
 1400(، تابستان 63)مسلسل  3، شماره 16دوره  ،یآموزش ت یریمد یهایفصلنامه نوآور

 140-118 صص

 

 

 ( رویکرد آمیخته) فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان ۀتدوین الگوی توسع
 

 4یآبادسعادتپور جعفر حسین  3کاووسی لیاسماع  2*مجتبی معظمی  1اله بخشی جهرمیمسیح

 

 

 چکیده

. اسووت صووورگ فرفتووهفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان کشور  ۀاین پژوهش با هدف تدوین الگوی توسع

از بنیاد در بخووش کیفووی و داده ۀکه از نظریباشد میکمی( _از نوع مطالعاگ آمیخته اکتشافی )کیفیپژوهش روش 

در بخش کیفووی شووامل متخصصووان  کنندفانمشارکت است. در بخش کمی استفاده شده پیمایشی _روش توصیفی

کشور و مسئوالن دانشووگاه آموزشی و مدیریت آموزش عالی در  یزیربرنامهکارآفرینی، مدیریت آموزشی،  ۀحوز

مطلعووین کلیوودی انتخووا   عنوانبهنفر  1۲هدفمند تعداد  یریف نمونهکه از طریق روش  در کشور بودند فرهنگیان

-میهای فرهنگیان کشور نشگاهگ علمی داأکمی شامل تمامی اعضای هی ۀآماری پژوهش در مرحل ۀشدند. جامع

علمووی ج ووت بررسووی  أگیوو هنفوور از اعضووای  3۲8 یامرحلهتک یاخوشه یریف نمونه. با استفاده از روش باشد

 ۀو در بخش کمی با استفاده از پرسشوونام یافتهساختارنیمه ۀها در بخش کیفی از طریق مصاحبداده .انتخا  شدند

بوواز، محوووری و انتخووابی و در  یکدفوورار ۀلیوسبهها در بخش کیفی دادههمچنین . ندساخته فردآوری شدمحقق

بر اساس نتووای   ؛موردتحلیل قرار فرفتندساختاری  یسازمدلدوم و  ۀاستفاده از تحلیل عاملی مرتب بخش کمی با

. نداصوولی( احصووا  شوود یها)مقوله یکد انتخاب 6( و هامؤلفهابعاد و ) یمحورکد  16کد باز )مفاهیم(،  ۷4تعداد 

 ۀپژوهشی، توسع یهات یفعال یسازیتجارجمله )شرایط علّی از ۀفان 6در قالب ابعاد  یاهستههای عمده و مقوله

آموزش کووارآفرینی،  ۀتوسع) یمحورشغلی(، پدیده یهام ارگ ۀتوسع و مکانیزم های مالی ۀ، توسعیفرارهیسرما

 ۀتوسووع و هویت آموووزش ۀکارفروهی، توسع) یانهیزمیادفیری مشارکتی(، شرایط  و اجتماعی یهاشبکه ۀتوسع

 و فرایانووهقوووانین حمایووت  ۀتوسعراهبردها )حمایت بیرونی(،  و رکز بر تغییراگمتفر )مداخلههنجارها(، شرایط 

و موودل  ندشوود ارتقووا  دادهدانشگاه( به سطح انتزاعووی بوواالتر  ۀفردی و توسع ۀتوسع) امدهایپحمایت بیرونی( و 
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 مقدمه

امووروزه  ؛اسووت قوورار داده ریتووأ تحت  هاعرصهآموزش عالی را در تمام  یهانظام ،نوآوریموج تغییراگ و شتا  

کووه از نیووروی انسووانی خوو  ،  شوووندموویزمانی موفق  ،شدن با این تغییراگ همسو در برابر سازش و  هادانشگاه

( اعتقوواد دارنوود کووه ۲00۲) ۲باشند. هیت و همکووارانش مندب ره «1کارآفرین»خودباور، متخصص یا در یک کلمه 

پیشرفته، نقووش و جایگوواه  یهایفناورکه با افزایش و فسترش  دهدیمنشان  یخوببهج انی  ۀروند رشد و توسع

 (.1396قربانی، کند )یمحیاتی جلوه  ،آموزشی یاهمنظاکارآفرینی و افراد کارآفرین در 

بوور  ؛(1399، زادهسوولطاناستفاده از کارآفرینی است ) ،ها به الزاماگ محیطیپاسخگویی دانشگاه یهاوهیشیکی از 

کووارآفرینی و افووزایش اطوو ع در  ۀتوسووع یسو  بهها رو های ک ن دانشگاهسیاست  ،المللنیباین اساس در سطح 

، برزیوول، ایاسووترالهای قرن بیستم، کشورهایی مانند در آخرین دهه ؛(۲01۵، 3هوبیکوفلو و سانلید )ندارمورد آن 

کووارآفرینی  ۀهای توسووعهلند توجه خود را معطوف به برنامووه و هند، کره جنوبی، انگلستان، ایرلند، فرانسه، آلمان

کووه بووود بووا اعتقوواد بووه ایوون مسووئله ور م مرک اقدا  (.۲01۵، 4)ویلکوف و دیمیتروسکو  ها کردنددر سطح دانشگاه

 یوکارهاکسووب نوآوری و پویایی در  جادکنندفانیاکارآفرینان آینده،  عنوانبه توانندیمها دانشگاه  نیالتحصفارغ

های برتر دنیا به این نتیجه رسوویدند کووه از طریووق (. در این خصوص دانشگاه۲01۷و همکاران،  ۵ووباشند )تازه 

؛ ۲01۷و همکاران،  6اورتیز-توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد )کارتو نی میکارآفریفرهنگ  ۀتوسع

منابع مالی دانشگاه، دانشجویان  ۀدانش ع وه بر توسع یسازیتجاربا  ندت ش کرد هاآن .(۲0۲0و همکاران  ۷می

، زادهسوولطاندهنوود )سود حاصوول از آن سووو  شده در راه کسب درآمد و  آموخته دانشِسوی استفاده از را نیز به

های کارآفرینی را آموووزش قبل در کشور آمریکا مراکز آموزشی که دوره ۀنمونه در حدود دو ده عنوانبه .(1399

فورا و است )مورد رسیده ۲000به بیش از  ۲00۵در سال  تغداد این مراکز که حالی دربسیار کم بودند؛  دادندیم

 یهاحوزهای در فزاینده طوربهکارآفرینی در آمریکا  وپرورشآموزشفرشته  ۀدر طول دهچنین (. هم۲018، 8دانا

کووارآفرینی در  وپرورشآموووزشتعداد نشووریاگ علمووی در  که یطوربه ؛افتهی شیافزامختلف پژوهش و آموزش 

(. بوور ۲01۷اران، همکوو و  9میرانوودادهد )یمنشان  ۲000درصد افزایش در مقایسه با سال  400بیش از  ۲01۵سال 

که آموزش عالی بووا فرهنووگ  دهدیمکشورهای مختلف در این زمینه نشان  ۀتوان بیان کرد که تجربمیاین اساس 

و  10بولوودوریانو اسووت )بووا ویژفووی بووارز رقووابتی  هاسازمانای از فسترده یهارساخت یزکارآفرینی، محور ایجاد 

 (.۲0۲0همکاران، 
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ن یارآفرکوو ز از افووراد ک ن مرای. اشوندیمد در آن خلق یه مشاغل جدک است  یانکن میفرکارآ دانشگاهِدر این راستا 

ان کوو امنووان یجووه کارآفریدر نت و اسووت  یابیوو و بازار یمال یآموزش یهات یحمات شامل ین حمایا ؛کندیمت یحما

 ییهادانشووگاهن یچنوو  (. در۲016و همکوواران،  1)چانووگ کنندیمدا یو ... را پ هاشگاهیآزما، هاکتابخانهبه  یدسترس

 یارکوو هم ایوون افوورادرا فووراهم آورنوود. بووا  وکارکسب د یز جدک تا مرا شودیمفراهم  یاناتکام فرارانهیسرما یبرا

ارزشوومند در  یاتجربهه خود ک نند ک استفاده  آمدهدست به یهافرصت و از  شدهینیبشیپ هاآن گ کتا مش شودیم

ت یوو اهم یر مووالیآوردن ذخووا فووردهمکووه  هادانشووگاهن ی(. در ا139۵، ییصمد آقا) است  یابیو بازار یطۀ مالیح

 یوراهمراه بووا فنوو  یو اقتصاد یتجار یهاپروژهانجام  ازمندند،یز نین یدولت یهاکمکدارد و خصوصاً به  یاژهیو

. (۲016، ۲)رنالت  باشدیم نانیکارآفرشاخص  یهایژف یوز از ین یر مالینه از ذخایاست و استفادۀ ب  نهیهزکمروز 

 منوودب ره هادانشووگاهن یوو ه از اک  یدر بازار است. مشاغل یدهسیسروت و یفعال یگر وجود تقاضا برایتۀ م م دکن

د یوو در تول هایفناورن ی(. ا139۵)جنجگو،  بودخواهند مؤ ر روشیپد یجد یهایفناورمسلماً در توسعۀ  شوندیم

 ید به بازار دسترسین بایارآفرک  خواهد شد. دانشگاهِ یاندارد زندف و منجر به باال رفتن سطح است کاررفتهبهها االک 

 منوودع قهسته، یجود افراد توانا و شان ویهمچن .مال ب ره را ببردک در بازار  تجربهصاحب داشته و از تجار  افراد 

م ووم را  ۀ(. دانشگاه کارآفرین دو وظیفوو 1393قنبری و همکاران، است ) یضرور ییهامجموعهن یو خ   در چن

