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Abstract 
Purpose of the present study is Developing Model of Entrepreneurship Culture Development 

in Farhangian University. The research method was qualitative the type of grounded theory 

method. Participants included experts in the field of entrepreneurship, educational 

management, educational planning and higher education management in the country and 

officials of Farhangian University which through purposeful sampling out of whom 16 

experts selected as key informants. The data were collected through semi-structured 

interviews. Reliability and validity of the data were obtained from the two methods of 

reviewing participants and re-coding by experts. Data were analyzed by open, axial and 

selective coding, 136 open codes, 26 concepts and 17 categories were counted. Major and 

core categories in the form of 6 dimensions of causal conditions including 

(commercialization of research activities, investment development, development of financial 

mechanisms, development of job skills), central phenomenon (development of educational 

entrepreneurship, development of social networks, participatory learning) context conditions 

(teamwork, development of educational identity, development of norms), interfering 

conditions (focus on change, external support), strategies (development of protectionist rules, 

external support) and consequences (individual development and university development) 

were classified and Finally, paradigm model of the research was presented. 
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 انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ةتوسعتدوین الگوی 

 4ابادیسعادت پورحسین ، جعفر3معظمی ، مجتبی2کاووسی ، اسمعیل1جهرمی بخشی الهمسیح

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناندانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهر. 1

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران. 2

 شمال، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، واحد تهران. 3

 وه علوم انسانی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران، ایراندانشیار، گر. 4

 (10/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 25/07/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

پژوهش از نوع مطالعات کیفی است این انجام شد.  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ةتوسعتدوین الگوی پژوهش حاضر با هدف 
ریزی نظران حوزة کارآفرینی، مدیریت آموزشی، برنامهکنندگان شامل متخصصان و صاحبت. مشارکتاستفاده شده اس بنیاده دادهکه از نظری

عنوان ه نفر ب 12گیری هدفمند از طریق روش نمونهآموزشی و مدیریت آموزش عالی در کشور و مسئوالن دانشگاه فرهنگیان بودند، که 
ها از دو روش بازبینی گردآوری شد. اعتبار و روایی دادهیافته ساختارنیمه ةها از طریق مصاحب. دادهن کلیدی انتخاب شدندامطلع

، تعداد وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدنده ها ببه دست آمد. داده کدگذاری مجدد توسط خبرگانکنندگان و مشارکت
سازی تجاریی از جمله )گانه شرایط عل  ششای در قالب ابعاد های عمده و هستهقولهاحصاء شد. ممقولة  17مفهوم و  26کد باز،  136

پدیدة محوری )توسعة کارآفرینی آموزشی،  ،های شغلی(های مالی، توسعة مهارتگذاری، توسعة مکانیزمهای پژوهشی، توسعة سرمایهفعالیت
گر شرایط مداخله(، کارگروهی، توسعة هویت آموزش، توسعة هنجارها) ایزمینه های اجتماعی، یادگیری مشارکتی(، شرایطتوسعة شبکه

( توسعة فردی و توسعة دانشگاه) ( و پیامدهاتوسعة قوانین حمایت گرایانه، حمایت بیرونی) (، راهبردهاتمرکز بر تغییرات، حمایت بیرونی)
 .دشمدل پارادایمی پژوهش ارائه در نهایت،  و بندی شدطبقه

 های فرهنگیان، فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی. دانشگاه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ر قرار داده است، ثیأها تحت تهای آموزش عالی را در همة عرصهموج تغییرات و شتاب نوآوری نظام

تواند موفق باشند که از نیروی انسانی همسوشدن با این تغییرات زمانی می برای هاامروزه دانشگاه

( اعتقاد دارند روند 2002) و همکاران 2مند باشند. هیتبهره 1، متخصص و کارآفرینخالق، خودباور

های پیشرفته، نقش و دهد که با افزایش و گسترش فناوریخوبی نشان میجهانی به ةرشد و توسع

کند. کارآفرینی از منابع آموزشی حیاتی جلوه میهای جایگاه کارآفرینی و افراد کارآفرین در نظام

بسیار ارزشمند و  ،سو ارزان و از سوی دیگرجوامع بشری است، از یک ةناپذیر همو پایانمهم 

توان موجبات خودکفایی و استقالل کشور (. از طریق کارآفرینی می1396)قربانی،  ناپذیر استپایان

 ی راهی(. کارآفرین1389 رودگرنژاد، )الوانی و های مورد نیاز فراهم آوردفنون و تخصص ةدر زمین را

، رادزاده و بهشتی، سلطانرود )اردالنهای اقتصادی و سازمانی به شمار میبرای بازآفرینی قابلیت

رود به معرفی راه حل برای ها انتظار میقتصاد مبتنی بر دانش، از دانشگاهدر ا ،(. از طرفی1393

امروزه  (.2012، 3اسکون )یلدیریم و دبرداری از دانش بپردازنهای صنعتی و اجتماعی با بهرهنیاز

فرهنگ کارآفرینی در درون  وسترده در تالش برای ایجاد روحیه طور گه مفهوم کارآفرینی ب

تولید  ها با توجه به ظرفیتدر نتیجه، دانشگاه(. 2018، 4های بزرگ است )سیدرات و فریخاسازمان

فناوری  ةوری صنعتی و توسعکارآفرین نقش اساسی را در نوآ دة دانش، به عنوان نهادکننو توزیع

(. این مهم در راستای فرهنگ کارآفرینی تجلی 1389، ، ندری و شیرمحمدیپور)شهرکیکنند ایفا می

 کندهای نسل سوم یعنی دانشگاه کارآفرین هدایت میها را به سوی دانشگاهکند و دانشگاهپیدا می

 (.2017، 5)ادکویتز
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2. Hit 

3. Yildirim & Askun 

4. Sidrat & Frikha 

5. Etzkowitz 
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ها موانعی وجود داشته است. کارآفرینی در دانشگاه توسعة فرهنگدر راستای  با وجود این،

ها، های نادرست پاداش، ماهیت سازمانمدت سازمان، شیوههای کوتاهبرخی موانع مانند نیاز به سود

 از رفتار کارآفرینانه در سازمان اجتناب کنند ،دهندبه قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می

مراتب کید بیش از حد به قوانین و مقررات، سلسلهأعتقد است که تم 2(. زیلبرمن2017، 1)اوبوسچونکا

کارآفرینی  ةاصلی توسع ةناپذیر، نبود آزادی عمل و کنترل بیش از اندازه، از عوامل بازدارندانعطاف

ها (. در ارتباط با دانشگاه1389زاده، ، پرداختچی و حسین)قهرمانی شودمحسوب میها در سازمان

توسعة فرهنگ کارآفرینی در مانی را از عوامل اصلی ناکارآمدی در گرایش به سازموانع درون

 و توان معرفی کرد، در چنین شرایطی عناصر ساختار سازمانی )رسمیت، تمرکزها میدانشگاه

مراتبی کنند چرا که در ساختار سلسلههای نقش کلیدی ایفا مییچیدگی( و فرهنگ حاکم بر دانشگاهپ

(. 2012، 3)گونز در نظام دانشگاهی، کارآفرینی برای توسعه با مانع مواجهه استو فرهنگ دستوری 

