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 چکیده

ومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگگاه آزاد ههگران بگه رو  این پژوهش با هدف ارائه الگوی ب        

کیفی از نوع نظریه مبنگایی صگورت فرفتگه اسگژو پژوهشگگر بگا اسگتفاده از یگف  گر  کیفگی بگه شناسگایی 

های سازنده الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی پرداختگه کگه نگمن مگرور ادبیگات و م العگه مولفه

وص، به شناسایی عناصر الگو پرداخته شدو این امر به منظور کشف عناصگر بگومی هجارب جهانی دراین خص

باشدو در ادامه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کگارآفرینی درخصوص دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی می

ای و بر اساس نظرات بدسژ آمده ازمتخصین  راحی شده اسژو جامعه آماری شگامل کلیگه متگون کتابخانگه

های نسل چهارم کارآفرینی که به رو  فلوله برفی و قانون اشباع نظران و خبرفان مونوع دانشگاهصاحب 

یافته بوده اسژو به منظور هجزیگه و نفر انتخاب شدندو ابزار پژوهش شامل فرم مصاحبه نیمه سازمان91نظری، 

های بدسگژ آمگده از هها از کدفگااری نظگری اسگتفاده شگده اسگژو یافتگهای حاصل از مصاحبههحلیل داده

مولفه اساسی اهگداف  1دهد که الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی شامل پژوهش حانر نشان می

انگداز مشگترو و هقویگژ فااری نگوین، هگدوین چشگ رشد و هوسعه، ارز اسژو درمجموع دراین الگو بر 
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 مقدمه

که قادر به بهره فیری  ب می کنندرقابتی کس در دنیای امروز، سازمانهایی مزیژ نفژ     

بیشتر از ا لاعات و دانش در جهژ ارهقاء و هربیژ منابع انسانی باشند، و هضمین حیات و 

هداوم و بقای جوامع، نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار فعال، بخصوص نیروی نخبه و 

ی از مونوعاهی که در شرایط (و در واقع، یک2929، 9باشد )باهیا و همکارانکارآفرین می

متغیر و در حال پیشرفژ کنونی هوجه همگان را بخود جلب نموده اسژ، بحث کارآفرینی 

باشدو کارآفرینی و استفاده از خلاقیژ و نوآوری در هوسعه و پیشرفژ اقتصادی کشورها می

ار و ای در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازای نوین و جااب اسژ که نقش برجستهپدیده

های های نوین داردو هنها با استفاده از ایدههمچنین شرایط پویا و متحول متأثر از فناوری

هوان با شرایط، هماهنگ و همسو شد و در خلاق و بکارفیری نوآوری در محیط کار می

 ،رو در یف فستره وسیعاز اینهر از رقبا حرکژ کردو عرصه رقابژ همگام و شاید پیش

 ل در صحنه باید به کارآفرینی بپردازند و به سه  خود کارآفرین باشندهمام عناصر فعا

 (و2،2929)احمد و همکاران

 در جامعه کارآفرین افرادداشتن از  رفی و  در خدمات و محصولات نیاز به نوآوری     

نظر در ساختار  به هجدیدبه ویژه سازمانهای آموزشی، ها باعث شده اسژ بسیاری از سازمان

-میهلقی  فرهنگنوآوری را بعنوان  کارآفرینی و ها،این سازمان خود بپردازندو هایبرنامه

هری به حیات خود ادامه دهدو در واقع امروزه، نقش سازمان مربو ه ب ور اثربخش ها ،کنند

عنوان موهور هوسعه اقتصادی، قهرمان هوسعه صنعتی، محرو و مشوق کارآفرین به

تقال فناوری، فزینه رفع خلل و هنگناهای بازار و فزینه اصلی فااری، فزینه اصلی انیهسرما

 (و  921: 9911ایجاد اشتغال اسژ )یزدان پناه و زبیدی، 

با هوجه به نقش و اهمیژ آموز  عالی در هوسعه کارآفرینی، م العات متعددی در این 

حتمال زمینه صورت فرفته اسژ و نتایج آنها حاکی از آن اسژ که یادفیری کارآفرینی ا
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موفقیژ، دانش آموختگان دانشگاهی را در ایجاد کسب و کارهای جدید افزایش خواهد 

دادو به علاوه هشویق کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه ها، راه اندازی کسب و کارهای 

مهمترین وظیفه نظام آموزشی و در راس آن آموز  عالی، جدید افزایش خواهد دادو 

های با هوسعه اسژ که در آن ارز  ها، هنجارها، انگاره ایجاد نظام شخصیتی متناسب

ذهنی و ساختارهای شناختی پیش نیاز هوسعه، از  ریق آموز  افراد جامعه به وجود 

ها در نسل دوم دانشگاهی یعنی (و در کشور ما اغلب دانشگاه9912خواهند آمد )جاودانی، 

های ر راستای هجاری سازی یافتههای پژوهش محور قرار داند و فعالیژ چندانی ددانشگاه

پژوهشی، هربیژ افراد کارآفرین و هبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم را ندارند )سلام زاده 

ها به عنوان نهاد هولید و هوزیع هایی که دانشگاه(و با هوجه به ظرفیژ2999، 9و همکاران

ش اساسی را در نوآوری های کارآفرین نقهوانند به عنوان دانشگاهکننده دانش دارند، می

 (و 9919صنعتی و هوسعه فناوری ایفا کنند )شهرکی پور و همکاران، 

هواند بهره وری منابع مالی و انسانی در فعالیژ دانشگاه در قالب سازمان کارآفرین می

، نمن شناخژ دقیق محیط داخلی و 2دانشگاه ارا افزایش دهدو زیرا، سازمانهای کارآفرین

کلان خلاقیژ و نوآوری فردی و سازمانی را فراه  آورده و نسبژ به خارجی، بسترهای 

کنند )ههرانی، هامین و رفع نیازهای متنوع مشتریان خود به  ور مسئولانه و پاسخگو عمل می

 -هوان بسیاری از خلاهای اقتصادی (و با هبدیل دانشگاه به سازمان کارآفرین، می9912

 (و 9911نشگاهی جبران نمود)سراجی، اجتماعی را زیر سایه فعالیتهای دا

 قبیل از اعضا فعالیتهای همام آن در که اسژ دانشگاهی معنای به کارآفرین دانشگاه

 عنوان به دانشگاه که فرددمیاجرا  و مدیریژ، ادارهای فونه به ...و آموز ، پژوهش

 ژجه در فعالیتها این فیری جهژ فرددو یعنی هلقی اقتصادی شرکتی شبه یا نهاد

 (و دانشگاه2992و همکاران،  9باشد )دابیف اقتصادی رقابتی مزیتهای کسب نیز و سوددهی

                                                           
1 Salamzadeh, et al  
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 با آن مدیریژ نحوۀ در آشکار محی ی، همایز هغییرات با سریع ان باق براساس نگاه این در

