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 چکیده 

ی دانشگگگاه توسگگ ه جهتیک چارچوب  تدوین دانشگگگاهی، یظرفیت کارآفرینانه ، واکاویاین پژوهشهدف  هدف:

 باشد.می کارآفرین

بوده و نمونه موردی پژوهش، روش تحقیق، توصگیفی اکتشگافی از نوش شگناسایی مقووه و حراحی مدل ارزیابی  روش:

ها روش گروه کانونی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده بودند که به نفر از متخصگصگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی 65

و تدوین  دوفی حراحی با تکنیکپرسگشگنامه محقق ساهته اب اد و مفاهیم مراکز ت لیم و تربیت کارآفرین بود که نیز، 

 افزار تاپسیس استفاده شد.بندی با استفاده از نرمها از تحلیل محتوا و آزمون رتبهوتحلیل دادهجهت تجزیهگردید. 

حاکمیت و  :های دانشگگگگاه کارآفرین، به ترتیا شگگگاملظرفیتنتایج پژوهش نشگگگان داد که اب اد و مفاهیم  :هایافته

رهبری؛ سگگرمایه انسگگانی کارآفرین؛ سگگرمایه ماوی؛ سگگرمایه فکری کارآفرینانه؛ سگگرمایه فنی؛ بازتاب پایری؛ سگگاهتار 

 باشند.می، بینابینی یهاپایری؛ رشتهسازمانی؛ فرهنگ کارآفرینانه؛ استراتژی؛ توس ه محوری؛ رقابت

 

 

 

 برنامه استراتژیک. رفیت کارآفرینی،کارآفرینی، اب اد دانشگاه کارآف ها:کلیدواژه
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 مقدمه

 تیبر اهم و کنندیم و گفتگو آن بحثباره در ،که بسگگیاری از محققان اسگگت جیرا یاواژه ینیکارآفر

از  یکی عنوانبه ینیامروزه کارآفر. ددارندیتأک یتوسگگگ ه فرد زیجام ه و ن ،کشگگگور یبرا ینیکارآفر

در مواجهه با  یریپارقابت تیو تقو هاکشگگگور یرشگگگد اقتصگگگاد یتوسگگگ ه برا یراهبردها نیبهتر

 Meyer  andSelvarajah  ,(Keat.(2011ودشگگگیم سگگگتهینگر یسگگگازیجهان ندهیفزا یهگاشیگرا

 نوآوری و هالقیت ایجاد اصگگلی عامل و اقتصگگادی توسگگ ه حرکت موتور ،کشگگور یک در نانیکارآفر

 هایبرنامه کاربرد ضگگگرورت روزافزون افزایش با. (Rezaei and Naderi ,Ojaghi 2017) هسگگگتند

 ازپیشبیش دانشگاه در کارآفرینی آموزش ساهتن قانونمند و اهمیت اصووی ،هادر دانشگاه کارآفرینی

 Keshti Arai and, Yar Mohammadian (Rafiei.), 2019.( است شدهمطرح

ط ثباتی در شراینویسد: با افزایش بیمی "ضرورت کارآفرینی"در کتاب  2162، در سال 6جی باهه    

بوده و  اهمیتباو نوظهور بسگگیار  توسگگ ه حال درکشگگورهای کارآفرینی برای  ،اقتصگگادی -اجتماعی 

فقط با  هچراک ،پایر باشدانداز استراتژی آینده این کشورها باید مبتنی بر مفهوم اقتصاد ان طافچشگم

و هدفمند باعث  موقعبهنوآوری  درواقع بود.های ب د امیدوار بگه آینگده نسگگگل تواناین مفگاهیم می

 (.2015,2OECDشگگود )رشگگد اقتصگگادی و کمک به حل مشگگکالت اجتماعی می ،وریافزایش بهره

یک پیشران اصلی برای توس ه و نوآوری  عنوانبهدانشگاه کارآفرین در حال حاضر توسط کارشناسان 

 بینیپیشغیرقابلیگک پاسگگگا مناسگگگا برای موفقیت در بازارهای بسگگگیار آشگگگفته و  عنوانبگهو 

  .(Müller  ,2016است ) شدهشناهته

هفده سگگلال   Wright andKlofsten. Fayolle, Guerrero, Mian, Urbano )2019) ،در این زمینه

نحوه سازگاری و پاسا  ،هاآن. از میان شمارندبرمیها مسگالل اسگتراتژیک دانشگاه عنوانبهکلیدی را 

اقتصگگادی و نیز چگونگی شگگیوه  -های جدید اجتماعیهای کارآفرین به چاوشاسگگتراتژیک دانشگگگاه

 ,Gibb, Haskins. اندشدهم رفیترین سلاالت کلیدی عنوانبه ،این استراتژی تأثیراتارزیابی نتایج و 

)2012( Robertson andannon H که چگونگی  اندکردهای را حرح گانههای اسگتراتژیک بیستچاوش

کشگ  و توسگ ه ظرفیت کارآفرینی دانشگاه و چگونگی اثر بازبینی آن در دستیابی به اهداف دانشگاه 

 ایجاد ) Daraei andSalamzadeh ,(2011 .شگگگمارندهای اسگگگتراتژیک برمیرا جزو برترین چگاوش

. داندناپایر میرا ضگگگرورتی اجتنابکارآفرین  هایدانشگگگگاه هلق قیاز حر نوآورانه هگایف گاویگت

2013)( Etzkowitz  کند.یاد می "انقالب آکادمیک"هم از کارآفرینی تحت عنوانHamidiMotlagh,  

2018) ( Isaaiand  Maleki, Babaeeاوتحصگگگیالن علوم و فگگار  نظر ازایران  کگگهکننگگد گزارش می

رشدها را در جهان  ترینسریعنشگریات علمی یکی از  نظر ازمهندسگی جز  پنج کشگور برتر جهان و 

پارادوکس عجیبی اسگگت که نیازمند  ،اما عملکرد ضگگ ی  در نوآوری و تووید اقتصگگادی ،دارا اسگگت
                                                           
1. Buheji 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Isaai%2C+Mohammad+Taghi
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maleki%2C+Ali
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Babaee%2C+Ali


 9911 611، زمستان چهارمسال هشتم، شمارة      فصلنامه تدریس پژوهی                                                          

 