و کارآفرینووان آینووده را  دهوودیمکارآفرینی را در بین تمامی دانشووجویان توسووعه  ۀاول اینکه روحی ؛بر ع ده دارد

فنوواوری و  یهوواپارک ، وکارکسووب مراکز رشوود درواقع  .کندیم. دوم آنکه خودش کارآفرینانه عمل کندیمتربیت 

خود نیز به اسووتق ل مووالی  ،هاسازماندر این انشجویان یر کردن دو ضمن درف  دینمایممواردی نظیر آن را ایجاد 

 (.1390، یآبادعیشف) ابدییمدست 

 

 بر توسعه فرهنگ کارآفرینی مؤثرعوامل 

آموووزش  یهااسووت یساهووداف  ؛یووادین در جامعووه اسووت بن یهادهیوو ا ۀآشووکارکنند ۀرسان عنوانبهامروزه آموزش 

کووارآفرینی  یهادورهتعداد  یتوج قابل طوربهو ه سطوح قرار فرفتدرسی در تمام  یهابرنامهکارآفرینی در امتداد 

کارآفرینی و  یسازنهین ادافزایش در  رغمعلیاست. فرهنگ کارآفرینی افزایش یافته ۀتوسع منظوربه هادانشگاهدر 

این موضوع ابربن ؛است هنوز ن ادینه نشده هادانشگاهفسترده، آموزش کارآفرینی در  صورگبهکارآفرین در جامعه 

 انتقادی و به چالش کشوویدن بنیادهووا و مفروضوواگ فعلووی پیشوورفت خواهوودکرد تأملآموزش کارآفرینی از طریق 

 (.139۵)عزیزی و عزیزی،

، نقووش باشوودیمهای آموزش عالی جامعه از برونداد ازیموردنتخصص های ماز نیرو یاعمدهبخش  از آنجایی که

(. ۲01۵، 3)کوواالر و آتونیووک بووودخواهوود کنندهنییتعی و امعه بسیار حیاتکارآفرینی در ج ۀآموزش عالی در توسع

کووارآفرینی  یهام ارگو  هاآموختهشکاف بین  ،داد نظام آموزشیکه از مشک گ برون کندیم( بیان ۲01۲) 4فونز

(، ترکیب دانووش ۲00۷، ژو)ادکویتز و   نیالتحصفارغبا افزایش انگیزه و م ارگ  توانندیم هادانشگاهاست.  هاآن
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در ایوون رسووالت  ،حمووایتی بوورای پوورورش فرهنووگ کووارآفرینی یهارساخت یز ۀو توسع (۲01۲)فونز،  و تجربه

فسووترش تووروی  دانووش و ) خووود ۀ( تا افزون بر نقش اولی۲010و همکاران،  1)جاکو  اساسی بر دارند یهافام

بووا  ترکیوو نزدارتبوواطی  لهیوسوو نیبد و قرار دهندهدف خود  ۀرا سرلوح هات یفعالاز  ترفسترده یادامنه ،پژوهش(

آموزشووی  یهانظامفرهنگ کارآفرینی در  ۀی توسع(، برا1388)علیمردانی و همکاران،  پیرامون برقرار کنند ۀجامع

در رویکوورد اول وجووود و توو ش فوورد خوو   بووه تکاموول و اجوورای تفکوور  ؛شناسایی کرد توانیمدو رویکرد را 

دانشگاه است که با تغییر در ساختار، فرهنگ و رفتووار  در رویکرد دوم خودِ .انجامدیمان کارآفرین در درون سازم

( بیووان ۲01۵) 3همکارانش (. آوبری و۲014، ۲)پارکر پردازدیمتفکر، محصول و یا فرآیند جدید سازمان به خلق 

 یبرخوو  و الزم طیشوورا را یبعض توانیم هک  مؤ رند هادانشگاهدر  ینیارآفرک فرهنگ  ۀتوسع در یکه عوامل کنندیم

بوواز  و فرهنووگ ینیارآفرک  ۀیروح داشتن توان بهمی الزم طیشرا و م م عوامل جمله از ؛دینام یافک  طیشرا گر راید

 و ت یهدا و مشاوره نظام ،یآموزش یهابرنامه داشتن  به توانیم یافک  طیشرا از ، وش نوآوری و ابتکاربرای پریر

الزم است  هادانشگاهفرهنگ کارآفرینی در  ۀوسعاولین قدم در ت عنوانبهرد. ک  هاراش یآموزش ۀمؤسس یهات یحما

اط عوواگ  هدر این زمینووه، ارائوو  ترم مشود و قدم ، به افراد آموزش دادههادانشگاهدر  یاحرفهرفتار  یهاروشکه 

 ۀسووعکووه تو  کنوودیم( بیان 09۲0) 4لوین .(1391)میرسپاسی،  اولیه است  ۀسرمای نیتأمدقیق از منابع موجود برای 

رهبری کارآفرینانه با تع د وسیع بووه نوووآوری، ن ادینووه کووردن اسووتق ل  نیازمند ،هادانشگاهفرهنگ کارآفرینی در 

و  هابرنامووهدر  یریپوورانعطافو خووارجی، ارتباطاگ داخلووی  ۀتوسع منظوربهداخلی، حمایت فسترده از کارکنان 

 یهووایدارائماتریسی و افزایش توجه به وسیع برای ایجاد ساختار  یهاصت رفاف خرد و ک ن، فراهم آوردن اهد

آن نیازمند ایجاد یووک سووازمان  ۀنامش ود سازمان است. تع د خاص به مف وم کارآفرینی و ت ش در ج ت توسع

بووانی، رق) باشوودمیر، فرهنگ و کل ابعاد سازمان این مسئله مستلزم دوباره اندیشی در مورد ساختا ؛ارفانیک است 

1396.) 

نی اخیوور مبووا یهاسالدر  از این رو باشد؛میانشگاهی کارآفرینی موتور رشد و نماد اصلی نوآوری در یک نظام د

صنعت و خدماگ نمود بیشووتری بووه خووود  ۀتقویت و مظاهر عملی آن در عرص هادانشگاهکارآفرینی در  تئوریک

مختلفی در ادبیوواگ  یراهکارهاو  هایاستراتژرویکردها،  این محور اقتصادی، ۀجانبهمهاست. برای تقویت فرفته

نقووش دولووت بوور  توووان بووها، موویدر کشوره ینیارتقا  کارآفر یارهاکراه؛ برای مثال در امر کارآفرینانه ارائه شده

کووارآفرینی و  ۀاخیوور مقولوو  یهاسووالاینکه در  رغمیعل. اشاره کرداساس محورهای تنظیمی، شناختی و هنجاری 

هنوووز فرهنگیان  یهادانشگاهکارآفرینی برای  ۀمسئل ؛ت اسدر نظام آموزش عالی مورد توجه قرار فرفتهن آ ۀتوسع

در از مسائلی باشد که مانع توسعه و ن ادینووه شوودن کووارآفرینی  تواندیمدر این زمینه  آشناییعدم. باشدمی ناآشنا

برای مواج ووه  مؤ ر یهاراهکه یکی از  رسدیم به نظر است.شدهفرهنگیان  یهادانشگاهنظام آموزشی و پژوهشی 

 بحوو  قابل. ارتباط میان کارآفرینی و فرهنووگ، از دو سووو است توجه به فرهنگ کارآفرینی  ،شدن با چالش مرکور

 فرارد و از سوی دیگر، خود فراینوود کووارآفرینی و می ریتأ نتای  کارآفرینی است که بر جامعه  ،سو یکاز ؛ است 
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1۲۲ 

توانوود در آن تحوووالگ اساسووی و هووم می باشدمیاز مبانی فرهنگ جامعه  متأ ره هم آن است ک حاکم بر فرهنگ 

همچووون کووارآفرینی اجتموواعی، فرهنگووی، موورهبی،  هاعرصووه تمووامایجاد کند. امروزه که نیاز بووه کووارآفرینی در 

 ۀبرای توسووع ییهاراه یافتن صدد درفرهنگیان باید  یهادانشگاه ؛شودیم، الکترونیکی و... احساس یطیمحست یز

کارآفرینی نیوواز بووه فرهنگووی  ۀفرهنگیان برای توسع یهادانشگاه ،شدهمطرحتوجه به مباح   با .فرهنگ آن باشند

را تفکوور و عموول در سووطوح مختلووف دانشووگاه  ایجاد آزادیِ ۀزمین( 1)ی ذیل باشد: هامؤلفه دربردارندهد که ندار

سووطح اط عوواگ  (۲) .و اجوورا نماینوود یزیربرنامووهخ قانه و ابتکاراگ را  یاهت یفعالافراد بتوانند فراهم آورد تا 

 هادانشووگاهیشگام در مقایسووه بووا سووایر علمی اعضای دانشگاه را افزایش داده و دانشگاه را به سازمانی پیشتاز و پ

را بووه سووازمان گاه دانشوو ( 4) .تحمل و تعامل با مخاطبان و نواندیشان را در دانشگاه افزایش دهد (3) .تبدیل کند

مطالعووه مسووتمر و بررسووی  ۀزمینوو  (۵. )یادفیرنده که قدرگ انطبا  با مسائل جدید را در اختیار دارد تبوودیل کنوود

نقوود و  ۀروحی ت یدرن ا( 6) .دروی دانشگاه را برای مدیران مختلف فراهم آورمشک گ و حل مسائل فعلی پیش