 همامی در کارآفرینی فرهنگ هوسعۀ براساس جدید فعالیتهای سنتی، انجامی هادانشگاه

 هجاری یا فااری سرمایه وسیلۀ ایجاد به اقتصادی هوسعۀ در آن ارکژدانشگاه، مش س و 

 (و2929، 9شغل )نیکوهرا و همکاران فناوری، ایجاد و دانش سازی

 محیط :جمله مختلف، از و س و  های فستردهدانشگاهی، حوزه کارآفرینی مقولۀ     

 بر در هجاری سازی را برای فنّاوری و دانش از بهره فیری چگونگی و دانشگاه، ساختار

 و سازمانی، کارآفرینی شرکتی کارآفرینی های مختلفجنبه از هواندمی و فیردمی

و در راستای کارآفرینی (9912همکاران،  و شود )زالی دانشگاهی، بررسی مشتق شرکتهای

 ( در هحقیقی نشان دادند که نوع2929)2دانشگاهی در دنیای امروز ، کادناس و همکاران

)انتخابی در مقابل اجبار( و ویژفیهای قرار فرفتن دانشجویان در برابر  کارآفرینیآموز  

آموز   یف خانواده کارآفرین به عنوان دو شرط مرزی مکمل که در هونیح نتایج

کندو برای انجام این کار، این مقاله از این ادبیات کمف میکند، بهکمف می کارآفرینی

دانشجوی دانشگاه که در دو موج پیاپی از  421ای از ههحقیقات شبه هجربی بر روی نمون

بردو این اند، بهره میشرکژ کرده 9بررسی دانشجویان رو  کارآفرینی دانشگاه جهانی

در مهارههای کارآفرینی دانشجویان  آموز  کارآفرینی دهد که هر دو نوعم العه نشان می

های اجباری وابسته به درو ورهدر د آموز  کارآفرینی نقش دارندو با این حال، هاثیر

همچنین، خوشنویسان و  .دانشجویان از عملکرد والدین به عنوان کارآفرین اسژ

( در هحقیق خود عنوان کردند که  چهار مونوع و چالش اساسی در زمینه 2929)4همکاران

کارآفرینی دانشگاههای نسل چهارم قابل شناسایی اسژو هلا  برای دنبال کردن 

هوسعه آموز  کارآفرینی، عدم کارکنان و کارشناسان  -های متنوع ، مدل«مشروعیژ»

ای اساهید کارآفرینی و عدم همکاری بین ذینفعانو در این مقاله لزوم هوسعه بین رشته
                                                           
1 Nicotra,et al  
2 Cadenas, et al 
3 GUESSS 
4 Khoshnevisan, et al  
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و هعامل فعال ذینفعان مختلف برای ارهقاء یف برنامه آموز   آموز  کارآفرینی

نیز در هحقیقی با  )2991( 9رسون و همکارانشودو اندپایدار در چین هوصیه می کارآفرینی

نظریه  "بازاندیشی کارآفرینی دانشگاهی: حاکمیژ دانشگاه و ظهور سازمانی علمی "عنوان

های مدیریژ عمومی، نیاز به شناختی و عمل کارآفرینی دانشگاهی، مانند بسیاری از حوزه

مقاله ی دیدفاه، نویسندفان فعال دارد که زمینه بر رفتارهای فردی هأثیر بگااردو در این 

های بازیگران در آن ها و فعالیژکنند که من ق عملیاهی یف دانشگاه بر ارز ادعا می

هر دانشگاه های کارآفرینی فستردههوان فعالیژفاارد و از این  ریق میدانشگاه هأثیر می

ند که به کنرا شکل دادو نویسندفان یف من ق سازمانی جدید کارآفرینی را هوصیف می

شود و آن را در ارهباط با آکادمی هثبیژ شده، ففته می "شرکژ دانشگاهی"آن 

دهندو شرکژ دانشگاهی از نظر مدیریژ دانشگاه و اهکا بوروکراهیف و من ق بازار قرار می

به آن در دانشکده و کارآفرینی دانشجویی به عنوان ابزاری برای هحول فسترده و اجتماعی 

(، ه  در پژوهشی 9911ذاهاً کارآفرین اسژو مدرسی یزدی و همکاران ) در مقیاس فسترده

شامل؛  دانشگاه کارآفرین را شناسایی کردندو این مقولات کلیدی هایمقوله مهمترین

 فرهنگ کارآفرینانه، اقتصادی هایفعالیژ کارآفرینانه، رهبری نوآورانه، استراهژی

 با سازفاری منابع، هأمین حمایتی، -شیآموز هایمنع ف، سیاسژ ساختار کارآفرینانه،

 محی ی و ایزمینه عوامل اصلی، رده سه در که اسژ سازیشبکه و نوآورانه محیط

دانشگاه  جامع الگوی پژوهش فانههفژ مراحل  ی از پس درنهایژ و شدند بندیدسته

 914 مجموع، ( در پژوهشی در9911همچنین، کیخا،عزهی)فردیدو  هدوین کارآفرین

 کارآفرین های دانشگاهمؤلفه بخش در کردند؛ استخراج م کارآفرینی دانشگاهی رامفهو

 4 کارآفرین دانشگاه بر مؤثر عوامل بخش مفهوم در 11 و زیرمقوله 99 محوری، مقوله 99

 مدل قالب در سپس، بندی و دسته و استخراج مفهوم 99 و زیرمقوله 92 محوری، مقوله

 (، در پژوهشی، رویکرد9911چگینی) ودرزوندف .شدند کشیده هصویر به شماهیف

                                                           
1 Anderson, et al  
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 در رقابژ، را مورد بررسی قرار دادند و عنوان کردند که  چهارم های نسلدانشگاه

 در نقش هرین کلیدی عنوان به اجتماعی سرمایه یا دانش همانند های غیرملموسدارایی

 زمینه در م لوب ر و به بالقوه هوانایی درآوردن فعل به برای واسژ اقتصادی هوسعه موهور