 ینهزم دردهد که وضگگ یت ایران آمارهای جهانی از مراجع م تبر نشگگان می شگگناسگگی اسگگت.آسگگیا

بان جهانی گزارش دیده براسگگگا ملی و کارآفرینی دانشگگگگاهی جایگاه مناسگگگبی ندارد.  ینیکارآفر

 براسگگا . اسگگت 12کشگگور جهان  631در میان  6221رتبه کارآفرینی ایران در سگگال  ،6کارآفرینی

رتبه  2162در سال  وکارکساایران در هصوص سهووت  ،2هاومللی بازسازی و توس بانک بین گزارش

 اسگگت که در به ذکرالزم  را به هود اهتصگگاص داده اسگگت. 622رتبه  ،2162جهان و در سگگال  621

سال  ،(دانشگگگگگگگاه 2)2165سگگگال  ،دانشگاه( 6) 2161تگگگا  2162ایران در سگگگال  ،بندی تایمزرتبه

ایران با  ،2162( و در سال دانشگاه 62) 2162سال  ،(دانشگاه 63) 2161سال  ،دانشگگاه( 2) 2161

 نام با ، Guerrero(2015) .استکشگور بوده  21دانشگگاه برتر جهان از  6252دانشگگاه در جمع  22

 آرژانتین و ،ایران ،شگگیلی ،پرو ،ویتوانی ،اروگوله ،ازجمله توسگگ هدرحالبردن از بخشگگی از کشگگورهای 

های بر توسگگ ه ف اویت ملثرم تقدند که این کشگگورها به تحقیقات جدیدی در مورد عوامل  ،مکزیک

نیا های برتر ددانشگاهکارآفرینی دانشگاه و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر جوامع محلی نیاز دارند. 

ازی ستجاری ،محصول ،یفنّاور ،ی علماند که در عصر رقابت؛ توس هبا تجربیات موفق هود نشان داده

 and lSiege Al ; 2015, Wright)شگگوداز حریق کارآفرینی ممکن و میسگگر می ،و موفقیت در بازار

2014, harthy). ای به نقطه ،هانیز م تقگدنگد کگه با توجه به نقش و اهداف در حال ترییر دانشگگگگاه

 ناپایراست. محققان بسیاریایم که کارآفرینی دانشگاهی ضرورتی اجتنابرسیده

  etc al andGuerrero Erik (2013), Hannon  andAcs, Audretsch, Lehmann (2013)  ازجمله 

 شدهت ری  وپرورشآموزش عنوانبهها در جهان م تقدند که گرچه ف اویت محوری دانشگگاه (2015)

ها برای انطباق با شگگرایط هارجی و مشگگروعیت بخشگگیدن به نقش هود در اما اهیراً دانشگگگاه ،اسگگت

 ها به ناماند تا به نوش جدیدی از دانشگگگاهتحوالتی درونی را ایجاد کرده ،جانبهو توسگگ ه همهاقتصگگاد 

 . Gomezm, 2016)( شونده کارآفرین تبدیل دانشگا

 سایر افزایش این با زمان هم اما ،است شده برابر چندین کشور دانشگجویان ت داد اهیر دهة دو حی    

 جم یت با هماهنگ رشگگد از پژوهشگگی و آموزشگگی امکانات و علمی هیأت ازجمله عاوی آموزش عوامل

 محصول که یآموهتگاندانش که دهندمی نشان آمدهعملبه هایبررسی .اندنبوده مندبهره دانشجویی

 هایفرصت ایجاد یجابه و هستند الزم هایتوانمندی فاقد ،آیندمی شمار به کشور عاوی آموزش نظام

 Ojaghi and etc) هستند ،شدن استخدام دنبال به هود ملی توس ه در مشارکت و کارآفرینی و شرلی

al., 2017.). 

با توجه به ها موجود اسگگت و که در ظرفیت کارآفرینانه دانشگگگاه یهالل به هاحراسگگا  و  نیا رب    

مطاو ات محدود در حوزه  زیاست و ن یدر هر چهارچوب آموزشگ یدیکل یکه ب داهمیت کارآفرینی 

                                                           
1. GEWR 

2.IBRD 

https://www.researchgate.net/profile/Donald_Siegel
https://www.researchgate.net/profile/Donald_Siegel
https://www.researchgate.net/profile/Mike_Wright7
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اب اد و  بندیرتبه و ینیکارآفر ظرفیت یابیبا هدف ارز یپژوهشضرورت  ،در کشورظرفیت کارآفرینی 

 گردد.نمایان می ی دانشگاه با استفاده از روش تاپسیسمفاهیم ظرفیت کارآفرینانه

 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 ،های دانشگاهینسل ،تاکنوناراله شد  Cantillon 1731)(از مفهوم کارآفرینی که نخستین بار توسط 

. دانسگگرنهادهحوالنی و چاوشگگی را برای ظهور پشگگت  نسگگبتاً ،مسگگیری پرشگگتاب ،یکی پس از دیگری

اما دیری  ،دانستندها آموزش و متخصص پروری را مأموریت اصلی هود مینخسگتین نسگل دانشگگاه

نپایید که مأموریت پژوهش و تحقیق )محقق پروری( نیز بر آن افزوده گشگگگت. امروزه نسگگگل سگگگوم 

 ،د با رویکردی هگلیستینپژوهش و کارآفرینی هسگت ،های آموزشها که ترکیبی از مأموریتدانشگگاه

 ،ملی ،ایهای نسگگگل چهارم )عامل توسگگگ ه منطقهدر حال واگااری نقش و جایگاه هود به دانشگگگگاه

 andSalamzadeh ) دانشگگاه اوکترونیک( هستند. ،)ورود به محیط آنالین پنجماومللی( و نسگل بین

2011 ,Daraei )ایجاد درحد اغلا داهلی، هایدانشگگگگاه سگگگازیتجاری هایکه ف اویت ندم تقد 

 .دهندنمی اراله وکاربازار کسگگا به چندانی هروجی که اسگگت شگگده محدود فناوری و علم هایپارک

2012)( Ghorbani Moayed مدر   تیدر دانشگگگاه ترب نیدانشگگگاه کارآفر یهایژگیو یدر بررسگگ

ت امل مسگگگتمر با  نانه،یکارآفر یسگگگازمانفرهنگ ازجمله نیدانشگگگگاه کارآفر یهایژگیو که افتیدر

 قرار دارد، یمطلوب تیدر وض  ،یو منابع انسان یمنابع انسان یانداز مشگترک، راهبردهاچشگم ط،یمح

در ، 2111مقتدری و مرزبان در سال  دارد. ینامناسب تیوض  ،یو استقالل ماو نانهیاما ساهتار کارآفر

کمتر از  ،در دانشگاه ینیکارآفر موردنظرکه اب اد  افتندیدانشگگاه اصگفهان در ینیمرکز کارآفر یابیارز

 ریتأث یبه بررس یامقاوهدر   Arabiounand  Marzban, Moghimi )2010) سطح متوسط بوده است.