ها و دستورالعملی سنتی در دانشگاه مراتبیکنند که ساختار سلسلهبیان می 4دالنا و هوسر زمینه،در این 

 دارندرت علمی و مدیریت از جایگاه شغلی برابری برخوئاعضای هی همة زیراجایگاهی ندارد، 

متمرکزبودن، غیر  ( ساختار، غیر1395صمدآقایی ) (.1388، ، رجایی و مولویخواستی)یزد

بودن کارها، کنترل بودن ارتباطات، در انحصارنبودن اطالعات، گروهیبودن، عمودی و افقیرسمی

کارگیری های مالی، بهمایتآسان، حمایت مدیریت، داشتن کارکنان توانمند، داشتن تنوع در ح

گیری ت تصمیمنو و قدرهای مالی برای شروع و حرکت طرح ةید کارکنان، تغذیهای جدایده

توان بیان کرد مانع اصلی می ،کند. در نتیجههای سازمان کارآفرین معرفی میمدیریت را از ویژگی

که  ،تواند باشدمی هاغیر منعطف آن ها ساختار و فرهنگتوسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهدر 

 ها قرار گیردباید مد نظر مدیران ارشد دانشگاه جدید نظر به عنوان یک فعالیت حیاتینیازمند ت

  (.2018 ،5، هالسینک و بلویس)دالمارکو

                                                           
1. Obschonka 

2. Zilberman 

3. Gunes 

4. Dellana & Hauser 

5. Dalmarco, Hulsink & Blois 
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  عوامل مؤثر بر توسعة فرهنگ کارآفرینی

های آموزش یادین در جامعه است، اهداف سیاستهای بنرسانة آشکارکنندة ایدهامروزه آموزش 

و به طور شایان توجهی تعداد  های درسی در تمام سطوح قرار گرفته استبرنامهکارآفرینی در امتداد 

رغم  یلعکارآفرینی افزایش یافته است.  توسعة فرهنگبه منظور ها های کارآفرینی در دانشگاهدوره

ها سازی کارآفرینی در جامعه به صورت گسترده، آموزش کارآفرین در دانشگاهافزایش در نهادینه

مل انتقادی و به چالش أموضوع آموزش کارآفرینی از طریق ت ،دینه نشده است، بنابراینهنوز نها

 (.1395 )عزیزی و عزیزی، کشیدن بنیادها و مفروضات فعلی پیشرفت خواهد کرد

های آموزش عالی تخصص مورد نیاز جامعه از بروندادهای مای از نیرواز آنجا که بخش عمده

 کننده خواهد بودکارآفرینی در جامعه بسیار حیاتی و تعیین ة، نقش آموزش عالی در توسعاست

داد نظام آموزشی شکاف کند که از مشکالت برون( بیان می2012) 2(. گونز2015، 1)کاالر و آتونیک

توانند با افزایش انگیزه و مهارت ها میها است. دانشگاههای کارآفرینی آنو مهارت هابین آموخته

(، و توسعة 2012)گونز،  ترکیب دانش و تجربه (،2007، 3ژوویتز و )ادک التحصیالنفارغ

 های اساسی بر دارندهای حمایتی برای پرورش فرهنگ کارآفرینی در این رسالت گامزیرساخت

ترویج دانش و گسترش ) خود ة(. تا افزون بر نقش اولی2010، 4، الکویت و هلسمارک)جاکوب

بدین وسیله ارتباطی  هدف خود قرار دهند و ةها را سرلوحتتر از فعالیای گستردهپژوهش( دامنه

ی توسعة (، برا1388، ، قهرمانی و ابوالقاسمی)علیمردانی تر با جامعه پیرامون خود برقرار کنندنزدیک

توان شناسایی کرد، در رویکرد اول وجود های آموزشی دو رویکرد را میفرهنگ کارآفرینی در نظام

 ،انجامد و در رویکرد دومکامل و اجرای تفکر کارآفرین در درون سازمان میو تالش فرد خالق به ت

تفکر، محصول یا فرایند جدید خود دانشگاه با تغییر در ساختار، فرهنگ و رفتار سازمان به خلق 

 در چند کنند که عواملی( بیان می2015) 6، کنتوگئورگس و فریگ(. آوبری2014، 5)پارکر پردازدمی

                                                           
1. Kalar & Antoncic 

2. Gunes 

3. Zhou 

4. Jacob, Lundqvist & Hellsmark 

5. Parker 

6. Awbrey, Kontoghiorghes & Feurig 
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 دیگر را برخی و الزم شرایط را بعضی توانمی که مؤثرند هاکارآفرینی در دانشگاه توسعة فرهنگ

باز برای  و فرهنگ کارآفرینیةروحی داشتن الزم، شرایط و مهم عوامل جمله نامید. از کافی شرایط

 و هدایت، و مشاوره نظام آموزشی، هایبرنامه به توانمی کافی شرایط از و ش نوآوری و ابتکارپذیر

توسعة فرهنگ کارآفرینی در کرد. به عنوان اولین قدم در  اشاره آموزشی ةمؤسس هایحمایت

ها، به افراد آموزش داده شود و قدم مهمتر در ای در دانشگاههای رفتار حرفهباید روش هادانشگاه

( 1391 )میرسپاسی، اولیه است ةمین سرمایأاطالعات دقیق از منابع موجود برای ت ةاین زمینه، ارائ

ها نیازمند، رهبری کارآفرینانه با توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهکند ( بیان می2009) 1لوین

 ةکردن استقالل داخلی، حمایت گسترده از کارکنان به منظور توسعتعهد وسیع به نوآوری، نهادینه

آوردن فراهماف خرد و کالن، ها و اهدپذیری در برنامهو خارجی، انعطافارتباطات داخلی 

نامشهود سازمان است.  هایماتریسی و افزایش توجه به داراییهای وسیع برای ایجاد ساختار فرصت

آن نیازمند ایجاد یک سازمان ارگانیک  ةتعهد خاص به مفهوم کارآفرینی و تالش در جهت توسع

ن است. در مجموع ساختار، فرهنگ و کل ابعاد سازما بارةاندیشی دراست. این مسئله مستلزم دوباره

 کارآفرینی سازمانی دخیل هستند توسعة فرهنگسازمانی در سازمانی و برونسه عامل فردی، درون

 (. 1396)قربانی،  آمده است در تعامل با هم بوده و به هم وابسته هستند 1که به نحوی که در شکل 

 
 (1396)قرباني،  كارآفريني سازماني ةتوسع بر گذارثیرأمتقابل بین عوامل ت ةرابط .1 شکل

                                                           
1. Levine 

 

  

 

 

 عوامل فردی

 عوامل سازمانی عوامل محیطی
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انشگاهی است. بر این اساس در کارآفرینی موتور رشد و نماد اصلی نوآوری در یک نظام د

صنعت و  ةها تقویت و مظاهر عملی آن در عرصنی تئوریک کارآفرینی در دانشگاههای اخیر مباسال

این محور اقتصادی، رویکردها،  ةجانبویت همهخدمات نمود بیشتری به خود گرفته است. برای تق

کارآفرینانه ارائه شده است. نقش دولت بر اساس  متون نظریکارهای مختلفی در و راهها استراتژی

کارآفرینی در کشورهاست.  یکارهای ارتقامحورهای تنظیمی، شناختی و هنجاری از جمله راه

آن در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار  ةی و توسعکارآفرین ةهای اخیر مقوللرغم اینکه در ساعلی

تواند است. ناآشنایی در این زمینه میهای فرهنگیان ناآشنا ت، مسئلة کارآفرینی برای دانشگاهگرفته اس

های در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاهشدن کارآفرینی از مسائلی باشد که مانع توسعه و نهادینه

توجه به یادشده شدن با چالش ثر برای مواجهؤهای مرسد که یکی از راهفرهنگیان باشد، به نظر می

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ، از دو سو قابل بحث است. از یک سو، فرهنگ کارآفرینی است. 

