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 Purpose: The main purpose of this study was to provide a 

model for university entrepreneurship for Islamic Azad 

University. 

Materials and Methods: Quantitative methods were used to 

present the qualitative paradigm and to increase the 

generalizability and test the model. Was considered. The 

statistical population of the second group was all faculty 

members of Azad University, Central Tehran Branch, 1070 

people, based on Cochran's formula, 283 people were selected 

by simple random sampling method. MaxQda software was 

used for data analysis in qualitative part and LISREL and 

SPSS software were used in quantitative part. 

Findings: The results showed that the results of the interviews 

conducted and their coding were the extraction of 5 

dimensions, 13 components and 104 indicators for university 

entrepreneurship in Islamic Azad University. The results also 

showed that 13 components of entrepreneurial indicators are 

in a relatively favorable situation. According to t-test, the 

tendency of the presented answers tends to be less than the 

mean options. 

Conclusion: According to the results of Friedman test, the 

environmental-contextual dimension has the most and the 

process dimension has the least impact on the development of 

the Azad University as an entrepreneurial university. 
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 و همکاران  یموسو ديليال س  229

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

دانشگاه آزاد  یبرا نیدانشگاه کارآفر یارائه الگو
 )مورد مطالعه شهر تهران( یاسالم

 
 1یموسو ديليال س

، یواحد تهران مرکز ،یآموزش تیریمد، گروه یدکتر یدانشجو
 .نرایتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 *2یعتمداریشر یمهد

، دانشگاه آزاد یگروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکز، استادیار
 .مسئول( سندهی)نو رانیاسالمی، تهران، ا

 
 3فر یديحم فاطمه

، واحد تهران گروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی، استادیار
 .رانیآزاد اسالمی، تهران، ا، دانشگاه یمرکز

 
 4یخسرو پرستو

، واحد تهران گروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی، استادیار
 .رانی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایمرکز

 
 5ایرزادکبريش بهارک
، واحد تهران گروه مدیریت آموزشی وآموزش عالی، استادیار

 .رانی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایمرکز
 

  دهيچک
 ینیجهت کارآفر ییالگو یارائه قیتحق نیا ی: هدف اصلهدف

 .بود یدانشگاه آزاد اسالم یبرا یدانشگاه
 میتعم شیو افزا یفیک میارائه الکو از پارادا یبرا و روش ها: مواد

 یاستفاده شد، جامعة آمار یکمّ یو آزمون مدل از روشها یریپذ
و  ینفر از خبرگان دانشگاه 10پژوهش شامل دو گروه، گروه اول 

 یریگشهر تهران و روش نمونه یآزاد اسالم یدانشگاهها دیاسات
 هیگروه دوم کل یشد. جامعه آمار تهبصورت هدفمند درنظر گرف

به تعداد  یدانشگاه آزاد واحد تهران مرکز یعلم أتیه یاعضا
نفر با روش  283نفر که براساس فرمول کوکران، تعداد  1070
ادهها د لیوتحلهیتجز یساده انتخاب شدند. برا یتصادف یریگنمونه

از نرم یو در بخش کم MaxQda افزاراز نرم ،یفیدر بخش ک
 .استفاده شد SPSS و زرلیل یافزارها

انجام شده و  ینشان داد که حاصل مصاحبه ها جینتا ها: افتهی
 یشاخص برا 104مؤلفه و 13بعد،  5آنها، استخراج  یکدگذار
 جینتا نی. همچنباشدیم یدانشگاه آزاد اسالم یدانشگاه ینیکارآفر

نسبتًا  تیدر وضع نیکارآفر یهامؤلفه شاخص 13نشان دادکه 
 لیارائه شده متما یهاپاسخ شیرا،گt قرار دارند. طبق آزمون یمطلوب
 .کمتر از حدمتوسط است یها نهیبه گز

 یانهیزم-یطیبعد مح دمن،یآزمون فر جیباتوجه به نتا :یريگ جهينت
زاد را در توسعه دانشگاه آ ریتأث نیکمتر یندیو بعد فرآ نیشتریب

 .دارد نیبعنوان دانشگاه کارآفر
 
 ،یانهیزم یطیمح ،یساختار ن،یدانشگاه کارآفر ها:واژه ديکل
 .یاتوسعه ،یرفتار ،یندیفرا
 

 10/09/1398تاریخ دریافت: 
 10/12/3981تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmehdishariatmadari@yahoo.com 

 مقدمه
 قانون در تغییر عالی، آموزش عملکرد بعنوان اقتصادی یتوسعه

 دانشگاه بودجه در دانشگاه، کاهش فکری هایدارایی مالکیت حق

ای اساسی فشارهای جمله از مالی هایمنبع کمبود نتیجه در و
(. 1) دارند وجود هادانشگاه شدن کارآفرین در مسیر که باشندمی
 هایهمکاری پیگیری مانند هاییهمچنین، فرصت فشارها این

از  تریگسترده هایشبکه ساخت پژوهش، و آموزش المللی دربین
 و پاسخگویی برای مالحظه شایان فشار شامل: افزایش هارابطه

 آموزش بخش برای عمومی، را ارزشهای به توجه با پذیری، مسوولیت

 شرایط این در(. 2اند)آورده به وجود شدن کارآفرین مسیر در عالی

 با هاسازمان یهمه به تغییر، نزدیک حال در پیوسته و پیچیده

 شدن کوتاه فناوری، سریع هایتغییرپذیری که پویا، محیطی

شود، می تلقی آن بارز یهامشخصه از شدن جهانی تولید وی چرخه
 توجه نیز آموزش عالی بخش در شرایط این پی در هستند. روروبه

 قرار اولویت کارآفرین در یهادانشگاه و کارآفرینی به

 فرهنگ، در جهانی هایتغییرپذیری که معنی این به (.3اند)گرفته

 به پاسخ در هادانشگاه روابط و هافعالیت نوع و هاسازمان

 صورت کنند،می فعالیت آن در هادانشگاه محیطی که فشارهای

 محیطی جدید بافت این به که پاسخی بهترین نهایت، در گرفته و

 کارآفرین دانشگاه را (، آن1998کالرك) که است همانی شد، داده

 یجنبه ترینمهم انسانی عامل این که به توجه (. با4نامید)
 هادانشگاه رسالت ترینمهم بعنوان آن، آموزش است و کارآفرینی

 روند در دانشگاه کارآفرین ایجاد ضرورت به توجه آید،می بشمار

(. 5داشت) خواهد تأثیر بسزایی کشور در کارآفرینی پیشرفت
 مؤثر نقش و آموزش عالی بر کارشناسان از بسیاری اساس، برهمین