 باید همچنین نیسژ کافی اما اسژ لازم آموز  برجسته فرهنگی اقتصادی، حضور هوسعه

 اقتصاد در نتایج از استفاده هرویج و های پژوهشیزمینه فعالیژ در کیفی استانداردهای

 نسل های دانشگاهمؤلفه ارائه و حانر، هحلیل مقاله از هدف .شود حفظ جهانی و محلی

 هحلیلی و هحقیق هوصیفی این رو  واسژ جهانی و محلی اقتصاد در آن نقش و چهارم

 معتبرو مجلات و های دانشگاهیسایژ ها وکتابخانه در موجود منابع از استفاده با واسژ

 شده هحلیل و آوری جمع م الب شده، انجام هحقیقات در عالی آموز  کارکردهای

 سمژ به عالی آموز  که دهدنشان می حانر عصر رویکردهای متعدد و هحقیقات .اسژ

 رشد ایجاد در ارز  با دانش از منبعی دانشگاه به عنوان و کندحرکژ می شدن ایحرفه

های بخش بین سازی وشبکه روابط همچنین، و عمومی سازی فاهی آ  ریق از اقتصادی

 ها دکنکمف می هحقیق این هحلیلی نتایج .اسژ داده مأموریژ و رسالژ انتقال مختلف

 ارز  با دانشگاههای به پژوهش و آموز  از را خود رویکردهای های کشوردانشگاه

 ارز  با منابع از استفاده با و جهانی و محلی اقتصاد در هأثیر  ریق از عمل کارو افزوده

( نیز در پژوهش خود نشان داده اسژ هوافق 2992) 9ابرجو .دهند هغییر انسانی سرمایه

آفرینی به عنوان زمینه ساز رشد و هوسعه اقتصادی، خود یکی از عمومی از مفهوم کار

 های نسل چهارم در جهان اسژوعوامل هوسعه و پیشرفژ دانشگاه

 فاشته، های نسل وظایف و رسالژ انجام بر علاوه چهارم نسل های دانشگاه امروزه     

 بر را دانش عهجام بر مبتنی هایخواسته و نیازها سازی برآورده ژ کارآفرینی،مسئولی

 وجود باید شرای ی چه که شود می م ر  یف پرسش همواره وجود، این با دارندو عهده

 هفاوت هرین مه  کنندو حرکژ و جهانی محلی رقابژ سمژ به ها دانشگاه ها باشد داشته

                                                           
1 Abereijo 
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 محیط هواندمی اسژ که راهبردی رویکرد از برخورداری چهارم، نسل های دانشگاه

و  نوین های  آموز نیازمند مدرن اقتصاد دهدو شکل فعال تصور به را خود زیسژ

اسژ)ماردیانا و  عمل و نظریه در اقتصاد و جامعه مشارکژ همچنین و کاربردی

 .(2929، 9همکاران

هایی با ماموریژ آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و های نسل چهارم، دانشگاهدانشگاه     

وری نرم به عنوان یف پارادای  جدید در حوزه مبتنی بر فناوری نرم هستندو اساسا فنا

فناوری، به زودی نگرشی همگام را نسبژ به صنعژ، هولید، پژوهش، آموز ، بازاریابی، 

 (و2992، 2کسب و کار و حتی امنیژ و دفاع هغییر خواهد داد )زوئینگ

ها صلباوجود اهمیژ پرور  افراد کارآفرین در دانشگاه، به علژ نامناسب بودن سر ف     

های ها و سازمانهای درس دانشگاهی با نیاز جامعه و عدم هناسب بین دانشگاهو عنوان

های واقعی جامعه ارهباط نداردو از کارفرما، مهارت و دانشِ دانش آموختگان چندان با نیاز

سوی دیگر، همایل جوانان از استخدام در سازمانها به خود اشتغالی هغییر کرده اسژو اما با 

های مناسب در این حوزه، د فرایش عمومی مثبژ به کارآفرینی، عدم وجود زمینهوجو

های ها در زمینه فراه  آوردن مهارتفرددو استادان و دانشگاهمانع فستر  کارآفرینی می

باشند و سبب محدود شدن هایی میلازم در دانشجویان در زمینه کارآفرینی دارای فعالیژ

های هوسعه اقتصادی همواره با هوسعه ندو در صورهی که چرخشوفرایش به کارآفرین می

(و برای ارهقای کارآفرینی در 9912آید )سعیدی کیا، کارآفرینی به حرکژ در می

ها، اقداماهی صورت فرفته که از جمله آنها، هاسیس رشته کارآفرینی در سال دانشگاه

ارآفرینی در کشور، با در دانشگاه ههران اسژ و این درحالی اسژ که آموز  ک 9912

های یادفیری نوین به منظور هوسعه محیط فیردو به رویکردروشهای سنتی صورت می

                                                           
1 Mardiana, et al  
2 Zhouying 
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های صورت فرفته در داخل کشور بیانگر عدم آموزشی هوجه نشده اسژ و برخی پژوهش

 (و9912های کارآفرینی در کشور هستند )آقاجانی، همکاران، کارایی آموز 

ه اقتصادی در کشورهای هوسعه یافته، بیانگر این واقعیژ اسژ بدون شف روند هوسع     

ای که کارآفرینان در هوسعه اقتصادی این که اقتصاد هحژ هاثیر کارآفرینی اسژ، به فونه

های در دسترس جامعه را کشف کرده و از آن کشورها، نقش محوری را داشته اند، سرمایه

شورهای هوسعه نیافته اهمیژ آنرا در هوسعه کنندو این در حالی اسژ که کبهره برداری می

اقتصادی نادیده فرفته و به خا ر غفلژ از این عنصر حیاهی، موجبات عقب ماندفی را 

(و لاا مسئله اصلی این پژوهش عبارت اسژ از 9912فراه  نموده اند )احمد پور و مقیمی، 

آزاد شهر ههران و  های نسل چهارم کارآفرین دانشگاهارائه الگوی بومی سازی دانشگاه

ها از  ریق انجام م العات ها و شرایط موجود دانشگاهمناسب سازی این الگو با واقعیژ

میدانی و نظرسنجی از متخصصان آموز  عالی کشور، در راب ه با کارکردهای اصلی 

 دانشگاه )آموز ، پژوهش، ارائه خدمات هخصصی( اسژو

 

 روش

نظریه مبنایی صورت فرفته اسژو دراین پژوهش،  پژوهش حانر به رو  کیفی از نوع     

های سازنده الگوی بومی دانشگاه پژوهشگر با استفاده از یف  ر  کیفی به شناسایی مولفه

نسل چهارم کارآفرینی پرداخته اسژو در این مرحله نمن مرور ادبیات نظری و پژوهشی و 

پرداخته شده اسژو این امر م العه هجارب جهانی در این خصوص، به شناسایی عناصر الگو 

باشدو در به منظور کشف عناصر بومی در خصوص دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی می