در  نانهیکه جو کارآفر افتندیدانشگگگاه تهران پرداهتند و در رانیمد نانهیبر رفتار کارآفر ینیجو کارآفر

 دارد. ینامناسب تیوض  ،دانشگاه تهران

در دانشگاه تهران  نانهیکارآفر یسازمانفرهنگ تیوض  یبه بررس et al  anatiGH)2010(وهشیژپدر  

ه ب د کار از د یارزشمند و یو سگرگرم حیکه تنها دو ب د تفر افتندیدسگت  جهینت نیپرداهتند و به ا

 ،تشامل جسار نانهیکارآفر یسازمانفرهنگاب اد  ریاما سا ،قرار دارند یمطلوب تیدر وض  یموردبررسگ

 ،یمسگگگاعکیتشگگگرو  یهمکار ،ارتباط باز ،یریهطرپا ،جسگگگورانه ینگرندهیآ ،تحمل انحراف هالق

) al and etGuerrero,. . نامطلوب دارند یتیوض  ،مخاو  ینظرها دنیو تحمل شگن شگگامیپ ینوآور

روابط متقابل عوامل  یانجام دادند و به بررس «نیتوسگ ه دانشگاه کارآفر»با عنوان ی پژوهشگ ،(2010

مانند  یعوامل رسگگگم لی)از قب یطی( و عوامل مح...و یکیزیف ،یماو ،ی)از قبیل منابع انسگگگان یدرون

 یاهدانشگاهمحققان نشان دادند که همه  نیو...( پرداهتند. ا نانهیکارآفر یسگازمان و ساهتار حکمران

تمرکز دارند و به  زمانهم حوربه ،نانهیکارآفر یهاتیمأمورو  قیتحق ،بر انجام آموزش ،موردمطگاو گه

 فرهنگ یارتقا ،مربوط به انتقال دانش یهاتیف اوارزش را  نیشگگگتریب نی. همچنکنندیمآن توجه 
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  Naderi andJamshidian, Rahimi  .داشتند اریدر اهت یامنطقهو مشگارکت در توسگ ه  ینیکارآفر

2011)(Sharif, تیکه وضگگ  افتندیدر رانیا یدر آموزش عاو ینیآموزش کارآفر تیوضگگ  لیدر تحل 

سازمان همکاری گزارش در  قرار دارد. یمطلوب تیدر وض  ،موردمطاو هدر دانشگاه  ینیآموزش کارآفر

 "دانشگاه کارآفرین"ت ریفی جامع در ادبیات  آمده است که؛ جستجو برای یافتن و توسگ ه اقتصادی،

گونه اجماش و یا ت ری  یکنواهتی از آن دهد که هیچهای مختل  نشگگگان میدر میگان ملل و فرهنگ

ندارد. واق یت امر این اسگت که اساساً؛ هیچ مدل واحد یا بهترین نوش دانشگاه کارآفرینی وجود  وجود

 (. Daraei andSalamzadeh, (2011 ندارد

 شگگوددانش هم تووید و هم اسگگتفاده می ،دانشگگگاه کارآفرین پدیده جدیدی اسگگت که در آن        

این دانشگگگگاه پیشگگگران اصگگگلی توسگگگ ه و نوآوری و عامل موفقیت در بازارهای  (.2163 ، )اتزکویتز

انقالبی  منزوهبههای کارآفرین دانشگگگگاه (.(Hannon, 2013گردد محسگگگوب می بینیپیشغیرقگابل

   ( و کاتاویزور باوقوه گسگگترش رشگگد اقتصگگادی و حفت رقابت جهانی2163 ، آکادمیک )اتزکویتز

 )2018, McAdam andMiller  2012,, Urbano andGuerrero ( رشگگد  ،ایو موتور توسگگ ه منطقه

ظرفیت  .) Visser andKruss 2016), ( ,Penker andPeer ,(2017استاقتصادی و ترییرات اجتماعی 

های باوقوه جدید اسگگت. سگگازمان با ظرفیت کارآفرینی باال برداری از فرصگگتکارآفرینی به م نای بهره

 تیظرف (.,Nowak (2014 دارد های اقتصگگگادی کمتری تشگگگخیص اشگگگتباه و زیانهزینه احتمال 

سازمان را  ،دهد و این وضگگ یتهای متفاوتی قرار میکارآفرینی همواره سگازمان را در م ر  دیدگاه

 ،افزاهمرابطه ) .(Nowak, 2014 کندعملیات داهلی هود را بازنگری  اثربخشگگگیکنگد تگا مجبور می

های موجود در آن منجر ت املی سازنده است که به افزایش اثربخشی کل مجموعه و پر کردن شکاف

بخشگگگد و ظرفیگت بگاوقوه هر یگک از عوامگل را در ارتبگاط با یکدیگر ارتقا می ،افزاییهم شگگگود.می

 . )(Alwani, 2011نماید اجزا ایجاد می تکتکای دارای توانمندی بیشتر از جمع مجموعه

اغلا پراکنده و در  ،گیری آنچارچوب و اندازه ،نتایج تحقیقات در مورد مفهوم دانشگگگاه کارآفرین    

 Daraei andSalamzadeh  andUrbano, 2012  andGuerrero) اندمانده باقیمراحگل اوویه هود 

Salamzadeh, 2011 andSooreh, Salamzadeh, Safarzadeh,H  and2011 )  گار از بنابراین برای

اراله یک دیدگاه جامع برای ایجاد چارچوبی سگگیسگگتماتیک برای دانشگگگاه کارآفرینی  ،این عدم توافق