گذارد و از سوی دیگر، خود فرایند کارآفرینی و فرهنگ ثیر میأنتایج کارآفرینی است که بر جامعه ت

تواند در آن تحوالت اساسی که هم متاثر از مبانی فرهنگ جامعه است و هم می حاکم بر آن است

نی اجتماعی، فرهنگی، همچون کارآفریها عرصه ةامروزه که نیاز به کارآفرینی در همایجاد کند. 

فرهنگیان باید در صدد یافتن های محیطی، الکترونیکی و... احساس می شود، دانشگاهمذهبی، زیست

های فرهنگیان برای توجه به مباحث مطرح شده دانشگاه آن باشند، با توسعة فرهنگرای هایی براه

ایجاد آزادی تفکر و عمل در سطوح مختلف دانشگاه  ةکارآفرینی نیاز به فرهنگی دارد که زمین ةتوسع

سطح  ؛دکننریزی و اجرا خالقانه و ابتکارات را برنامههای افراد بتوانند فعالیترا فراهم کند تا 

یشگام در مقایسه اطالعات علمی اعضای دانشگاه را افزایش داده و دانشگاه را به سازمانی پیشتاز و پ

تحمل و تعامل با مخاطبان و نواندیشان را در دانشگاه افزایش  ،ها تبدیل کند؛ همچنینبا سایر دانشگاه

را در اختیار دارد تبدیل کند؛ دهد؛ دانشگاه را به سازمان یادگیرنده که قدرت انطباق با مسائل جدید 

مستمر و بررسی مشکالت و حل مسائل فعلی پیش روی دانشگاه را برای مدیران  ةمطالع ةزمین

مسئله برای  این. نقد و بررسی را در دانشگاه افزایش دهد ةروحی ،مختلف فراهم آورد و در نهایت

موارد  ةمدونی برای توجه و توسعرسد و نیازمند برنامه های فرهنگیان حیاتی به نظر میدانشگاه
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های های نسل اول را به سمت دانشگاهدرستی حرکت از سطح دانشگاهند بهشده هستند تا بتوانیاد

ها تجلی پیدا کرده است، بر این نسل سوم و چهارم طی کنند. که روح کارآفرینی در تمامی ارکان آن

ا آن مواجه هستند واردشدن به نسل سوم های فرهنگیان باسی که دانشگاهاساس یکی از مسائل اس

دارد  ، با توجه به آنچه که مطرح شد این پژوهش تالشاستکارآفرینی  توسعة فرهنگدانشگاهی و 

در بپردازد. کشور  انیفرهنگ یهادر دانشگاه ینیکارآفر توسعة فرهنگ تدوین الگوی ییشناسابه 

کنندگان از فرهنگ کارآفرینی شت مشارکتال این است که برداؤسراستای دستیابی به هدف پژوهش، 

چگونه تبیین فرهنگیان را کارآفرینی در دانشگاه  توسعة فرهنگکنندگان الگوی چیست؟ مشارکت

 کنند؟می

 پژوهش شناسیروش

ها و شدن از دیدگاه. برای مطلعانجام شدبنیاد داده ةروش نظریبا رویکرد کیفی و با پژوهش حاضر 

کنندگان در پژوهش مشارکتشد.  استفاده 1گیری هدفمنداز روش نمونه نکنندگامشارکتنظرات 

ریزی آموزشی و کارآفرینی، مدیریت آموزشی، برنامه ةنظران حوزشامل متخصصان و صاحب

مصاحبه به  10تحقیق بعد از  .استمدیریت آموزش عالی در کشور و مسئوالن دانشگاه فرهنگیان 

 دیگر انجام شد. ةبیشتر دو مصاحب اشباع نظری رسید و برای اطمینان

ساختاریافته استفاده شد. در نیمه ةهای پژوهش در بخش کیفی از مصاحببه منظور گردآوری داده

شود تا در طول مصاحبه به عنوان های جدید داده میساختاریافته، اجازه پرداختن به ایدهنیمه ةمصاحب

کید کرد که برای درک تأباید . استفاده قرار گیردمورد  ،گویدشونده مییک نتیجه از آنچه مصاحبه

های و از دل داده کردها را تجزیه و تحلیل کنندهدیدگاه مشارکت بایدکارآفرینی  ةتوسع ةمسئل

ها، الگوی مورد نظر را استخراج کرد در این میان و برای رعایت اصول آمده از نظرات آندستبه

ها آنهای ها اجازه خواسته شد تا صحبتکنندهمشارکت ها ازاخالق پژوهش، در جریان مصاحبه

بررسی و به روی کاغذ ها ضبط و ثبت شود و پس از پایان مصاحبه به صورت دقیق مصاحبه

 برگردانده شد. 
                                                           
1. Purposeful sampling  
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 مصاحبه كنندگان درمشخصات مشاركت .1جدول 

 رشتة تحصیلی سمت اجرایی محل خدمت
 جنسیت

 زن مرد

 *  توسعة کارآفرینی و عضو هیئت علمیدانشیار  دانشگاه تهران

  * توسعة کارآفرینی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  * ریزی آموزشیمدیریت و برنامه استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  * ریزی آموزشیمدیریت و برنامه استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

  * مدیریت آموزشی دیار و عضو هیئت علمیاستا دانشگاه خوارزمی

  * مدیریت آموزش عالی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  * مدیریت آموزشی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

  * زمین شناسی معاونت پژوهشی و هیئت علمی پردیس شهید باهنر اصفهان

  * علوم تربیتی ر و عضو هیئت علمیدانشیا دانشگاه شهید رجایی

 *  علوم تربیتی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

  * مدیریت آموزشی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

  * مدیریت آموزشی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

و کدگذاری  2بتنی بر کدگذاری بازکه م 1تحلیل تمهای کیفی از روش به منظور تحلیل داده

)گزینشی( است، استفاده شد، در مرحلة کدگذاری باز مفاهیم شناسایی  4و کدگذاری انتخابی 3محوری

تا دیدگاه کاملی نسبت  شدبررسی و تحلیل  ایشد و از زوایایی مختلف از دورن به بیرون ویا وارونه

 ةمحور فرایند پدیدها حوری یکی از مقولهبه اهمیت و جایگاه مفاهیم کسب شود، در کدگذاری م

های دیگر به آن ارتباط داده شد، این کار با استفاده از یک مقوله ،اصلی قرار گرفته شد و سپس