ادامه این بخش، الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی بر اساس نظرات به دسژ 

 آمده از متخصین  راحی شده اسژو

ان و خبرفان مونوع ای و صاحب نظرجامعه آماری شامل کلیه متون کتابخانه     

های نسل چهارم کارآفرینی بودو در بررسی مبانی کتابخانه ای، هلا  شد ها همامی دانشگاه
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فیری از جامعه منابع مرهبط با دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی م العه شودو رو  نمونه

 نظران درفیری از صاحبصاحبنظران به صورت هدفمند و از نوع فلوله برفی بودو نمونه

این پژوهش ها زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و هجزیه و هحلیل به نق ه اشباع 

 نظری رسیدو 

در این پژوهش ابتدا دو نفر از پژوهشگرانی که در زمینه کارآفرینی کار پژوهشی انجام      

داده بودند انتخاب و مصاحبه با آنها انجام فرفژو پس از انجام مصاحبه نفرات جدیدی 

هوسط آنها معرفی شدند که مورد مصاحبه قرار فرفتند و به همین شکل فرایند مصاحبه 

نفر از متخصصین این حوزه در پژوهش شرکژ کردندو ابزار  91ادامه یافژ ها اینکه 

پژوهش شامل فرم مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده اسژ و محورهای مصاحبه براساس 

 ای هعیین شدو بخانهمحورهای به دسژ آمده از م العه کتا

ها از کدفااری نظری استفاده شده های حاصل از مصاحبهبه منظور هجزیه و هحلیل داده     

ها هجزیه، مفهوم سازی، و کدفااری نظری عبارت اسژ از عملیاهی که  ی آن داده. اسژ

نظریه شوند، و فرایند اصلی اسژ که  ی آن ای در کنار یکدیگر قرار داده میبه شکل هازه

(و مراحل کدفااری مورد 9112شود )استراوس و کوربین، ها هدوین میبر اساس داده

استفاده در این هحقیق شامل کدفااری باز بر مبنای مقولات استخراج شده از م العه 

 باشدومقدماهی مبانی نظری هحقیق، کدفااری محوری و کدفااری انتخابی می

 

 هایافته

 یافته های هوصیفی

نفر از خبرفان، متخصصین و افراد آفاه به  91های بخش کیفی با آوری دادهرای جمعب     

شهر ههران های آزاد اسلامی سازی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاهامر در بومی

  ور کلی مشخصات مصاحبه شوندفان در جدول زیر، ارائه شده اسژومصاحبه شدو به
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 خش کیفی: آمار جمعیت شناختی ب1جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

 

معاونین 

 آموزشی 
4 

ها دارای مصاحبه شوندههمام 

 سن مدرو دکتری هستندو

 42ها  49

 سال
1 

معاونین 

 پژوهشی
9 

 29ها  41

 سال
1 

اعضای حق 

التدریس 

 خبره

2 
 29بالای 

 سال
2 

اعضای 

 ژ علمیهیئ

ه خبره با رهب

 دانشیار
 جنسیت 1

   4 زن

 94 مرد
سابقه 

 کار

 92ها  99

 سال
1 

 29ها  91

 سال
2 

 4 29بالای 

 

 یافته استنبا ی

ی هاها و ابعاد دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاهها، مولفهسوال پژوهش: شاخص     

 اند؟آزاد شهر ههران کدام

سؤال  9اختاریافته با خبره بر اساس مصاحبه نیمه س 91وهش، با برای پاسخ به سوال پژ     

 MAXQDAافزار همچنین با استفاده از رویکرد فراندد هئوری و استفاده از نرممصاحبه شدو 

 های مصاحبه آورده شده اسژوسؤال 2شودو در جدولبه این سؤال پاسخ داده می

 های مصاحبه: سؤال2جدول 
 سؤال ردیف

 اند؟ی آزاد شهر ههران کدامهاهای هشکیل دهنده دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاهشما شاخص از دیدفاه 9

 ی آزاد شهر ههران کدامند؟هاها و ابعاد هشکیل دهنده دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاهمولفه از دیدفاه جنابعالی 2

 چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی از دیدفاه جنابعالی 9
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آوری شده در فرمژ مصاحبه که با فرایند ه بیق مستمر به نق ه های جمعبا هوجه به داده     

ها اشباع نظری رسیده اسژ بعد از هعریف سؤالات اصلی پژوهش )مصاحبه( که برای آن

را با آوری شده های جمعهوان کدفااری مصاحبهمقیاس کمی هعریف شده اسژ، می

 ها شروع کردو ها و ابعاد آن و نمودارهای هوصیف کننده این ویژفیهعریف ویژفی

بعد از کدفااری واحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع )زمانی که از هحلیل متن یا      

های جدید، مقولات یا کدهای جدیدی به دسژ نیاید(، بر اساس مشابهژ کدها به مصاحبه

 .های کیفی پدیدار شدندمقوله از داده 99شدند و در نهایژ بندی یکدیگر مقوله

هوان مشاهده کردو این در نهایژ خروجی حاصل از هحلیل، به شر  جدول زیر می     

جدول حاصل کدفااری باز محوری و فزینشی اسژ که با نظر اساهید راهنما و مشاور و 

 نیز ادبیات هحقیق انجام شده اسژو
 ، محوری و گزینشی )انتخابی(: کدگذاری باز3جدول 

کدگذاری 

 انتخابی )بعد(

کدگذاری 

 محوری )مؤلفه(
 کد گذاری باز )شاخص(

ین
آفر
کار

اه 
شگ

دان
ف 

دا
اه

 
 رشد و هوسعه

 هوسعه و هعامل دانشگاه از  ریق هحقیقات با کیفیژ و نوآوری با اقتصاد 

 هسهیل دسترسی زیرساخژ ها با کیفیژ بالا

 هخصصی مورد نیاز جامعه -ه در ارائه خدمات علمیکسب جایگاه ویژ

ارز  فااری 

 نوین

 ارز  فااری به نوآوری و خلاقیژ

 فرهنگ سازی از  ریق هغییر نگر  اداره کنندفان دانشگاه 

 ارهقای آفاهی عمومی آحاد جامعه نسبژ به کارآفرینان

هدوین استراهژی و 

 چش  انداز

 زمینه شغل و کارآفرینی  آفاهی بخشی به دانشجویان در

 سیاسژ های دانشگاه در جهژ همگانی کردن دانش 

 شناخژ و هقویژ استعدادها و ظرفیژ ها 

 هدوین اهداف دقیق آموز ، هحقیق و استفاده از آن 

هقویژ هفکر 

 استراهژیف

 هقویژ هفکر استراهژیف

 شناخژ فرصژ ها و استفاده بهینه از آن ها 
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رقراری ارهباط فسترده با سایر دانشگاه ها و داشتن شبکه های ارهبا ی با امکان ب