آوری ی پژوهشگگی هود را با جمعپژوهش بر آن اسگگت تا زمینه نیا .)(Zhou, 2008 ضگگرورت دارد

 ،در هصگگوص شگگناسگگایی اب اد ومللیابین هایکوشگگش یژهوبه ،های تحقیقات هارجی و داهلییافته

ملی کارآفرینی در  یشگگگورا ها گسگگگترش دهد.های ظرفیت کارآفرینی دانشگگگگاهمفاهیم و شگگگاهص

های کارآفرینی در ملسگگسگگات حمایت و توسگگ ه ظرفیت هدف با ،(2004)انگلسگگتان وپرورشآموزش

 1 شگگگامل نماید کهاجرا می را"اومللیبرنامه ت لیم کارآفرینی بین " ای تحت عنوانبرنامه ،آموزشگگگی

ها و مهارت ،کارآفرینی؛ ذهنیت کارآفرینی؛ رفتارهای کارآفرینی های آموزشچاوش ازجملگه مگاژول

های کارآفرینی؛ و توس ه ؛ حراحی سازمانگااریسرمایهها؛ تشگخیص فرصگت و توس ه جدید ویژگی
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همچنین برنامه دیگری تحت عنوان  2161در سال  این مرکز. استهای آموزش کارآفرینی استراتژی

به اجرا  ،رهبران آینده دانشگگگاهی سگگازیتوانمند باهدف "6های کارآفرینیرهبران دانشگگگاه برنامه "

مربی کارآفرینی و دسترسی به تجربه جهانی؛  عنوانبهگااشگته اسگت که شگامل توسگ ه سریع هود 

آموزش کارآفرینی؛ کشگگگ  رویکردهای جدید و ابتکاری  نهیزم درهای رهبری هود افزایش توانگایی

برای آموزش کگارآفرینی ملثر؛ ارتقا  دانش و درک هود از فرایند آموزش کارآفرینی؛ و افزایش درک 

سال  درسگازمان همکاری و توسگ ه اقتصگادی  .اسگتگااری هود از ایجاد و مدیریت فرایند سگرمایه

 یابیهودارز باهدف "های کارآفرینچارچوب هدایت دانشگگگگاه "ای تحت عنوان نیز در برنامه 2162

ا؛ هافراد و انگیزه ،رهبری و حاکمیت؛ ظرفیت سازمانیشامل  هفت منطقه یا ب د براسگا ها دانشگگاه

روابط تجاری و هارجی برای -های کارآفرینان؛ دانشگاه توسگ ه کارآفرینی در آموزش و یادگیری؛ راه

دانشگاه کارآفرینی  یرتأثگیری اومللی؛ و اندازهبین نهاد یک عنوانبهتبادل دانش؛ دانشگگاه کارآفرینی 

 . )Haskins and,Gibb Coyl, (2013ارزیابی را اراله نموده استهود یک ابزار

ی هاو دانشگاه وپرورشآموزش ،انگلستان وپرورشآموزشبا مشگارکت مرکز ملی کارآفرینی در         

 612ملوفه و  61را در  "بررسی ظرفیت کارآفرینی دانشگاهی"ای تحت عنوانپرسگشنامه ،انگلسگتان

مأموریت و اسگگتراتژی؛  ،اندازچشگگم ،از: مفاهیم اندعبارتاند که اب اد این پرسگگشگگنامه گویه سگگاهته

؛ اهرم مگاوی؛ ارزش عمومی و مشگگگارکگت ذینف ان؛ ایرشگگگتگهمیگانحکومگت؛ حراحی سگگگازمگان؛ 

 وهگراومللی کردن و آموزش کارآفرینی و شگگگرکت. این بین ،آموهتگگان؛ تبگادل دانش و تزریقدانش

انداز؛ مفهوم و چشگگم از اندعبارتکه  اندکردهتحقیقاتی سگگه ماژول را برای دانشگگگاه کارآفرین م رفی 

 هاآن در همین راستا اقدامات برای ترییر. -کاربرد مفهوم و بررسی عملکردهای هوب؛ و راه پیش رو 

 هودارزیابیبرای ایجاد یک چارچوب جامع " HEInnovate"ای تحت عنوان برنامه ،2161در سگگگال 

 ،های کارآفرینیمربوط به ف اویتهای تا با استفاده از هود اظهاری برای هر نوش ملسسه آموزش عاوی

 ،اروککساکارکنان و ارتباط با  ،رهبری ازجمله ،ماهیت کارآفرینی و نوآوری محیط آموزش عاوی هود

دهد: رهبری و پوشش می یابیهودارزبه ارزیابی از هود مبادرت نمایند. این برنامه هشت ب د را برای 

حمایت از  و یسازآمادهها؛ آموزش و یادگیری کارآفرینی؛ حکمرانی؛ ظرفیت سگازمانی: افراد و انگیزه

اومللی؛ کارآفرینان؛ مسگیر کارآفرینان؛ انتقال و قابلیت دیجیتال؛ تبادل دانش و همکاری؛ ملسسه بین

 ب د دیجیتال را ،سگازمان همکاری و توس ه اقتصادی  ،در جهت ارتقا  این برنامه. یرتأثگیری و اندازه

 برنامه قبلی افزوده است. یگانههفتنیز به اب اد 

 ی نی ،تحقیق این موضوش در مورد کرد اشگاره باید ،و پیشگینه پژوهش نظری ادبیات بر مروری از ب د

و  داهل در اندکی یهاپژوهش ،)کارآفرین دانشگاه (سوم نسل دانشگاه یا ،دانشگگاه ظرفیت کارآفرینی

                                                           
1. Leading theEntrepreneurialUniversity Programme(LEUP) 



 9911 656، زمستان چهارمسال هشتم، شمارة      فصلنامه تدریس پژوهی                                                          

 

اب اد و مفاهیم ظرفیت  که اسگگت نیاآید اصگگلی که پیش می سگگلالاسگگت و  شگگدهانجام کشگگور هارج

 شوند.چیستند و چگونه اوویت بندی می ی دانشگاهکارآفرینانه
 

 شناسی پژوهشروش

 ا براس ی وانتیجه توس ه کمی(؛ از منظر -)کیفیی متواویآمیخته ،روش براسگا تحقیق حاضگر   

 شده استفاده( Sandelowski, 2007)یافراترکمرحله کیفی از روش  در. است توصیفی–تبیینی هدف