ای، شرایط ، پدیدة محوری، شرایط زمینهیعلّط پارادایم مشخص انجام شد تا روابط بین شرای

در کدگذاری انتخابی با تکیه بر روابط  ،ر نهایتگر، راهبردها و پیامدها نشان داده شود، داخلهمد

ارش پژوهشی خود را از طریق نگ ةکدگذاری محوری نظری ةشده از مرحلمستخرجها درونی مقوله

                                                           
1. Thematic analysis  

2. Open coding 

3. Axial Coding 

4. Selected Coding 
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در تحریر  ةهای شخصی پژوهشگر به رشتها و با توجه به یادداشتگونة رابطه بین مقولهداستان

 شد. آورده

 پژوهشهای یافته

( انجام گرفت، 1393س و کوربین )وهای این پژوهش بر اساس دستورالعمل استردهتجزیه و تحلیل دا

اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است، در  ةاین شیوه شامل سه مرحل

 )مدل کیفی( پژوهش بیان شده است. نظریه ،نهایت

ن ا و کدگذاری است، در ایهلین مرحله در تجزیه و تحلیل دادهی باز اورکدگذا کدگذاری باز:

های صورت گرفته به دقت بررسی شد، واحد اصلی تحلیل برای های حاصل از مصاحبهمرحله داده

ها مقولهها، خردههاصلی، مقولهای ها برای یافتن مقولهباز مفاهیم بودند، رونوشت مصاحبهکدگذاری 

استخراج و  ةمقول 17مفهوم و  26 کد باز، 136به طور منظم بررسی شدند. طی این فرایند تعداد 

  ها شناسایی شد.آنهای ویژگی

در این مرحله ابعاد پارادایم کدگذاری شکل گرفت و شامل شش دسته  کدگذاری محوری:

، راهبردها و پیامدها بود، کدگذاری گرمداخلهای، شرایط ، شرایط زمینهیعلّة محوری، شرایط مقول

ای یا مرکزی قرار داشته و سپس سایر مقوالت عنوان مقولة هسته تعیین مقوله بهمحوری بر تمرکز و 

 ةشوند. در پژوهش حاضر پس از تعریف مقولها ارتباط داده میبه عنوان مقوالت فرعی به آن

، یعلّ محوری شامل شرایط ولهثیرگذار بر مقأها انواع شرایط تمحوری، با کدگذاری مجدد داده

 ةشده، مقولهای استخراجو پیامدها تعریف شدند، از بین مقوله ، راهبردهاگرمداخلهای، زمینه

مرکزی در نظر گرفته شد و در مرکز مدل قرار گرفت. دلیل  ةمقول ةبه منزل« سازی کارآفرینینهادینه»

وضوح توان بهها رد پای آن را میاین بود که در اغلب دادهمرکزی  ةانتخاب این مقوله به عنوان مقول

اند که دانشگاه فرهنگیان نیازمند دهندگان اشاره داشتهر، اغلب پاسخبه عبارت دیگ مشاهده کرد.

را به ها توان این مقوله را در مرکز قرار داد و دیگر مقولهمی ،. بنایرایناست سازی کارآفرینینهادینه

ت برخوردار مرکز نیز انتزاعی و در عین حال از جامعی ةشده برای مقولآن مرتبط کرد. برچسب انتخاب

 است.
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 سازی کارآفرینیمحوری: نهادینه پدیدة

یادگیری »، و «های اجتماعیتوسعة شبکه»، «توسعة آموزش کارآفرینی»مرکزی از مفهوم  ةاین مقول

های تشکیل شده است. در واقع بنیاد استقرار توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه« مشارکتی

 . چرخدفوق می هایفرهنگیان حول مؤلفه

ست نیازمند افزایش تجارب و آموزش کارآفرینی در گام نخ ة: توسعتوسعة آموزش کارآفرینی

کارآفرینی در  توسعة فرهنگ ،های فراگیران در آموزش مرتبط با کارآفرینی است، در واقعمهارت

مدت، های تخصصی کوتاهشود، در این راستا، برگزاری دورهسطح دانش نخستین گام قلمداد می

های کارآفرینانه موزشی به منظور آشنایی با فعالیتهای آت و بلندمدت در کنار ارائة بستهمدمیان

های جمعی برای های مسئول با رسانهکاری و تعامل سازمانثر قلمداد شود، همؤتواند گامی ممی

ینی در کارآفر توسعة فرهنگ برایتواند به تربیت بهتر نیروی انسانی های آموزشی میارائة برنامه

 دانشگاه فرهنگیان کمک کند.

ه در ه ویژهای نوین بوان کرد با توجه به رشد تکنولوژی: باید عنهای اجتماعیتوسعة شبکه

های گیری از شبکهانی کرده است، بهرهکارآفرینی کمک شای توسعة فرهنگها را برای باط دانشگاهارت

خصوص کارآفرینی و به موازات آن  دانش افراد در ةاجتماعی مجازی در حال رشد برای توسع

بسترهای ارتباطی بین افراد  ةتواند به توسعاعتماد اجتماعی در میان اعضای دانشگاهی می ةتوسع

های هگذار تا صاحبان ایده شود، این مهم با کارگروکارآفرینی از سرمایههای درگیری در فعالیت

 باید.تخصصی و ارتباط با مشاوران متخصص تسهیل می

کردن روح کارآفرینی در مباحث نظری و عملی دارد، کید بر نهادینهأ: این مهم تادگیری مشارکتیی

سازی فرصت برای الگو برداری از یادگیری کارآفرینی در بستر اجتماعات یادگیری از طریق فراهم

افراد شود، باید فرصتی فراهم شود تا میان کارآفرینی محقق میهای فعالیت ةافراد موفق در حوز

های و اجرای پانلتوان با طراحی کارآفرینی صورت بگیرد، می ةانتقال دانش و تجربه در زمین

ثری ؤمهای در این راستا گام تخصصی در راستای کارآفرینی به منظور همفکری و تبادل نظرات

 برداشت.
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 محوری ةشده پديدلفه و مفاهیم استخراجؤم ها،مقوله .2جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

 دةپدی

 محوری

 ةتوسع

آموزش 

 کارآفرینی

؛ افراد درگیر در آموزش در خصوص فعالیت کارآفرینانههای افزایش تجارب و مهارت

آموزشی در های بسته ةارائ؛ مدت و بلندمدتمدت و میانتخصصی کوتاههای برگزاری دوره

های مکاری و تعامل سازمانههای کارآفرینانه؛ های فعالیتمینهخصوصی انتقال دانش در ز

های آموزشی در خصوص فعالیتهای برنامههای جمعی برای ارائه؛ ول با رسانهمسئ

 کارآفرینی توسعة فرهنگ برایآموزش و تربیت نیروی انسانی ؛ کارآفرینانه آموزشی

 ةتوسع

های شبکه

 اجتماعی

انش افراد در خصوص د ةاجتماعی مجازی در حال رشد برای توسعهای گیری از شبکهبهره

ارتباطی های بستری ةتوسع؛ اعتماد اجتماعی در میان اعضای دانشگاهی ةتوسع؛ کارآفرینی

ارتباط ؛ های تخصصیهو کارگروها گذاران و صاحبان ایده از طریق ایجاد تعاونیبین سرمایه