 نخبگان 

س
رو
ی د

توا
مح

 

 یادفیری در عمل

 استفاده از دانش موجود به عنوان سکویی برای شناخژ فرصژ ها 

 یادفیری مهارت شناسایی یا خلق فرصژ ها 

 هقویژ اصل ابتکار عمل 

هقویژ یادفیری 

 حل مسئله

 اده از راهبرد حل مسئله در محتوای دروساستف

 هقویژ هفکر مسئله شناسی در دانشجویان از  ریق برنامه ریزی دقیق 

 کارفاه عملی
 استفاده از کارفاه های عملی جهژ بهبود یادفیری

 ارزیابی از محیط و انجام پژوهش

 دروس کاربردی
 به کار بردن دروس کاربردی

 دروس با شغل و نیازهای بازار کار متناسب بودن محتوای

ان
تگ
وخ
آم
ش 

دان
ژ 
یفی
ک

 

س ح فعالیتهای 

 کارآفرینانه

 افزایش س ح فعالیژ های کارآفرینانه

 هجزیه و هحلیل مسائل/حل مسئله

 هصمی  فیری اثربخش

ان باق هوانایی 

دانش آموختگان 

 با نیاز بازار کار

 نیاز بازار کاران باق هوانایی دانش آموختگان با هوجه به 

 انجام فعالیژ ها و پژوهش های بین المللی در زمینه کارآفرینی 

ان
تگ
وخ
آم
ش 

دان
ژ 
عالی
ف

 

 مشارکژ

 مشارکژ در ارائه نوآوری به سایرین 

 اداره یف فروه کاری 

 فو  دادن فعال و ارایه بازخورد اثربخش به دیگران  

حمایژ از کار 

 هیمی

 انجام فعالیژ هاحمایژ از کار هیمی در 

 هی  سازی و فستر  شبکه های کاری 

 انجام فعالیژ های بین رشته ای  

ش
وه
پژ

 

روحیه پژوهش 

 محوری

 پرور  روحیه پژوهش محوری دانشجویان 

 فستر  فرهنگ پژوهش و م العه 

هوانمندی بین 

دانش نظری و 

 کاربرد آن

 د آنهوانمندی در برقراری ارهباط بین دانش و کاربر

 انتشار نتایج پژوهش های دانشگاهیان )کتاب، مجله، کنفرانس و ووو( 
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کاربردی نمودن 

 پژوهش

 کاربردی نمودن و استفاده از نتایج به دسژ آمده از پژوهش

 همکاری دانشگاه و صنعژ در کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده

 ارز  فااری 
 ارز  فااری به فعالیژ های پژوهش

 دادن امتیاز و هشویق فعالیژ های پژوهشی

خودیادفیری در 

 یادفیری

 هسهیل دسترسی به کتاب ها و نشریات حوزه کارآفرینی 

 یادفیری در  ول نوآوری

 مهارت کارآفرینانه -نگر -یادفیری دانش

اولویژ سنجی 

 پژوهش

 اولویژ سنجی در نیازهای پژوهش

 نیازهای جامعه رهبه بندی کنی انجام پژوهش ها را بر مبنای 

هنوع و انعقاد 

 قراردادها

 هنوع قراردادها در زمینه پژوهش با بخش های خصوصی و دولتی

ای و متخصص در س ح بالا در بکارفیری نیروی پژوهشی و مدیر پژوهشی حرفه

 های پژوهشیاجرای  ر 

ت
اعا
ختر

ا
 

 ثبژ اختراع
 تراع و اع ای امتیاز فراه  نمودن زمینه مناسب جهژ ثبژ اخ

 حمایژ و ثبژ نوآوری و اختراعات به منظور حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی 

بالا رفتن س ح 

درآمد حاصل از 

 پژوهش

 ارائه راهکارهای جدید جهژ صدور مجوزهای کارآفرینی، هولید، اشتغال و صادرات 

 افزایش رغبژ اعضای هیأت علمی به فعالیژ های پژوهشی

 فعالیژ های پژوهشی به عنوان بخشی از منابع مه  هامین درآمد دانشگاه

حمایژ از 

اختراعات و 

نوآوریهای 

 دانشجویی

 انتشار رویکرد راهبردی و فرهنگ سازمانی نوآورانه و انع اف پایر 

های علمی و صنعتی کشور جهژ ارهباط همکاری نزدیف با سازمان پژوهش

 مرجع معتبر علمی کشور 99می در کنار عضویژ دانشگاه آزاد اسلا

اندازی پیشخوان الکترونیف جهژ هسهیل در فراه  آوردن مقدمات لازم برای راه

 های صنعتیامور مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی با اداره ثبژ مالکیژ

ها ها و قوانین مربوط به اختراعات، اکتشافات و نوآورینامهها، آیینههیه چارچوب

 دانشگاه آزاد اسلامیدر 

هشکیل و پیگیری مصوبات کمیته هاییدکننده علمی اختراعات، اکتشافات و 

 هانوآوری

 شناسایی اختراعات، ابداعات و اکتشافات اعضای هیات علمی و دانشجویان
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برفزاری کارفاه آشنایی با روند ثبژ اختراعات، مسایل حقوقی اختراعات،آشنایی 

حمایژ دانشگاه از اختراعات و کارفاه چهار روزه روسای شورای با روند و نحوه 

 پژوهشی واحدهای دانشگاهی

 همکاری در برفزاری المپیادهای اختراعات در واحدهای دانشگاهی

 های دانشگاهههیه بانف اختراعات و نوآوری

های علمی، فنی و برفزاری جلسات شورای راهبردی ثبژ و حمایژ از نوآوری

 ری اعضای هیات علمی و دانشجویانهن

لی
 ما
ابع
من

 