 گردیده است یابیاعتبار روش اعتبارسنجی گروهی الوشه  براسا اسگت. مدل هروجی از فراترکیا 

یک تکن براسگگگا اب ادی از ظرفیت کارآفرینانه دانشگگگگاه که مورد تأیید هبرگان بودند  یتدرنهگاو 

ویکرد ر براسا . حراحی تحقیق حاضر اندقرارگرفتهبندی تاپسیس در بخش کمی پژوهش مورد رتبه

از حراحی تحقیق؛ انجام تحقیق و سگگاهت مدل  اندعبارت کنزی انجام پایرفته کهای مکمرحله پنج

 های روش فراترکیا از قرار ذیلگام ها؛ اعتبارسنجی کلی تحقیق؛ گزارش تحقیق.داده وتحلیلتجزیه

اب اد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانه دانشگگگاه  -. ااسگگت شگگدهحرحها پرسگگشاین  ،اند: در گام اولبوده

متون  ،گیرند؟ در گام دومها قرار میبندی از مفاهیم و مقووههر یک از اب اد در چه دسته -2؟ اندکدم

در گام سوم برای . اندقرارگرفته یموردبررسمند نظام حوربه ،های م تبر علمیعلمی موجود در پایگاه

ابزار ارزیابی کیفی "اعتمادی نیست از  هاآندر  شگدهارالههای هایی که به یافتهها و کتابمقاوهحاف 

بان به ز یموردبررسمنابع  تماماست که  به ذکر. الزم شداسگتفاده  "های ارزیابی حیاتیبرنامه مهارت

 ،فراوانی تکرار هر ب د و مفهوم درواقع. شددگااری ادبیات انجام انگلیسی بوده است. در گام چهارم کُ

گام پنجم که  در اسگگت. شگگدهگرفتهدر نظر  هاآنپشگگتوانه نظری  عنوانبه شگگدهیبررسگگدر بین آثار 

با ترکیا تمامی اب اد و شگگناسگگایی مفاهیم  ،رودگیری مدل پژوهش به شگگمار میمبنایی برای شگگکل

ب د ظرفیت کارآفرینانه  62 ،های این گامیافته ییجهدرنت. شدکدهای نهایی استخراج  ،اصلی و ثانویه

 .اندشدهاراله 6 دانشگاه شناسایی شدند که در قاوا مدل مفهومی در نمودار
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 های پژوهش حاضر(مدل مفهومی پژوهش براساس روش فراترکیب )منبع: یافته (:1)نمودار 

 

که در بخش پیشینه اومللی موجود های بینبرتری این مدل پیشگنهادی در مقایسگه با سگایر مدل    

 ،ها استترکیبی از تمام این مدل تنهانهشود که این مدل ناشی می ازآنجا ،شداشاره  هاآنپژوهش به 

مندی از مفهوم مدل پنج نیروی یک صگگن ت و با بهره عنوانبه نوین به دانشگگگاه یباًتقربلکه با نگاهی 

 است. شدهافزودهپایری نیز به این مدل ب د رقابت ،6رقابتی پورتر

 

 اعتبارسنجی مدل اولیه

در این است.  شدهاسگتفاده  Lawshe((1975سگازی گروهی مدل فن از هیاووبرای اعتبارسگنجی مدل 

ه یکی از س ،ت دادی از هبرگان و متخصصین انتخاب شدند تا در هصوص کلیات و اجزای مدل راستا

تواند باشد ووی ضروری نیست و مهم/ بسیار کاربردی است اسگت؛ می غیرکاربردی/ اهمیتبیگزینه؛ 

د هریک از موار برای ،(RVCمحتوایی )رتبه اعتبار  ،از فرمول زیر هسگپس با استفاد ،را انتخاب کنند

 جداگانه محاسبه شد. صورتبه

 
 

 
 

 
 جهت تأیید محتوای مدل قبولقابلحداقل نسبت اعتبار محتوایی (:1)جدول 

                                                           
1. porter 

2

)2(

N

Nne
CVR
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 RVCکمینه مقدار   ت داد کل اعضای پانل  RVCکمینه مقدار   کل اعضای پانلت داد 

5  22/1  63  51/1 
1  22/1  61  56/1 
1  22/1  65  12/1 

2  15/1  21  12/1 

2  12/1  25  31/1 

61  12/1  31  33/1 

66  52/1  35  36/1 
62  51/1  11  22/1 

 

بندی این . جمعشدندانتخابانونی کگروه  عنوانبهنفری از هبرگان  31یک گروه  ،در این تحقیق    

است.  شدهمحاسبه( CVR) و برای هر سگلال مقدار نسگبت اعتبار محتوا قرارگرفتهعمل  کمال ،گروه

 آمدهدستبه. نتایج هسگت 33/1ها از شگاهص کالزم برای نسگبت اعتبار محتوا برای هری حدنصگاب

 است.آورده شده  2جدول  مفهومی تحقیق در های مدلبرای نسبت اعتبار محتوایی مرتبط با سازه

 
 سازی گروهیمدل کنیکنتایج انجام ت(: 2)جدول 

 ابعاد ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه

 وضعیت تأیید نسبت اعتبار محتوا بعد )سازه(

11/1 حاکمیت و رهبری  تأیید 

1/1 های بینابینیرشته  تأیید 

1/1 پایریرقابت  تأیید 

11/1 یتوس ه محور  تأیید 

11/1 استراتژی )برنامه استراتژیک(  تأیید 

21/1 فرهنگ کارآفرینانه  تأیید 

1/1 ساهتار سازمانی  تأیید 

33/1 برنامه استراتژیک( یاثر سنج) یریبازتاب پا  تأیید 

53/1 سرمایه فنی  تأیید 

13/1 سرمایه فکری کارآفرینانه  تأیید 

21/1 سرمایه ماوی  تأیید 

53/1 سرمایه انسانی کارآفرین  تأیید 

 های پژوهش حاضرمنبع: یافته

برای  اسگگگت. قرارگرفتهاعتبار مدل پیشگگگنهادی اوویه مورد تأیید  ،با توجه به رتبه اعتبار محتوایی    

به این پرسش که: آیا میزان نقش هر یک از این اب اد در ایجاد و توس ه ظرفیت کارآفرینانه در  پاسا
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است.  شدهاستفاده یتک فاکتورها یکسان است؟ از روش آماری آناویز واریانس درون موردی دانشگاه