نیازمنوود  هوواآن .رسوودیمفرهنگیان حیاتی به نظر  یهادانشگاهای مسئله بر این. بررسی را در دانشگاه افزایش دهد

نسوول  یهادانشووگاهحرکت از سووطح  یدرستبهند هستند تا بتوان ذکرشدهمدونی برای توجه و توسعه موارد  ۀبرنام

تجلووی پیوودا  هاآنروح کارآفرینی در تمامی ارکان  که ؛نسل سوم و چ ارم طی کنند یهادانشگاهاول را به سمت 

وارد شوودن بووه  ،فرهنگیان با آن مواج ووه هسووتند یهادانشگاهاسی که بر این اساس یکی از مسائل اس .کرده است 

 ایوون پووژوهش توو ش ،مطرح شوود آنچه کهبا توجه به  .باشدیمفرهنگ کارآفرینی  ۀنسل سوم دانشگاهی و توسع

در راسووتای نگیووان کشووور بپووردازد. رهف یهادانشگاهدر  فرهنگ کارآفرینی ۀتوسع تدوین الگویشناسایی دارد به 

 :اندشدهمطرح ذیل شرح به  الگسؤادستیابی به هدف پژوهش، 

 ؟نداکدامفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان  ۀعلّی ا رفرار بر الگوی توسع شرایط •

 ند؟افرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان کدام ۀدر الگوی توسع پدیده محوری •

 ند؟افرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان کدام ۀالگوی توسع در یانهیزم شرایط •

 ند؟افرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان کدام ۀدر الگوی توسع فرمداخله شرایط •

 ند؟افرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان کدام ۀراهبردی در الگوی توسع •

 ند؟انگیان کدامفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فره ۀپیامدهای الگوی توسع •

 ؟باشدیمفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان دارای اعتبار  ۀالگوی توسعآیا  •

 

 روش پژوهش

اسووتفاده بنیوواد داده ۀروش نظریوو از کیفووی  در بخش .باشدیم آمیخته اکتشافی متوالیاز نوع روش پژوهش حاضر 

کووارآفرینی، موودیریت آموزشووی،  ۀحوووز نظرانصوواحب در پووژوهش شووامل متخصصووان و  کنندفانمشارکت . شد

. برای مطلع شوودن دنباشیم و مسئوالن دانشگاه فرهنگیان مدیریت آموزش عالی در کشورآموزشی و  یزیربرنامه



 ( ختهیآم کردیرو)  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع یالگو  ن یتدو

1۲3 

نفوور اسووتفاده  1۲از نوع نظری با  1هدفمند یریف نمونهاز روش  نظرانصاحب و نظراگ متخصصان و  هادفاهیداز 

 10بر این اساس مصاحبه با تعداد  صورگ فرفت؛ هادادهری بنای اشباع نظموردنظر بر م ۀشد. برآورد حجم نمون

 دیگر انجام شد. ۀنفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر دو مصاحب

 ۀاسووتفاده شوود. در مصوواحب افتهیسوواختارمووهاز مصوواحبه نی ،پژوهش در بخووش کیفووی یهادادهفردآوری  منظوربه

 از آنچووهیووک نتیجووه  عنوانبهشود تا در طول مصاحبه ای جدید داده میهداختن به ایدهیافته، اجازه پرساختارنیمه

 ،کووارآفرینی ۀتوسووع ۀکوورد کووه بوورای درک مسووئل دیوو تأک قرار فیوورد. بایوود  استفاده مورد ،فویدشونده میمصاحبه

، هاآناز نظراگ  مدهآست دبه یهادادهقرار داد و از دل  لیوتحلهیتجزرا مورد  فانکنندمشارکت دیدفاه  ست یبایم

از  هامصوواحبهدر این میان و برای رعایت اصول اخوو   پووژوهش، در جریووان  .الگوی موردنظر را استخراج کرد

 صووورگبه ،پس از پایووان مصوواحبه تاضبط و  بت شود  هاآن یهاصحبت اجازه خواسته شد تا  فانکنندمشارکت 

مبتنی بر کدفووراری  ۲لتمیتحلکیفی از روش  یهادادهتحلیل  ظورمنبه. ونددقیق بررسی و روی کاغر برفردانده ش

مفاهیم شناسووایی  ،کدفراری باز ۀدر مرحل ؛)فزینشی( استفاده شد ۵و کدفراری انتخابی 4کدفراری محوری ،3باز

 تووا دیوودفاه کوواملی ندمورد بررسی و تحلیل قرار فرفت یاوارونهبه بیرون و یا  درونلف از و از زوایایی مخت هشد

اصوولی  ۀمحور فرایند پدید هامقولهیکی از  ،در کدفراری محوری .جایگاه مفاهیم کسب شود نسبت به اهمیت و

این کار با استفاده از یک پارادایم مشخص انجام شد ند. شددیگر به آن ارتباط داده یهامقولهو سپس  فرفت قرار 

 .، راهبردها و پیامدها نشان داده شودفرمداخلهایط ، شریانهیزم، پدیده محوری، شرایط علّیط تا روابط بین شرای

 ۀنظری ،کدفراری محوری ۀمستخرج شده از مرحل هامقولهروابط درونی  برهیتکدر کدفراری انتخابی با  ت یدرن ا

 ،شخصی پژوهشووگر یهاادداشت یو با توجه به  هامقولهبین  ۀفونه رابطارش داستانپژوهشی خود را از طریق نگ

 .درآوردیر حرت ۀبه رشت

از طریق فووردآوری شووواهد  این راستا در ؛ب ره فرفته شد 6سازیاول از روش مثل   ۀبرای بررسی روایی در وهل

 دییوو تأروایی مورد بررسووی و  ،نظرانصاحب فونافون، منابع اط عاتی متنوع و  یهایتئوراز منابع مختلف شامل 

 ها و تفسیر دریافت شوود. بوورای ایوون کوواراعتبار یافته ۀباررددر پژوهش  کنندفانشرکت در ادامه نظر  .قرار فرفت 

و قضوواوگ مووورد ،در پووژوهش کنندفانشرکت در فروهی کانونی متشکل از  ، تفسیرها و نتای  پژوهش راهاافتهی

بوورای  ت یوو فیباک  صوووگضبطصحنه،  مفصل و دقیق سرِ یبردارادداشت یقرار فرفت. برای بررسی پایایی از  دییتأ

های مجریان پژوهش ا ری در دیدفاه که یطوربهها به کمک افراد ناشناس و رایانه و آنالیز داده هاافتهی بت دقیق 

کریستینسن برای ارزیابی اعتبار و کیفیووت  یبندهیزاوتکنیک  نیهمچن شد.د، ب ره فرفتهنباش نداشته هاتحلیل داده

، هووادادهبا درفیری مداوم و مسووتمر ذهنووی بووا که است سعی شده  در این راستا ؛مورداستفاده قرار فرفت  هاافتهی

 هوواداده یکدفوورارشود. برای نیل بووه ایوون هوودف پووس از  ریپرامکاناط عاگ  به وسعت اط عاگ و عمق دادن

و اعتبووار کدفووراری و کند تا صحت  یکدفراررا  هامصاحبهنفر خواسته شد که برخی از  1توسط پژوهشگر، از 

 
1.Purposeful sampling 
2.Thematic analysis 
3.Open coding 
4.Axial Coding 
5.Selected Coding 
6. Triangulation 
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مشوواب ت ، بووودقبل صورگ فرفته ۀکه در مرحل یکدفرارنتای  این بخش با  شود.ارزیابی  هآمددست هب یهامقوله

 ند.داشت

شامل کلیووه اعضووای  حاضر آماری پژوهش ۀجامع .است روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی  ،در بخش کمی

 یاخوشه یریف ونهمناز روش در این بخش  باشد.مینفر  800به تعداد فرهنگیان کشور  یهادانشگاهعلمی  أگیه

 یاطبقووهتصووادفی  یریف نمونووهاز روش  ،یموردبررسوو  یهاخوشووهاز شناسایی  پساول و  ۀدر وهل یامرحلهتک

و مراکووز آموووزش عووالی  هادانشووگاهبندی فرهنگیان کشور بر اساس منطقه یهادانشگاهاستفاده شد. در این راستا 

)ت ووران، البوورز(، منطقووه 1منطقووه  ازجملووهمنطقووه،  4فی تصوواد صووورگبهشدند و  یبندمیتقسخوشه  9کشور به 

 8منطقووه )خوزسووتان، بوشوو ر، فووارس و ک کیلویووه و بووویر احموود( و  ۷منطقه )همدان، مرکزی، قزوین و قم(، 4

هوور  یهادانشووگاهبعوود از میووان  ۀدر مرحلوو  ند.انتخا  شد هاآن)هرمزفان، کرمان و سیستان و بلوچستان( از بین 

ت ووران، البوورز، هموودان، قووزوین، بوشوو ر، فووارس، شامل تصادفی انتخا  شدند که  صورگبه دو دانشگاه ،خوشه

ب ووره  (198۵. برای برآورد حجم نمونووه از جوودول کرجسووی و مورفووان )ندسیستان و بلوچستان و هرمزفان بود

مونووه نفوور ن ۲60تعووداد  ،نفووری 800آموواری  ۀمراجعه به جدول مرکور مشخص شد که برای جامعوو شد. با فرفته

پرسشنامه توزیع شوود  3۵0تعداد  ،ناقص ۀبرفشت یا برفشت پرسشنامکرد. با توجه به احتمال عدمفایت خواهدک 