 یهاجامعه دانشی و اقتصاد ساز و ساخت در آن
 که دارند باور و ساالری)دموکراتیک(، تأکید کردهمردم

 ناچار ،هامؤسسه این مدیران آن پی و در عالی آموزش یهامؤسسه

های خواست به پاسخ برای خودی وظیفه در بازنگری اساسی به
 آموزش سازی(، انبوه6مالی ) یها(. بحران4هستند) مدنی جامعه

ی توسعه دانشجویی، یهااشتغال، خواسته یهابرنامه عالی،
سازی  المللیبین راهبردهای سازی،جهانی ی کارآفرینی،هامهارت
 انتقال و فرآیندهای تعامل جهانی، دانش پیکربندی ،هادانشگاه

 علمی آزادی دانشگاهی، هایشرکت دانشگاهی، یهابودجه دانش،

 یهاچالش جمله از عمومی یهاارزش و خلق دانشگاهی استقالل و
 روروبه آن با هادانشگاه امروزه که هستند ای محیطی کارآفرینانه

 (. 2باشند)می
 و کار ایجاد استقرار، با محض به کارآفرین، دانشگاه  

 یک به آن اقتصاد تبدیل کشور و یک تحول موجب آفرینی،ارزش

 جهانی پذیری رقابت افزایش سبب و نوآوری شده بر مبتنی اقتصاد

 (. دانشگاه7شود)می آن در زندگی کیفیت و بهبود کشور آن

 بطور کندمی که تالش رشد)انکوباتور(، است مرکز یک کارآفرین

 یهافعالیت و تحقیق خود )تدریس، یهامأموریت زمان هم
 آن در تا کندمی ایجاد کافی فضای و انجام دهد را کارآفرینانه(

که  را ایخالقانه نظرهای و دیدگاه بتوانند دانشگاهیی جامعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             2 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1009-en.html


 230 .. .دانشگاه آزاد یبرا نیدانشگاه کارآفر یارائه الگو  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 شوند، شناسایی تبدیل جدید هایگذاریسرمایه به توانندمی

 (. 8کنند)
 چندانی فعالیت بوده و محورپژوهش هادانشگاه ایران در متأسفانه،

 کارآفرین افراد تربیت ی پژوهشی،هایافته سازیتجاری  یزمینه در

 تعامل (. همچنین،9ندارند ) کارآفرین هایدانشگاه به شدن تبدیل و

 علمی یهاظرفیت بکارگیری و دانشگاهیان و نخبگان با

 هادانشگاه با هاشرکت تعامل صنایع، بازار و بویژه ،هادانشگاه

 مرکزهای (. امروزه10است) قرار نگرفته توجه مورد چندان

 به جامعه، نیازهای به بجای پاسخگویی کشور عالی آموزش

 اعتبار و مدرك کسب نیازهای به برای پاسخگویی مرکزهایی

 در که کرد اذعان باید (. متأسفانه11اند)شده دانشجویان تبدیل

 برای متفاوتی یهابرنامه و هاطرح حال حاضر، در چه اگر ایران

سازی  تجاری و هادانشگاه در کارآفرینی توسعه پشتیبانی از
 مطالعات هایبررسی اما شده، اجرایی کشور داخل در تحقیقات

 یهادانشگاه در وضعیت کارآفرینی بودن نامناسب بیانگر اخیر
های اصلی لذا این تحقیق برآن بوده است مؤلفه(. 12است) کشور

را شناسایی کند و الگوی مناسب ایجاد و توسعه « دانشگاه کارآفرین»
ب تدوین نماید و متناسبرای دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه کارآفرین را 

شرایط موجود دانشگاهها را نیز از طریق  سازی این الگو با واقعیتها و
مطالعات میدانی و نظرسنجی از متخصصان آموزش عالی کشور در 

ی . بنابراین هدف اصلی تحقیق دستیابزمینه کارآفرینی را به انجام رساند
به مدلی مفهومی برای تبیین دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه آزاد 

 .باشدهای کیفی و کمّی( میاسالمی با رویکردی آمیخته)ترکیب روش
 ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

ها، نقش مهمی در ارائه مؤسسات آموزش عالی و در کانون آن دانشگاه
انداز تربیت کارآفرینان آینده های الزم به دانشجویان با چشمآموزش
کنند. تبدیل دانشگاه سنتی به دانشگاه کارآفرین نیز نقش مهمی ایفا می

 (. نقش دانشگاه کارآفرین13در پیشبرد اقتصاد مبتنی بر دانایی دارد )
در محیط پویای اقتصاد مبتنی بر دانایی این است که با ارتقای کمی و 

ها)بنیادی و کاربردی( و انتقال دانش جدید به جامعه از کیفی پژوهش
راه آموزش و کارآفرینی، از توسعه اقتصادی پشتیبانی کند. کارآفرینی 
دانشگاهی به معنای ارتقای رفتارهای کارآفرینانه کارکنان و 

شود آنها به توسعه ن در محیط دانشگاهی است که باعث میدانشجویا
(. همچنین محور فعالیت 14وکار اقدام کنند و کارآفرین شوند )کسب

های جدید برای دانشگاه مدرن به عنوان تولیدکننده دانایی و فناوری
های سنتی دانشگاه را در های کارآفرین، نقش(. دانشگاه14اقتصاد است)

های بنیادی و کاربردی، دفاتر لد دانش از راه پژوهشجامعه بعنوان مو
ند. کنانتقال فناوری و دانش و پشتیبانی از نوآوران بازتعریف می

ها، آنها را از ماموریتهای تغییرات ساختاری بوجود آمده در دانشگاه
سنتی خود که همان آموزش و پژوهش است به سمت تجاری سازی 

سوق داده است. بعبارت دیگر، دانش جدید برای توسعه اقتصادی 
 ها کهکارآفرینی دانشگاهی با تمرکز بر ماموریت سوم دانشگاه

(. 15یابد)کند، تحقق میموفقیت آنها را در کارآفرینی بیشتر تضمین می
های جدید دانشگاه کارآفرین، سرعت بخشیدن به هدف از فعالیت

سازی و تجاری های کاربردیهای بنیادی به پروژهفرایند تبدیل پژوهش
آنهاست. این فرایند از راه همکاری با صنعت که منابع مالی و غیرمالی 