جاب کمف های 

نقدی از شرکژ 

 های خصوصی

 ههیه سرمایه اولیه و منابع مالی مورد نیاز 

 آفاهی از قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار 

 هقسی  عادلانه سود حاصل از ارز  ها به حلقه های هولدی کننده ارز 

ه حمایژ از پایان نام

 دانشجوییهای 

 حمایژ از پایان نامه های دانشجویی

برخورداری از قابلیژ ها، هوانمندی و انگیزه لازم برای پروسه کردن منابع و هبدیل 

 آن ها به ارز 

حمایژ از کار 

 هیمی مالی

 حمایژ از کار هیمی و فراه  نمودن زمینه های مالی جهژ انجام کار

 فروهی به دیگران مهارت فرو  ایده های ذهنی 

ژ
یری
مد

 

هدوین چش  انداز 

 مشترو

 هدوین چش  انداز مشترو مدیریژ در کارآفرینی و نوآوری 

 برنامه ریزی جهژ دوره های آموزشی 

 آموز  و برنامه های پویا برای دانش آموختگان دانشگاهی 

هشکیل هسته 

مرکزی مدیریژ از 

کارآفرینان 

 دانشگاهی

 هشکیل هسته مرکزی مدیریژ از کارآفرینان دانشگاهی

 باور قلبی، مبحث کارآفرینی در انتخاب مدیران دانشگاه 

 ایجاد ساختار مدیریتی جدید و متناسب با نیازهای دانشگاه 

اهمیژ به سرمایه 

های فکری و 

 انسانی

 اهمیژ به سرمایه های فکری و انسانی 

 س ح ملی و بین المللی سرمایه فااری متنوع در 

فرایند جاب و بکارفیری متناسب اعضای جامعه دانشگاهی به جهژ نقش 

 هأثیرفاار بر بالفعل کردن هوانایی های بالقوه  

حمایژ و نظارت دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین به عنوان الگو برای 

 دانشجویان 

 رای افزایش دانش کارآفرینی برفزاری دوره ها و سمینارهای کوهاه مدت ب



 213/   فاطمه نوری و همکاران؛  ارائه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد شهر تهران 

هعهد مدیریژ به 

حمایژ و هوسعه 

 نوآوری

 قدرت هصمی  فیری در فعالیژ های آموزشی و پژوهشی 

 فراه  نمودن جو بحث های فروهی برای دانشجویان

 هدایژ دانشجویان برای کاربردی نمودن هخصص خود

 حمایژ از افراد مستعد، خلاق و کارآفرین 

ی 
ساز

نو
 
وز
آم
د 
آین
فر

 

استفاده از فناوری 

های آموز  

 جدید

 استفاده از فناوری های آموز  جدید 

 ایجاد و راه اندازی پارو های عل  و فناوری 

 هرویج فرایند نوآوری و ایجاد فروه ها با خلاقیژ و بهره وری بالا 

  راحی محصول یا خدمژ جدید و هوسعه راه های جدید انجام کار 

 تشار نتایج و یافته های علمی در جهان برای ایجاد ه  افزایی در هوسعه کارآفرینی ان

 نوسازی آموز  به لحاظ ارهباط آن با هغییرات 

 انتشار رویکرد فرایش انتقال دانش به روند انتقال فناوری به دانش و ا لاعات 

 

حاصل از هجزیه و هحلیل، حول های در مرحله آخر از فرایند هحلیل کیفی حانر، یافته     

محور هدف اصلی قرار فرفژ و با پیوند دادن کدها )کدفااری باز(، مفاهی  )کدفااری 

سازی دانشگاه نسل چهارم محوری( مشخص شدو  بقات به دسژ آمده حول مدل بومی

 در جدول زیر قابل مشاهده می باشدو کارآفرینی

 حبه نیمه ساختاریافته: کدگذاری نهایی حاصل از تکنیک مصا-4جدول 

کدگذاری 

 انتخابی )بعد(

کدگذاری 

 محوری )مؤلفه(
 کد گذاری باز )شاخص(

ین
آفر
کار

اه 
شگ

دان
ف 

دا
اه

 

 رشد و هوسعه

 هوسعه و هعامل دانشگاه از  ریق هحقیقات با کیفیژ و نوآوری با اقتصاد 

 هسهیل دسترسی زیرساخژ ها با کیفیژ بالا

 هخصصی مورد نیاز جامعه -خدمات علمی کسب جایگاه ویژه در ارائه

 ارز  فااری نوین

 ارز  فااری به نوآوری و خلاقیژ

 فرهنگ سازی از  ریق هغییر نگر  اداره کنندفان دانشگاه 

 ارهقای آفاهی عمومی آحاد جامعه نسبژ به کارآفرینان

هدوین استراهژی و 

 چش  انداز

 و کارآفرینی  آفاهی بخشی به دانشجویان در زمینه شغل

 سیاسژ های دانشگاه در جهژ همگانی کردن دانش 

 شناخژ و هقویژ استعدادها و ظرفیژ ها 
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 هدوین اهداف دقیق آموز ، هحقیق و استفاده از آن 

هقویژ هفکر 

 استراهژیف

 هقویژ هفکر استراهژیف

 شناخژ فرصژ ها و استفاده بهینه از آن ها 

باط فسترده با سایر دانشگاه ها و داشتن شبکه های امکان برقراری اره

 ارهبا ی با نخبگان 

س
رو
ی د

توا
مح

 

 یادفیری در عمل

 استفاده از دانش موجود به عنوان سکویی برای شناخژ فرصژ ها 

 یادفیری مهارت شناسایی یا خلق فرصژ ها 

 هقویژ اصل ابتکار عمل 

هقویژ یادفیری 

 حل مسئله

 برد حل مسئله در محتوای دروساستفاده از راه

 هقویژ هفکر مسئله شناسی در دانشجویان از  ریق برنامه ریزی دقیق 

 کارفاه عملی
 استفاده از کارفاه های عملی جهژ بهبود یادفیری

 ارزیابی از محیط و انجام پژوهش

 دروس کاربردی
 به کار بردن دروس کاربردی

 غل و نیازهای بازار کارمتناسب بودن محتوای دروس با ش

ان
تگ
وخ
آم
ش 

دان
ژ 
یفی
ک

 

س ح فعالیتهای 

 کارآفرینانه

 افزایش س ح فعالیژ های کارآفرینانه

 هجزیه و هحلیل مسائل/حل مسئله

 هصمی  فیری اثربخش

ان باق هوانایی دانش 

آموختگان با نیاز 

 بازار کار

 کار ان باق هوانایی دانش آموختگان با هوجه به نیاز بازار

 انجام فعالیژ ها و پژوهش های بین المللی در زمینه کارآفرینی 

ان
تگ
وخ
آم
ش 

دان
ژ 
عالی
ف

 