اط عاگ در این بخووش  یآورجمعروش  و مورد تحلیل قرار فرفت. یآورجمعکامل  ۀپرسشنام 3۲8 ت یدرن او 

شووامل  شدهیطراح ۀ. پرسشنامباشدیمی کیف ۀهای مستخرج از مرحلساخته مبتنی فویهمحقق ۀپژوهش، پرسشنام

 یهاشووبکه ۀآموزش کارآفرینی، توسووع ۀتوسع) یمحورابعاد پرسشنامه شامل پدیده باشد.میپاسخ بسته سؤال ۷4

 ۀسرمایه فررای، توسووع ۀپژوهشی، توسع یهات یفعال یسازیتجار) یعلّیادفیری مشارکتی(، شرایط  و یاجتماع

 ۀتوسووع و هویووت آموووزش ۀفروهی، توسع کار) یانهیزمشغلی(، شرایط  یهاگارم  ۀتوسع و مکانیزم های مالی

 و قوووانین حمایووت فرایانووه ۀتوسووعراهبردهووا )وجود منووابع(،  و تمرکز بر تغییراگ) فرمداخلههنجارها(، شرایط 

 یادرجه ۵طیف  ۀهای آن بر پایفویههمچنین  است. دانشگاه( ۀتوسع و فردی ۀتوسع) امدهایپ و حمایت بیرونی(

ارائووه  (۲شووماره ) در جوودول شدهیطراح ۀ. مشخصاگ پرسشنامنداز خیلی زیاد تا خیلی کم( تنظیم شد) کرگیل

 مشاهده است.قابل

پژوهش از نظوور اسوواتید راهنمووا و متخصصووان موودیریت ب ووره  ۀبرای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنام

اهمیووت  ۀخواسووته شوود کووه درجوو  هاآنارسال و از  هاآنای بر شدهیطراح ۀپرسشنام ،شد. برای این منظورفرفته

متخصصووان قوورار فرفووت. شوواخص  دییوو تأدر نتیجه روایی محتوایی پرسشنامه مورد  ؛را مشخص کنند پرسشنامه

پژوهش بووه دسووت  ۀبرای پرسشنام 8۲ /0( CVIو شاخص روایی محتوایی ) 89 /0( CVRنسبت روایی محتوایی )

برای بررسی بیشووتر  یدییتأ. در ادامه از نتای  تحلیل عاملی باشدیم قبولقابلتوایی آمد که نشانه دهنده روایی مح

اسووتفاده آموواری  ۀنفر از نمونوو  30بر روی  ،1مقدماتی ۀاز مطالع شدهیفردآور یهادادهروایی پرسشنامه بر اساس 

% درصوود واریووانس ۷4 آورد کووه در آن بووه دسووت را  موردنظرعد بُ 6پژوهش،  ۀ. نتای  تحلیل عاملی پرسشنامشد

نشووان داد کووه حجووم نمونووه کووافی اسووت و( >0P/ 1)و بارتلت  KMO=0/ 66بود. آزمون استخراج شده الگسؤا

 
1. Pilot teast 
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 پدیوودهعوود )بُ 6% چرخش متعاموود، 3د. نتای  بارهای عاملی باالتر از نآماری وجود دار ۀدر جامع موردنیاز عوامل

آورد. مقووادیر  به دست نظر را د، راهبردها و پیامدها( مورفرمداخله، شرایط یانهیزممحوری، شرایط علّی، شرایط 

اط عوواگ توانووایی الزم  یآورجمووعابزار  دهدیمبه دست آمد که نشان  0/ 88ضرایب پایایی برای کل پرسشنامه 

 و SPSS۲1 یافووزار آمووار  بووا اسووتفاده از نرمینتووا لیوتحلهیتجز. باشدیمبرای سنجش متغیرهای پژوهش را دارا 

SmartPLS .انجام شد 

 

 پژوهش یهاافتهی

 بخش کیفی یهاافتهی 

این شوویوه  .فرفت  صورگ( 1393استراس و کوربین ) دستورالعملاین پژوهش بر اساس  یهاداده لیوتحلهیتجز

مدل کیفی( ) ۀینظر ت یدرن ا .اصلی کدفراری باز، کدفراری محوری و کدفراری انتخابی است  ۀشامل سه مرحل

 است.پژوهش بیان شده

هووای ن مرحلووه دادهدر ایوو  .و کدفووراری اسووت  هاداده لیوتحلهیتجزلین مرحله در ی باز اورکدفراری باز: کدفرا

بوواز مفوواهیم  یکدفوورارواحد اصلی تحلیل بوورای  شوند.میبررسی  دقت بهصورگ فرفته  یهامصاحبهحاصل از 

موونظم بررسووی شوودند.  طوربه هامقوله، خرده اهمقولهاصلی،  یهامقولهبرای یافتن  هامصاحبهرونوشت  باشند.می

اصوولی(  یها)مقولووه یکد انتخاب 6( و هامؤلفهابعاد و ) یمحورکد  16کد باز )مفاهیم(،  ۷4طی این فرایند تعداد 

 .ندشناسایی شد

محوووری،  ۀدسووته مقولوو  شووشکدفراری محوری: در این مرحله ابعاد پارادایم کدفراری شووکل فرفووت و شووامل 

تعیووین کدفراری محوووری بوور تمرکووز و  .، راهبردها و پیامدها بودفرمداخله، شرایط یانهیزم، شرایط علّیشرایط 

ارتبوواط  هوواآنمقوالگ فرعی به  عنوانبهیا مرکزی قرار داشته و سپس سایر مقوالگ  یاهستهمقوله  عنوانبهمقوله 

 رفووراریتأ ها انواع شرایط مجدد داده یکدفرارمحوری، با  ۀ. در پژوهش حاضر پس از تعریف مقولشوندیمداده

 یهامقولووهاز بووین  .تعریووف شوودند، راهبردها و پیامدها فرمداخله، یانهیزم، علّیمحوری شامل شرایط  ۀولبر مق

مرکزی در نظر و در مرکز موودل قوورار فرفووت. دلیوول  ۀمقول ۀمنزلبه «کارآفرینی یسازنهین اد» ۀ، مقولشدهاستخراج

؛ مشاهده کرد وضوحبه توانیمرد پای آن را  هادادهاین بود که در اغلب مرکزی  ۀمقول عنوانبه انتخا  این مقوله

 کووارآفرینی یسووازنهین ادنیازمنوود  دانشووگاه فرهنگیووانکووه  اندداشووتهاشوواره  دهندفانپاسخاغلب  ربه عبارگ دیگ

   .باشدیم
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 کارآفرینی یسازنهین ادمحوری: پدیده •

 ۀمرکزی انتخا  شد. این مقوله مرکزی از مف وم »توسع ۀمقول عنوانبهکارآفرینی  یسازنهیدن ادر پژوهش حاضر 

بنیوواد اسووتقرار  درواقعاست. « تشکیل شدهمشارکتی»یادفیری  و اجتماعی« یهاشبکه ۀآموزش کارآفرینی«، »توسع

 .چرخدیمفو   یهامؤلفهگیان حول فرهن یهادانشگاهفرهنگ کارآفرینی در  ۀتوسع

 

 محوری دهی شده پداستخراج  ممفاهی  و هاها، مؤلفه: مقوله 1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهیم هامؤلفه  اصلی ۀ مقول

وپ
وی د

 ده
وم

و ح
وری 
 

 

 ۀ توسع

 آموزش کارآفرینی 

 ؛ افراد درفیر در امر آموزش در خصوص فعالیت کارآفرینانه یهام ارگ افزایش تجار  و 

آموزشی در   یهابستهارائه  ؛بلندمدگو  مدگانیم ،مدگکوتاهتخصصی  یهادوره برفزاری 

  ی هاسازمانهمکاری و تعامل ؛ کارآفرینانه یهات یفعال یهانه یزمخصوصی انتقال دانش در 

 ی هات یفعالآموزشی در خصوص  یهابرنامه جمعی برای ارائه  یهارسانهمسئول با 

 فرهنگ کارآفرینی ۀ تربیت نیروی انسانی ج ت توسع ؛آموزش  کارآفرینانه آموزشی

 

 ۀ توسع

 اجتماعی یهاشبکه 

دانش افراد در خصوص   ۀبرای توسع ی در حال رشد اجتماعی مجاز یهاشبکه از  یریفب ره 

ارتباطی بین  یهایبستر ۀاعتماد اجتماعی در میان اعضای دانشگاهی؛ توسع ۀکارآفرینی؛ توسع

های تخصصی؛ ارتباط با هو کارفرو هایتعاونو صاحبان ایده از طریق ایجاد  فرارانهی سرما

 مشاوران تخصصی 

 

 مشارکتییادفیری 

کارآفرینی؛  یهاتیفعال  ۀاز افراد موفق در حوز یالگوبرداربرای صت فر یسازفراهم 

انتقال تجار  و دانش خود در   منظوربهفرصت برای برقراری ارتباط میان افراد  یسازفراهم 

  همفکری  منظوربه تخصصی در راستای کارآفرینی  یهاپانل کارآفرینی؛ طراحی و اجرای  ۀزمین

 و تبادل نظراگ 



 ( ختهیآم کردیرو)  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع یالگو  ن یتدو
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 علّیشرایط  •

 یهاافتووهیبوور مبنووای . دنوو فراریممحوووری ا وور دهیوو پدکه بوور  هستنداز وقایع و شرایطی  یامجموعه یعلّشرایط 