 دست شود. بنابراین برایپذیر میگذارد، امکاندر اختیار دانشگاه می

 جدید دانش کاربرد بر باید دانشگاه کارآفرین، دانشگاه یک به یافتن

 و ریزیبرنامه که (. دانشگاهی16کند) تمرکز نوآوری یعنی
 به و معطوف ماموریتگرا آن پژوهشی و آموزشی هایفعالیت

 دانشگاه باشد، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه در اثربخشی

 کارآفرین دانشگاه است معتقد (. یونسکو15شود)می نامیده کارآفرین

 بدهد، آموزش کارآفرینانه دانشجویان به باید که است دانشگاهی

 و دانشگاه سطح در کند، ایجاد ایکارآفرینانه ساختار دانشگاه، در
 بین در و دهد توسعه و کند را ایجاد کارآفرینی فرهنگ جامعه

 ایکارآفرینانه هاینگرش دانشجویان و هیأت علمی، کارکنان اعضای

 دهد. پژوهشها پرورش آنها در را کارآفرینی مهارتهای و ایجاد کرده

 این هایشاخص و هاویژگی بررسی به کارآفرین دانشگاه زمینه در

 اند. همچنینپرداخته کمی و اسنادی  رویکرد توصیفی با دانشگاه نوع

دانشگاه  گیریشکل عوامل از بخشی بررسی به قبلی مطالعات
 سازیبوم بر مبتنی الگویی خأل بنابراین، پردازد.می کارآفرین

 آموزش نظام اساسی جزء مسایل جامع گریتبیین نقش با دانشگاهی

هدف اصلی تحقیق دستیابی به مدلی مفهومی  اساس است. براین عالی
جهت تبیین دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه آزاد اسالمی با رویکردی 

 .باشدهای کیفی و کمّی( میآمیخته )ترکیب روش
 های پژوهش پیشینه

های شناسایی مؤلفهشان به در مطالعه  نیازآذریو  صالحی مرتضایی،
انسانی اثرگذار ساختار سازمانی در دانشگاه کارآفرین و نقش آن در 

در  نتایجپرداختند.  ایجاد اقتصاد دانش بنیان بمنظور ارائه مدل مناسب
مؤلفه در  8بخش کیفی بیانگر آن بود که در ایحاد اقتصاد دانش بنیان، 

حاکی از آن ها شد. در بخش کمی، یافته سازمانی شناسایی بعد ساختار
جانبه به نوآوری در دانشگاه با باالترین بار که مؤلفه توجه همه بود

صورت غیررسمی و شورایی با بگیری و مؤلفه تصمیم( 79/0عاملی )
ها ، از کل واریانس ها را تبیین و سایر مؤلفه(68/0کمترین بار عاملی )

ار گرفتند. همچنین الگوی نهایی بترتیب در درجات بعدی اهمیت قر
های برازش، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار پژوهش، با شاخص

سازمانی  های موجود در ساختارمیزان ضریب تأثیر مؤلفهت. گرف
ن ضریب باالتری دانشگاه کارآفرین در ایجاد اقتصاد دانش بنیان به تنهایی

 79/0ی در دانشگاه با تأثیرگذاری در مؤلفه توجه همه جانبه به نوآور
 68/0گیری بصورت غیررسمی و شورایی با و کمترین در مؤلفه تصمیم

طراحی الگوی »پژوهشی با عنوان  رحیمیو  محمدی ،بیدختیامیند. بو
ام دادند. انج« نتضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین در نظام دانشگاهی ایرا

های ارزیابی پژوهش از نوع کیفی و روش آن مصاحبه بود. مالك
و  اطمینانپذیری ، قابلیت انتقال، پژوهش کیفی، شامل اعتمادپذیری

بررسی و بر اساس آن، روایی و پایایی پژوهش تأیید شد. ، تأییدپذیری
عامل )رهبری، ساختار و فرهنگ  7براساس نتایج پژوهش، الگویی شامل 

سازمانی کارآفرینانه؛ منابع مالی، انسانی و زیربنایی؛ آموزش کارآفرینانه؛ 
اخلی، ملی سازی؛ همکاری و مشارکت دحمایت از کارآفرینی و تجاری

 18ای( و المللی؛ نظام ارزیابی کیفیت و عوامل محیطی یا زمینهو بین
مقوله ترسیم شد که برای تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین باید مورد 

 حسنی و همکاران تحقیقی با عنوان توجه قرار بگیرد.

« یاوحرفهفنی دانشگاه برای دانشگاهی  فرینیکارآ  الگوی  ارائه»
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د که بعد ساختاری شامل سه ادنتایج پژوهش نشان (. 17ند )انجام داد
، ساختار حمایتی و نظام پژوهشی؛ بعد کارآفرینانه انداز چشم مؤلفه

سازی؛ بعد  فرینانه و فرایند تجاریکارآ  فرایندی شامل دو مؤلفه رهبری
و فرهنگ نوآوری  سازیرفتاری شامل دو مؤلفه قابلیت ارتباطی و شبکه

ریزی ، برنامهکارآفرینانه های ای شامل سه مؤلفه شایستگیهو بعد توسع
. عابدی در تحقیقی اقدام به باشدمی یادگیری-و فرایند یاددهی درسی

تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه 
های نشان داد که ارتباطایج نت(. 18نمودند ) مدیریت آموزش کشاورزی

ریزی درسی، تمایزهای یک دانشگاه یادگیری، برنامه-تدریسسازمانی، 
کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با دانشگاه کارآفرین در دیگر رشته

ی یک های تشکیل دهندههای فرآیندی، برخی از مؤلفهها و فعالیت
های مورد باشند. مؤلفهدانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی می

ی آماری معنی راهبردی و فرآیندی با یکدیگر رابطه بررسی در دو بخش
ی میزان اهمیت هر یک از مؤلفهداری داشتند. دیدگاه مدرسان در زمینه

ها برای ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی، بیانگر آن 
دستی توجهی جدی به کارآفرینی شده، اما بود که هر چند در اسناد باال

ها حمایت کافی رتخانه بویژه، مدیران آموزشی دانشگاهمدیران ارشد وزا
های تحلیل عاملی تأییدی، گویای تأیید مدل یافته .آورندرا بعمل نمی

های و از بین مؤلفهبود دانشگاه کارآفرین گیب در جامعه مورد بررسی 
دارای بیشترین 83/0مورد بررسی، تبادل و انتقال دانش با ضریب 

ت، بوده است. پورشریعیجاد دانشگاه کارآفرین همبستگی با قابلیت ا
محجوب و مصطفایی به بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی 
دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری)وابسته به نیروی هوائی ارتش 