هگگای شگگگامگل جگدول آزمون کرویگت موهلی و مقگگادیر اپسگگگیلون برای آزمون ،هروجی این آزمون

ای از قرار ذیل مطرح اسگت. بدین ترتیا فرضیه یدرون موردتر و جدول آزمون اثرات کارانهافظهمح

 گشته است:

 ها یکسان است؟گانه در ایجاد و توس ه ظرفیت کارآفرینانه در دانشگاهفرضیه: نقش اب اد دوازده

 
 آزمون کرویت موخلی (:3)جدول 

 اثر درون موردی
آماره 

 موهلی

مقدار 

 دوکای

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریم نی

 اپسیلون

گرین 

 -هاو 

 جیسر

-هوین

 فلدت

حد 

 پایین

گانه اب اد دوازده

ظرفیت دانشگاه 

 کارآفرین

223/1 111/16 66 116./  111/1 115/1 511/1 

 

 جایبهتوانیم می ،(/.116داری=دار بودن آزمون کرویت موهلی )سگگگطح م نیبگا توجگه به م نی    

جیسر استفاده کنیم که هروجی  -از آزمون گرین هاو  مثالً ،ترکارانهمحافظهیک آزمون  از F آزمون

 است. شدهاراله 1آن در جدول 

 
 آزمون اثرات درون موردی (:4)جدول 

 داریسطح م نی Fآماره  میانگین مرب ات درجه آزادی مجموش مرب ات منبع

 /.116 212/22 612/5123 152/2 265/1365 جیسر -گرین هاو 

 

گانه در ایجاد و توسگگگ ه ( میزان تأثیر اب اد دوازده15/1داری )کمتر از بگا توجه به سگگگطح م نی    

از  بندی میزان تأثیر این اب ادم ناداری یکسگگان نیسگگت. برای رتبه حوربهظرفیت دانشگگگاه کارآفرین 

اسگگت که گزینه انتخابی باید  بناشگگدهاسگگت. این فن بر این مفهوم  شگگده اسگگتفاده TOPSIS تکنیک

 آلایدهل حمثبت )بهترین حاوت ممکن( و بیشترین فاصله را با راه آل دهیاحل ترین فاصله را با راهکم

 منفی )بدترین حاوت ممکن( داشته باشد.

 

 

 
 TOPSISبندی ابعاد ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه با تکنیک رتبه(:5)جدول 
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 iC رتبه
 فاصله با

 یمنفآل ایده 

 ایده آلفاصله با 

 مثبت

اب اد ظرفیت کارآفرینانه 

 دانشگاه

 یرهبرحاکمیت و  111616312/1  111311112/1 12222312/1 6
 سرمایه انسانی کارآفرین 11166522/1 111322221/1 132211551/1 2

 سرمایه ماوی 111622521/1 111316151/1 13112215/1 3

 سرمایه فکری کارآفرینانه 111622621/1 111221251/1 112161266/1 1

5 11125526/1 1112263/1 

 

 

111615212/1 
 

 دیجیتال() یفنسرمایه 

6 11232226/1 11136661/1 111612113/1 
 یاثر سنج) یریپابازتاب 

 برنامه استراتژیک(

 ساهتار سازمانی 111616256/1 11121232/1 13361222/1 7

 فرهنگ کارآفرینانه 111615212/1 111252562/1 112255311/1 2

 برنامه استراتژیک() یاستراتژ 11116322151/1 1116321121/1 25616612/1 2

 توس ه محوری 11116236121/1 11112112213/1 13115511613/1 61

 پایریرقابت 111212126113/1 1111621612166/1 122115121116/1 66

62 1111112262/1  11111613522/1  216112/1  بینابینی یهارشته 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

ی دانشگگگگاه با اسگگگتفاده از روش بندی اب اد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانهرتبهاین تحقیق بگا هگدف 

 که بری دانشگگگاه کارآفرینانه ظرفیت و مفاهیم اب اد ،در بخش کیفی پژوهشانجام شگگد.  تاپسگگیس

از حاکمیت و رهبری  :اندعبارت اندشگگگدهاسگگگتخراج )Sandelowski, (2007مبنای روش فراترکیا 

 ،جاب) ینکارآفرمدیریت اسگگتراتژیک(؛ سگگرمایه انسگگانی  ،ت هد اسگگتراتژیک ،)رهبری کارآفرینانه

 ،هدمات حمایتی(؛ سگگگرمایه فکری کارآفرینانه )دانش ،نگهداشگگگت(؛ سگگگرمایه ماوی )تنوش درآمدی

اثر پیامدها(؛  ،اثر اجرا) یریپاکاربرد(؛ بازتاب  ،توسگگ ه) یجیتالدپژوهش(؛ سگگرمایه فنی یا  ،آموزش

برون دانشگگگاهی(؛  ،محتوایی(؛ فرهنگ کارآفرینانه )درون دانشگگگاهی ،سگگاهتار سگگازمانی )شگگکلی

 ،ملی ،گیری اسگگتراتژیک(؛ توسگگ ه محوری )توسگگ ه محلیجهت ،ان طاف اسگگتراتژیک) یاسگگتراتژ

ینابینی های بتحلیل اسگگتراتژیک(؛ رشگگته ،یت اسگگتراتژیکپایری )موق اومللی(؛ رقابتای؛ بینمنطقه

 ای(.تجمیع یا چند رشته ،ایرشتهیانمتلفیق یا )

تکنیک  براسگگگا که  ی دانشگگگگاهکارآفرینانه ظرفیتهای و ملوفهاب اد  ،در بخش کمی پژوهش    

 از: اندعبارت به ترتیا اووویت و اهمیت اندآمدهدستبهبندی تاپسیس رتبه

 OECD ، LEED 2019)در مطاو ات اهمیگت حاکمیت و رهبری کارآفرینانه  :حگاکمیگت و رهبری

 ،دانشگاهی یباالردهمدیران  . بایسگته است تااسگت قرارگرفته تأکیدمورد  (EURECA 2011؛ 2017