 با مشاوران تخصصی

یادگیری 

 مشارکتی

؛ کارآفرینهای فعالیت ةد موفق در حوزسازی فرصت برای الگوبرداری از افرافراهم

سازی فرصت برای برقراری ارتباط میان افراد به منظور انتقال تجارب و دانش خود در فراهم

تخصصی در راستای کارآفرینی به منظور های طراحی و اجرای پانلة کارآفرینی؛ زمین

 همفکری و تبادل نظرات

 یعلّشرایط 

، «گذاریتوسعة سرمایه»، «های پژوهشیسازی فعالیتتجاری»های لههای پژوهش، مقومبنای یافتهبر 

 اثرگذار بر توسعة یعلّبه منزلة شرایط « های شغلیتوسعة مهارهات»، «های مالیتوسعة مکانیزم»

  کنند.کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان عمل می فرهنگ

های پژوهشی سازی فعالیتین کرد که برای تجار: باید عنواهای پژوهشیسازی فعالیتتجاری

های کارآفرینی به منظور معرفی محصوالت و دستاوردهای گاهیان نیازمند برگزاری نمایشگاهدانش

ه به ویژه در سطح دانش توسط کارآفرینانه اعضای دانشگاهی هست، خرید تولیدات کارآفرینان

توسعة ثری بر ؤواند عامل متدانش می ةهای جدید در حوزگیری از ایدههای مرتبط و بهرهسازمان

های ها و فعالیتای جدید برای معرفی و ارائة ایدهشناسایی بازاره ،کارآفرینی باشد، همچنین فرهنگ

 ثری در این خصوص دارد. ؤپژوهشی دانشگاهیان نقش م

خرد و کالن در های سرمایه ةآن نیازمند توسع توسعة فرهنگ: کارآفرینی و گذاریتوسعة سرمایه
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توسعة گذاری واحدهای تولیدی و خدماتی و سرمایه ،ارآفرینی است، در این راستاک ةحوز

، دانشگاه نیازمند حمایت از استها از جمله اقدامات اثرگذار بنیان در دانشگاههای دانششرکت

تعامل بین دانشگاه و صنعت یک  ،باشند و در این راستاصنایع خالق از دانش کارآفرینی خود می

ش ها در حوزة آموزگذاریهدفمندکردن سرمایه شود، همچنین، باید تأکیدوب میالزام محس

 توسعة فرهنگتواند عامل اثرگذار بر گذاری خارجی میکارآفرینی و استفاده حداکثری از سرمایه

 کارآفرینی باشد.

توسعة فرهنگ کارافرینی توسعة ثر بر ؤهای کلیدی میکی از اهرم :های مالیتوسعة مکانیزم

زا در آموزش، های اشتغال، در این خصوص نظارت بر استفاده از واماستهای پولی و مالی مکانیزم

کارگیری هدفمند زمینة به های کارآفرینانهای برای حمایت از ایدهکردن سیستم مالیاتی و بیمهمنعطف

و نهادهای مالی در ها این مهم برقراری ارتباط با بانک آورد. در کنارهای موجود را فراهم میسرمایه

، باید ساز استکارآفرینی  توسعة فرهنگثر بر ؤکارآفرینانه یک عامل مهای راستای حمایت فعالیت

دار باشند و رمالی برخوهای دانشگاهی از معافیت ةکارآفرینانهای و کاری طراحی شود که فعالیت

 گاه به حداقل ممکن برسد.دانش ةکارآفرینانهای فعالیت ةکارگیری سرمایه در حوزهریسک ب

های شغلی نیز توسعة مهارتثیر أکارآفرینی تحت ت توسعة فرهنگ: های شغلیتوسعة مهارهات

دانشگاهی، حذف  ةهای کارآفرینانهای شغلی در حوزة فعالیتاست، شناسایی و تقویت مهارت

ارآفرینی ک ةوزها و مشاغل اقتصادی در حذب و سوداگرانه، بازتعریف فعالیتکسب و کارهای کا

های کارآفرینانه در دانشگاه های رقابتی و حمایت وزرات علوم از فعالیتدانشگاهی، توسعة فعالیت

 شود.فرهنگیان از جمله اقدامات مهم قلمداد می
 

 يعلّشرايط شده لفه و مفاهیم استخراجؤم ها،مقوله .3جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

 یعلّشرایط 

سازی تجاری

های عالیتف

 پژوهشی

های کارآفرینی در سطوح مختلف؛ معرفی محصوالت و دستاوردهای برگزاری نمایشگاه

ها کارآفرینانة اعضای دانشگاهی؛ خرید تولیدات کارآفرینانه اعضای دانشگاه توسط سازمان

ها و آلهای جدید در حوزة آموزش؛شناسایی بازارهای جدید برای ایدهبرداری از ایدهمرتبط؛ بهره

 محصوالت اعضای دانشگاه
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 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

توسعة 
 گذاریسرمایه

گذاری واحدهای های خرد و کالن در حوزة کارآفرینی دانشگاهی؛ سرمایههاگذاریتوسعة سرمایه
های های دانشگاهی؛ توسعة شرکتتولیدی و خدماتی در حوزة کارآفرینی دانشگاهی در پردیس

نایع خالق در حوزة آموزشی؛ هدفمندکردن بنیان در نظام آموزش عالی؛ حمایت از صدانش
 گذاران خارجی در آموزشیها در آموزشی؛ استفاده از سرمایهگذاریسرمایه

توسعه 
های مکانیزم
 مالی

ای برای کردن سیستم مالیاتی و بیمهزا در آموزش؛ منعطفنظارت بر استفاده از وام اشتغال
های راکد اعضای اندازهکارگیری هدفمند پسه؛ بههای کارآفرینانة اعضای دانشگاحمایت از ایده

های کارآفرینانة ها و نهادهای مالی در راستای حمایت فعالیتدانشگاهی؛ ارتباط مؤثر با بانک
های کارآفرینانه دانشگاهی؛ کاهش ریسک های مالیاتی برای فعالیتاعضای دانشگاه ؛ معافیت

 دانشگاهیهای کارآفرینی کارگیری سرمایه در حوزهبه

توسعه 
های مهارهات
 شغلی

های کارافرینی دانشگاهی؛ حذف کسب و های شغلی در حوزة فعالیتشناسایی و تقویت مهارت
ها و مشاغل اقتصادی در حوزة کارآفرینی کارهای کاذب و سوداگرانه؛ بازتعریف فعالیت

شگاهی؛ حمایت وزرات های دارای مزیت نسبی در حوزة کارآفرینی داندانشگاهی؛ توسعة فعالیت
 های کارآفرینانه در حوزة آموزشیعلوم از فعالیت

 ایزمینهشرایط 

به منزلة شرایط « توسعة هنجارها»، «توسعة هویت آموزش»، «کارگروهی»های پژوهش مبنای یافتهبر 

  کنند.عمل می در دانشگاه فرهنگیان ای بر توسعة فرهنگ کارآفرینیزمینه

ای دانشگاهی برای شرکت در کارگروهی در میان اعض ةن کرد توسعباید عنوا :کارگروهی

با وجود فرهنگ  ،ند، در این بینزکارآفرینی را رقم می توسعة فرهنگ ةهای کارآفرینانه زمینفعالیت