(. نتایج نشان داد که عوامل 19اند )جمهوری اسالمی ایران( پرداخته
گاهی در دانشگاه هوایی عبارتند از: ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانش

ساختار سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، راهبرد سازمانی، 
فرآیندهای کاری، سامانه نظارتی، سامانه پژوهشی، سامانه پرداخت، 
سیستم مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اطالعاتی. در مرحله 

ئت علمی توزیع گردید و نفر از اعضاء هی 113دوم، پرسشنامه بین 
های حاصل از پرسشنامه نشان داد که وضعیت عوامل ساختاری و داده

همچنین وضعیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی در حد نسبتا 
 با بررسی خود در میارکالیی و همکاران نیزصمدی  .مطلوب است

 ران،مازند دانشگاه کارآفرین در دانشگاه هایشاخص ارزیابی عنوان

 دانشگاه این در کارآفرین دانشگاه هایشاخص و هاویژگی که دریافتند

حاکمیت  دانشگاه، راهبرد و مأموریت انداز، چشم هایشامل: مؤلفه
 ای،فرارشته و ایرشته چند سازمانی طرح و ساختار دانشگاه، یاداره و

 ذینفعان نیازهای مدیریت ی گوناگون،هامنبع از استفاده و نفوذ توانایی

 مرکز دانش، انتقال آموختگان، دانش جامعه، هایارزش به توجه و

 یدر زمینه دانشگاه به وابسته یهاشرکت مالی حمایت و رشد، تأمین
 آموزش نهایت در سازی و المللی بین احتمالی، رویپیش خطرهای

دارند.  قرار نامناسبی سطح گذاری، درسرمایه آموزش و کارآفرینانه
 دانشگاه یک الگوی که دادند نشان نیز و حسینی رضویبهزادی، 

 منابع مالی، جذب آموختگان، دانش کیفیت ی؛هامؤلفه کارآفرین شامل

_________________________________ 
1 - Linton & Klnton 
2 - Agwu & Onwuegbuzie 

 زایشی، کسب وکارهای ایجاد اختراع، ثبت پژوهشی، قراردادهای

 ساختار کارآفرینانه، فرهنگ سازمانی وفناوری، علم پارك ایجاد

 مدیریت علمی، هیأت اعضای کارآفرینانهرویکرد  منعطف، سازمانی

(. در 20باشد )می دانشجویان هایویژگی و هامحتوای درس و کالن
مفاهیم و ضرورت دانشگاه »پژوهش فرامرزی نیا و فرهادی راد با عنوان 

کارآفرین و ارائه مدل نظری سنجش دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید 
که دانشگاه برای آنکه کارآفرین  شدگیری چنین نتیجه« چمران اهواز

ای تنظیم و تدوین کند های خود را بگونهشود؛ باید اهداف و ماموریت
های عصر حاضر از آمادگی مناسب که برای مواجه با نو پیدایی

برخوردار باشد. درنتیجه باید بین فرهنگ کارآفرینانه، تنوع در منابع 
 ی دانشگاهیویی و پایهمالی، گسترش مرزهای ساختاری، هسته رهبری ق

کردنائیچ و  پژوهش ی(. نتیجه21قویی ارتباط چندسویه برقرار کند )
 دانشگاه در دانشگاه کارآفرین یهاویژگی بررسی عنوان با ، همکاران

 یهاویژگی برخی مدرس دانشگاه تربیت داد، نشان مدرس، تربیت
 تعامل کارآفرینانه، سازمانی فرهنگ از جمله کارآفرین دانشگاه

 هایمنبع و نگرآینده راهبرد و مشترك اندازچشم با محیط، مستمر

عوامل اقری فرد بو  زالی ،دالهی فارسی(. ی22دارد ) را لزوم مورد انسانی
ساختاری موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی را در دانشگاه جامع 

(. جامعه آماری پژوهش مدیران 23کاربردی بررسی کردند )-علمی
اربردی و خبرگان دانشگاهی ک-و اعضای هیات علمی دانشگاه علمی

سازی نتایج تحقیقات  در زمینه آموزش و ترویج کارآفرینی یا تجاری
دانشگاهی و ارتباط با صنعت بودند. روش تحقیق آمیخته بوده و 

ته ساختاریافهای کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمهابتدا داده
اس نتایج گردآوری شده و عوامل ساختاری تعیین گردیدند. بر اس

بعد شناسایی شدندکه ابعاد  9عامل ساختاری در قالب  25تحقیق 
عوامل ساختاری از وزن و اهمیت یکسان برخوردار نیستند، بلکه 
بترتیب ساختار سازمانی، امکانات فیزیکی، نظام پژوهشی، نظام 
مالی، نظام منابع انسانی، استراتژی سازمانی، نظام منابع اطالعاتی، 

های کاری و سیستم کنترل و نظارت دارای اولویت وشفرآیندها و ر
 .باشندمی

آموزش کارآفرینی »، در پژوهشی با عنوان 1ینتون و کلینتونل
نشان دادند  «دانشگاهی: رویکرد یادگیری به طراحی تفکر حل مساله

که؛ این روش بیشتر در فرآیند کارآفرینی متمرکز است و نقش مهارت
شود که می لهمچنین استدال. کندها و ذهنیت را برجسته می

قیت دارای ساختار الکارآفرینی یک روند خطی نیست بنابراین خ
آگوو و (. 24) متمرکز نبوده و یک فرایند بدون ساختار است

المللی اثرات محیطهای بازاریابی بین»، در پژوهشی با عنوان 2آنوگبازی
دیگر عوامل نشان دادند که؛ عوامل محیطی و  «بر توسعه کارآفرینی

های سیاسی ت تجاری دارند. سیستمالانسانی تاثیر قابل توجهی بر معام
های کارآفرینی در و مقررات دولتی در ارتباطات تجاری با موفقیت

در پژوهشی با  3بولو(. الغ25) المللی بسیار مؤثر استهای بینحوزه
عنوان آمادگی دانشجویان برای کارآفرینی بر پایه عواملی چون 
شناسایی فرصت، انگیزه، منابع و توانایی از دانشگاه اسالمی ساینز در 

3 - Olugbola 
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 232 .. .دانشگاه آزاد یبرا نیدانشگاه کارآفر یارائه الگو  

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

کشور مالزی با روش تحقیق توصیفی نشان دادند که این عوامل بر 
کارآفرینی آنها تأثیر داشته و آموزش منجر به افزایش ظرفیت در 

