

��.خواهد�بودافزایش�رفاه�عمومی�جامعه�و�جهان�اسالم�

��.داده�بنیاد�هینظر�دانشگاه�کارآفرین،�پذیرندگی�برند،�:ها�کلیدواژه

�يالگـو��یطراحـ�).�1400(حسـن�مسـعود؛�غفـاري،�رحمـان؛�دولتـی،�����،�احمـدي�؛�سـین�محمدح،�نعمتی:�استناد

مـدیریت�نـوآوري�در���فصـلنامه��.�مسلح�يروهاین�هاي�در�دانشگاه)�نسل�سوم(�نیکارآفر�دانشگاهبرند��یرندگیپذ
��.24-1،�)11(�4،�هاي�دفاعی�سازمان

��

���m.nemati.m@gmail.com:رایانامه.�مربی،�دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�ساري،�ساري،�ایران.�1

���m.ahmadi4502@gmail.com:رایانامه.�المی،�واحد�ساري،�ساري،�ایراناستادیار،�دانشکده�مدیریت�و�علوم�انسانی،�دانشگاه�آزاد�اس.�2

���rghaffari@ut.ac.ir:انامهیرا�.رانیا�،يسار�،يواحد�سار�،یدانشگاه�آزاد�اسالم�،یو�علوم�انسان�تیریدانشکده�مد�ار،یاستاد�.3

���drdolati_uek@yahoo.com:رایانامه.�ران،�مازندران،�ای)ره(�ینیخماستادیار،�عضو�هیئت�علمی�دانشگاه�علوم�دریایی�امام�.�4

��

پژوهشی:�نوع�مقاله �

�

DOI:�10.22034/qjimdo.2021.250461.1362�

��07/07/99:�یخ�دریافت�مقالهرتا

��10/10/99:ریخ�پذیرش�نهایی�مقالهتا

�محمد�حسین�نعمتی�:نویسنده�مسئول�مقاله



���1400بهار،��11ة،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 2/��

�مقدمه �

شـغلی�در��هاي��اد�فرصتضروري�براي�رشد�اقتصادي�و�ایج�ئیکارآفرینی�جز،�ها�دولتبه�زعم�

بـه�شـمار���اصلی�ایجاد�مشاغل،�رشد�درآمد�و�کاهش�فقر��یشرانپو�به�عنوان�بوده�همه�جوامع�

داشـته���همـراه�را�بـه��هـا���حمایت�دولـت�همواره��،از�این�رو).�1�،2018ارنکون�و�اوزتاس(�رود�می

�و�آوري�م�و�فـن�علهاي��یا�مراکز�رشد،�پارك�2توان�به�ایجاد�انکوباتورها�می�در�این�راستا.�است

).�3�،2020فـار�غ(�یردپـذ��میکارآفرین�انجام��يها�دانشگاهکه�از�طریق��کرداشاره�ها��استارت�آپ

کـارآفرینی�بـر����مؤسسـات�شدت�رقابتی�شده�و�با�تبدیل�شدن�به�ه�بها��دانشگاهمحیط�امروزه،�

�يبیشترتوجه�جدید�مستلزم��مأموریتاین�.�فراوانی�دارند�یرتأثخود�اي��توسعه�اقتصادي�منطقه

توجـه�بیشـتري�بـه�����بایـد��هاي�کـارآفرین��دانشگاهبدین�معنی�که��است؛�در�بازار�موقعیتشان�به

دروري�و�(شـوند��در�بـازار�جهـانی�نائـل�����يتـا�بـه�موفقیـت�بیشـتر�����هکـرد�شهرت�و�برند�خود�

کارآفرین�به�وسیله�برند�خود،�در�حـال�تـالش�بـراي�تمـایز�و������يها�دانشگاه).�4،2013همکاران

دسـت���يبیشترمنابع�همتاي�خود�هستند�تا�به�جذب��مؤسساتودشان�از�دیگر�شناخت�بهتر�خ

شـناخته���برنـد�خـود��بـه�واسـطه���هـا���در�حقیقت�دانشگاه).�5�،2019لومباردي�و�همکاران(�یابند

دهنده�شهرت�دانشگاه�بـه���یک�تصویر�قدرتمند،�نشان).�1399همکاران�و��صفاري(شد�خواهند�

لمـی�بـا�پتانسـیل�بـاال�و�کارمنـدان�اداري�و������ع�هیئـت�در�جـذب�یـک����مـؤثر�صورت�مثبت�و�

موضـوع�جدیـدي�از����هـا��دانشـگاه�پذیرندگی�برند��،بر�همین�اساس.�دانشجویان�با�کیفیت�است

�).6�،2013موك(است�را�جلب�کرده��ها�دانشگاهبرندسازي�است�که�توجه�بسیاري�از�

پیشـرفته�و��تجهیـزات���مند،�نیازیمـسـلح�بـه�دلیـل�اهـمـیـت�امـور�نـظام�ينـیـروهـا

صـنایع��تـرین���از�پیشرفته�یمختلف،�صنعت�نظام�يدر�کشورها.�هـسـتـند�یبـاالیـ�یتوان�فن

�یدانشـگاه��ینیکـارآفر�.�گیرد�میاین�امر�از�طریق�کارآفرینی�شکل�؛�رود�به�شمار�میآن�کشور�

جامعـه�بـه�طـور�عـام�و������یازهـاي�ننیروهاي�مسلح،�موجب�توجه�دانشگاه�بـه��هاي��در�دانشگاه

نقـش���ینظـام�هـاي���دانشـگاه��،ن�اسـاس�یبر�ا.�شود�یم�نیروهاي�مسلح�به�طور�خاصنیازهاي�

وارد�صنعت�شده��یع�نظامیز�صنایبه�طوري�که�همواره�سرر�آوري�دارند�در�تحوالت�فن�یحیات

هاي��ک�در�محیطیت�استراتژیرینترنت،�لیزر،�مدیاکثر�دستاوردهاي�بشري�از�قبیل�کامپیوتر،�ا�و

یی�هـا��داشتن�ویژگـی�رغم��علیها��در�حال�حاضر�این�دانشگاه.�اند�هافتیو�توسعه��یطراح�ینظام

��

1.�Erenkol�&�Oztas�
2.�Incubators�
3.�Ghafar�
4.�Drori�et�al.�
5.�Lombardi�et�al.�
6.�Mok�
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همچون�فرایند�آموزش�خاص،�تجربـه�کـار�در�دنیـاي�واقعـی،�فاصـله�زیـادي�بـا�کـارآفرینی���������

ن�آن�بـا��کـرد�و�سـازگار���یبا�بهبود�بخشیدن�به�وضعیت�راهبرد�سازمان�باید�دانشگاهی�دارند�و

نسـل��هاي��خود،�به�سمت�دانشگاه�یتمأمور�اف�وو�تغییر�اهد�یدانشگاه�ینیکارآفرهاي��مقوله

امـري���حرکت�نمایند�و�انجـام�اصـالح�و�تغییـر�در�ابعـاد�مختلـف�سـاختاري������)�کارآفرین(سوم�

بـا�اجـراي�فراینـد�برندسـازي،������بایـد��ها�این�دانشگاه).�1399،�عالی�پور(است��کند�می�ضروري

�خواسته�یا�ناخواسته�مالک�و�نیروهاي�مسلح.�تصویر�برند�مطلوب�خود�را�در�اذهان�خلق�نمایند

ها،�جنبه��که�این�هستند�خالق�برند�نظامی�هستند�و�داراي�آرم،�لوگو�عالئم،�پرچم�و�لباس�فرم

.�دهنـده�هویـت�برنـد�اسـت�����،�اهداف�و�فرهنگ�سـازمانی،�شـکل��یتمأمورو��است�بصري�برند

رنـد��نخسـت�آنکـه�اگـر�تصـویر�ب�����؛خواهـد�داشـت��اي��پذیرندگی�برند�نظامی�مزایاي�چندگانـه�

نیروهاي�مسلح�در�بخش�عمومی�تقویـت�شـود�اقبـال�عمـومی�بـه�ویـژه�افـراد�داراي�تفکـر���������

دوم�اینکـه�بخـش���).�1398همکـاران،��بـراري�و�(گردند��میجذب��نیروهاي�مسلح�به�کارآفرینی

از��.خواهـد�بـود��نیروهاي�مسـلح��هاي��با�دانشگاهتنگاتنگ��همکاريمند��شدت�عالقه�بهصنعت�

پویا��ي،�باید�فرایندهستند�مخاطبان�دائماً�در�حال�تولد،�رشد�وافول�آنجایی�که�برندها�در�ذهن

ورود�افـراد�خـالق�و�کـارآفرین�بـه������بـه�منظـور��تقویت�تصـویر�برنـد�نیروهـاي�مسـلح������براي

�.نیروهاي�مسلح�شود،�طراحی�و�اجرا�شودهاي��دانشگاه

ري�نسبت�درك�وفادا«�عنوانبا��ییها�پژوهش�،با�وجود�اینکه�در�زمینه�برند�آموزش�عالی

به�برند�دانشگاه،�نقش�قدرت�دلبستگی�برند�در�آموزش�عـالی،�رویکـرد�یکپارچـه�بـه�هویـت������

اما�در�مورد��انجام�شده�است»�بصري�دانشگاه،�تصویر�دانشگاه�و�ارتباط�با�رضایت�دانشجویان

بنـابراین��؛�شکاف�دانشی�وجـود�دارد�نوعی�)�کار�آفرین(نسل�سوم�هاي��پذیرندگی�برند�دانشگاه

در�پژوهش�حاضر�در�صدد�ارائه�الگوي�جامعی�براي�نشان�دادن�روابط�پیچیده�مقولـه���محققان