آورد، فرهنگ حاکم کار گروهی در میان اعضای دانشگاهی ارتقای فرهنگ کارآفرینی را به ارمغان می

های کارآفرینانه پذیری در تمامی سطوح خود برای حمایت از فعالیتانعطاف بر دانشگاه نیازمند

 .است

های آموزشی در : هویت آموزشی اشاره به عالقه و تمایل به فعالیتتوسعة هویت آموزش

گیرد که زمینة احترام جانبه میخصوص کارآفرینی دارد، این عالقه سرچشمه از نیاز به پیشرفت همه

 آورد.های کارآفرینانه را فراهم میپیرامون محیط دانشگاهی و فعالیتبه عناصر محیطی 

های گروهی مرتبط با ها و هنجاریشده از ارزشهنگ کارآفرینی تشکیلفر: توسعة هنجارها

های به محیط، ارائه و تزریق ارزش جدید مرتبط با فرهنگ کارآفرینی استهای کارآفرینی فعالیت
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برداری درست از منابع آموزشی فتار مترقی در راستای حفظ و بهرههای رآموزشی و وجود هنجار

این مهم نیازمند ترسیم یک  ،آورد، همچنینهای کارآفرینانه را فراهم مینة هدایت فعالیتزمی

 .استجامعه  ،داشتن در برابر آموزش و در نهایتمسئولیت بارةبینی مشترک درجهان
 

 ایشرايط زمینهشده ستخراجلفه و مفاهیم اؤم ها،مقوله .4جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

شرایط 
 ایزمینه

 کارگروهی
های آموزشی؛ وجود فرهنگ کار تیمی در میان تمایل گروهی اعضای دانشگاه برای شرکت در فعالیت

 پذیری در سطوح مختلف دانشگاهیاعضای دانشگاه؛ وجود فرهنگ انعطاف

توسعة هویت 
 آموزش

جانبة های کارآفرینی در میان اعضای دانشگاه؛ عالقه به پیشرفت همهبر توسعة فعالیتوجود عالقه 
 گذاشتن به عناصر محیطی پیرامون محیط دانشگاهنظام آموزشی؛ احترام

 توسعة هنجارها

های جدید در راستای اهمیت کارآفرینی دانشگاهی؛ وجود هنجارهای رفتاری ارائه و ترزیق ارزش
بینی مشترک در برداری درست از منابع آموزشی؛ ترسیم یک جهانص حفظ و بهرهمترقی در خصو

 داشتن در برابر آموزش و جامعهخصوص مسئولیت

شرایط مداخله گر بر  به منزلة« وجود منابع»، «تمرکز بر تغییرات»پژوهش های بر مبنای یافته

  کنند.کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان عمل می توسعة فرهنگ

: مدیریت هوشمند توسعة کارآفرینی نیازمند بررسی دقیق روند تغییرات محیطی تمرکز بر تغییرات

های در راستای رشد کمی و کیفی نظام آموزش عالی است، این مهم همچنین، با بررسی نوآوری

گیری صحیح سریع صنعتی در حوزة مسائل آموزشی، رشد تکنولوژی و دانش بشری در راستای بهره

 باید.ائل آموزشی مرتبط با کارآفرینی توسعه میدر مس

: توسعة فرهنگ کارآفرینی در تحت تأثیر وجود و وفور منابع منابع است، وجود منابع وجود منابع

سازی فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه تواند در نهادینههای آموزشی میها و ظرفیتمتعدد و پتانسیل

ین مهم مدیریت اطالعات به منظور دسترسی به اطالعات کافی فرهنگیان کمک شایانی کند، در کنار ا

 در راستای مسائل خرد و کالن آموزشی همچون چراغ راهنما عمل می کند.
 

 گرشرايط مداخلهشده لفه و مفاهیم استخراجؤم ها،مقوله .5جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

شرایط 
 گرمداخله

تمرکز بر 
 تغییرات

های سریع صنعتی در های آموزشی؛ نوآورییطی در راستای رشد کمی و کیفی نظامروند تغییرات مح
 گیری صحیح در مسائل آموزشیحوزة مسائل آموزشی؛ رشد تکنولوژی و دانش بشری در راستای بهره

 وجود منابع
های آموزشی؛ دسترسی به اطالعات کافی در راستای ها و ظرفیتوجود منابع متنوع؛ وجود پتانسیل

 مسائل خرد و کالن آموزشی
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  راهبردها

راهبردهای  به منزلة« حمایت بیرونی»، «گرایانهتوسعة قواینن حمایت»های پژوهش بر مبنای یافته

  کنند.عمل می توسعة فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیانثر در ؤم

علمی راهگشای همواره وجود قوانین محکم و مبتنی بر اصول  :توسعه قواینن حمایت گرایانه

رینی وضع قوانین کارآف توسعة فرهنگمسائل مرتبط با نظام آموزش عالی بوده است، در راستای 

مسائل آموزشی و وضع قوانین  ةهای حمایتی به اعضای کارآفرین دانشگاه در حوزبرای اعطای بیمه

فرینی آموزشی کارآ ةمالیاتی در ایجاد مشاغل جدید در حوزهای داری از تخفیفربه منظور برخو

گذاری خرد و کالن در جهت این مهم نیازمند سیاستشود، همچنین، ثری قلمداد میؤراهبردهای م

 .است کارآفرینی دانشگاهی ةتوسع

توسعة توان دریافت دانشگاه و در ادامه راحتی میبا یک نگرش سیستمی به :حمایت بیرونی

های مرتبط های سازماناری از حمایتبدون ارتباط و برخوردکارآفرینی در دانشگاه  فرهنگ

های کارآفرینی های کارآفرینانه و توانمندسازی ظرفیتایت از فعالیتباشد، حمپذیر نمیامکان

رسانی برای آگاهی فعاالن کارآفرین های اطالعاست، ایجاد شبکهثر ؤدانشگاه از جمله راهبرد م

دانشگاهی کارآفرینی  ةد ارتباط بین فعاالن حوزتوانمیجدید های از نمایشگاه و تکنولوژیدانشگاهی 

توان به شناسایی و کافی، برگزاری اتاق فکر توسط دولت می ةرا افزایش دهد و با تخصیص بودج

های این مهم حمایت از تعاونی و شرکت رفع مشکالت کارآفرینی دانشگاهی پرداخت، در کنار

ارآفرینی به صورت رایگان راهبردهای کلیدی های آموزش کبینان دانشجویی و برگزاری دورهشدان

 شود.کارآفرینی قلمداد می توسعة فرهنگبرای 
 

 راهبردهاشده لفه و مفاهیم استخراجؤم ها،مقوله .6جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

 راهبردها

توسعة قوانین 
 گرایانهحمایت

ن در دانشگاه؛ وضع قوانین در ارتباط با های حمایتی به افراد کارآفریوضع قوانینی برای اعطاء بیمه
های و مشاغل جدید در حوزة کارآفرینی های مالیاتی در ایجاد کارگاهبرخورداری از تخفیف