 1لئو و صاد دانش بنیان و کارآفرینی دانشجویان شده است. ژیمناقت

 به با و بررسی کردند را هادانشگاه کارآفرینی در نوآوری استعداد

 نوآوری را آموزش نهایی هدف کارآفرینی، استعداد رسمیت شناختن

و همکاران در  2(. گور26دانستند ) آموزش فرایند در و کارآفرینی
های زیابی کارآفرینی و نوآوری در شاخصپژوهشی با عنوان ار

ها و موسسات آموزش عالی در کشور ترکیه با روش پیمایشی دانشگاه
مایت بندی از تفکری حنشان دادند که دانشگاه برای ایجاد سیستم رتبه

نموده است که خط مشی، پژوهش و مدیریت آن نیازمند رویکرد 
(. 27جوانب بوده باشد )اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نوآوری در همه 

های کارآفرینی در شیوه»شان و همکاران در پژوهش 3آبریو
اذعان داشتند که در « محورمحور و آموزشهای پژوهشدانشگاه

ها اعمال شده است تا های اخیر، فشار بیشتری بر دانشگاهسال
 ها(. در بافت بریتانیا، دانشگاه28مأموریت سوم خود را عملی کنند )

شوند تا بصورت صریح مسؤلیت خود را بر تسهیل رشد ق میتشوی
ای بر نقش مؤسسات اقتصادی برعهده گیرند و تأکید ویژه

محور معطوف شود. عوامل هنجاری و تأثیرات شناختی اثر پژوهش
محور و های پژوهشی دانشگاهشدیدی را بر مشارکت کارآفرینانه

محور احتماال هشهای پژوکند. دانشگاهمحور اعمال میآموزش
شوند، در حالیکه المللی میهای کارآفرینی ملی/ بینمشغول فرصت

های کارآفرینی محور احتماال مشغول فرصتهای آموزشدانشگاه
 سبک مطالعه»با عنوان  4چن شوند. پژوهشای میمحلی منطقه

 براساس کاربردی روش با خالقیت استعدادهای آموزش مدیریتی

 در شد داده نشان« و افراد مشاغل کارآفرینی، آموزش ترکیب

 تمرکز مشاغل توسعة بر خالقیت استعدادهای پرورش بلندمدت،

 برنامة هادانشگاه و هاکالج از بسیاری نظرسنجی، و براساس دارد

ندارند  افراد آموزش و نوآوری خالقیت و آموزش برای مهمی رسمی
 یهامؤلفه شناخت یزمینه در تحقیقی ،5اٌدونل و (. جیمسون29)

 ها،ارزش و مأموریت چهار بخش دادند انجام کارآفرین دانشگاه

 و قوی فرماندهی مرکز و ذهنی، مهارتی مجموعه یتوسعه
 یک تحقق فرآیند مختلف یهابخش را بعنوان هامنبع و سازماندهی

،  6(. ماد، گربا و چکول30کردند ) شناسایی دانشگاه کارآفرین
« یهای اتیوپسنجش آموزش کارآفرینی در دانشگاه»پژوهشی با عنوان 

(. این پژوهش بر مبنای ابزار خودارزیابی کمیسیون 31اجرا کردند )
اروپا/ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به همراه دو کارت امتیاز 

NCEE  صورت گرفت. آنها این چهارچوب را با برگزاری
هبران دانشگاهی، اصالح و چهارچوب های آموزشی برای رکارگاه

ـ ظرفیت 2ـ رهبری و نحوه اداره؛ 1بخشی زیر را تدوین کردند: 7
ـ توسعه کارآفرینی در آموزش و 3ها؛ سازمانی، افراد و مشوق

ـ روابط بیرونی و 5ـ ایجاد مسیرهایی برای کارآفرینان؛ 4یادگیری؛ 
سه آموزش ـ موس6تعامالت موسسه آموزش عالی برای تبادل دانش؛ 

گیری اثر. ـ اندازه7عالی کارآفرین بعنوان یک نهاد بین المللی؛ 
_________________________________ 

1 - Zhimin & Lu 
2 - Guerreo 
3 - Abreu 

 مواد و روش ها
 نندهکنییتعدر این تحقیق در گام اول بدلیل سعی در شناخت عوامل 

دانشگاه کارآفرین در بستر واقعی، از پارادایم کیفی پیروی شد. 
 پذیری و آزمون مدل نیازمندهمچنین در راستای افزایش تعمیم

های کمّی است، لذا از رویکرد آمیخته که شامل ی روشریکارگبه
شود. در واقع برای تعیین های کمّی و کیفی است استفاده میروش

گاه کارآفرین برای دانشگاه آزاد اسالمی از دانشمدل  مفاهیم بنیادی
مدل  یهایژگیابعاد و وروش کیفی )روش دلفی( و برای تعیین 

از عاد اببندی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه آزاد اسالمی و اولویت
 روش کمی استفاده شد.

جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی است که حداقل ده 
گذاری در حوزة کارآفرینی  مشاوره و سیاستسال در زمینة آموزش، 

سابقة اجرایی دارند و در این زمینه دارای تألیفات علمی در قالب کتاب 
د گرفته ش نظر گیری به صورت هدفمند در و مقاله هستند. روش نمونه

.  دسیرکه فرایند تجزیه و تحلیل به اشباع نظری یافت و تا جایی ادامه 
کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد جامعه آماری گروه دوم را 

 فرمول اساس بر دهند کهنفر تشکیل می 1070تهران مرکزی به تعداد 

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه با روش نفر 283 تعداد کوکران،
ای و میدانی انجام گرفت. در قسمت کتابخانه صورتدو  بهاین تحقیق 

یاتی ، ادبیات مربوط به پیشینه تحقیق و نظرایکیفی با مطالعات کتابخانه
. در ادامه جهت گرددیمآوری که راجع به موضوع وجود دارد جمع

از ارسال پرسشنامه به اساتید دانشگاه آزاد  هادادهآوری میدانی جمع
ی هاشود. همچنین در قسمت کمی پس از تحلیل پرسشنامهاستفاده می

های به دست آمده، خروجینهایی شده از روش دلفی جهت آزمون 
 ود.شآوری و تحلیل میپرسشنامه بین اساتید و دانشجویان توزیع، جمع

روایی »های در این پژوهش، برای بررسی روایی پرسشنامه نیز، از روش
 کند که نمونهاستفاده شد. روایی محتوا به این مطلب اشاره می« محتوا
د معرف کل جامع های مورد استفاده در یک آزمون تا چه حسؤال
توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه های ممکن است، که میسؤال