الگـوي�پذیرنـدگی�برنـد�دانشـگاه�����«�هسـتند�کـه���مسـئله�این�پاسخگویی�به�و�پذیرندگی�برند�

��.چگونه�است�»یکارآفرین�در�نظام�آموزش�عال

�پژوهش�ۀپیشین �

��دانشگاه�کارآفرین

افزایش�نقش�نسل�سوم�،�گسترش�کارآفرینی�براي�توسعه�یافته�يکشورها�راهکارهايیکی�از�

.�1)2018هیـریچ�و�پیتـر،���(اسـت��در�سیاست�کارآفرینانه�کشـور��)�دانشگاه�کارآفرین(ها��دانشگاه

هاي�جامعه،�در��گیري�تغییر�در�نیازها�و�خواسته�با�شکل�زمان�همها�از�اواخر�قرن�بیستم��دانشگاه

��

1.�Hisrich�&�Peters�
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ـ�).�2�،2010،�چاپلیو1��،2007بانزل(د�ان�اي�روبرو�شده�سراسر�جهان�با�تغییرات�عمده طوریکـه��ه�ب

،�4؛�مـارینج�و�گیـبس��32003کیرپ،(است�شده�منجر��ها�آناین�تغییرات�به�افزایش�رقابت�بین�

ماننـد�سـرمایه�انسـانی�در�قالـب�دانشـجو�و������هـایی���به�دلیل�داشتن�ویژگیها��دانشگاه).�2009

رقابـت��تـرین���و�عمده�هستند�اعضاي�هیئت�علمی�محل�مناسبی�براي�نوآوري�مبتنی�بر�دانش

�از�پـس��بتواننـد��اسـت�کـه���دانشـجویانی�تـرین���بر�سر�جذب�بهترین�و�بـاهوش��مؤسساتاین�

فلسفه��).1391فر�و�مه�نگار،��رياپیک(کنند��ایجاد�نوآوري�با�همراه�اي�تازه�شغل�آموختگی�دانش

اختارهاي�از�موانـع�سـنتی�کـارآفرینی�ماننـد�سـ������بر�برخـی�کارآفرینی�براي�غلبه��يها�دانشگاه

و�همچنین�استعدادهاي�محدود�کـارآفرینی،�فرهنـگ���ها��ها،�قوانین،�رویه�مراتبی،�کنترل�سلسله

�یـادگیري�آمـوزش�و��).�5�،2019دوالن�و�همکاران(است��کارآفرینی�يساز�فرهنگکارآفرینی�و�

کارآفرین�است�ولی�آموزش�کنـونی�در�مـدارس�و����يها�دانشگاه�هاي�مؤلفهفعال�و�پویا�یکی�از�

یـادگیري��.�دارد�بـر�آمـوزش�ذهنـی�تمرکـز�����صرفاًسنتی�است�و�به�صورت�کشور��يها�گاهدانش

�هـوش�احساسـی،�فیزیکـی،�روحـی�و�����کارگیري�و�دخالت�چهار�هوش�شـام�ه�واقعی�مستلزم�ب

�ی�وکنند�تا�به�منظور�ماندن�در�عرصه�رقابت�ها�تالش�می�دانشگاه�،به�همین�منظور.�ذهنی�است

،�عقـد��آوري�فـن�علـم�و�هـاي���،�پارك6ریق�ایجاد�انکوباتور�پایدارتولید�منابع�جدید�درآمدي�از�ط

باشـند��بیش�از�پیش�کارآفرین��،هارهنمودهاي�سیاسی�دولت�قراردادهاي�تحقیقاتی�و�تبعیت�از

��).1399عالی�پور،(

��ها�دانشگاهپذیرندگی�برند�

مات�شناساندن�محصـول�یـا�خـد����هدف�با�ها�آنیک�نام،�واژه،�سمبل،�طرح�یا�ترکیبی�از��،برند

�يبرند�هم�برا.�آن�از�سایر�رقبا�استهاي��یک�فروشنده�به�مشتریان�و�همچنین�تمایز�محصول

ان�ین�ارزش،�در�ذهـن�مشـتر��یـ�ا�ی؛�اما�منبع�اصلدنیآفر�می�ارزشسازمان��يو�هم�برا�يمشتر

براي�محـیط�دانشـگاهی�رقـابتی�امـروز،�����).�1399همکاران،�اسفندیاري�و(است�بالقوه�و�بالفعل�

و�)�2018ارنکـون�و�اوزتـاس،���(است�در�آموزش�عالی�از�اهمیت�باالیی�برخوردار�مدیریت�برند�

گـامی�نخسـت�در�ارتقـاء�خالقیـت������،ذینفعـان��به�عنوان�تصویر�یا�ارزش�ادراك�شده�از�سـوي�

�تـرین��مهـم�شود�و�به�عنوان�یکـی�از���می�به�سمت�کارآفرینی�تلقی�ها�آندانشجویان�و�حرکت�

��

1.�Banzel�
2.�Chapleo�
3.�Kirp�
4.�Maringe�&�Gibbs�
5.�Dolan�et�al.�
6.�Stable�incubator�
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با�توجه�به�افـزایش�رقابـت���).�1،2017ساهین�و�سینق(است�آموزشی��مؤسساتعوامل�انتخاب�

و��مـؤثر�هاي��به�دنبال�روش�ها�دانشگاهدانشجویان�ممتاز،�منابع�و�جذب��برايدر�آموزش�عالی�

خالقانه�براي�جذب،�حفظ�دانشجویان،�صنعت�و�خبرگان�به�عنوان�مشـتریان�اصـلی�آمـوزش����

نـی�متمـایز�در�بـازار�رقـابتی،�����ها�به�اهمیت�جذب�و�داشـتن�تصـاویر�ذه���دانشگاه.�عالی�هستند

هـایی�کـه����دانشـگاه��بر�این�موضوع�واقف�هستند�کـه�ریزي�ارتباطی�بازاریابی�پی�برده�و��برنامه

خواهند�در�آینده�رقابتی�باقی�بمانند�باید�به�این�پرسش�پاسخ�بدهند�که�چگونه�نام�تجـاري���می

هـاي�زیـادي�بـراي�����در�ذهن�دانشجویان�ایجاد�نمایند؟�بدیهی�اسـت�کـه�گزینـه���)�معتبر(قوي�

جـذب�و���ست�و�این�امر�ضـرورت�مطالعـه�عوامـل���آموزش�عالی�در�اختیار�ه�مؤسساتانتخاب�

ایـن��؛�)2�،2016اردوگومز�و�سینم(دهد��می�آموزش�عالی�را�افزایش�مؤسساتحفظ�دانشجویان�

��.موضوع�در�بازاریابی�تحت�عنوان�پذیرندگی�برند�مورد�بحث�قرار�گرفته�است

��پیشینه�تجربی

انجـام�نشـده����پژوهشـی�ص�طراحی�الگوي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�تاکنون�در�خصو

��مواردي�انجام�شده�است؛ولی�در�ارتباط�با�متغیرهاي�پذیرندگی�برند�و�دانشگاه�کارآفرین��است

�پـرورش�در�تحقیقـات�خـود�بـا�عنـوان�طراحـی�الگـوي�������)�1399(طباطبایی�و�همکاران�

هر�تهران�بیان�داشتند�که�مـدیران�بایـد�در�تعامـل�مـؤثر�����دولتی�ش�يها�دانشگاهکارآفرینان�در�

اصلی�آموزش�کارآفرین�با�صنعت،�آموزش�و�تجربه�کاري�را�براي�افراد�فـراهم��هاي��زیرساخت

تواند�از�طریق�ترویج�فرهنگ�کارآفرینانه�و�حمایت�از�خالقیت�و�نـوآوري�و���می�این�امر.�سازند

قدامات،�ایجاد�اشتغال�و�افزایش�رفاه�عمـومی�در��اصلی�این�ا�پیامد.�پشتیبانی�مالی�میسر�گردد

��.جامعه�خواهد

در�مطالعه�تأثیر�سرمایه�فکري�برکارآفرینی�استراتژیک�در�)�1399(همکاران��شهریاري�و

�که�سرمایه�فکري�با�سه�بعد�انسانی،�سـاختاري�و��دتولیدکننده�نرم�افزار�نشان�دادنهاي��شرکت

��.فرینی�استراتژیک�داردداري�بر�کارآمثبت�و�معنا�یرتأثارتباطی�

پایـدار�بازاریـابی�و����هـاي��یتفعالکه��در�پژوهشی�نشان�دادند)�2020(همکاران��و�3یونگ

در�بازار�سنتی،�تأثیر�مثبتی�بر�تصویر،�اعتماد،�رضایت�و�همچنین�ایجاد�وفاداري��ها�آنعملکرد�

�مـؤثر�که�با�اجراي��دهند�یمو�بازاریان�پیشنهاد��ها�شرکتبه�عوامل�اجرایی��ها�آن.�ند�دارندبربر

��.مند�شوند�بهره�مؤثرترمدیریت�پایدار�و�هاي��پایدار�بازاریابی،�از�استراتژيهاي��فعالیت

��

1.�Sahean�&�Senghe�
2.�Ordugomez�&�Seanem�
3.�Jung�
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تصویر�ذهنی�از�برند�دانشگاه�را�از�ابعـاد�مختلـف�بـه�ویـژه�����)�2018(�1دوآرت�و�همکاران

یر�ذهنـی��بـر�تصـو���ها�آنکه�از�دیدگاه��يدیدگاه�اساتید�دانشگاه�مورد�بررسی�قرار�دادند�و�ابعاد

اساتید،�مدیریت�اجرایـی،���هاي�یتفعال،�جامعه�به�یرسان�خدمات�؛از�اند�عبارتدانشگاه�مؤثر�است�

از�قبیـل�حضـور����عـواملی�نشـان�داد�کـه����ها�آن�هاي�یافته.�است�فنی�و�فیزیکی�يها�زیرساخت

د�مدیریت�اجرایی�از�قبیل�ایجا�ي،�بهبود�فرآیندها)اینترنت(�يمجاز�يدانشگاه�در�جامعه�و�فضا

فارغ�التحصیالن�دانشگاه�بیشترین�تأثیر�را��يیافتن�شغل�برا�براينظارت�الکترونیکی�و�تالش�

��.تصویر�ذهنی�از�برند�دانشگاه�داشته�است�بر

�یژگـ�یاس�ویـ�مق:�یعـال��آموزشبرند�در��یریتمد�در�مطالعه)�2016(�2راشنابل�و�همکاران

مقیـاس��.�سی�قـرار�دادنـد��بعدي�را�مورد�برر�6ت�برند�دانشگاه،�یک�مقیاس�شخصیتی�یشخص

بعدي�شامل�اعتبار،�صداقت،�درخواست�تجدید�نظر،�سرزنده�بودن،�وجدان�و�ابعاد��6شخصیتی�

نتایج�نشان�داد�که�چنین�مقیاسی�بـه�شـدت�بـه�عالقـه�برنـد�دانشـگاه،�قصـد��������.�جهانی�است

��.دهد�می�دانشجویان�براي�حمایت�از�دانشگاه�خود�به�عنوان�فارغ�التحصیالن�را�نشان

بـه�عنـوان����را�افزایش�پذیرندگی�برند�در�تحصیالت�عالیـه�)�2015(�3نور�و�همکارانموری

�پذیرنـدگی�برنـد�در��.�نـد�نسـل�سـوم�مـورد�پـذیرش�قرارداد�����يها�دانشگاهیک�هدف�نهایی�در�

��.پردازد�میجذب�منابع�انسانی�و�جذب�منابع�مالی��تحصیالت�عالیه�به�دو�موضوع�مهم

العات�متعـددي�در�خصـوص�پذیرنـدگی�برنـد�و�����مرور�مطالعات�نشان�داد�که�هر�چند�مط

نگاهی�جزئـی��ها��صورت�جداگانه�انجام�شده�است�اما�اغلب�این�پژوهشه�دانشگاه�کارآفرین�ب

،�)2018(از�میان�این�مطالعـات�برخـی�ماننـد�دوآرت�و�همکـاران�����.�اند�نگر�به�این�پدیده�داشته

انـد�و���پرداخته�و�خدماتبرند�کاال�به�مطالعه�برند�و�پذیرندگی��تنها)�2015(همکاران�مورینور�و�

به�مطالعـه��)�1399(همکاران��و،�شهریاري�)1399(برخی�دیگر�نیز�مانند�طباطبایی�و�همکاران�

ـ�����پرداخته�یکارآفرین �صـورت�ترکیبـی��ه�اند�ولی�در�مورد�پذیرندگی�برنـد�دانشـگاه�کـارآفرین�ب

در��،بر�این�اسـاس�.�شکاف�دانشی�وجود�داردنوعی�انجام�نشده�است�و�در�این�زمینه��پژوهشی

دانشـگاه���نه�پذیرندگی�برنـد�و�یات�موجود�در�زمیادب�یبا�بررس�تان�پژوهش�تالش�شده�است�یا

.�نماید�یپژوهش�بررس�هاي�یافتهرا�با�توجه�به�الگوي�مستخرج�در��تأثیرگذارکارآفرین،�عوامل�

ن،�در�یهمچن�و�دهد�ياریامروز��یرقابت�يفضا�درتواند�دانشگاه�کارآفرین�را��یم�یالگوي�انتخاب

��.راه�گشا�باشد�یدر�عرصه�بازار�جهان�ينشان�تجار�یکجاد�یند�ایفرا

��

1.�Duarte�
2.�Rauschnabel�
3.�Morino�



�نیروهاي�مسلح�يها�شگاهداندر�)�نسل�سوم(�ینکارآفر�دانشگاهطراحی�الگوي�پذیرندگی�برند�

�
�

/7�

�شناسی�پژوهش�روش �

مبتنی�بـر���کیفی�پژوهش�حاضر�بخش�راهبرد�.اجرا�شد)�یمک_ی�یفک(آمیخته��روشاین�پژوهش�با�

ـابی��بخش�کمی�مـدل��رویکرد�تحلیل�درو��داده�بنیادروش� در�روش��.اسـت�معـادالت�سـاختاري����ی

غیـر�نظـامی�دانشـگاه�علـوم�����مـدعو��نظامی�و��يها�دانشگاهجامعه�مورد�مطالعه�شامل�اساتید��،کیفی

غیـر���گیـري��نمونـه�روش�کـه�بـه����بودآشنا�با�مفهوم�پذیرندگی�برند�و�کارآفرینی�دانشگاهی�دریایی�

ـاختاریافته�اسـتفاده����ها��گردآوري�داده�براي.�انتخاب�شدندتصادفی�هدفمند� .�شـد�از�مصاحبه�نیمـه�س

نفـر،�مفـاهیم����هجـدهمین�اع�نظري�ادامه�پیدا�کرد�و�پس�از�مصاحبه�با�تا�رسیدن�به�اشب�ها�مصاحبه

ـار�انتخـاب�مصـاحبه���.�یدرسـ��پایانبه�جدیدي�یافت�نشد�و�مصاحبه� مـدرك���داشـتن�شـوندگان،���معی

ـا�مراکـز���������حداقلکارشناسی�ارشد�به�باال�و� ده�سال�سـابقه�کـار�و�همکـاري�آموزشـی�و�پژوهشـی�ب

هـا���براي�حصول�اطمینان�از�روایی�پژوهش�یا�به�عبارتی�دقیق�بودن�یافته�،ن�بخشدر�ای.�نظامی�بود

زیر�اسـتفاده���شرح،�مشارکت�کنندگان�یا�خوانندگان�پژوهش�به�گر�پژوهشاز�روش�سه�سویه�نگري�

�.1)2000کرسول�و�همکاران�(شد�

�مشارکت�کنندگان،�مرحله�کـدگزاري�محـوري�را��:�تطبیق�توسط�مشارکت�کنندگان)�الف

اختیار�آنان�قرار�گرفت�بـازبینی�و�نظـر����و�در�شدطراحی�ها��که�از�مقولهاي��وسیله�پرسشنامه�هب

��.خود�را�در�ارتباط�با�آن�ابراز�کردند

و�اظهـارنظر�دربـاره�مرحلـه�����هـا��یافتـه�تن�از�اساتید�بـه�بررسـی����6:�بررسی�همکاران)�ب

��.کدگذاري�محوري�پرداختند

از�مشارکت�کنندگان�در�تحلیـل�و�تفسـیر����زمان�همبه�طور�:�مشارکتی�بودن�پژوهش)�ج

��.شدسی�روایی�از�تحلیل�عاملی�استفاده�رکمک�گرفته�شد�و�همچنین،�براي�برها��داده

مـدیران�ارشـد،�کارشناسـان�خبـره،�����از��نفـر���1200در�بخش�کمی،�جامعه�آماري�شـامل�

روش�.�نیروهـاي�مسـلح�بـود���هـاي���کارکنان�و�دانشـجویان�تحصـیالت�تکمیلـی�در�دانشـگاه����

حجـم�نمونـه�بـا�اسـتفاده�از�جـدول�������وانجام�شد�اي��خوشه�گیري�نمونهگیري�به�صورت��نهنمو

بـا���سـاخته��محقق�اي�نامه�پرسش�ها�دادهآوري��ابزار�گردآوري.�شدنفر�تعیین��294مورگان�تعداد�

تقلیـل���سـؤال��74بود�که�بعد�از�بازنگري�متعدد�توسط�اساتید�و�خبرگـان�بـه�تعـداد�����سؤال�79

روایـی���.شـد�از�روایی�صوري،�محتوا�و�سـازه�اسـتفاده���نامه��پرسشه�روایی�براي�محاسب.�یافت

قرار�گرفت�و�بـراي���ییدتأمورد��CVRروش�از��از�خبرگاننفر��15توسط�نامه��پرسشمحتوایی�

معـادالت��سـازي���کـه�مخـتص�مـدل����بررسی�روایی�سازه،�از�دو�معیار�روایـی�همگـرا�و�واگـرا���

��

1.�Creswell�
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در�این�پژوهش،�همانند�آنچه�در�نظریه�برخاسته��.است،�استفاده�شد��PLSیکردروساختاري�با�

به�روش�تحلیـل��ها��انجام�شد�و�داده�زمان�همها��و�تحلیل�داده�آوري�جمعاز�داده�مرسوم�است،�

کدگـذاري��.�تحلیـل�شـدند���1)2008(�اسـتراوس�و�کـوربین��مداوم�و�مطابق�با�روش�اي��مقایسه

و��کدگذاري،�آوري�جمع.�ت�گرفتمحوري�و�انتخابی�صور�طی�سه�مرحله�کدگذاري�باز،ها��داده

بـه�منظـور�توسـعه�نظریـه�بـه������ها��بقیه�داده�آوري�جمعتحلیل�هم�زمان�اطالعات�براي�هدایت�

وجود�آمده،�راهنماي�عمل�محقق�بود�و�نظریه�از�طریق�مقایسه�مداوم�واقعه�به�واقعـه�شـکل���

هـاي���اولیـه�شـکل�گرفـت�و�مصـاحبه����هاي��اول،�طبقه�پس�از�مصاحبهدر�این�پژوهش�.�گرفت

��.شدانجام�ها��بعدي�براي�تکمیل�و�تشریح�خصوصیات�این�طبقه

��هاي�پژوهش�یافته

بـاز،�محـوري�و���(کیفـی�بـا�سـه�مرحلـه�کدگـذاري������هـاي���طور�که�بیان�شد�تحلیل�داده�همان