 دانشگاهی؛ سیاستگذاری در جهت توسعة کارآفرینی دانشگاهی

 حمایت بیرونی

ة مناسب به های کارآفرینانه و پرورش و توانمندکردن آن، تخصیص بودجحمایت از فعالیت
رسانی برای آگاهی فعاالن کارآفرینی دانشگاهی از نمایشگاه و های اطالعها؛ ایجاد شبکهدانشگاه
ها و های جدید؛ برگزاری اتاق فکر توسط دولت برای بررسی مشکالت؛ حمایت از تعاونیتکنولوژی
 وزشی رایگانهای آمبینان دانشجویی توسط نهاد توسط دولت؛ برگزاری دورههای دانششرکت
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 پیامدها

، به منزله پیامدهای الگوی توسعة «توسعة دانشگاه»، «توسعة فردی»های پژوهش یافتهبر مبنای 

 کنند.در دانشگاه فرهنگیان عمل می فرهنگ کارآفرینی

کارآفرینی در  ةهنگامی که فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه نهادینه شد و روحی :توسعه فردی

توان شاهد اراده و عزم جدی برای تالش می ،ویژه دانشجویان رشد پیدا کرد هاعضای دانشگاهیان ب

ها بود، کاهش نرخ بیکاری به واسط تمایل طلبی، استقالل طلبی در بین آنتوفیق ةحداکثری، انگیز

خالقیت و نوآوری از دیگر اثرات فرهنگ کارآفرینی در  ةبرای ایجاد کار جدید توسط افراد، توسع

مشارکت اجتماعی ختم خواهد  ةبه شادی و نشاط فردی و توسع ،که در نهایت تاس سطح فردی

 شد. 

ها را به همراه آفرینی به طور مشخص افزایش درآمد دانشگاهکار توسعة فرهنگ :توسعة دانشگاه

ش دان ةکند، توسعخواهد داشت و دانشگاه را وارد نسل سوم دانشگاهی یعنی دانشگاه کارآفرینی می

 توسعة فرهنگوری، استفاده بهینه از منابع موجود همه از اثرات د کیفیت آموزش، بهرهعلمی، بهبو

 .استکارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان 
 

 پیامدهاشده لفه و مفاهیم استخراجؤم ها،مقوله .7جدول 

 مفاهیم هامؤلفه مقولة اصلی

 پیامدها

توسعة 

 فردی

افزایش روحیه؛ خالقیت و نوآوری،؛ اراده و عزم طلبی؛ طلبی؛ افزایش اشتغال؛ استقاللتوفیق

 جدی برای تالش حداکثری؛ شادی و نشاط، مشارکت اجتماعی

توسعة 

 دانشگاه

وری؛ استفاده بهینه از دانش عملی؛ بهبود کیفیت آموزش؛ بهره ةافزایش درآمد دانشگاه؛ توسع

 دانشگاه کارآفرین ةسعثر با صنعت؛ توؤت علمی؛ ارتباط مئهمکاری اعضای هی ةمنابع؛ توسع

 مدل پارادایمی ئةکدگذاری انتخابی و ارا

گذاری باز بنیاد است که بر اساس نتایج کدپردازی دادهانتخابی مرحلة سوم و اصلی نظریه کدگذاری

شده در مراحل های احصادازد. در کدگذاری انتخابی مقولهپرمدل پارادایمی می ةو محوری به ارائ

شود، این امر همان فرایند کشف نظریه ها بررسی میداده شده و روابط بین آن قبلی به یکدیگر ربط
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زیر  شکلها و بررسی ماهیت این رابطه، ها، مرتبط ساختن آنظهور نظریه است؛ یعنی یافتن سازهو 

 دهد.این روابط را در قالب مدل پارادایمی نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 نگ كارآفرينيتوسعة فرهمدل پارادايمي  .2شکل 

 گیریبحث و نتیجه

ها در اکثر های امروزی بوده و سازمانکارآفرینی عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان

)ادکویتز،  باشندمی یافته، در حال انتقال از حالت بروکراتیک به وضعیت کارآفرینکشورهای توسعه

های د طالیی کسب مزیت رقابتی برای سازمان( اعتقاد دارد کلی1620) 1(. در این زمینه هارک2017
                                                           
1. Hark 

 
 کار گروهی

 ایشرایط زمینه

 توسعة هنجارها توسعة هویت آموزشی

سازی تجاری
 های پژوهشیفعالیت

 گذاریتوسعة سرمایه
 

های توسعةه مکانیزم
 مالی

های توسعة مهارت
 شغلی
 

 پدیدة محوری شرایط علی

توسعه آموزش 
 کارآفرینی

های توسعة شبکه
 اجتماعی

 یادگیری مشارکتی

 راهبردها

توسعة قوانین 
 گرایانهحمایت

 

 حمایت بیرونی

 

 گرشرایط مداخله

 تمرکز بر تغییرات وجود منابع

 پیامدها

 توسعة فردی

 توسعة دانشگاه
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عصر جدید، ایجاد ساختار سازمانی هماهنگ با دانش کارآفرینی است. با درک پژوهش حاضر با 

صورت پذیرفت، نتایج نشان  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیکارآفر توسعة فرهنگتدوین الگوی  هدف

آموزش کارآفرینی،  ةهای توسعشامل مولفهکارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان  توسعة فرهنگداد الگوی 

های ثیر عوامل تجاری فعالیتأاین مهم تحت ت اجتماعی و یادگیری مشارکتی است،های شبکه ةتوسع

های شغلی توسعة مهارتهای مالی و مکانیزم ةگذاری، توسعهسرمای ةپژوهشی دانشگاهیان، توسع

ای، کار گروهی، یرات و وجود منابع و عوامل زمینهگر، تمرکز بر تغیعوامل مداخله ،می باشد، همچنین

سازی فرهنگ کارآفرینی محوری نهادینه ةهنجارها بر پدید ةهویت آموزش و توسع ةتوسع

، هنگامی که فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان نهادینه شد بر راهبردهای فرهنگ استاثرگذار

ثیرگذار خواهد بود که در أو حمایت بیرونی ت هگرایانقوانین حمایت ةکار آفرینی از جمله توسع

کارآفرینی به ارمغان  توسعة فرهنگدانشگاه را به عنوان پیامدهای  ةفردی و توسع ةتوسع ،نهایت

 خواهد آورد.

ناپذیر است. ها اجتنابدر جهان امروز تفکر، نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در دانشگاه

سسین بستگی دارد، رشد و ؤهای مها به بینش، بصیرت و تواناییمانطور که تولد و مرگ سازهمان

ها وابسته است. اگر ها به عواملی نظیر توانایی، خالقیت و نوآوری منابع انسانی آنبقای آن

های را بهتر درک کرده ها کارآفرین باشند، فرصتگیرندگان و کارکنان دانشگاهریزان، تصمیمبرنامه

سریع رشد کرده و در  ،و در نتیجه کنندموجود به منظور نوآوری استفاده بیشتری  و قادرند از منابع

وری منجر شود تواند به تغییر فناوری و رشد بهرهکه کارآفرینی می ارقابت باقی بمانند. از آنج ةصحن

به خود را افزایش دهد، استفاده از سازوکارهایی که  ةو توان سازمان برای استفاده از منابع بالقو

المللی و های بینافزایش آن بیانجامد، از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به ماهیت رقابت

های کارآفرینی در عرصه توسعة فرهنگها نتوانند به تغییرات شدید و مداوم محیطی، اگر دانشگاه

نظام دانشگاهی کارآفرینی در  توسعة فرهنگتوانند ایفا گر نقش خود باشند. مختلف بپردازند، نمی

کردن نوآوری در تمامی سطوح نیازمند، رهبری کارآفرینانه با تعهد وسیع به نوآوری همراه با نهادینه

 است.