 و مووالی«مکانیزم های  ۀ«، »توسعیفرارهیسرما ۀپژوهشی«، »توسع یهات یفعال یسازیتجار» یهامقولهپژوهش، 

عموول  فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیووان ۀتوسعبر  ا رفرار علّیشرایط  منزلهبهشغلی«  یهام ارگ ۀ»توسع

 .کنندیم

 

 علّی شرایط  شدهاستخراجو مفاهیم   هامؤلفه، هامقوله :  ۲جدول  

 

 

 

 مفاهیم هامؤلفه  اصلی ۀ مقول

 

وش
ی را
و

ع ط
ولّو

 ی

 یسازیتجار

  یهاتیفعال

 پژوهشی 

کارآفرینی در سطوح مختلف؛ معرفی محصوالگ و دستاوردهای  یهاشگاه ی نمای برفزار

 هاسازمانینانه اعضای دانشگاه توسط کارآفرینانه اعضای دانشگاهی؛ خرید تولیداگ کارآفر

بازارهای جدید برای   ییشناسا آموزش؛ ۀجدید در حوز یهاده ی ااز  یبردارب ره مرتبط؛ 

 نشگاهو محصوالگ اعضای دا هاآل دهی ا

 

  ۀتوسع

 ی فرارهی سرما

  ی فرار هی سرماکارآفرینی دانشگاهی؛  ۀخرد و ک ن در حوز یهای فراریهاه ی سرما ۀتوسع

دانشگاهی؛  یهاسی پردکارآفرینی دانشگاهی در  ۀوزواحدهای تولیدی و خدماتی در ح

  ۀ از صنایع خ   در حوز تی حما در نظام آموزش عالی؛ انیبندانش  یهاشرکت  ۀتوسع

خارجی   فرارانهی سرماآموزشی؛ استفاده از حوزۀ در  هایفراره ی سرمازشی؛ هدفمند کردن موآ

 آموزشی حوزۀ در 

 

 ۀ توسع

 مکانیزم های مالی 

برای   یامه یبمنعطف کردن سیستم مالیاتی و در آموزش؛  زااشتغال نظارگ بر استفاده از وام 

راکد   یهاانداز هدفمند پس یریارفکبه رآفرینانه اعضای دانشگاه؛ کا یهاده ی احمایت از 

 یهات یفعال از های مالی در راستای حمایتو ن اد هابانک با مؤ راعضای دانشگاهی؛ ارتباط 

کارآفرینانه دانشگاهی؛  یهات یفعالمالیاتی برای  یهاتیمعافاعضای دانشگاه؛  فرینانهکارآ

 هیکارآفرینی دانشگا یهاحوزهسرمایه در   یریکارفبه ریسک کاهش 

 

   ۀتوسع

 شغلی  یهام ارگ 

دانشگاهی؛ حرف   ینی کارآفر یهات یفعال ۀشغلی در حوز یهام ارگ شناسایی و تقویت 

 ۀو مشاغل اقتصادی در حوز هات یفعالذ  و سودافرانه؛ بازتعریف کا یوکارهاکسب 

کارآفرینی دانشگاهی؛  ۀدارای مزیت نسبی در حوز یهات یفعال ۀارآفرینی دانشگاهی؛ توسعک

 آموزشی  ۀکارآفرینانه در حوز یهات یفعالرگ علوم از احمایت وز
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 یانهیزمشرایط  •

 هاکنشو بر رفتارها و  سازدیمرا فراهم  موردنظرپدیده  ظ ور ۀکه زمین هستندمجموعه شرایطی  یانهیزمشرایط 

 منزلووهبه هنجارهووا« ۀتوسووع» و «هویت آموزش ۀتوسع» کارفروهی«،پژوهش » یهاافتهیبر مبنای . دنفراریم ریتأ 

 .کنندیمعمل  فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان ۀتوسعبر  یانهیزمشرایط 

 

 یانه یزمشرایط  شدهاستخراجو مفاهیم   هامؤلفه، هامقوله :  3جدول  

 

 فرمداخلهشرایط  •

کارآفرینی در دانشگاه رخ  ۀاز وقایع، رخدادها و شرایطی هستند که در فرایند توسع یامجموعه فرمداخلهشرایط 

 ۀتوسووعبوور  فرمداخلووهشوورایط  منزلهبه« وجود منابع» و «تمرکز بر تغییراگپژوهش » یهاافتهیبر مبنای . دهندیم

 .کنندیمعمل فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان 

 

 فرمداخله شرایط  شدهاستخراجو مفاهیم   هامؤلفه، هامقوله :  4جدول  
 

 میمفاه هامؤلفه  یاصل ۀ مقول

 

شرا
ی 

 ط
مداخله

فر 
 

 

 راگ ییتمرکز بر تغ

 یهوواینوآور ؛یآموزشوو  یهووانظام یفیو ک یرشد کم یدر راستا یطیمح راگییروند تغ

 یدر راسووتا یو دانووش بشوور یوژرشوود تکنولوو  ؛یمسائل آموزش ۀدر حوز یصنعت عی سر

 یدر مسائل آموزش حیصح یریفب ره
 

 وجود منابع
 یبه اط عاگ کاف یدسترس ؛یآموزش یهاتیو ظرف هالیوجود منابع متنوع؛ وجود پتانس

 یمسائل خرد و ک ن آموزش یدر راستا

 

 

 مفاهیم هامؤلفه  اصلی ۀ مقول

 

وش
رای 
و

ط 
وزم
ونی

اه 
 ی

 فروهی  کار
آموزشی؛ وجود فرهنگ کار تیمی  یهات یفعالر ضای دانشگاه برای شرکت دتمایل فروهی اع

 در سطوح مختلف دانشگاهی  یری پرانعطاف در میان اعضای دانشگاه؛ وجود فرهنگ 

   ۀتوسع

 هویت آموزش 

در میان اعضای دانشگاه؛ ع قه به پیشرفت   کارآفرینی یهات یفعال ۀه بر توسعوجود ع ق

 محیطی پیرامون محیط دانشگاه نظام آموزشی؛ احترام فراشتن به عناصر جانبههمه 

 

 هنجارها  ۀتوسع

های کارآفرینی دانشگاهی؛ وجود هنجارجدید در راستای اهمیت  یهاارزش  قی تزرارائه و 

درست از منابع آموزشی؛ ترسیم یک  یبردارب ره رفتاری مترقی در خصوص حفظ و 

 مشترک در خصوص مسئولیت داشتن در برابر آموزش و جامعه  ینیبج ان 



 ( ختهیآم کردیرو)  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع یالگو  ن یتدو
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 راهبردها •

و منجوور بووه ایجوواد  کننوودیمفووراهم  نظرمووورد ۀبرای پدیوود ییهاحلراههدفمندی هستند که  یهاکنش ،راهبردها

 موردنظر ۀبرای کنترل، اداره و برخورد با پدید ییهاواکنشو  هاکنش. راهبردها مبتنی بر شوندیمپیامدها و نتای  

در  مؤ رراهبردهای  منزلهبه حمایت بیرونی«» و «فرایانهحمایت  نیقوانۀ توسع»پژوهش  یهاافتهیبر مبنای هستند. 

 .کنندیمعمل آفرینی در دانشگاه فرهنگیان گ کارفرهن ۀتوسع

 

 راهبردها شدهاستخراجو مفاهیم   هامؤلفه، هامقوله :  ۵جدول  

 

 

 پیامدها •

پووس از کووارآفرینی  د.شونیمحاصل  موردنظر ۀمربوط به پدید یهاکنشنتایجی هستند که از راهبردها و  امدهایپ

موودهایی کووارآفرینی آموزشووی چووه پیا ۀدولتی، باید این مسئله را بررسی نمود کووه توسووع یهادانشگاهآموزش در 

پیاموودهای الگوووی  منزلووهبه«، دانشووگاه ۀ»توسع و «فردی ۀتوسعپژوهش » یهاافتهیمبنای  بر داشته باشد. تواندیم

 .کنندیمعمل فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیان  ۀتوسع

 

 پیامدها  شدهاستخراجو مفاهیم   هامؤلفه، هامقوله :  6جدول  
 

 میمفاه هامؤلفه  یاصل ۀ مقول

 

یوپ
ماو

و
ده
ا و

 ی فرد ۀتوسع 
اراده و عزم  ،؛یو نوآور تیخ ق ه؛یروح شی افزا ؛یطلباشتغال؛ استق ل شی افزا ؛یطلب قیتوف

 یو نشاط، مشارکت اجتماع یشاد ؛یت ش حداکثر یبرا یجد

 دانشگاه  ۀتوسع
از  نهیاستفاده ب  ؛یورآموزش؛ ب ره تیفیب بود ک ؛یدانش عمل ۀدرآمد دانشگاه؛ توسع شی افزا

 نی دانشگاه کارآفر ۀارتباط مؤ ر با صنعت؛ توسع ؛یعلم أگیه یاعضا یهمکار ۀنابع؛ توسعم

 مفاهیم هامؤلفه  یاصل ۀ مقول

 

راه
وبو

رده
ا و

 

 

 توسعۀ قوانین

 فرانهحمایت

حمایتی به افراد کارآفرین در دانشگاه؛ وضع قوانین در  یهامه یوضع قوانینی برای اعطا  ب

  ۀو مشاغل جدید در حوز یهامالیاتی در ایجاد کارفاه یهاف یباط با برخوداری از تخفارت

 کارآفرینی دانشگاهی ۀدر ج ت توسع ی فراراستیکارآفرینی دانشگاهی؛ س

 

 