کرد. بدین منظور پس از تدوین چهارچوب اولیه، جهت ارزیابی 
پرسشنامه تحقیق از دیدگاه چند نفر از خبرگان دانشگاهی ارائه و نظر 

 سنجی شد.
ها، مصاحبهپس از انجام در بخش کیفی، ها ل دادهیوتحلهیبرای تجز

تخراج به اس (تِم)پژوهشگر به استخراج مفاهیم با روش تحلیل محتوایی 
مفاهیم از متون مصاحبه و سپس شناسایی متغیرهای اصلی و فرعی 

 افزارطراحی الگوی دانشگاه کارافرین پرداخته شد و با نرم

MaxQda  به هر یک از مفاهیم استخراج شده، یک کد  12نسخه
با استفاده از نرم نیز در بخش کمی پژوهش ت. اساختصاص داده شده 
 شد.ابی معادالت ساختاری استفاده یافزار لیزرل از مدل

 
 هایافته

در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی  دانشگاهی کارآفرینی الگوی
 است؟ هاییمولفه چه از )مورد مطالعه شهر تهران( مرکب

4 - Chen 
5 - Jameson & O'Donnell 
6 - Mudde, Gerba & Chekol 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1009-en.html


 و همکاران  یموسو ديليال س  233

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

 مدد به دانشگاهی کارآفرینی الگوی هایشاخص احصاء از پس

 ساختاریافته، مصاحبه و مدارك و اسناد تحلیل از باز کدگذاری

 تا است نموده آمده های بدستشاخص بندی مقوله به اقدام محقق

 نماید. را احصاء دانشگاهی کارآفرینی الگوی هایمولفه طریق بدین

 104مجموع  در و شده استفاده محوری کدگذاری از مهم این برای
 که است شده بندی طبقه مؤلفه 13 قالب در آمده بدست شاخص

 .است زیر شرح به آن نتایج
 

 

 ساختاریافته نیمه مصاحبه از حاصل کیفی هایداده باز کدگذاری نتایج (1) جدول
 کدگذاری باز هامؤلفه

 انداز و مأموریتچشم
های مشیانداز، بازنگری و اصالح سیاستها و خطانداز مشترك دانشگاه، تعهد به چشممشخص بودن اهداف، تدوین چشم

 دانشگاه متناسب با مأموریت کارآفرینی دانشگاهی.

 ساختار حمایتی
های اولیه و مورد نیاز برای شروع حمایت از دانشجویان کارآفرین، ارائه مهارتوجود قوانین حمایتی مناسب و کافی برای 

وپاگیر، امکانات کافی برای ارائه دروس عملی و کاربردی، برقراری رابطه بین دانشگاه کار به دانشجویان، حذف قوانین دست
 پردازی.و سازمانهای اجرایی ذیربط، حمایت از ایده

 نظام پژوهشی
های های پژوهشی مشترك با صنعت و بازار، طراحی پروژههای کیفی آمیخته، انجام پروژهمحوری، توسعه پژوهشه پژوهشایجاد روحی

های پژوهشی از طریق تعامل با صنعت و بازار، تشویق و درگیر کردن دانشجویان به فعالیتهای پژوهشی، پژوهی، تأمین هزینهپژوهشی تیمی و اقدام
 های صنعت، خدمات و بازار.های بنیادی و کاربردی، نیازسنجی پژوهشی از اولویتژوهشبرقراری توازن بین پ

 های کارآفرینانه در دانشجویان، رشد و توسعه سرمایه انسانی.های و ویژگیشناخت و تقویت انگیزه اجتماعی و فرهنگی

 وضعیت اقتصادی
حمایت مالی کافی برای شرکتهای جدید و در حال رشد، حمایت دولت از دسترسی کافی به منابع برای معرفی ایده و شروع کار جدید، 

 .دانشگاه برای فراهم نمودن تسهیالت خوداشتغالی

ه تغییرات، المللی، پاسخگویی بپاسخگویی به بازار کار، همکاری مستمر و پایدار با محیط بیرونی، تسهیل تعامالت بین تغییرات محیطی
 آموختگان، کاهش بیکاریاشتغال دانش پاسخگویی به محیط پیرامونی،

 رهبری مشارکتی، انعطاف پذیری، خطرپذیری، اعتماد به نفس. رهبری

 فرایند تجاری سازی
سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی،تدوین  های تجاریسازی، تدوین رویهتوسعه واحدهای نوین ساختاری در فرایندتجاری

 یقات دانشگاهی.سازی تحقهای تجارینامهقوانین و آئین
 پذیری، خالقیت و مولد بودن.آفرینی، ریسکفرهنگ کار و ارزش فرهنگ نوآوری

 داشتن قدرت ارتباطی، تجربه و آگاهی، ایجاد و توسعه ساختارهای ارتباطی با متقاضیان خدمات دانشگاهی. سازیقابلیت شبکه

 ریزی درسیبرنامه

ریزی ریزی آموزشی و درسی با مقوله کارآفرینی، هماهنگ بودن برنامهمتناسب بودن برنامهبروز بودن مواد آموزشی و محتوای دروس، 
های های سنتی در تدریس، مشارکت فعال متولیان صنعت و بازار در تدوین برنامهآموزشی و درسی با تغییرات جهانی، عدم استفاده از روش

های آموزشی در تدوین سرفصلها و محتواها، تغییر در با تحقیق، استقالل گروههای درسی و همراه کردن تدریس درسی، انعطاف در برنامه
 برنامه درسی بخاطر تغییر مستمر در جامعه و نیازها.

-فرایند یاددهی
 یادگیری

روشهای یادگیری جمعی و گروهی، بازنگری در روشهای یاددهی و یادگیری براساس بازخورد دانشجویان، استاد یادگیرنده 
 العمر، تأکید بر یادگیری غیررسمیمادم

 خودمختاری، تاثیرگذاری. شایستگی

 
 شناسایی و مدارك و اسناد و ساختاریافته هایمصاحبه تحلیل از پس

 به اقدام دانشگاهی، کارآفرینی الگوی هایمولفه و هاشاخص
 ابعاد طریق این به و گردید بزرگتر هایدسته در هامولفه بندیمقوله

( بعد ساختاری، 1 د:باشمی زیر بشرح که شد شناسایی مزبور الگوی
( بعد 5( بعد رفتاری، 4( بعد فرایندی، 3زمینه ای،  -( بعد محیطی2

 . ایتوسعه
 

 

 های الگوی دانشگاه کارآفرین( ابعاد و مؤلفه2جدول)
 هامؤلفه ابعاد

 نظام پژوهشی -ساختار حمایتی -انداز و مأموریتچشم ساختاری
 تغییرات محیطی -وضعیت اقتصادی-وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمینه ای -محیطی