�؛به�شرح�ذیل�انجام�شد�داده�بنیاددر�قالب�روش�)�انتخابی

وضوع�پژوهش�ارائـه�شـد،���مختلف�مهاي��ابتدا�دید�مشروحی�از�جنبه:�کدگذاري�باز)�الف

.�،�بازیگران�و�بستر�پـژوهش�بیـان�شـد���یدادهاروبدین�صورت�که�توصیف�کوتاهی�از�وضعیت،�

در�کدگذاري�.�،�کدگذاري�باز�انجام�گرفتها�دادهبندي��طبقهو��يگذار�نامسپس�با�تحلیل�دقیق،�

رچسب�خورد�و�از�تفکیک،�ب�بعدها،�هر�مفهوم��دقیق�مفاهیم�در�مقولهبندي��طبقهباز،�به�منظور�

در�.�شدندسازي��اي،�مفهوم�زمینههاي��و�یادداشتها��با�بررسی�دقیق�متن�مصاحبه�خامهاي��داده

از�کدگـذاري�در�مرحلـه�بـاز�در����اي��نمونـه�.�دست�آمـد�ه�کد�اولیه�ب�474پایان�این�مرحله�تعداد�

��.آورده�شده�است�1جدول�

��نمونه�کدهاي�استخراج�شده�از�مصاحبه�اول�.1جدول�

�نشانگر�کد�کدهاي�اولیه�کلیدي�مصاحبه�يها�گزاره

نوآور�هاي��بایست�یک�الگوي�مشارکتی�در�بین�گروه�می

�.و�عملیاتی�ایجاد�گردد

��A1ایجاد�الگوهاي�مشارکتی

��A2نوآورهاي��گروه

��A3عملیاتیهاي��گروه

ست�کسب�وکارهاي�زایشی�یبا�می�اعضاي�هیئت�علمی

�.را�ایجاد�نمایند
��A4شیایجادکسب�وکارهاي�زای

�و�هدفمنددانشجویی�به�صورت��هاي�نامه�یانپا�موضوعات

مبتنی�بر�نیازهاي�بازار�انتخاب�شده�باشند�و�مورد�حمایت�

�.قرارگیرند

��A5حمایت�مالی

��A6کاربرديهاي��پایان�نامه

��

1.�Straus�&�Corbin�
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��A7گروهی�یادگیري�گروهی�ترویج�گردد�یادگیري�فرهنگبایستی�

نقش�مهمی�در�ایجاد�تصویر�مثبت�از�دانشگاه�کارآفرین�

�.جذب�دانشجویان�با�استعداد�دارد
��A8تغییر�شیوه�جذب

کارآفرینانۀ��بایست�اساتید�با�تجربۀ�می�دانشگاه�کارآفرین

�را�جذب�نمایند
��A9جذب�اساتید�با�تجربه

��A10بینش�کارآفرینانه�دانشجویان�کارآفرینانۀ�در�ایجاد�بینش

را�به�ها��هپروژ�از�این�روصنعت�اعتمادي�به�دانشگاه�ندارد�

�.کند�ینم�دانشگاه�واگذار
��A11عدم�اعتماد

�6باز�تحـت���ياستخراج�شده�از�کدگذار�يها�در�این�مرحله�مقوله:�کدگذاري�محوري)�ب

یـا���هـا��کنش(�راهبردها�شرایط�بستر،�،گر�مداخله،�شرایط�علی،�شرایط�يمحور�مقوله�شاملدسته�

استخراج�شده،�عملکرد�نام�ونشان�تجاري��يها�مقولهاز�بین�.�اند�قرارگرفتهو�پیامدها�)�ها�واکنش

در�نظر�گرفته�شده�و�در�مرکز�مـدل�قـرار����يبه�منزله�مقوله�محور�ینکارآفر�دانشگاهو�عملکرد�

�هـا��دادهاین�است�کـه�در�اغلـب����يدلیل�انتخاب�این�مقوله�به�منزله�مقوله�محور.�گرفته�است

د�کـه��ننـدگان�اشـاره�داشـت���ده�اغلـب�پاسـخ��.�توان�بـه�وضـوح�مشـاهده�کـرد�����می�آن�را�يردپا

�2جـدول��.�و�متفـاوت�اسـت���خـاص�نیازمنـد�سـازوکارهایی����ینکـارآفر��دانشـگاه��برند�یرندگیپذ

��.دهد�یماستخراج�شده�از�مرحله�قبل�را�در�قالب�کدگذاري�محوري�نشان��يکدها�يبند�مقوله

��محوري�شرایط�علی�کدگذارينمونه��.2جدول�

�کدنشانگر�گویه�مفاهیم�مقوله�شرایط

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�علی

��

��

��

��

�مأموریت

�کارآفرینانه

�-�B6-�E7-�G6-�H25انداز�چشمتغییر��انداز�چشمتغییر�
F12-O2�

�بعد�آموزشی

�-�A20-�B1-G22تغییر�سیستم�آموزشی
H5-�J12�

�-�A8-�B4-�F25تغییر�شیوه�جذب
F26-�L20�L22-�

��B11-�D17-�G15تغییر�محتواي�دروس

�بعد�پژوهشی
–��A14-�B14-�E4ديکاربر�يها�پژوهش

F21-�G4�

��G16-A24تغییر�شیوه�پژوهش

تأمین�

�منابع

�مدیریت�منابع
�-�B18-E19-�D14تشخیص�منابع

F14-C20-�

�-�F11-�F16-�B16جستجوي�منابع�تازه

�حامیان�مالی
��E19-�D14-�F14دانش�بنیان�يها�شرکت

�-�A5-�A24�-�F1ها�سازمان
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پذیر�رقابت

�ي

��A11�-�L17جذب�دانشجویان�خارجی�توسعه�بازار

��C20-�L18-�N22ها�یتفعالتطبیق��توسعه�محصول

مقبولیت�

�برند

ادراکی��يها�ارزش

�کیفیتی

�-�B18-�C4�-�D19کیفیت�اساتید
J5-�J6-�M24-�K8�

��F4-�B15کیفیت�دوره

�يها�ارزش

�تسهیالتی

�-��H15-�J18-�M11امکانات�آموزشی

��C21-�B16-�K15فرصت�اشتغال

ادراکی��يها�ارزش

�محیطی
��J22-M4پایگاه�اجتماعی

تحقیقات�

�بازاریابی

�مسئلهشناسایی�
�-�A22-�F22-�E9نیازسنجی

��K25-�A6-�N17درك�نیازها

��D11-�H19-�K24حل�مسائل�جامعه�مسئلهحل�

�يها�مهارت

�کارآفرینانه

��K2-�K21-�K22پذیر�یسکر�شخصی�يها�مهارت

هاي��مهارت

�ریتیمدی

��B21-�B26-�N20ریزي�برنامه

��A17-�B24-�B27تصمیم�گیري

��جمع�بندي�مفاهیم�و�مقوله�بندي

و�اسـناد،�بـر�اسـاس�شـیوه������هـا��مصـاحبه�آمـده�از��به�دست��يها�دادههمان�طور�که�اشاره�شد،�

بـه���يهـا��مقولـه�شدند�سپس�بر�اسـاس���ها�و�مقولهکدگذاري�باز�تبدیل�به�کدهاي�باز،�مفاهیم�

آمده�از�به�دست�و�مفاهیم�ها��مقوله.�،�تفسیري�درون�موردي�براي�هر�یک�ارائه�شدآمدهدست�

��.آورده�شده�است�3کیفی�در�جدول�هاي��داده

��کیفیهاي��از�داده�آمدهبه�دست�اصلی��هاي�و�مقولهمفاهیم��.3جدول�

�مفاهیم�مقوله�ابعاد�ردیف

1�

ی
عل

ط�
رای

ش
�

�شی،�بعد�پژوهشیتغییر�چشم�انداز،�بعد�آموز�کارآفرینانه�یتمأمور

�،�حامیان�مالیمنابعمدیریت��مالی�ینتأم�2

�توسعه�بازار،�توسعه�محصول�رقابت�پذیري�3

�مقبولیت�برند�4
�ادراکی�تسهیالتی،هاي��ادراکی�کیفیتی،�ارزشهاي��ارزش

�تسهیالتیهاي��ارزش

�مسئله،�حل�مسئلهشناسایی��تحقیقات�بازاریابی�5

�کارآفرینانههاي��مهارت�6
هاي��مدیریتی،�مهارتهاي��شخصی،�مهارتهاي��ارتمه

�بین�فردي
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�مفاهیم�مقوله�ابعاد�ردیف

1�

ي
ور

ح
�م
ده

دی
پ

�یابی،�هویت�نام�ونشان�تجاري�شاخص�جایگاه�عملکرد�نام�ونشان�تجاري

عملکرد�دانشگاه�

�کارآفرین
�دانشگاهی،�ینیکارآفر�بازاریابی�کارآفرینانه،

1�

ها
رد

هب
را

�

�تدوین�استراتژي
هاي��ارآفرینانه،�سیاستچشم�انداز�کارآفرینانه،�اهداف�ک

�محیطی�یلتحل�کارآفرینانه،

�ارتباطیهاي��ایجاد�حلقه�2
سازوکارهاي�تعاملی،�ایجاد�دفتر�ارتباطی،�همکاري�دانشگاه�و�

�صنعت،�حقوق�مالکانه�فکري

�توانمندسازي�3
کسب�و��یجادا�رویکرد�کارآفرینانه،�آموزش�کارآفرینانه،

�کارهاي�زایشی

�نانهسازي�کارآفری�فرهنگ�4
فرهنگ�اطالع�رسانی،�سیستم�انضباطی،�شایسته�گزینی،�

�ترویج�کارآفرینی

�،�بعد�رفتاري،�تصویر�برند،بعد�شناختیبعد�احساسی،��سازيبرند�5

�،�جایگاه�اجتماعیاعتماد�سازمانی�سرمایه�اجتماعی�6

1�

ط�
رای

ش
زم

نه
ی

�
ي

ا
�

�گرایی،�عدم�پیچیدگیاي��چابک�سازي،�حرفه�ساختار�کارآفرینانه

�کارتیمی،�کارکنان�خالق،�فرهنگ�مشارکت،�تحمل�شکست�سازي�کارآفرینانه�فرهنگ�2

�منابع�هدر�رفتپاسخ�گویی،�عدم��مدیریتی�-عوامل�اداري�3

�عوامل�آموزشی،�عوامل�اقتصادي�اي�عوامل�توسعه�4

1�
له
اخ
مد

ط�
رای

ش
�

گر
�

�مالحظات�امنیتی،�عدم�بازگویی�اطالعات�مالحظات�خاص�سیاسی

�یی�سیاسینارسا�2
رفتار�سیاسی�دانشگاهیان،�رفتار�سیاسی�صنعتگران،�عدم�

�قاطعیت�با�متخلفین

3�
سیستمی�و�هاي��مقاومت

�غیر�سیستمی
�دانشسازي��عدم�اعتماد�صنعت�و�دانشگاه،�مخالفت�با�تجاري

�ها�یرساختزضعف�سرمایه�انسانی،�ضعف�در��موانع�سرمایه�و�زیرساخت�4

1�

ها
مد

پیا
�

�دانشسازي��تجاري
تولید�محصوالت�دانشی،�ثبت�اختراعات�و�ایجاد�

�کردن�دانشاي��زایشی،�سرمایههاي��شرکت

�دستیابی�به�قطب�علمی�2
،�کسب�شایستگی،�اعتماد�سازمانی�مرجعیت�علمی،

�مرزشکنی�دانش

�به�سرمایه،�بازار�سازي�ها�پژوهشثروت�آفرین،�تبدیل��خلق�ارزش�3

�مهارت�آفرینی�4
میان�بر،�توسعه�هاي��شف�راهحمایتی،�کهاي��برنامه

�)مهارت�آموزي(فنی��يها�مهارت

�پذیري�انعطاف�5
مستمر��تعامل�عدم�وجود�چارچوب�براي�منابع�و�دروس،

�با�محیط،�انتقال�فناوري

�تعالی�سازمانی�6
سازمانی،��وري�بهره،�افزایش�و�نوآوريافزایش�خالقیت�

�توسعه�سازمانی
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کـد�اولیـه�شناسـایی�����474ه�در�ایـن�پـژوهش،���صورت�پذیرفتهاي��بر�اساس�دسته�بندي

��.ندشدبندي��در�قالب�زیر�دسته�و�فرعیمقوله�اصلی��26مفهوم�و��75شدند�که�در�قالب�

مقوله�فرعی�شناسایی�شـد���26در�نتیجه�انجام�کدگذاري�محوري،:�کدگذاري�انتخابی)�ج

مقولـه�محـوري،���در�کدگذاري�انتخابی�با�انتخـاب��.�بندي�شدند�قالب�زیر�مقوله��75که�در�قالب

.�پرداختـه�شـده�اسـت����هـا��آناصلی،�نمایش�و�شرح�روابـط��هاي��پیوند�منظم�آن�با�دیگر�مقوله

در�ایـن�مرحلـه���.�دهـد��مـی��الگوي�ترسیمی�حاصل�از�آن�را�نشان�انتخابی�و�کدگذاري�1شکل�

��.دده�یمارائه��داده�بنیادرا�در�قالب�نظریه��ها�آنبه�تحلیل�پرداخته�و�ها��پژوهشگر�در�عمق�داده

��

��کارآفرینالگوی�نظری�پذیرندگی�برند�دانشگاه��.١شکل

)�نسـل�سـوم��(الگوي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین��ین�پژوهش�طراحیا�یهدف�اصل

با�استفاده�از�روش�الگوي�مذکور��.نیروهاي�مسلح�جمهوري�اسالمی�ایران�بودهاي��در�دانشگاه

��.تدوین�شد�داده�بنیادو�راهبرد��یفکیپژوهش�

�شرایط�علی

�کارآفرینانه�تیمأمور

��مالی�نیتأم�

��پذیري�رقابت

��مقبولیت�برند

��تحقیقات�بازاریابی

��هاي�کارآفرینانه�مهارت

�پدیده�محوري

عملکرد�نشان�

�تجاري�وکارآفرین

��

�راهبردها

�تدوین�استراتژي

��ارتباطی�يها�حلقهایجاد�

��توانمندسازي

��فرهنگ�سازي�کارآفرینانه

��برندسازي

��سرمایه�اجتماعی

��

�براجراي�راهبردها�مؤثري�ا�نهیزمشرایط�

�ساختارکارآفرینانه

��مدیریتی�-�عوامل�اداري

��فرهنگ�سازمانی�کارآفرینانه

��اي�عوامل�توسعه

�ثربراجراي�راهبردهاگر�مؤ�رایط�مداخلهش

�خاص�سیاسیمالحظات�

��هاي�سیاسی�نارسایی

��هاي�سیستمی�و�غیرسیستمی�مقاومت

��موانع�سرمایه�و�زیرساخت

��

�پیامدها

�دانش�تجاري�سازي

��مرجعیت�علمی

��خلق�ارزش

��مهارت�آفرینی

��پذیري�انعطاف

��تعالی�سازمانی
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شـامل�شـش�مقولـه�����ینکارآفر�دانشگاه�برند�یرندگیپذفرایند��علی�در�یطشرا:�لیع�یطشرا

�کارآفرینانـه��يهـا��مهارتمالی،�مقبولیت�برند،�تحقیقات�بازاریابی�و��ینتأم،�کارآفرینانه�یتمامور

همکـاران��و�مورینـو�و���1)2014(همکاران�و��يآزوراین�نتیجه�با�بخشی�از�نتایج�تحقیق�.�است

��.سازگار�است�2)2016(همکاران�و�،�سالمزاده�)2015(

نیروهاي�مسـلح�مسـتلزم����يها�دانشگاهو�ارتقاي�آن�در��ینکارآفر�دانشگاه�برند�یرندگیپذ:�راهبردها

به�ویـژه��)�درون�و�برون�سازمانی(ارتباطی��يها�حلقهبرند،�ایجاد��یرندگیپذ�مناسب�هاي�تدوین�استراتژي

ـاي����درکارآفرینانه��يساز�فرهنگشگاه،�با�بخش�صنعت،�توانمندسازي�کادرعلمی�و�اداري�دان ـین�اعض ب

ـاي���يبرندسازتکمیلی،��تحصیالت�یاندانشجو�الخصوص�یعلهیئت�علمی�و�دانشجویان� و�ایجاد�و�ارتق

ـاران��،�راشـنابل�و��)2014(وهمکـاران��این�راهبردها�با�نتایج�تحقیق�آزوري�.�است�سرمایه�اجتماعی همک

��.همخوانی�دارد)�2016(سالمزاده��و)�2019(�يلومبارد،�)2018(همکاران�و�دوآرت�و�)�2016(

سـاختار���نظیـر��هـا��دانشـگاه��در�فضـاي�داخلـی��هـا���وجود�برخی�از�پدیده:�اي�شرایط�زمینه

توانند�بـر���می�يا�توسعهمدیریتی،�عوامل��-سازي�کارآفرینانه،�عوامل�اداري�کارآفرینانه،�فرهنگ

ایـن��.�باشـند�داشـته���یرتـأث�آفرین�اجراي�کامل�و�مؤثر�راهبردهاي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کـار�

��.همخوانی�دارد�4)2015(ژوزف�و��3)2013(�یرروگرتحقیق�اوربانو�و�عوامل�با�نتایج�

که�منشأ�آنان�خارج�از�چارچوب�است�به�همراه�شـرایط���یطیشراوجود�:�گر�شرایط�مداخله

هـاي���س�یافتهبر�اسا.�گذارند�اي�بر�راهبردهاي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�تأثیر�می�زمینه

�وسیستمی�و�غیر�سیسـتمی��هاي��پژوهش�مالحظات�خاص�سیاسی،�نارسایی�سیاسی،�مقاومت

��.گردند�می�،�مانع�راهبردهاي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرینها�یرساختزموانع�سرمایه�و�

متأثر�از�راهبردهاي�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�پیامدهایی�براي�سازمان�حاصل�:�پیامدها

ایجـاد�مرجعیـت���.�دارد�هـا��دانشـگاه�دانش�در��سازي�يتجارنخستین�پیامد�اشاره�به�.�اهد�شدخو

وتعالی�سـازمانی،���یريپذ�انعطافکارآفرین،�خلق�ارزش،�مهارت�آفرینی،��يها�دانشگاهعلمی�در�

�اردوگومز�این�نتایج�با�نتیجه�تحقیق�محققانی�همچون.�استاز�دیگر�پیامدهاي�پذیرندگی�برند�

��.سازگاري�دارد�5)2017(همکاران��و�مکنیل�و)�2016(�ینمس�و

روش�بارهاي�عاملی�و�فورنل�الکر�براي�ارزیابی�روایی�واگراي�سـازه�برابـر����ازدر�این�پژوهش�

�5برابر�جـدول��)�AVE(شاخص�میانگین�واریانس�استخراج�شده��روشو�از��6و���4يها�جدول

د�که�چه�درصدي�از�نده�نشان�می�یبضرااین��.شداستفاده��سازههمگراي�براي�ارزیابی�روایی�

��

1.�Azoury�
2.�Salamzadeh�
3.�Urbano�and�Guerrero�
4.�Joseph�
5.�McNally�
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پایـایی��از�بـراي�تعیـین�پایـایی،�����.آن�بوده�است)�نشانگر(�یرهايمتغ�یرتأثتحت��سازه�واریانس

�.استفاده�شد�5کرونباخ�برابر�جدول��آلفايو��CRترکیبی�

��استاندارد�تخمین�حالت�تائیدي�عاملی�یلتحل�.�4جدول

بار���گویه�ها

��عاملی

�بار�ها�گویه

�عاملی

�ربا�ها�گویه

�عاملی

�گویه

�ها

�بار

�عاملی

�گویه

�ها

�بار

�عاملی

S1�79/0��S16�69/0��S31�84/0��S46�94/0��S61�96/0��

S2�95/0��S17�89/0��S32�90/0��S47�94/0��S62�87/0��

S3�60/0��S18�89/0��S33�72/0��S48�84/0��S63�87/0��

S4�95/0��S19�95/0��S34�79/0��S49�94/0��S64�69/0��

S5�68/0��S20�95/0��S35�95/0��S50�51/0��S65�62/0��

S6�86/0��S21�81/0��S36�66/0��S51�84/0��S66�89/0��

S7�80/0��S22�96/0��S37�95/0��S52�88/0��S67�87/0��

S8�95/0��S23�80/0��S38�95/0��S53�90/0��S68�89/0��

S9�96/0��S24�96/0��S39�78/0��S54�88/0��S69��87/0��

S10�81/0��S25�84/0��S40�95/0��S55�90/0��S70�84/0��

S11�78/0��S26�72/0��S41�60/0��S56�78/0��S71�94/0��

S12�71/0��S27�95/0��S42�88/0��S57�96/0��S72�51/0��

S13�87/0��S28�72/0��S43�90/0��S58�96/0��S73�84/0��

S14�84/0��S29�95/0��S44�94/0��S59�96/0��S74�88/0��

S15�81/0��S30�60/0��S45�84/0��S60�80/0������

مناسـب�بـودن�ضـرایب�بارهـاي������جدول�مقدار�مالك�براي�يها�دادهکه�برابر��ییاز�آنجا�

�4/0که�تمـامی�گویـه�هـا�داراي�بارعـاملی�بیشـتر�از�������دهد�یمنشان��یجنتا�.هست�4/0عاملی،�

��.بودن�معیار�است�هست�که�نشان�از�مناسب

��همگراترکیبی�و�روایی��و�پایاییکرونباخ��آلفاينتایج�ضریب��.5جدول�

واریانس��ضریب�میانگین�متغیرها

�)AVE(شده�راج�خاست

��پایایی�مرکبضریب�

CR�

αکرونباخ��

��61/0�93/0�89/0شرایط�علی

��67/0�81/0�73/0پدیده�محوري

��62/0�97/0�95/0اي�ینهزمشرایط�

��80/0�98/0�96/0یامدهاپ

��83/0�71/0�91/0راهبردها

��61/0�93/0�92/0شرایط�مداخله�گر
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؛�اسـت��ر�ایـن�پـژوهش��د�در�مورد�پایایی�ترکیبی�بیانگر�پایایی�قابـل�قبـول���7/0مقادیر�باالي�

بـراي�ارزیـابی�روایـی�واگـرا�از�روش������.قرار�گرفت�ییدتأبراین�پایایی�و�روایی�همگراي�سازه�مورد�بنا

ـا��سازههاي�این�ماتریس�حاوي�مقادیر�ضرایب�همبستگی�بین��استفاده�شد�که�خانه�فورنل�والکر و��ه

دل�در�صورتی�واگرایـی��این�م�6به�هر�سازه�است�که�برابر�جدول�شماره��مربوط��AVEجذر�مقادیر

�.مندرج�در�قطر�اصلی�از�مقادیر�زیرین�بیشتر�باشد�که�اعداد�قابل�قبول�دارد

��)الرکر-معیار�فورنل(روایی�واگرا��.6جدول�

شرایط���راهبردها��پیامدها

��گر�مداخله

شرایط�

�اي�زمینه

پذیرندگی�

�برند

شرایط�

��علی

��

��شرایط�علی������������82/0

��پذیرندگی�برند����������91/0��81/0

��اي�شرایط�زمینه��������78/0��77/0��75/0

��گر�شرایط�مداخله������81/0��71/0��70/0��68/0

��راهبردها����89/0��66/0��67/0��65/0��62/0

��پیامدها��83/0��81/0��80/0��75/0��79/0��73/0

��؛اند�شدهبه�شرح�زیر�مطرح��پژوهشهاي��فرضیه

üند�الگوي�پذیرندگی�بر(شرایط�علی�شناسایی�شده�باعث�به�وجودآمدن�پدیده�محوري��

��).شرایط�علی�بر�پدیده�محوري�معنادار�است�یرتأث(شود��می�)دانشگاه�کارآفرین

üپدیده�محوري�بر�راهبردها�معنادار�است�یرتأث�.�

üبر�راهبردها�معنادار�استاي��شرایط�زمینه�یرتأث�.�

üبر�راهبردها�معنادار�است�گر�مداخلهعوامل��یرتأث�.��

üراهبردها�بر�پیامدها�معنادار�است�یرتأث�.��

��3و��2يهـا��شـکل�و��7دالت�ساختاري�پژوهش�کـه�در�جـدول���امدل�مع�ها�شاخصبه��با�توجه

��.معنادار�است�تأثیرهاشده�و�این��ییدتأها��تمام�فرضیه�آمده�است،

�
�
�
�
�
�
�
�

��متغیرھاتغییر�ھر�یک�از��یبضر�.٢شکل�
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���������������������

�
�
�
�
�
�
�

�
�

��تی�آزمون�یبضرا�.٣شکل�

��ي�تحقیق�ارائه�شده�است؛ها�آزمون�فرضیه�نتایجدر�جدول�زیر�

��هاي�سنجش�فرضیه�پژوهش�شاخص.�7جدول�

�نتیجه�فرضیه��T-valueضریب�استاندارد�متغیر�وابسته�مستقل�متغیر

�فرضیه�ییدتأ��59/0�71/5پدیده�محوري�شرایط�علی

�فرضیه�ییدتأ��42/0�93/2راهبردها�پدیده�محوري

�فرضیه�ییدتأ��46/0�02/4راهبردها�اي�ینهزمشرایط�

�فرضیه�ییدتأ��38/0�05/2راهبردها�گر�مداخلهایط�شر

�فرضیه�ییدتأ��39/0�24/3پیامدها�راهبردها

�گیري�بحث�و�نتیجه �

�نـد�داننـد�و�معتقد��مـی��شـغلی�هـاي���ضروري�براي�ایجـاد�فرصـت���ئیکارآفرینی�را�جز�کشورها

شدت�ه�ب�در�این�زمینهها��دانشگاه.�کارآفرین�انجام�خواهد�شد�يها�دانشگاهکارآفرینی�از�طریق�

همتـاي���مؤسسـات�رقابتی�شده�و�در�حال�تالش�براي�تمایز�و�شناخت�بهتر�خودشان�از�دیگـر��

در�کشور�.�خود�هستند�تا�در�راستاي�آن�بتوانند�به�جذب�بیشتر�منابع�مورد�نیاز�خود�دست�یابند

مرکز�آموزشی�براي�بخش��2569روي�انسانی�متخصص�با�ایجاد�یت�نیما�آموزش�با�هدف�ترب

تـا���دهنـد��یمـ�و�به�افـراد�آمـوزش����کند�یمگرفته�و�فقط�بر�آموزش�ذهنی�تمرکز��دولتی�شکل

ه�الن�بدون�توجه�و�قصد�بـ�یه�که�فارغ�التحصشدن�مسئله�موجب�یا.�کارمند�باشند�نه�کارآفرین

ت�و�ابتکـار�خـود�در�راسـتاي�شـروع�کـاري�نـو�و�ارائـه��������یـ�ز�قوه�خالقیو�نها��ري�آموختهیکارگ

روي�یـ�شـغلی�وارد�بـازار�کـار�ن���هاي��تیافتن�موقعیبه�دنبال��د،�صرفاًیا�خدمتی�جدیمحصول�و�

دانشجویان�کارآفرین،�تربیـت�نماینـد�و����توانند�ینم�ها�دانشگاهبا�این�رویکرد��از�این�رو.�انسانی

�يها�پژوهش،�اهداف،�نظام�آموزشی،�محتوي�دروس،�انجام�یتمأموراین�کار�مستلزم�تغییر�در�
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کیفـی�بـر�اسـاس�نظریـه������يهـا��دادهنتایج�تحلیل�.�یدار�استکاربردي�با�ایجاد�انکوباتورهاي�پا

بـراي�تـدوین�الگـوي�����ها�دانشگاههاي��بر�اقدام�تأثیرگذارها،�تعیین�کننده�شرایط��هی�بر�دادنمبت

مأموریـت�کارآفرینانـه،���((نتایج�تحقیق�نشـان�داد�کـه���.�است�ینیکارآفر�دانشگاهپذیرندگی�برند�

از�))�کارآفرینانـه��هـاي��و�مهـارت�رند،�تحقیقات�بازاریـابی��،�مقبولیت�بیريپذ�رقابت،�منابع�ینتأم

عواملی�هستند�که�تحت�عنوان�شرایط�علی،�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کـارآفرین�در��ترین��عمده

،�)1396(وهمکاران�فشارکی�که�با�نتایج�تحقیقات��دهند�یمقرار��یرتأثنظام�آموزش�عالی�تحت�

و��یسـمن�کر)�2016(وهمکاران��یانگ)�2018(تین�،�پاورز�و�واالن)2019(لومباردي�و�همکاران�

.�،�همخـوانی�دارد�)2010(،�گوئررو�و�روبانو�)2014(،�هایر�)2014(آنجل�دي��،)2015(همکاران�

قرار�داده�شـد�نتـایج�تحلیـل�عـاملی������نظران�صاحبشرایط�علی�در�اختیار�هاي��وقتی�که�مؤلفه

هست�کـه���4/0بار�عاملی�بیشتر�از�شرایط�علی�داراي��يها�مؤلفه�هاي�یهگونشان�داد�که�تمام�

�.ندشدشرایط�علی�حذف�نهاي��از�گویه�بنابراین�هیچ�کدام؛�نشان�از�مناسب�بودن�معیار�است

ابعادي�بود�که�در�این�پژوهش�به�عنوان�عواملی�که�وجود��ازیکی�دیگر�اي��شرایط�زمینه

در�واقـع�تسـهیل����جزء�الزامات�اجرایی�راهبردهاي�پذیرندگی�برند�دانشـگاه�کـارآفرین�و���ها�آن

این�.�شده�است�تأکیدشد�که�از�دیدگاه�مشارکت�کنندگان�به�آن��می�کننده�این�فرایند�محسوب

ساختار�کارآفرینانـه،�فرهنـگ�سـازمانی�کارآفرینانـه،�عوامـل������((مقوله��بر�چهارشرایط�مشتمل�

مکاران�وهج�تحقیق�شهریاري�با�نتایها��این�ویژگی.�بودند))�يا�توسعهمدیریتی�و�عوامل�-اداري

همخـوانی��)�2014(�یتزاتزکـو�)�2017(همکـاران��،�فریـا�و��)2019(همکاران�،�دوالن�و�)1399(

با�استفاده�از�پرسشـنامه��اي��مربوط�به�شرایط�زمینههاي��و�شاخصها��پس�از�آن�که�مؤلفه.�دارد

آمده�با�تحلیل�عـاملی�مـورد�تحلیـل�قـرار�����به�دست�در�اختیار�صاحب�نظران�قرار�گرفت�نتایج�

بودنـد�و�در���4/0داراي�بار�عاملی�بیشـتر�از��اي��شرایط�زمینههاي��مؤلفههاي��تمام�گویهگرفت،�

تـوان�گفـت����می�بنابراین؛�قرار�گرفتند�ییدتأاز�نظر�صاحب�نظران�مورد�ها��حقیقت�همه�شاخص

دانشگاه�کارآفرین�به�ساختارهاي�سازمانی�.�دیگر�نیز�قابل�تعمیم�استهاي��این�نتایج�به�نمونه

در�.�آموزشی،�پژوهشی�و�اجرایی�خود�ارتباط�برقرار�کنـد�هاي��یاز�دارند�تا�بین�فعالیتکارآفرین�ن

:�نظامی�باید�گفتهاي��توضیح�چگونگی�ساختار�سازمانی�نیروهاي�مسلح�و�به�تبع�آن،�دانشگاه

در�سازمان�با�سـاختار�سلسـله�مراتبـی����.�مراتبی�است�ساختار�سازمانی�فعلی،�یک�ساختار�سلسله

�بـراي�پذیري�نادیده�گرفتـه�شـده�کـه�مـانع�بزرگـی�������قیت،�نوآوري�و�ریسکاموراتی�چون�خال

��.است�فرینیآکار

بـر���مـؤثر�در�راسـتاي�اجـراي�راهبردهـاي�����نظران�صاحبیکی�دیگر�از�ابعادي�که�از�نظر�

قـرار�گرفـت�شـرایط�����تأکیـد�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�در�نظام�آمـوزش�عـالی�مـورد����

مد�نظر�قرار�گرفتند�مشتمل�بر�چهار�مقوله��يا�مداخلهدر�شرایط��کههایی��مؤلفه.�بوداي��مداخله
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سیسـتمی�و���و�غیـر�سیسـتمی��هـاي���سیاسی،�مقاومت�هاي�یینارسامالحظات�خاص�سازمانی،�

،�)2020(بـا�نتـایج�تحقیـق�قفـار�و�همکـاران������ها��این�ویژگی.�موانع�سرمایه�و�زیر�ساخت�بودند

،�)2015(اودوم�و�همکــاران�).�2015(دالی�،�تنیــري�و�نــار)2020(کامــار،�ســوالگیت،�آنگــادي�

ــههــاي��وقتــی�کــه�مؤلفــه.�همخــوانی�دارد)�2015(گولیســیک� ــار�اي��شــرایط�مداخل در�اختی

شرایط�هاي��مؤلفههاي��قرار�داده�شد�نتایج�تحلیل�عاملی�نشان�داد�که�تمام�گویه�نظران�صاحب

بنابراین�؛�دن�معیار�استوبهست�که�نشان�از�مناسب��4/0داراي�بار�عاملی�بیشتر�از�اي��مداخله

بـه���یدگیو�عـدم�رسـ���یاسـ�یدر�نظـام�س��یشـی�اند�مصلحت.�ندشدحذف�ن�ها�یهگوکدام�از��هیچ

دانش،�توسـل��سازي��با�مخالفان�تجاري�يعلمی�و�برخورد�جد�هیئت�و�اعضاءتخلفات�مدیران�

در�امـور���يحسن�دلسوز�يجاه�ت،�بیحفظ�مقام�و�موقع�يبرا�یاسیهاي�س�به�رفتارها�و�تاکتیک

در��يدر�نظـام�ادار��یاسیهاي�اطالعاتی�به�دلیل�وجود�انحصارت�س�گیري�رانت�موزشی،�شکلآ

�يبـرا��یاسـ�یدانشجویان�در�اداره�امور�و�نبود�عزم�س�یت�واقعکالن�و�خرد،�نبود�مشارکسطح�

رسـانی�شـفاف،�عـدم�اعتمـاد�صـنعت�بـه��������و�مبارزه�با�فساد�و�اطـالع��یهاي�اطالعات�رفع�رانت

هاي�مؤثر�بـر�راهبردهـاي�پذیرنـدگی�برنـد������جمله�نارسایی�از�ها�پروژه�دانشجویان�در�واگذاري

��.باشند�فرین�میآدانشگاه�کار

راهبردها�یکی�دیگر�از�ابعادي�است�که�از�نظر�صاحب�نظران�در�راسـتاي�اجـراي���

ند�قرار�گرفت�تأکیدآموزش�عالی�مورد�بر�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�در�نظام��مؤثر

،�ایجـاد�حلقـه�ارتبـاطی،����کارآفرینانـه��ياسـتراتژ�ولـه�تـدوین���که�مشـتمل�بـر�شـش�مق���

بـا�نتـایج����هـا��یژگیواین�.�بود�توانمندسازي،�کارآفرینانه،�برندسازي�و�سرمایه�اجتماعی

نعمتی�و�همکـاران��،�)1399(وهمکاران�،�صفاري�)1399(همکاران��تحقیق�طباطبایی�و

همکـاران��،�دوآرت�و�)2019(�وهمکـاران��يلومبـارد�،�)2020(زولو�و�همکـاران��،�)1399(

،�دنیس�)2016(،�دروري�وهمکاران�)2016(،�سونگ،�)2017(همکاران�،�کولی�و�)2018(

ــاران� ــمن�و�)2016(و�همک ــاران�،�کریس ــدریش�)2015(همک ــل�،�دي�)2015(،�ه آنج

هاي�راهبردها�در�اختیار�صـاحب�نظـران�قـرار�����وقتی�که�مؤلفه.�،�همخوانی�دارد)2014(

راهبردها�داراي�بار��يها�مؤلفههاي��لی�نشان�داد�که�تمام�گویهداده�شد�نتایج�تحلیل�عام

هیچ�کدام�از��بنابراین.�معیار�استبودن�هست�که�نشان�از�مناسب��4/0عاملی�بیشتر�از�

هـا�بـه����جهانی�شدن�و�تغییرات�ناشی�از�آن�باعث�الـزام�سـازمان��.�ندشدحذف�نها��گویه

هـا،�منـابع�و����ی�بر�شناخت�فرصـت�کارآفرینی�مبتن�ياستراتژنوآوري�و�کارآفرینی�شده،�

ها�تحت��از�همه�چگونگی�انجام�کارهاي�صحیح�و�چگونگی�اجراي�صحیح�روش�تر�مهم

شود�و�از�طریق�توجه�به�ابعـاد�نـوآور�بـودن�و�����مدیریت�ریسک�پذیر�و�نوآور�تدوین�می

��.شوند�ریسک�پذیري�و�ابتکار�عمل�محقق�می
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در�نظام�آموزش�عالی��ینکارآفر�دانشگاهپیامدهاي�حاصل�از�اجراي�پذیرندگی�برند�

در�این��يا�مداخلهو��اي�ینهزمیکی�دیگر�از�ابعادي�بود�که�در�صورت�فراهم�شدن�شرایط�

�کـرد��ینیبپیش��توان�ینمرا�همواره��یامدهاپالبته�همه�.�قرار�گرفتند�تأکیدپژوهش�مور�

زمـانی���در�رود�یمـ�از�زمان�پیامد�بـه�شـمار����يا�برههاما�این�امکان�وجود�دارد�آنچه�در�

در�پذیرندگی�برند�دانشگاه�کارآفرین�در�نظام��مؤثردیگر�به�بخشی�از�شرایط�و�عوامل�

،�دستیابی�دانش�يسازتجاري�هاي��مؤلفه�شامل�ها�مؤلفهاین��.آموزش�عالی�تبدیل�شود

که�بودند��به�قطب�علمی،�خلق�ارزش،�مهارت�آفرینی،�انعطاف�پذیري�و�تعالی�سازمانی

،�دیاز�کاسـرو��)2018(همکارانش�،�راتن�و�)1399(همکاران��ونتایج�تحقیق�اسفندیاري�

،�)2015(،�مــارتینو�و�همکــاران�)2015(همکــاران�،�ســیگل�و�)2015(گورنــو�،�)2017(