؛ اجرای برنامه ینآفرتحولو  های گزینش سگگگبک رهبری کارآفرینانهت هد مدیریتی هود را در زمینه
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سیستم ارزشی مشوق کارآفرینی؛ ترویج چرهه نوآوری؛ حمایت از تفکرات  هلقاستراتژیک دانشگاه؛ 

 .یرندکارگبهدر دانشگاه را  هلق محیط کارآفرینانه پویاو واگرا در دانشگاه 

 ) و تحقیقات هاگزارشدر یکی از اب اد ظرفیت کارآفرینانه  عنوانبهسرمایه انسانی  :سگرمایه انسگانی

2017 ,OECD(،2019)  ,EC( , 2014) ,Garcia andAranha ( توجه به . اسگگت قرارگرفته دمورد تأیی

گااری تجربیات کارآفرینان ؛ به اشتراکعلمییئتهاعضا   ،کارکنان ،توس ه هودکارآمدی دانشجویان

مندی از مشارکت جم ی در اها سگازی؛ بهرهداهل و هارج از دانشگگاه؛ پشگتیبانی از زنجیره تجاری

ارآفرین در دانشگگگاه توصیه کو  پرداز یدهاتصگمیمات اسگتراتژیک و باالهره پرورش سگرمایه انسگانی 

 شود.می

 ) OECD (2017،EC(2019) ،Jiang  andRothaermel, Agung)ازجمله یقاتیتحق :سگگگرمایه ماوی

به متنوش سگگازی درآمدهای  توجه دانشگگگاه. هسگگتند ملید این یافته)Etzkowitz, (2013 و  (2007

و  هااسگگتارت؛ حمایت از ینانآفر یدهاهای فکری و پایدارسگگازی آن؛ حفاظت از دارایی اییهشگگهریرغ

؛ ایجاد و توسگگ ه تجارت یانبندانشهای شگگرکت ؛های علم و فناوریپارک ،مراکز رشگگد ،هاآفاسگگپین

روری ض ای درآمدزا برای کارآفرینانتجاری و اراله هدمات مشاورههای بینی فرصتپیش؛ اوکترونیکی

 است.

  Urbano  andGuerreroاست ظرفیت کارآفرینی یسنگ بنافرهنگ کارآفرینانه  :فرهنگ کارآفرینانه

(2014), (2012), Aranha and Garcia (2014), Canavesio and Martinez (2007). Etzkowitz 

(2013))Nowak   ؛ گسگگگترش فضگگگای رقابت های کارآفرینیارزشپایرش  مواردی از قبیلتوجه به

 هایتقویگگگت فضگگای چنگگد فرهنگگگی؛ سنجش مشروعیت ارزش؛ ؛ تحمل ابهامبرای نوآوریفکری 

 .سیار مهم استب دانشگاه از دیدگاه ذینف ان و حمایت از ابتکارات فرهنگی درون و برون دانشگاهی

 ستا تأکیدقرارگرفتهتوس ه برنامه استراتژیک در مطاو ات مت ددی مورد  تیاهم :برنامه اسگتراتژیک

OECD (2017) ،EC(2019) ،Dalmarco, Hulsink and  Gibb, Blois (2018), Bakoğlu (2014),

Blois  andDalmarco, Hulsink NCEE(2012),  Robertson (2012), andHaskins, Hannon 

(2018) 
گیری جهتهاو وضگگگوح پژوهانه پایری اسگگگتراتژیک کارآفرینانه؛ابترق پایری؛ان طافتوجگه بگه     

یار تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین بس منظوربهدر برنامه استراتژیک ارآفرینانه و فناورانه کاستراتژیک 

 مهم است.

  ,EC (2017)OECDRothaermel(2019)مطاو ات توسگگ ه محوری در ب د اهمیت  :محوریتوسگگ ه 

Jiang (2007), andAgung  García (2013) Urbano(2010), andGuerrero Guerrero Urbano 

Fayolle (2016), and etc al (2018), andMiller , )Garcia (2014 andEtzkowitz (2017), Aranha  
ای و ملی؛ انسگگگجام منطقه ،های کارآفرینی محلیسگگگیسگگگتمتوسگگگ ه اکواند. قرارگرفتهمورد اشگگگاره 

های ارتباحی مستمر با اومللی؛ برقراری شبکهو اقتصادی بین یپژوهشگ ،های آموزشگیگااریسگرمایه
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از  میزبانیو های اقتصادی و توویدی هارج از دانشگاه بنگاه ،هابانک ،گااران حقیقیسرمایه ،هاانجمن

 .کارآفرین دارد دانشگاه تحقق در اهمیت باالیی اومللیهای مهم بینشخصیت

Kiechel , Porter (1998) ازجمله در تحقیقات اندکی پایریرقابتب د رغم اهمیت علی :پایریرقابت

Gomezm (2016) پایری دانشگگگگاه مسگگگتلزم توجه به . ارتقا  توان رقابتبه آن توجه شگگگده اسگگگت

؛ اتتهدیدی دانشگگاه و رقبا و پاسا سریع به ها و تهدیدهافرصگت ،هاضگ   ،هاتوانایی وتحلیلیهتجز

 ؛بر نقش مشگگگتری بودن دانشگگگجویان تأکید؛ یک بازار رقابتی عنوانبهآموزش عاوی کشگگگور پایرش 

 سازی با شرکای جدید؛ انطباقالتالف استراتژیک؛ شبکهمرکز؛ ت ،تمایز ،های رهبری هزینهاسگتراتژی

دایت ه و اسگگتراتژی مزیت رقابتی ییهبن پا عنوانبهسگگاهتاری با شگگرکای شگگبکه؛ نیازهای ذینف ان 

ن مهم در تحقق ای هاییهتوصاز  برای کسا مزیت رقابتی دانشگاه دارای فرصت که ییدرجاذینف ان 

 .استب د 

 ,Aranha , Gomezm (2016)EC(2019), OECD (2017) در تحقیقات :سگگرمایه فکری کارآفرینانه

etc al(2017) andAcs Etzkowitz (2017), ,)Garcia (2014 and (2013), Ferreira  بگه اهمیت

هارجی؛  و مستلزم جاب سرریز دانش داهلی ،. تحقق این مهمسرمایه فکری توجه هاصی شده است

پژوهش و  ،دانش ایده آفرین؛ پشگگتیبانی متوازن از دانش یدهسگگازمانگسگگترش و  ،تووید ،تحریک