 فرایند تجاری سازی -رهبری فرایندی
 قابلیت شبکه سازی و ارتباطی-فرهنگ نوآوری رفتاری
 یادگیری-فرایند یاددهی -ریزی درسیبرنامه -شایستگی ایتوسعه
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 234 .. .دانشگاه آزاد یبرا نیدانشگاه کارآفر یارائه الگو  

 
( p= 05/0شد) استفاده اینمونهتک tآزمون  از سوالهای تحقیق بررسی برای

 که آنجا از (3جدول) به توجه شد. با گرفته درنظر وسط حد 3 عدد و

متغیرهای وضعیت اجتماعی و فرهنگی،  برای شده محاسبه معناداری سطح
 رد برای دلیلی باشد،می خطا بیشتر سطح تغییرات محیطی از اقتصادی و

سایر  برای شده معناداری محاسبه سطح اما ندارد. وجود صفر یفرضیه

 صفر یفرضیه و کمتر t متغیر خطا برای سطح از متغیرهای مورد مطالعه

 بسوی شده ارائه پاسخهای گرایش که گفت توانمی شود. پسنمی تایید

توان گفت که دانشگاه آزاد بنابراین می است متوسط از کمتر هایگزینه
 . های دانشگاه کارآفرین را نداشته استاسالمی شاخصه

 

 

 3های کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی با میانگین فرضی ( مقایسه میانگین شاخص3جدول)
 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  انحراف معیار میانگین عنوان متغیر

 002/0 282 094/3 29/1 76/2 و ماموریت انداز چشم
 000/0 282 507/4 07/1 71/2 ساختار حمایتی
 019/0 282 361/2 17/1 83/2 نظام پژوهشی

 096/0 282 671/1 23/1 87/2 وضعیت اجتماعی و فرهنگی
 222/0 282 223/1 25/1 90/2 وضعیت اقتصادی
 090/0 282 700/1 23/1 87/2 تغییرات محیطی

 000/0 282 135/6 03/1 62/2 رهبری
 013/0 282 498/2 23/1 81/2 فرایند تجاری سازی

 000/0 282 806/3 14/1 74/2 فرهنگ نوآوری
 001/0 282 355/3 14/1 77/2 قابلیت شبکه سازی

 000/0 282 717/4 20/1 66/2 شایستگی
 000/0 282 717/4 07/1 69/2 ریزی درسیبرنامه

 003/0 282 987/2 20/1 78/2 یادگیری-فرایند یاددهی

 های کارآفرینیبندی شده شاخصدسته عامل پنج بندیرتبه برای ادامه در

 فریدمن واریانس تحلیل آزمون کارآفرین از دانشگاه الگوهای بعنوان

افزار  از نرم آمده بدست (5و  4جداول) به توجه با است. شده استفاده
SPSS داریمعنی سطح از داری معناداری سطح ( 05/0استاندارد =p )

 تایید درصد 95 اطمینان در سطح H0ی فرضیه باشد، بنابراین می کمتر

 از معناداری تفاوت عوامل وضعیت بین گفت توان می رو این از شود.نمی

 .دارد اولویت وجود نظر

 ( آزمون تحلیل واریانس فریدمن4جدول)
 مقادیر محاسبه شده شاخص های آماری

 283 تعداد
2X 028/39 

 4 درجه آزادی
 000/0 سطح معنی داری

 

 ها( آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی شاخص5جدول)
 میانگین رتبه شاخص

 97/2 ساختاری
 50/3 محیطی

 76/2 فرآیندی
 92/2 رفتاری
 85/2 ایتوسعه

 گيرینتيجه

 و است عنصر مهمترین دانش امروزی جوامع اقتصادی یتوسعه در
 به میل رقابت، افزایش گرو در پویا اقتصاد با جوامع مدرن یآینده

 اثرگذارترین به دانشگاه چنین شرایطی باشد. درمی نوآوری و رشد

 و هادلیل دانشگاه بهمین شود.می تبدیل بنیاندانش یجامعه در نهاد
 یتوسعه فرایند با بیشتر چه هر سوییهم بمنظور عالی آموزش نظام

 که خود سنتی نقش تغییر به المللیبین و ایمنطقه اقتصادی بومی،

 بر افزون که کارآفرین هایبسوی دانشگاه است دانش تولید صرفاً

 حرکت در کنندمیتبدیل  هم بعمل را آنها ها،ایده خلق و دانش تولید

گیری جهت و محور دانش یتوسعه یایده طرح واقع در هستند.
 هادانشگاه به را کارآفرینی ماموریت کشورها، ایتوسعه هایبرنامه

 نیست. مستثنی امر این از نیز ایران ما عزیز است. کشور کرده تحمیل

اه دانشگ ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین برای بدنبال مقاله این بنابراین
 تحقیق نظری مبانی به توجه با رو این باشد. ازمی آزاد اسالمی

ابعاد ساختاری، محیطی  قالب در های دانشگاه کارآفرینشاخص
 بررسی و گرفته قرار مدنظر ایای، فرآیندی، رفتاری و توسعهزمینه

 شد.
و ماموریت،  انداز شامل: چشم دانشگاهی کارآفرینی بعد ساختاری

 ای کارآفرینیبعد محیطی زمینه نظام پژوهشی؛ و حمایتی ساختار

شامل: وضعیت اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و تغییرات  دانشگاهی
 رفتاری سازی؛ بعدبعد فرآیندی شامل: رهبری و فرآیند تجاری  محیطی؛

 سازی وشامل: فرهنگ نوآوری، قابلیت شبکه دانشگاهی کارآفرینی
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 درسی ریزیشامل: برنامه دانشگاهی کارآفرینی ایتوسعه بعد ارتباطی؛

 نتایج تحلیل شایستگیها بوده است. در یادگیری و-یاددهی فرایند و

 چنین توانمی شده انجام تحقیقات سایر با در مقایسه آمده بدست

 فرایندی، ای،پنج بعد ساختاری، محیطی زمینه حاضر پژوهش گفت: در

پژوهش  در ساختاری بعد هک است آمده بدست ایتوسعه و رفتاری
(، یداللهی فارسی و 19(، پورشریعت و همکاران )17حسنی و همکاران)

 و است آمده بدست کوراتکو  نیز و و کوین حسینی (،23) همکاران،
 بوده پژوهشها سایر نتایج با راستاآمده هم بدست نتیجه حیث این از