 یرونیب تی حما

کارآفرینانه و پرورش و توانمند کردن آن، تخصیص بودجه مناسب   یهات یحمایت از فعال

برای آفاهی فعاالن کارآفرینی دانشگاهی از  یرساناط ع یهاها؛ ایجاد شبکهبه دانشگاه

جدید؛ برفزاری اتا  فکر توسط دولت برای بررسی مشک گ؛   یهای نمایشگاه و تکنولوژ

دولت؛ برفزاری   دانشجویی توسط ن اد انیبندانش یهاو شرکت  هایحمایت از تعاون

 آموزشی رایگان  یهادوره
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 مدل پارادایمی ارائهکدفراری انتخابی و  •

باز و محوری به  یکدفراربنیاد است که بر اساس نتای  داده یپردازهینظرسوم و اصلی  ۀانتخابی مرحل یکدفرار

احصا  شده در مراحل قبلی به یکدیگر ربووط داده  یهامقولهانتخابی  یفرارکد. در پردازدیمارائه مدل پارادایمی 

ظ ووور نظریووه اسووت؛ یعنووی یووافتن این امر همان فرایند کشف نظریووه و  .شودیمبررسی  هاآنشده و روابط بین 

 مشاهده است.  قابل ذیلنمودار  که در و بررسی ماهیت این رابطه هاآن، مرتبط ساختن هاسازه

 

 
 

ینی فرهنگ کارآفر ۀتوسع یمی : مدل پارادا1شکل 



 ( ختهیآم کردی)رو  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع یالگو  ن یتدو

 

131 

 بخش کمی یهاافتهی 

 𝑸2مدل ینیبشیپمعیار قدرگ  •

سووازد. بووه اعتقوواد موودل را مشووخص می ینیبشیپ( معرفی شد، قدرگ 19۷۵)این معیار که توسط استون و فلیزر 

های مربوووط بووه شاخص ینیبشیپباید قابلیت  ،هستند قبولقابلهایی که دارای برازش بخش ساختاری مدل هاآن

 مدل را داشته باشند. یزادرونهای سازه

 

 𝐐2مدل  ینیبشیپمعیار قدرگ   :۷جدول  

 SSO SSE Q² =۱-SSE/SSO های فرعی )ابعاد(مقوله  های اصلیمقوله 

 علّی شرایط

۷9۷٫1366 1640 های پژوهشی فعالیت  یسازیتجار  16۷٫0  

۵٫1610 1968 ی فراره ی سرما ۀتوسع  18۲٫0  

۵8۵٫104۷ 1968 های مالی مکانیزم  ۀتوسع  468٫0  

93٫6۷۲ 1640 شغلی  یهام ارگ  ۀتوسع  ۵9٫0  

 - ۷۲16 ۷۲16 مجموع 

 محوری دهی پد

18۵٫1486 1968 آموزش کارآفرینی ۀتوسع  ۲4۵٫0  

۵6٫110۷ 131۲ های اجتماعی شبکه ۀتوسع  1۵6٫0  

۷06٫800 984 یادفیری مشارکتی  186٫0  

۵43٫4۲1۵ 4۲64 مجموع   011٫0  

 ی انهیزمشرایط 

۷۲۵٫۵۷۷ 984 کارفروهی   413٫0  

906٫۵1۷ 984 هویت آموزش  ۀتوسع  4۷4٫0  

808٫641 984 هنجارها  ۀتوسع  348٫0  

 - ۲9۵۲ ۲9۵۲ مجموع 

 فرمداخله شرایط 

381٫619 984 تمرکز بر تغییراگ   3۷1٫0  

483٫۵۵1 984 وجود منابع  44٫0  

 - 1968 1968 مجموع 

 بردها راه

369٫۵۵8 984 فرایانهقوانین حمایت ۀتوسع  433٫0  

086٫1۲۲4 1968 حمایت بیرونی  3۷8٫0  

368٫۲684 ۲9۵۲ مجموع   091٫0  

 پیامدها

۷03٫1839 ۲6۲4 فردی  ۀتوسع  ۲99٫0  

۵1۲٫1۵41 ۲۲96 دانشگاه  ۀتوسع  3۲9٫0  

۵48٫41۲9 49۲0 مجموع   161٫0  
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 تمووام ینوو یبشیپدهوود کووه قوودرگ نشووان می آمدهدسووت به ینوو یبشیپگ مقدار قوودر( ۷شماره )با توجه به جدول 

باشد که نشان از مقدار نسبتاً مطلووو  هسووت. البتووه موووارد راهبردهووا، می 0/ 1۵باالی  ازدرونمتغیرهای وابسته و 

 دانست. قبولقابلتوان با اغماض میرا  0/ 1۲و  0/ 11، 0/ 13و پیامدها به ترتیب با مقدار  یانهیزمعوامل 

 

 GOFنیکوی برازش مدل  •

معیوواری بوورای  عنوانبووهدهوود و قوورار می موودنظرو ساختاری را  یریف اندازههر دو مدل  1شاخص نیکوی برازش

برای برازش  حکایت دارد. ،از مطلوبیت کلی مدل آمدهدست بهمقدار  که رودسنجش عملکرد کلی مدل به کار می

میووانگین مقووادیر اشووتراکی  ضوور  حاصوولعبارگ است از جرر وجود دارد که  GOF الگوی کلی، معیاری به نام

مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بوورای مقایسووه  عنوانبه 0/ 36 0/ ۲۵ ،0/ 1، سه مقدار R۲ متغیرها در میانگین مقادیر

 شوند.استفاده می

نیکوی برازش  ×روایی همگرا√= ضریب تعیین  = √0/49۷ × 0/6۵4 = 0/۵۷0 

 

 ینیبشیپمعیار قدرگ :  8جدول  

های مقوله 

 اصلی
 های فرعی )ابعاد(مقوله 

میانگین واریانس 

 (AVE) شدهاستخراج

ضریب 

 تبیین

ضریب تبیین  

 شدهاصالح
 نیکوی برازش

 علّی شرایط

 یسازیتجار

 های پژوهشی فعالیت
۵۲9٫0  30۲٫0  30۲٫0  

۵۷0/0 

4۲3٫0 ی فراره ی سرما ۀتوسع  646٫0  64۵٫0  

   ۀتوسع

 های مالی مکانیزم
8۵4٫0  911٫0  911٫0  

 یهام ارگ توسعه 

 شغلی
۷0۷٫0  891٫0  891٫0  

436٫0 مجموع   - - 

 دهی پد

 محوری 

   ۀتوسع

 آموزش کارآفرینی
41۵٫0  183٫0  831٫0  

   ۀتوسع

 های اجتماعیشبکه
4۲4٫0  ۵۲9٫0  ۵۲۷٫0  

43۵٫0 یادفیری مشارکتی  348٫0  348٫0  

4۷4٫0 مجموع   08۲٫0  0۷3٫0  

63٫0 کارفروهی شرایط   688٫0  68۷٫0  

 
1 goodness-of-fit GOF 
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61۵٫0 هویت آموزش  ۀتوسع یانهیزم  81٫0  81٫0  

۵94٫0 هنجارها  ۀتوسع  616٫0  61۵٫0  

43۲٫0 مجموع   - - 

شرایط 

 فرمداخله 

493٫0 تمرکز بر تغییراگ   ۷۷9٫0  ۷۷9٫0  

۵۵۵٫0 وجود منابع  8۲۷٫0  0.8۲۷ 

 - - 0.4۲1 مجموع 

 راهبردها 

 قوانین  ۀتوسع

 نهفرایاحمایت
0.۵99 

 
 

0.۷6۲ 0.۷61 

 0.90۲ 0.90۲ 0.4۵3 حمایت بیرونی

 0.۲39 0.۲46 0.4۲4 مجموع 

 پیامدها

 0.8۷۲ 0.8۷3 0.4۷4 فردی  ۀتوسع

 0.8۵9 0.86 0.414 دانشگاه  ۀتوسع

 0.۵1۷ 0.۵19 0.439 مجموع 

 

از مطلوبیووت کلووی  آمدهدسووت بهاز ضریب مطلوبی برخوردار است که مقووادیر  آمدهدست بهمقدار نیکوی برازش  

شووود. از های الگو از آزمووون آمارهووا اسووتفاده میبرای بررسی و تحلیل مسیر ساختاری مقوله مدل حکایت دارد.