ای هرسمی برای کارآفرینان؛ ایجاد اکوسیستمبرابر یادگیری رسگمی و غیر یهاینوآوری؛ هلق فرصگت

سگگگازی؛ های نوین آموزش کارآفرینی در پرورش هوش تجاریها و فناوری؛ کاربرد روشیگانبندانش

 میتها به کارآفرینان؛ های پژوهشگگی؛ آموزش کار راههها و یافتهدسگگترسگگی کارآفرینان به آزمایشگگگاه

ی پژوهش هاییافتهانتقالتحقیقاتی تجاری؛ حمایت از تحقیقات کاربردی؛ حمایت از  ،آموزشی یسگاز

 .است Dand R روندهایحمایت از  و به بیرون

 ازجمله نهمین اووویت در مطاو ات بسگگگیاریبا کسگگگا رتبه ب گد سگگگرمایه فنی  :سگگگرمگایگه فنی

OECD(2017), EC(2019)Martins (2019), andSousa,Carmo, Cristina, Gonçalves, Cruz  مورد 

موارد تقویت فرهنگ کارآفرینی در این زمینه رتبه دانشگگگگاه . به مدیران عاویاسگگت قرارگرفته توجه

رسگگانی دیجیتال؛ های احالشهای فناوری دیجیتال؛ توسگگ ه سگگیسگگتمدیجیتال؛ توسگگ ه زیرسگگاهت

شنیداری؛ دسترسی تمام دانشگاهیان  -اندازی بخش منابع دیجیتال آموزشگی و پژوهشگی دیداریراه

های فناوری برای بارگااری های احالعات علمی و پژوهشگگگی؛ ایجاد سگگگامانه ف اویتبه منابع و پایگاه

تقویت نوآوری؛  منظوربهسازی با صن ت و دووت ؛ شبکهیانبندانشها و محصگوالت احالعات شگرکت

 .شودیمتوصیه کارواندازی پورتال کسااهر و یادگیری کارآفرینی دیجیتال -یاددهیگسترش نظام 

, ,OECD(2017)استتوجه شده  اهمیت ساهتار سازمانی در تحقیقات بسیاری به :سگاهتار سازمانی

EC(2019)  ر د علمیهیئتاعتبار درونی و بیرونی دانشگگگاه؛ مشگگارکت اعضگگای  چوننکاتی توجه به

ادگیرنده به سازمان یفرایند جاب و انتصابات؛ جابجایی مدیران با رویکرد کارآفرینانه؛ تبدیل دانشگاه 

شگگفاف؛ حمایت سگگاهتاری از  ،سگگاهتار کارآفرینانه مسگگتقل یحراح ؛نوآوری هیز حاصگگلمنبع  و
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 یچابک سازاوتحصیالن و باالهره فار  ،دانشجویان ،علمیهیئتاعضگا   ،های کارآفرینانه مدیرانحرح

 رسند.نظگام دانشگگاهی برای تحقق اهداف کارآفرینانه ضروری به نظر می

, ,OECD(2017)شگگگدهانجامیافته با مطاو ات  نیا :(یکاسگگگتراتژبرنامه  یاثر سگگگنج) یریبازتاب پا

Etzkowitz (2017) ,EC(2019) UNCTAD(2011) ارتقا  راسگگتا اسگگت. مواردی چون ارزیابی و هم

 ریهای کارآفرینی داهل و ارزیابی از تأثکیفی دانشگگاه با اهداف کارآفرینانه؛ ارزیابی مستمر از ف اویت

های آموزشی بر فرایند یاددهی؛ اثرپایری دانشگاه از برنامه اسگتراتژیک در هارج؛ ارزیابی تأثیر برنامه

ارزیابی تناسا تحقیقات صورت و هورده و تأثیر آن در نوسگازی برنامه استراتژیکترییرات شگکسگت

 .ی درون و بیرون از دانشگاه ضرورت دارندهای کارآفرینانهگرفته به نسبت توس ه ف اویت

. در اسگگت یافتهاهتصگگاصهای بینابینی رتبه دوازدهم به ایجاد رشگگته یتدرنها :های بینابینیرشگگته

در است.  شگدهاشگارهبه اهمیت این ملوفه نیز   EC(2019), OECD (2017) Clark (1998)،مطاو ات

ل  های مختای میان گروهرشتههای آموزشی و پژوهشی بینایجاد تیم ی چونتوجه به نکاتاین راستا 

 های پژوهشگگگیها و هسگگگتهای در ایجاد دورهرشگگگته؛ اتخاذ رویکرد بینو کگارآفرینگان علمیهیئگت

یس مراکز در تأسای در ایجاد؛ التالف استراتژیک با شرکای بیرونی رشتهدانشگاهی؛ اتخاذ رویکرد بین

س ه ها؛ توبرای دانشجویان در تمام رشته ؛ ایجاد زمینه فرصگت عمل کارآفرینانهآموزشگی -تحقیقاتی

های دو گرایشگگی های مختل  و باالهره تأسگگیس رشگگتههای مربوط به کارآفرینی در رشگگتهآموزش

با توجه به مطاوا مزبور موارد زیر در قاوا . ضگگرورت دارد آفرینی(گرایش کار -)گرایش تخصگگصگگی

 شوند:در ایران مطرح می آموزشیپیشنهاد به متوویان مراکز 

اب اد  این شودمیپیشنهاد  ،در این پژوهشهای کارآفرینانه دانشگگاه نظر به اراله مدل ارزیابی ظرفیت

 قرار گیرد. موردتوجهدر تدوین و بازسازی برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسالمی 

یکی از اب اد ارزیابی ظرفیت کارآفرینانه  عنوانبهپایری بررسگگی ادبیات موضگگوش نشگگان داد که رقابت

 تا در تحقیقات ب دی به شگگودمیبنابراین پیشگگنهاد  ،دانشگگگاه از توجه کافی برهوردار نبوده اسگگت

 گردد. توجهانطباق دانشگاه آزاد اسالمی با مدل پنج نیروی رقابتی پورتر  سنجیامکان

از پروفسگگور سگگید مهدی اووانی و دکتر سگگید سگگپهر قاضگگی نوری برای کمک به تدوین  قدردانی:

 اوگوی نهایی پژوهش سپاسگزارم. اعتبار یابیپرسشنامه و 
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