 مشارکژ

 مشارکژ در ارائه نوآوری به سایرین 

 اداره یف فروه کاری 

 فو  دادن فعال و ارایه بازخورد اثربخش به دیگران  

 حمایژ از کار هیمی

 یژ هاحمایژ از کار هیمی در انجام فعال

 هی  سازی و فستر  شبکه های کاری 

 انجام فعالیژ های بین رشته ای  

ش
وه
پژ

 

روحیه پژوهش 

 محوری

 پرور  روحیه پژوهش محوری دانشجویان 

 فستر  فرهنگ پژوهش و م العه 
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هوانمندی بین دانش 

 نظری و کاربرد آن

 هوانمندی در برقراری ارهباط بین دانش و کاربرد آن

 تشار نتایج پژوهش های دانشگاهیان )کتاب، مجله، کنفرانس و ووو( ان

کاربردی نمودن 

 پژوهش

 کاربردی نمودن و استفاده از نتایج به دسژ آمده از پژوهش

 همکاری دانشگاه و صنعژ در کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده

 ارز  فااری
 ارز  فااری به فعالیژ های پژوهش

 ز و هشویق فعالیژ های پژوهشیدادن امتیا

خودیادفیری در 

 یادفیری

 هسهیل دسترسی به کتاب ها و نشریات حوزه کارآفرینی 

 یادفیری در  ول نوآوری

 مهارت کارآفرینانه -نگر -یادفیری دانش

اولویژ سنجی 

 پژوهش

 اولویژ سنجی در نیازهای پژوهش

 عه رهبه بندی کنی انجام پژوهش ها را بر مبنای نیازهای جام

هنوع و انعقاد 

 قراردادها

 هنوع قراردادها در زمینه پژوهش با بخش های خصوصی و دولتی

ای و متخصص در س ح بکارفیری نیروی پژوهشی و مدیر پژوهشی حرفه

 های پژوهشیبالا در اجرای  ر 

ت
اعا
ختر

ا
 

 ثبژ اختراع

 ی امتیاز فراه  نمودن زمینه مناسب جهژ ثبژ اختراع و اع ا

حمایژ و ثبژ نوآوری و اختراعات به منظور حل مشکلات اقتصادی و 

 اجتماعی 

بالا رفتن س ح 

درآمد حاصل از 

 پژوهش

ارائه راهکارهای جدید جهژ صدور مجوزهای کارآفرینی، هولید، اشتغال 

 و صادرات 

 افزایش رغبژ اعضای هیأت علمی به فعالیژ های پژوهشی

 پژوهشی به عنوان بخشی از منابع مه  هامین درآمد دانشگاهفعالیژ های 

حمایژ از 

اختراعات و 

نوآوریهای 

 دانشجویی

 انتشار رویکرد راهبردی و فرهنگ سازمانی نوآورانه و انع اف پایر 

های علمی و صنعتی کشور ارهباط همکاری نزدیف با سازمان پژوهش

 مرجع معتبر علمی کشور 99جهژ عضویژ دانشگاه آزاد اسلامی در کنار 

اندازی پیشخوان الکترونیف جهژ فراه  آوردن مقدمات لازم برای راه

های هسهیل در امور مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی با اداره ثبژ مالکیژ

 صنعتی
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ها و قوانین مربوط به اختراعات، اکتشافات و نامهها، آیینههیه چارچوب

 د اسلامیها در دانشگاه آزانوآوری

هشکیل و پیگیری مصوبات کمیته هاییدکننده علمی اختراعات، اکتشافات 

 هاو نوآوری

شناسایی اختراعات، ابداعات و اکتشافات اعضای هیات علمی و 

 دانشجویان

برفزاری کارفاه آشنایی با روند ثبژ اختراعات، مسایل حقوقی 

اه از اختراعات و کارفاه اختراعات،آشنایی با روند و نحوه حمایژ دانشگ

 چهار روزه روسای شورای پژوهشی واحدهای دانشگاهی

 همکاری در برفزاری المپیادهای اختراعات در واحدهای دانشگاهی

 های دانشگاهههیه بانف اختراعات و نوآوری

های علمی، برفزاری جلسات شورای راهبردی ثبژ و حمایژ از نوآوری

 ات علمی و دانشجویانفنی و هنری اعضای هی

لی
 ما
ابع
من

 

جاب کمف های 

نقدی از شرکژ 

 های خصوصی

 ههیه سرمایه اولیه و منابع مالی مورد نیاز 

 آفاهی از قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار 

 هقسی  عادلانه سود حاصل از ارز  ها به حلقه های هولدی کننده ارز 

حمایژ از پایان نامه 

 وییهای دانشج

 حمایژ از پایان نامه های دانشجویی

برخورداری از قابلیژ ها، هوانمندی و انگیزه لازم برای پروسه کردن منابع 

 و هبدیل آن ها به ارز 

حمایژ از کار هیمی 

 مالی

 حمایژ از کار هیمی و فراه  نمودن زمینه های مالی جهژ انجام کار

 گران مهارت فرو  ایده های ذهنی فروهی به دی

ژ
یری
مد

 

هدوین چش  انداز 

 مشترو

 هدوین چش  انداز مشترو مدیریژ در کارآفرینی و نوآوری 

 برنامه ریزی جهژ دوره های آموزشی 

 آموز  و برنامه های پویا برای دانش آموختگان دانشگاهی 

هشکیل هسته 

مرکزی مدیریژ از 

کارآفرینان 

 دانشگاهی

 کارآفرینان دانشگاهیهشکیل هسته مرکزی مدیریژ از 

 باور قلبی، مبحث کارآفرینی در انتخاب مدیران دانشگاه 

 ایجاد ساختار مدیریتی جدید و متناسب با نیازهای دانشگاه 

 اهمیژ به سرمایه های فکری و انسانی اهمیژ به سرمایه 
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 سرمایه فااری متنوع در س ح ملی و بین المللی  های فکری و انسانی

ایند جاب و بکارفیری متناسب اعضای جامعه دانشگاهی به جهژ فر

 نقش هأثیرفاار بر بالفعل کردن هوانایی های بالقوه 

حمایژ و نظارت دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرین به عنوان الگو 