شود. نتای  آزمووون کووه تعیین معناداری ضرایب و ج ت مسیر استفاده می منظوربهمقدار و ع مت ضریب آمارها 

( 9)شووماره جوودول  در ،( استخراج شده اسووت ۵شکل معناداری ضرایب ) در حالت  شدهاص حاز الگوی بیرونی 

 مشاهده است.قابل

 t  ضرایب معناداری و آماره: 9جدول  

 هافرضیه 
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 معناداری

ضریب 

 تعیین
 اثر اندازه

سطح 

 معناداری

فواصل اطمینان بوت  

 استراپ

2٫۵% ۹۷٫۵% 

۵۲۲.4 0.14۵ محوری   دهی پد <-علّی  شرایط  

0.08۲ 

0.0۲3 0.01۵ 0.044 0.۲6۷ 

  ده ی پد <- یانهیزمشرایط 

 محوری 

0.۲1۷ 4.034 0.0۵1 0.000 0.118 0.3۲۲ 

  ده ی پد <- فرمداخله شرایط 

 محوری 

0.086 1.449 0.008 0.149 -0.0۲  0.۲0۲ 

 4.43۲ 0.۲69 راهبردها  <- یانهیزمشرایط 

0.۲46 

0.091 0.000 0.1۵6 0.3۷9 

 0.۲۵1 0.04۲ 0.004 0.03۲ ۲.96۷ 0.1۵۵ راهبردها  <- فرمداخله شرایط 

 0.4۲ 0.۲14 0.000 0.1۲۲ ۵.۷93 0.314 راهبردها  <-محوری   دهی پد

 0.۷93 0.611 0.000 - 0.۵19 16.048 0.9۵ پیامدها  <-راهبردها 
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( ا وور >β ،4۵ /۲ =t ،01۵ /0p =0/ 14۵)محوووری پدیدهبر  یعلّشرایط که در جدول باال مشخص است،  طورهمان

 بووه همچنووین .فرددیممحوری پدیدهمنجر به افزایش  یعلّشرایط افزایش  کهبدین معنی  ؛دارد یدارامعنمثبت و 

که در جدول  طورهمانپرداخته شد. محوری دهیپدبر  فرمداخلهو شرایط  یانهیزمشرایط تحلیل ساختاری ا راگ 

 یدارامعنوو ( ا وور مثبووت و >β ،034 /4 =t ،000 /0p =0/ ۲1۷)محوری دهیپدبر  یانهیزمشرایط باال مشخص است، 

فر بوور شوورایط مداخلووه امووا؛ فرددیممحوری  دهیپدمنجر به افزایش  یانهیزمشرایط افزایش  کهبدین معنی  ؛دارد

شوورایط سوواختاری ا ووراگ  لیوو تحلسپس به  ندارد. یدارامعن( ا ر <β ،44 /1 =t ،149 /0p =0/ 086)محوری دهیپد

که در جدول باال مشخص اسووت،  طورهمانشد.  راهبردها پرداختهمحوری بر و پدیده فرمداخلهرایط ، شیانهیزم

بوور  فرمداخلووهشوورایط دارد،  یدارامعن( ا ر مثبت و >β ،43 /4 =t ،000 /0p =0/ ۲69)راهبردها بر  یانهیزمشرایط 

، β =0/ 314)راهبردها بر  محوریپدیده و دارد یدارامعن( ا ر مثبت و >β ،96۷ /۲ =t ،004 /0p =0/ 1۵۵)راهبردها 

۷93 /۷ =t ،000 /0p< شوورایط یانووهیزمشوورایط بدین معنی بووه ترتیووب بووا افووزایش  ؛دارد یدارامعن( ا ر مثبت و ،

تحلیوول سوواختاری ا وور راهبردهووا بوور به  درن ایت . دنفردیممنجر به افزایش راهبردها محوری و پدیده فرمداخله

، β ،08 /16 =t =0/ 9۵که در جدول باال مشووخص اسووت، راهبردهووا بوور پیاموودها ) طورهمانپیامدها پرداخته شد. 

000 /0p< فرددیمپیامدها منجر به افزایش افزایش راهبردها  کهبدین معنی  ؛دارد یدارامعن( ا ر مثبت و. 

 

 
 

 : ضریب مسیر و ضریب تعیین مدل ۲شکل 
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 یریگجهینتبحث و 

ا تغییراگ و رقابت ج انی پیشتاز خواهوودبود کووه از نیووروی انسووانی موواهر، در ج ت سازفاری ب یاجامعهامروزه 

 یمتخصص، خ  ، خودباور و کارآفرین برخوردار باشد. در این فضای نوین، کشور ما بیش از هر زمووان دیگوور

ه داشووت مدنظرخود  یهابرنامهنیازمند یک نظام دانشگاهی پویا و مترقی است که کارآفرینی را در سطوح مختلف 

کووه  کنوودیمامکان تولید منووابع انسووانی، اجتموواعی و اقتصووادی را فووراهم  ،باشد. ن ادینه شدن فرهنگ کارآفرینی

عاموول  نیترم مبرخی دانشمندان، کارآفرینی را . فرددیمآن پاسخگویی به نیازهای جدید اجتماع میسر  واسطهبه

-. همچنین مطرح کردهیر صاحب ابتکار و فکر است یک مدکارآفرینی،  اند کهقدو معت انددانستهاقتصادی  ۀتوسع

که  ندیآفریمط ئی  یهافرصت ، هوش، اندیشه و وسعت دید، یریپرسکیرهمراه با خ قیت،  اند که کارآفرینی

کووارآفرینی عاموول اصوولی برسوواند.  یسوددهرا به  دهیدانیزتحول ایجاد کند و یک سازمان  قادر است با نوآوری

، در حال انتقووال افتهیتوسعهدر اکثر کشورهای  هاسازمانامروزی بوده و  یهاسازمانوری در ایجاد خ قیت و نوآ

( اعتقوواد دارد ۲016) 1هارک  ،(. در این زمینه۲01۷ادکویتز، باشند )یمبه وضعیت کارآفرین  روکراتیکو باز حالت 

زمانی هماهنووگ بووا دانووش سوواایجاد سوواختار  ،عصر جدید یهاسازمانرقابتی برای یی کسب مزیت که کلید ط 

فرهنووگ کووارآفرینی در دانشووگاه  ۀتوودوین الگوووی توسووع بووا هوودف که است. با درک پژوهش حاضرکارآفرینی 

اه فرهنگیووان شووامل فرهنووگ کووارآفرینی در دانشووگ ۀالگوی توسووع که نتای  نشان داد ؛فرهنگیان صورگ پریرفت 

 ریتووأ این م م تحووت  .اعی و یادفیری مشارکتی است اجتم یهاشبکه ۀآموزش کارآفرینی، توسع ۀتوسع یهامؤلفه

 ۀمووالی و توسووع یهازمیمکان ۀ، توسعیفرارهیسرما ۀسعپژوهشی دانشگاهیان، تو  یهات یفعالتجاری  علّیعوامل 

کووار  ،یانووهیزموجود منووابع و عواموول  ،یراگتمرکز بر تغی ،فرمداخلههمچنین عوامل  .باشدیمشغلی  یهام ارگ

رار فوو فرهنووگ کووارآفرینی ا ر یسووازنهین ادمحوووری پدیوودههنجارها بر  ۀویت آموزش و توسعه ۀفروهی، توسع

 ینیکووارآفربوور راهبردهووای فرهنووگ  ،فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه فرهنگیووان ن ادینووه شوود کهیهنگام .دنباشیم

 ۀفووردی و توسووع ۀسعتو  ت یدرن اخواهدبود که  رفراریتأ و حمایت بیرونی  فرایانهقوانین حمایت  ۀتوسع ازجمله

 خواهدآورد. ارمغانفرهنگ کارآفرینی به  ۀپیامدهای توسع عنوانبهدانشگاه را 

 دادنوودفووزارش  "دانشگاه کارآفرین در ایران ۀارائه مدل توسع"( در پژوهشی با عنوان 1396همکاران )موسوی و 

 یانووهیزمشوورایط شوودن(،  یالمللوو نیب و رآفرینی)تع وود و فوورایش موودیریت و رهبووری بووه کووا علّوویکه شوورایط 

متع دانووه  )پیمووان فرمداخلهشرایط کارآفرینانه(،  یفرارهیسرماحمایت مالی و  و مقرراگوقوانین یریپرانعطاف)

رسوومی و  یهاآموزشینی، درسی با رویکرد کارآفر ۀسازمانی(، راهبردها )برنامفرا یهات یحما ،دانشگاه و صنعت 

اجتموواعی و  ۀتوسعهای کارآفرینی( و پیامدها )ب بود و تضمین کیفیت، ورکریدهماهنگی  و غیررسمی کارآفرینی

( فزارش کوورد کووه 139۵پور )قلی . باشدیمکارآفرین دانشگاه  ۀتوسعباع  مندی دانشجویان( اقتصادی و رضایت

 د.نباشوو یمفرهنووگ کووارآفرینی  یبر ارتقا مؤ رعوامل  ازجمله و اعتقادی ، مالیعوامل آموزشی، پرورشی، نگرشی

کووه بیان داشت بر فرهنگ کارآفرینی  مؤ راجتماعی _عوامل محیطی نقش ۀدر زمینپژوهشی در  (1396) یعبدالل 

 
1. Hark 
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بوورای موفقیووت کشووورهای  مووؤ ر. یکی از عواموول م ووم و باشدیمدستیابی به رشد و توسعه  یاجامعههدف هر 

. بوودی ی باشوودیم ینیکووارآفرم ووم  پایدار، توجه به مبحوو   ۀج وت رسویدن بوه پیشورفت و توسع توسعهدرحال

باورهووا و  ۀکووه بوور پایوو  طلبدیمخاصی را  یهاوهیشو  هاروشکارآفرینی،  ی مربخشو  یریف شکل ۀنحو  که است 

احموودی و یک فرهنگ تلقووی کوورد.  توانیمو باورها را  هاروش. مجموعه این انداستوار شده یاژهیو یهاارزش

 ی، برفووزاریاسوو م ینیارآفرک مرتبط با  یهاپژوهشو  هانامهانیپااز ایت که حم دادندفزارش ( 1391همکاران )

 ینار و ارائه سووخنرانیسم یبرفزار ،ینش اس میو ب ینیارآفرک در ارتباط با موضوعاگ  ییهاشگاهینمامسابقاگ و 

 .دنباشوو یمگاه فرهنگ کارآفرینی در دانش ۀبر توسع مؤ رعوامل  ازجمله یاس م ینیارآفرک مرتبط با موضوع  یعلم