�نظران�صاحبدر�اختیار�نامه��پرسشمزبور�به�صورت�هاي��وقتی�که�گویه.�همخوانی�دارد

اي�بار�عـاملی�بیشـتر�از���دار�ها�یهگوقرار�گرفت�نتیجه�تحلیل�عاملی�نشان�داد�که�کلیه�

�هـاي��یـه�گواین�هـیچ�کـدام�از���بنـابر�؛�بودن�معیار�استهست�که�نشان�از�مناسب��4/0

ابالغی�مقام�معظم�رهبري�در�حوزه�علم�و�هاي��بر�اساس�سیاست.�ندشدپیامدها�حذف�ن

فناوري�جایگاه�جهانی�کشور�در�علم�و�فناوري�باید�ارتقا�یابد�و�جمهـوري�اسـالمی�بـا����

بـراي��.�می�به�قطب�علمی�و�فناوري�در�جهـان�اسـالم�تبـدیل�شـود����کسب�مرجعیت�عل

سمت�کارآفرینی�شدن�و�شناساندن�خود�ه�بها��دانشگاه�باید�ها�یابی�به�این�سیاست�دست

�مرجعیـت�حرکت�نمایند�تا�ضمن�جذب�نفرات�کیفـی،�زمینـه���)�تصویر�سازي(جامعه�به�

خـوبی�در�حـوزه����هاي�گام�ینظامهاي��در�این�میان�دانشگاه.�علمی�خود�را�فراهم�نمایند

ارتـش�جمهـوري����و�زمینـی��نیـروي�هـوایی��یروي�دریایی،�ن.�اند�تخصصی�خود�برداشته

نـواع���ناوشکن،�زیردریایی،اسالمی�در�خصوص�ساخت�انواع� �و�هـا��و�تانـک��یماهـا�هواپا

بـه���در�حوزه�صنعت�هوا�و�فضـا��همچنین�مراکز�دانشگاهی�و�پژوهشی�وابسته�به�سپاه

�.ولی�هنوز�فاصله�زیادي�در�این�زمینه�وجـود�دارد��روند�یمت�علمی�پیش�یسمت�مرجع

براي�کم�کردن�فاصله�خود�بـا�دانشـگاه�کـارآفرین�بایـد������نیروهاي�مسلح�يها�دانشگاه

علـم�و�فنـاوري�و����يهـا��پـارك�نسبت�به�تغییر�ساختار�دانشـگاه�و�تشـکیل�انکوبـاتور،����

کـارآفرینی�در��و�ایجـاد�فرهنـگ����هـا��یـدگاه�دتغییـر���براي�یرسازيتصوهمچنین�انجام�

و�مراکـز���هـا��کـارگروه�بایـد�نسـبت�بـه�تشـکیل������ها�دانشگاهاین�.�دانشگاه�اقدام�نمایند

نیازسنجی�عملیاتی�نیروهاي�مسلح�اقدام�نماینـد�تـا�بـا�شـناخت�ایـن�������برايتحقیقاتی،�

حرکت�نمایند�که�بـا�الهـام����راستاکارآفرینانه�را�تعریف�و�در�این��هاي�ياستراتژنیازها،�

بـه�عنـوان�خطـوط�����تواند�یماین�الگو�.�توان�به�مهم�دست�یافت�می�الگوگرفتن�از�این�

هاي�نیروهاي�مسلح��در�افزایش�پذیرندگی�برند�دانشگاه�گذاري�سیاست�برايراهنمایی�
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وابسـتگی���ها�دولتبه��در�بیشتر�مواردها��از�آنجایی�که�دانشگاه.�عمل�نماید)�کارآفرین(

و��گیرنــدگان�یمتصــمکنــد�کــه��د�مــیمــا�اصــول�راهبــردي�را�ایجــا�هــاي�یافتــهدارنــد�

هاي�کارآفرینی�و�پذیرندگی��حمایت�از�استراتژي�راستايگذاران�از�این�الگو،�در��سیاست

و�مراکـز�آموزشـی����هـا��دانشـگاه�عـالوه�فرمانـدهان����بـه�.�استفاده�نمایند�ها�دانشگاهبرند�

در��بعد�از�ارزیابی�سازمان�خود�و�تشخیص�نقاط�ضعف�و�قوت�توانند�یمنیروهاي�مسلح�

متغیرهـاي���و�اسـتفاده�بیشـتري�از���تأکیـد�موجـود�در�آن،��هـاي���کنار�تهدیدها�و�فرصت

نیروهـاي�مسـلح����يها�دانشگاهراهبردي��هاي�یاستسمختلف�این�الگو�در�تصمیمات�و�

��.داشته�باشند

منظـور�ارتقـاي����را�بـه��در�این�راستا�با�توجه�به�نتایج�احصاء�شده،�تعـدادي�از�پیشـنهادها��

��؛شود�نشگاه�کارآفرین�ارائه�میپذیرندگی�برند�دا

��.تشکیل�دانشگاه�کارآفرین�برايافزاري��افزاري�و�نرم�ارتقاي�تجهیزات�سخت�-1

��و�ایجاد�زبانها��کاهش�چالش�برايارتباطی�گسترده�با�صنعت��يها�شبکهایجاد��-2

�.تعامل�بین�محققین�دانشگاهی�و�مدیران�کسب�و�کار

�.یق�تصویرسازي�و�افزایش�سهم�بازارترویج�فرهنگ�سازمانی�کارآفرینی�از�طر�-3

�.جذب�افراد�با�کیفیت�برايدانشگاه�از�طریق�برندسازي��یزسازيمتما�-4

و�نیازهـاي���طـور�عـام��شناسـایی�نیازهـاي�جامعـه�بـه������برايانجام�تحقیقات�بازاریابی��-5

�.نیروهاي�مسلح�به�طور�خاص

��.ها�بندي�دانشگاه�ز�در�رتبهایجاد�و�توسعه�انکوباتور�پایدار�در�دانشگاه�به�عنوان�امتیا�-6

��.تحقیقاتی�يها�سازمانبین�مراکز�رشد�با�اي��توسعه�ارتباط�شبکه�-7

��.ها�هاي�تحقیقاتی�و�کاربردي�در�دانشگاه�هحمایت�از�پروژ�-8

��.براي�ایجاد�دانشگاه�کارآفرین�يبسترسازتدوین�برنامه�درسی�کارآفرینی�در�دانشگاه�با�هدف��-�9

��.پیشرفته�يآور�فنکسب�وکارها�با��اندازي�راهبه�منظور�ها��تشویق�خالقیت�ونوآوري�-10

ایجــاد�ســاختارهاي�مناســب�و�طراحــی�راهبردهــاي�ثمــر�بخــش�بــراي�شناســایی��-11

��.پیشرفته�يآور�فن�يها�فرصتبرداري�از��وبهره

نبـود�اعتمـاد�صـنعت�بـه������،عدم�اعتقاد�مسئوالن�به�پذیرنـدگی�برنـد�در�حـوزه�آمـوزش����

بـه���پژوهشهاي��از�محدودیتعلوم�دریایی�امام�خمینی�اساتید�دانشگاه�استفاده�از�،�ها�دانشگاه

�الزامـات�و�هاي�آتی�خود�به�مطالعـه���شود�در�پژوهش�به�پژوهشگران�پیشنهاد�می�.رود�شمار�می

��.بپردازند�کارآفرین�در�نظام�آموزش�عالیهاي��موانع�پذیرندگی�برند�دانشگاه
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�منابع �

انتخـاب�برنـد�در����یابیـ��ارزش�يسـاز��مـدل��.)1399(�.مجید�،فتاحیو��،�نیلوفرایمان�خانمصطفی؛�اسفندیاري،�

�.747-3�،727شماره��،12،�دوره�یبازرگان�تیریمدفصلنامه��،يدارکصنعت�بان

فصـلنامه�مـدیریت����.اارائه�مدل�ارتقا�تصویر�برند�ناجـ�).�1398(.�خوزانی،�فاطمهو��نوذر�،صارمی؛�براري،�محسن

��.240-1�،187شماره��،6دوره��،برند

کنفـرانس�ملـی���در�توسعه�کـارآفرینی،���ها�دانشگاهبررسی�نقش�).�1391(�.فرشاد�مه�نگار،فاطمه�و�کاري�فر،�پی

��.65-53ص��تهران،�دانشگاه�مازندران،�،کارآفرینی�و�پایگاه�دانش�مدیریت�کسب�و�کار

ژه�برنـد�و��یـ�ونانـه�بـر�ارزش���یارآفرک�یابیـ�ر�بازاریتأث�.)1399(�.محمد�حسانی،رحیمی،�امیر�و�امرجان؛�ي،�صفار

��.2شماره��،13دوره��،فصلنامه�توسعه�کارآفرینی�.انیمشتر�يوفادار

تأثیر�سرمایه�فکري�بر�کارآفرینی�استراتژیک�).�1399(�.احمد�،کاربخش،�یوسف�و�کیلی؛�ویسلطانعل�شهریاري،

اره�سال�سوم،�شـم��،دفاعیهاي��فصلنامه�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�،افزار�هاي�تولیدکننده�نرم�در�شرکت

8�،105-124.��

طراحـی�الگـوي�پـرورش����.�)1399(�.سـعید��،و�غیـاثی�،�حمیـد��رحیمیـان�عبـاس؛���پور،�عباس،�فاطمه؛�طباطبایی

سـال���،دفـاعی�هاي��فصلنامه�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�،هاي�دولتی�شهر�تهران�کارآفرینان�در�دانشگاه
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