و   پژوهش حسنی و همکاران در آمده بدست فرایندی است. بعد
در یک  سایر پژوهشها با پژوهش نتیجه و است شده تکرار حسینی نیز

جمله حسنی  از دیگر پژوهش چند در نیز رفتاری بعد باشد.راستا می
اوربانو  و ( و گویررو32مرادی)حسن  و پور ظهیرو همکاران، تقی

بعد  شده است. حاضر پژوهش تجربی و نظری پشتوانه و آمده بدست
تحقیق حسنی و همکاران  در که است ایتوسعه بعد عنوان تحت دیگر

 قوت نقطه ایمحیطی زمینه بعد عنوان تحت ذکر شده است. بعد دیگر

 ذکر مجزا بعد یک عنوان به سایر تحقیقات در که است پژوهش این

  .است نشده

 مؤلفه 13 تعداد که پژوهش این در آمده بدست هایمولفه خصوص در

 پژوهش این در آمده بدست هایمؤلفه کرد: تحلیل چنین توانباشد میمی

 است آمده بدست نیز پژوهشها سایر در مشابه یا عناوین عناوین همین با

 و مؤلفه هر ذیل هایشاخص در پژوهش حاضر با آنها تفاوت تنها که
 هایمصاحبه حاصل است که جدید ابعاد ذیل در هایمولفه بندیطبقه

 انداز مؤلفه چشم است. بوده پژوهش این در دلفی فن و ساختاریافته نیمه

 ذیل در پژوهش این در پژوهشی نظام و حمایتی ساختار و ماموریت،

حسنی و همکاران ، حسینی،  پژوهش با همسو و بعد ساختاری
ساختار  باشد. امامی همکاران و پورشریعت همکاران، و فارسییداللهی 
سازمانی کارآفرینی  عوامل بعد پور در ذیل تاج و ضیاء پژوهش در حمایتی

فرایند  و کارآفرینانه رهبری گرفته است. مؤلفه قرار دانشگاهی
 پژوهش با همسو و فرایندی بعد ذیل در پژوهش این در سازیتجاری

 بعد ذیل در که حسینی پژوهش با ولی باشدمی حسنی و همکاران

 در کهمرادی پورظهیر و حسنتقی پژوهش و است گرفته ساختاری قرار

 کارآفرینانه رهبری است. مؤلفه گرفته، ناهمسو قرار درونی عوامل ذیل

حسینی و  پژوهش با و همسو فرایندی بعد ذیل در پژوهش این در
 ارتباطی سازی وقابلیت شبکه باشد. مؤلفهمرادی میپورظهیر و حسنتقی

 و رفتاری بعد ذیل در پژوهش این در نوآوری فرهنگ و سازیشبکه و
 ارتباطی قابلیت مؤلفه اما باشد.حسنی و همکاران می پژوهش با همسو

 و اندگرفته قرار بعد ساختاری ذیل حسینی پژوهش در سازیشبکه و
فرایند  و درسی ریزیبرنامه مؤلفه باشد.می حاضر نتایج پژوهش با ناهمسو
 ارائه ایتوسعه بعد ذیل پژوهش این در و شایستگی، یادگیری-یاددهی

 باشد. ولی درکه همسو با نتایج تحقیق حسنی و همکاران می است شده

ریزی برنامه مؤلفه ساختاری، بعد ذیل شایستگی مؤلفه پژوهش حسینی
 اند. شده ارائه فرایندی بعد ذیل یادگیری-یاددهی فرایند و درسی

 الگوی هایشاخص و مؤلفه ابعاد، شناسایی گفت توانمی نهایت در

 شاخصها و هامولفه گرفتن قرار جایگاه و کارآفرینی دانشگاهی

 که هدفی جامعه و زمان از جمله دارد بستگی مختلفی عوامل به

 و همچنین تجزیه و گیرندمی قرار نظرسنجی مورد هامصاحبه در

 از یک هر به شده ارائه امتیازات اساس بر آنها نظرات تحلیل

 به شده شناسایی هایمولفه و ابعاد ها. برهمین اساسمولفه و ابعاد

 تحقیقات سایر نسبت به هر تحقیقی در عملیاتی و تئوریک لحاظ

در  الگوها توسعه از ناشی که هست روبرو تفاوتهایی حداقل با
 ویژگیهای مهمترین از یکی باشد.می جدیدتر پژوهشهای

 دانشگاهی تحقیقات سازی تجاری کارآفرین توسعه هایدانشگاه

 و بدیل بی نقشی کارآفرینی دانشگاهی توسعه در مهم این باشد.می
 مهمترین مأموریت بعنوان سازی تجاری از که جایی تا دارد، مؤثر

 منظور توسعه به دانشگاهی شود. نظاممی یاد  کارآفرین دانشگاه

 رشد، مراکز قبیل: از دانشگاهی نوین واحدهای باید سازیتجاری

کند،  ایجاد را فناوری انتقال دفاتر و تحقیقاتی و های علمیپارك
 الزم زمینه فکری مالکیت از قوانین حمایت و تدوین با همچنین

 طرفی حمایتهای از سازد.می فراهم را اختراع و پردازیایده برای

 دانش وکارهای کسب و انشعابی شرکتهای ایجاد راستای در الزم

آزاد  دانشگاه در کارآفرین دانشگاه نماید. تحقق فراهم محور را
 ریزیبرنامه نیازمند است، دانشگاه اصلی این مأموریت که اسالمی

است.  برون سازمانی و درون اهداف به کامل شناخت و توجه و
حوزه  گیرندگان تصمیم و مسئوالن به آمده بدست نتایج براساس

 نظری و کاربردی پیشنهادات آزاد اسالمی دانشگاه در کارآفرینی

 از شده احصاء شاخصهای و هامولفه شود: ابعاد،می ارائه زیر

 و گروه روسای اختیار در دفترچه یک قالب در پژوهش حاضر
 برنامه به روزی برنامه از را حرکت خود تا گیرد قرار هادانشکده

 پایگاه یک قالب در که شودمی کنند. همچنین پیشنهاد تبیین ریزی

 هاآموزشکده و هاعملکردی دانشکده شاخصهای از اطالعاتی

 و دریافت مجازی طریق سیستم از حوزه این خبرگان نظرات
مراتب  سلسه گیرد. درنهایت، کلیه صورت مداوم بهبود و اصالح
 روسای گروهها، مدیران از اعم آزاد اسالمی دانشگاه مدیران

 دانشگاهی کارآفرینی نظری مبنای به رئیس دانشگاه و هادانشکده

 شوند.  توجیه
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