، یتیریدر سووه عاموول: موود ینیارآفرکوو فرهنووگ  ۀبر توسووع مؤ رعوامل نشان دادند که ( 1389زاده )ویسی و کریم 

کووه  دادنوودفزارش ( ۲01۷همکاران )هاپ و . شوندیم یبنددسته یکاستراتژ یریف ج ت  و یشناختروان_یانسان

 اندازچشوومد ایجاد اهووداف اسووتراتژیک مبتنووی بوور توسعه رویکردهای فرهنگ کارآفرینی در آموزش عالی نیازمن

و رویکرد کارآفرینی بووه آموووزش و  وکارکسب که بتوان برای است مطلو  به آینده و ایجاد ساختارهای تحلیلی 

ارائه شووده در  کارآفرینی که توسط دانشگاه ۀبرنامکه  دادندفزارش ( ۲016همکاران )دین و  کاربست.یادفیری به

 ،، تفکووروکارکسب قوی بین طرح  ۀهمچنین مشخص شد که رابط .است بوده مؤ رآفرینی بسیار فرهنگ کار ۀتوسع

نیاز به دستیابی به موفقیت  درمتوسط  یارابطهدر حالی که  .کارآمدی و ا ربخشی برنامه وجود دارد خود ،ریسک

از طریووق  توووانیمنی را بنابراین این مطالعه نشووان داد کووه فرهنووگ کووارآفری؛ است و کنترل موضعی مشاهده شده

پووژوهش حاضوور  یهاافتووهیبووا  همسووو  دنتوانیماین نتای   .آموزش کارآفرینی در یک دانشگاه عمومی توسعه داد

 د.نباش

کووه  طورهمووانت. اس ریناپراجتنا امری  هادانشگاهکارآفرینی و استفاده از آن در  ،نوآوریدر ج ان امروز تفکر، 

بووه عووواملی نیز  هاآنبستگی دارد، رشد و بقای  نیمؤسس یهاییتواناش، بصیرگ و به بین هاسازمانتولد و مرگ 

و کارکنووان  رندفانیف میتصوومریووزان، وابسته است. افر برنامووه هاآننظیر توانایی، خ قیت و نوآوری منابع انسانی 

نوووآوری اسووتفاده  منظورهبوو نوود از منووابع موجووود ارا ب تر درک کرده و قادر هافرصت کارآفرین باشند، ، هادانشگاه

سریع رشوود کوورده و در صووحنه رقابووت بوواقی بماننوود. از آنجووایی کووه توانند این امر میدر نتیجه  .بیشتری نمایند

بوورای اسووتفاده از منووابع بووالقوه  را منجر شود و توان سازمان یورب رهبه تغییر فناوری و رشد  تواندیمکارآفرینی 

با توجه از اهمیت باالیی برخوردار است.  بینجامدهایی که به افزایش آن سازوکارخود را افزایش دهد، استفاده از 

فرهنووگ  ۀه توسووعنتواننوود بوو  هادانشووگاهشدید و مداوم محیطی، افوور و تغییراگ  یالمللنیب یهارقابت به ماهیت 

ارآفرینی در نظووام فرهنگ ک  ۀنقش خود باشند. توسع فافریا توانندینممختلف بپردازند،  یهاعرصهکارآفرینی در 

دانشگاهی نیازمند رهبری کارآفرینانه با تع د وسیع به نوآوری همراه با ن ادینه کردن نوآوری در تمووامی سووطوح 

 است.

دانشگاهی به همووراه ترکیووب جمعیتووی جوووان   نیالتحصفارغوضعیت فعلی کشور، روند رو به رشد بیکاری در 

یووک  عنوانبووه. کووارآفرینی کنوودیماقتصووادی  ۀدرصحنپیشرو  یهانهیزمکشور را نیازمند یافتن  شیازپشیبکشور 

در ایوون راسووتا ضوورورگ داشووتن الگوهووا و  ؛اسووت اقتصادی کشووورها شووناخته شووده ۀتوسععامل کلیدی رشد و 

بووا توجووه بووه  .شودیمب ینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر  ۀاستفادراهکارهای مناسب ج ت آموزش، تربیت و 



 ( ختهیآم کردیرو)  انیدر دانشگاه فرهنگ ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع یالگو  ن یتدو

 

13۷ 

و سووایر مراکووز  هادانشووگاهفووردد و بووه  یفرارهیپا وپرورشآموزشپرورش کارآفرینان کشور در نظام باید  اینکه

و دانشووگاه  وپرورشآموووزشآموزش عالی راه یابد، این م م بدون ایفووای نقووش ارتبوواطی و فعاالنووه بووین نظووام 

فنی  یهارشتهآموزش  ،ر فیردقرا توجه موردعواملی که در این راستا باید  ازجملهفرهنگیان، محقق نخواهد شد. 

توودریس،  یهاروشدرسی، ابزارهای آموزشی، مدرسان و آموزشی، محتوای  یهاروشدرسی،  ۀبرنام، یاحرفهو 

 .باشدیممادی و معنوی فرافیران و توجه به نیازهای یادفیری  یهات یحماآموزش الکترونیکی، 

مختلف تحصیلی  یهادورهعملی دروس تئوری در  ۀجنبکه  شودیمپژوهش حاضر پیشن اد  یهاافتهیبا توجه به 

نظووری  یهاآموختووهشود که دانشووجویان بتواننوود فراهم  یانهیزم همچنین .فرهنگیان افزوده شود یهادانشگاهدر 

 بایوود رونیوو ازا ؛جامعه هوودایت نماینوود ت یدرن اعملی در راستای خلق ارزش برای دانشگاه و  صورگبهخود را 

از  یز صوونعتکوو مرا یریوو ف ب رهامکووان که این م م  شود ی بین صنعت و دانشگاه ایجادت و همسویتعامل مثب ۀزمین

 یمووال یهاکمکز از یو دانشگاه ن سازدیمرا فراهم  بااستعدادنان خ   و یارآفرک ان و ی، دانشجو ینولوژکدانش، ت

فرهنووگ  ۀحمووایتی بوورای توسووع وضع قوانین ،با اص ح ساختار مدیریتی ت یدرن ا .دنشو یمبرخوردار ز ک ن مرایا

در  ؛اهیان تسوو یل فوورددکارآفرینانه در میان دانشگ یهات یفعالتا انجام  م یا شود ناسب م یانهیزم ، بایدکارآفرینی

به دانشووگاه کووارآفرینی از سوووی  شدنلیتبددر راستای  هادانشگاهحمایت مالی و معنوی  ست یبایم همین راستا

ط در الویت قرار فیرد زیرا دستیابی به کارآفرینی آموزشی و دانشووگاه نسوول سوووم مرتب یهاسازمانسایر  دولت و

راسووتای نتووای   در نوووین فنوواوری اسووت. یهووایتکنولوژ یریکارف بووهفرایندها و  ،هارساخت یزتغییر در  مستلزم

 :دنشو یمارائه  ذیلپیشن ادهای  آمدهدست به

 توجه قرار فیرد. وردنظری م یهاآموزشکاربردی همسو با  یهاآموزشرشد  •

کارآفرینانووه دانشووجویان و اعضووای  یهادهیوو ابررسووی و حمایووت از  منظوربهیک واحد سازمانی در دانشگاه  •

آن  یهووات یفعالشووناخت  ۀزمینوو  ،در دانشووگاه یدر صورگ وجود چنین واحوود د.دانشگاه تعریف و دایر فرد

 .دانشجویان فراهم فردد ژهیوبه وواحد برای اعضای دانشگاهی 

ی کارآفرینانووه ارائووه محصوووالگ و دسووتاوردها منظوربووهارتباط مستمر و پویا با واحوودهای صوونعتی و بووازار  •

 دانشجویان برقرار شود. ژهیوبهدانشگاهیان 

توجووه موودیران  دانشووجویان مووورد ژهیوبووهاعضووای دانشووگاهی  ۀابتکاری و خ قان یهاطرححمایت مالی از  •

 .دانشگاه قرار فیرد

 ۀبر این اساس توسووع ؛باشدیمفرهنگ کارآفرینی  ۀتوسع یازهاینشیپیکی از  ،آن ۀیمی و توسعفرهنگ کار ت •

 قرار فیرد. مدنظردانشگاهی  یهابرنامهفروهی و تیمی در  یهات یفعال

 ها و سیمنارهای کارآفرینی، دانشجویان با الگوهای موفق کارآفرینی آشنا شوند.ت ش شود با برفزاری کارفاه •

خ قانه و ابتکوواری  یهادهیاعلمی برای ارائه  أگیهو تعامل اعضای  نظرتبادلآموزشی فرصت  یهافروهدر  •

 در یک محیط دوستانه فراهم شود.
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کارآفرینانه  یهادهیافسترده مالی و معنوی از  یهات یحما ،مرتبط با اشتغال و کارآفرینی یهاسازماندولت و  •

 داشته باشند. را دانشگاهیان

 اعمال فردد. بودجه دولت  ۀپایدار برای تروی  کارآفرینی در برنام ۀجتخصیص بود •

 در محوویط کوو س درس ژهیوبهو فرایندهای فناوری اط عاگ در تمامی سطوح دانشگاه  هارساخت یز ۀتوسع •

 صورگ فیرد.

 صورگ فیرد. بین اعضای دانشگاهیان نظرتبادلارتباط و  منظوربهاجتماعی مجازی  یهاشبکه ۀتوسع •

 ، ت ش شود.اداری موجود یروکراسو بساختار دانشگاه و کاهش  یریپرانعطافرای ب •
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