التحصیالن دانشگاهی به همراه ترکیب وضعیت فعلی کشور، روند رو به رشد بیکاری در فارغ
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کند. اقتصادی می ةرو در صحنپیشهای یافتن زمینه را نیازمند کشوربیش از پیش جمعیتی جوان کشور 

 این دراقتصادی کشورها شناخته شده است.  ةکارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی رشد و توسع

ی بهینه از نیروی آموزش، تربیت و استفاده براین الگوها و راهکارهای مناسب داشت ضرورت ،راستا

کارآفرینان کشور، در نظام آموزش و  با توجه به اینکه باید پرورش شود.فعال و کارآفرین بیشتر می

و سایر مراکز آموزش عالی راه یابد، این مهم بدون ایفای ها د و به دانشگاهشوگذاری پرورش، پایه

، محقق نخواهد شد. از جمله و دانشگاه فرهنگیان نظام آموزش و پرورش بینفعاالنه ارتباطی و نقش 

درسی،  ةای، برنامفنی و حرفههای آموزش رشته ،گیرد باید مورد توجه قرار این راستاعواملی که در 

تدریس، آموزش های و روش مدرسانآموزشی، محتوای درسی، ابزارهای آموزشی، های روش

 .استو توجه به نیازهای یادگیری  فراگیرانمادی و معنوی های الکترونیکی، حمایت

های ی را دروس تئوری در دورهعمل ةشود جنبهای پژوهش حاضر پیشنهاد میبا توجه به یافته

ای فراهم شود که دانشجویان بتوانند فرهنگیان افزوده شود و زمینه هایدانشگاهمختلف تحصیلی در 

های نظری خود را به صورت عملی در راستای خلق ارزش برای دانشگاه و در نهایت جامعه آموخته

شود، که این مهم  ت و دانشگاه ایجادتعامل مثبت و همسویی بین صنع ةزمین ،همچنین د.کننهدایت 

را دانشجویان و کارآفرینان خالق و با استعداد ، تکنولوژی، مراکز صنعتی از دانشگیری امکان بهره

با اصالح  ،در نهایت شود.برخوردار میهای مالی این مراکز و دانشگاه نیز از کمکد کنفراهم می

تا  مهیا شود ای مناسبکارآفرینی زمینه عة فرهنگتوسوضع قوانین حمایتی برای  ،ساختار مدیریتی

حمایت مالی و  ، بایدد. در همین راستاشوهای کارآفرینانه در میان دانشگاهیان تسهیل انجام فعالیت

های سایر سازمان شدن به دانشگاه کارآفرینی از سوی دولت وها در راستای تبدیلمعنوی دانشگاه

تغییر  ا دستیابی به کارآفرینی آموزشی و دانشگاه نسل سوم مستلزملویت قرار گیرد، زیرومرتبط در ا

نتایج،  در راستای نوین فناوری است.های کارگیری تکنولوژیفرایندها و به ،هادر زیرساخت

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

 نظری مورد توجه قرار گیرد.های کاربردی همسو با آموزشهای رشد آموزش -

های دانشجویان در داخل و خارج ایده ةکارآفرینی برای ارائهای ر نمایشگاهبه صورت مستم -

 پا شود. دانشگاه بر
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کارآفرینانه دانشجویان های یک واحد سازمانی در دانشگاه به منظور بررسی و حمایت از ایده -

 ةد، در صورت وجود چنین واحد در دانشگاه زمینشوو اعضای دانشگاه تعریف و دایر 

 د.شوویژه دانشجویان فراهم ه ب آن واحدها برای اعضای دانشگاهی وها عالیتشناخت ف

دانشجویی در مقاطع مختلف های آموزشی مختلف در تصویب موضوعات رسالههای گروه -

ید جدی أکدانشجویی را مورد تهای سازی رسالهگرایی و تجاریموریتأتحصیلی رویکرد م

 قرار دهند.

محصوالت و دستاوردهای  ةبا واحدهای صنعتی و بازار به منظور ارائارتباط مستمر و پویا  -

 ویژه دانشجویان برقرار شود.ه دانشگاهیان ب ةکارآفرینان

های دانشگاهی به سوی رفع مشکالت صنعت تالش شود با ارتباط مستمر با صنعت، پژوهش -

 هدایت شود.

ویژه دانشجویان مورد توجه ه اهی بابتکاری و خالقانه اعضای دانشگهای حمایت مالی از طرح -

 مدیران دانشگاه قرار گیرد.

، بر این توسعة فرهنگ کارآفرینی استنیازهای آن یکی از پیش ةفرهنگ کار تیمی و توسع -

 دانشگاهی مد نظر قرار گیرد.های گروهی و تیمی در برنامههای فعالیت ةاساس توسع

تابلوهای  ها،آموزشی از طریق کتابچههای یطجدید با رویکرد کارآفرینی به محهای ارزش -

 تبلیغاتی، پوسترها، بنرها و... در معرض دید عموم قرار گیرد.

ها و سیمنارهای کارآفرینی، دانشجویان با الگوهای موفق تالش شود با برگزاری کارگاه -

 کارآفرینی آشنا شوند.

آفرینی به منظور تبادل نظرات های تخصصی در راستای کاربه صورت مستمر و دوره ای پانل -

 طراحی شود.ها و ارائه ایده

ه کارآفرینی فعالیت کنند در ةمراکز تحقیقاتی زایشی که به صورت تخصصی در حوز ةتوسع -

 دستور کار مدیران دانشگاه قرار گیرد.

های ایده ةت علمی برای ارائئآموزشی فرصت تبادل نظر و تعامل اعضای هیهای در گروه -

 نه و ابتکاری در یک محیط دوستانه فراهم شود.خالقا
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مالی و معنوی از  ةگستردهای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی حمایتهای دولت و سازمان -

 کارآفرینانه دانشگاهیان داشته باشند.های ایده

 بودجه دولت. ةپایدار برای ترویج کارآفرینی در برنام ةتخصیص بودج -

منطقی با تغییرات  ةریزی مدون برای مواجهت تغییرات محیطی و برنامهتمرکز دانشگاه بر شناخ -

 رو.محیطی و اجتماعی پیش

ویژه در محیط ه و فرایندهای فناوری اطالعات در تمامی سطوح دانشگاه بها زیرساخت ةتوسع -

 کالس درس.

 اهیان.اجتماعی مجازی به منظور ارتباط و تبادل نظر بین اعضای دانشگهای شبکه توسعة -

 کراسی اداری موجود.روپذیری ساختار دانشگاه و کاهش بوتالش برای انعطاف -

 .هاکسب و کارهای نوپا در دانشگاه ةکنندمراکز شتاب دهند و تسهیل ةتوسع -
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