 برای دانشجویان 

برفزاری دوره ها و سمینارهای کوهاه مدت برای افزایش دانش 

 کارآفرینی 

هعهد مدیریژ به 

حمایژ و هوسعه 

 نوآوری

 قدرت هصمی  فیری در فعالیژ های آموزشی و پژوهشی 

 فراه  نمودن جو بحث های فروهی برای دانشجویان

 هدایژ دانشجویان برای کاربردی نمودن هخصص خود

 حمایژ از افراد مستعد، خلاق و کارآفرین 

 
وز
آم
د 
آین
 فر
ی
ساز

نو
 

ری استفاده از فناو

 های آموز  جدید

 استفاده از فناوری های آموز  جدید 

 ایجاد و راه اندازی پارو های عل  و فناوری 

 هرویج فرایند نوآوری و ایجاد فروه ها با خلاقیژ و بهره وری بالا 

  راحی محصول یا خدمژ جدید و هوسعه راه های جدید انجام کار 

 در جهان برای ایجاد ه  افزایی در هوسعه کارآفرینی انتشار نتایج و یافته های علمی 

 نوسازی آموز  به لحاظ ارهباط آن با هغییرات 

 انتشار رویکرد فرایش انتقال دانش به روند انتقال فناوری به دانش و ا لاعات 
 

 99شاخص )فویه( موجود،  12دهد که از میان نتایج حاصل از هحلیل عاملی نشان می     

های پژوهش، مدل مفهومی پژوهش به بعد قابل شناسایی اسژو بر اساس یافته 1ه و مؤلف

 شکل زیر قابل هرسی  می باشدو 
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 نتیجه گیری

پژوهش حانر با هدف ارائه الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه اجرا      

الگوی بومی  دهد کههای به دسژ آمده از پژوهش حانر نشان میشده اسژو یافته

مولفه اساسی اهداف، محتوای دروس، کیفیژ  1دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی شامل 

دانش آموختگان، فعالیژ دانش اموختگان، پژوهش، اختراعات، منبع مالی، مدیریژ و 

رشد و هوسعه، ارز  فااری نوین، هدوین چش  فرایند نوسازی اسژو در محور اهداف، بر 

هفکر استراهژیف هاکید شده اسژو در محور محتوای دروس، بر انداز مشترو و هقویژ 

های اصلی در محور یادفیری در عمل و یادفیری حل مساله هاکید شده اسژو مولفه
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کیفیژ دانش آموختگان شامل س ح فعالیژ کارآفرینانه و ان باق هوانایی دانش اموختگان 

ارکژ و حمایژ از کار هیمی با نیاز بازار کار اسژو فعالیژ دانش آموختگان شامل مش

های روحیه پژوهش محوری، هوانمندی بین دانش نظری اسژو محور پژوهش شامل مولفه

های ثبژ اختراع و کاربرد آن و کاربردی نمودن پژوهش اسژو در محور اختراعات، مولفه

و حمایژ از اختراعات و نوآوریهای دانشجویی وجود داردو منابع مالی شامل جاب 

های خصوصی و حمایژ از کار هیمی اسژو محور مدیریژ نقدی از شرکژهای کمف

های هشکیل هسته مرکزی مدیریژ از کارآفرینان دانشگاهی، اهمیژ به شامل مولفه

های فکری و انسانی و هعهد مدیریژ به حمایژ و هوسعه نوآوری اسژو در نهایژ، سرمایه

 آموز  جدید در دانشگاه اسژو های محور فرایند نوسازی شامل استفاده از فناوری

از ویژفیهای دهد که مبانی نظری و پژوهشی در خصوص دانشگاه کارآفرین نشان می     

مه  دانشگاه نسل چهارم این اسژ که هحقیقات آنها ارز  عملی داشته باشد و بتواند 

با  هاییهای نسل چهارم، دانشگاهدانشگاه(و 9911مشکلی را حل کند )فودرزوند چگینی، 

ماموریژ آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و مبتنی بر فناوری نرم هستندو اساسا فناوری نرم به 

عنوان یف پارادای  جدید در حوزه فناوری، به زودی نگرشی همگام را نسبژ به صنعژ، 

هولید، پژوهش، آموز ، بازاریابی، کسب و کار و حتی امنیژ و دفاع هغییر خواهد داد 

های دانشگاه نسل دوم، که بنابراین، در فام اول نروری اسژ رسالژ (و2992، 9)زوئینگ

 های بعد ممکن شودو همانان پژوهش محوری اسژ، هحقق یابد ها ورود به فام

های به دسژ آمده، چش  انداز کارآفرینانه مشترو یکی از پرهکرارهرین موارد در یافته     

( نیز در پژوهش خود نشان داده اسژ 2992) 2وها بودو ابرجای و مصاحبهدر منابع کتابخانه

هوافق عمومی از مفهوم کارآفرینی به عنوان زمینه ساز رشد و هوسعه اقتصادی، خود یکی از 

های نسل چهارم در جهان اسژو علاوه بر این، هاکید بر عوامل هوسعه و پیشرفژ دانشگاه

                                                           
1 Zhouying 
2 Abereijo 
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نشجویان و اساهید برای دنیای کارآفرینی و آموز  آن در دانشگاه ها، یعنی آماده سازی دا

های کاربردی و عملی که با انجام و ایفای کسب و کار و نیز هبدیل دانش نظری به دانش

ها شاهد هحولی شگرف در هولید اشتغال و در رشد و درسژ این ماموریژ هوسط دانشگاه

 هوسعه پایدار خواهی  بودو 

رشد و هوسعه، ارز  ور اهداف، بر دهد که در محهای به دسژ آمده نشان مییافته     

فااری نوین، هدوین چش  انداز مشترو و هقویژ هفکر استراهژیف هاکید شده اسژو در 

هایی با ماموریژ آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و های نسل چهارم دانشگاهدانشگاهواقع، 

کاربردی ها براساس نیاز مبتنی بر فناوری نرم هستندو ق عا پژوهش محوری در دانشگاه

ها هحژ هاثیر نیروهای بیرونی قدرهمندی ه  مبتنی بر هغییرات جهانی اسژو امروزه، دانشگاه

های ارهبا ی و ا لاعاهی، جاب نخبگان چون انفجار دانش، جهانی سازی، فستر  شبکه

و مغزها از سوی رقبا مواجه هستند و برآیند و هعامل این فشارهای درونی و بیرونی ایجاد 

بنیادی در ساختار و مدیریژ دانشگاهی را نروری و حیاهی نموده اسژو چنانچه هحولات 

های کشور بخواهند نمن کاهش و بر  رف ساختن مشکلات درونی خود، به نحو دانشگاه

موثری با هغییرات و هحولات محی ی سازفار شوند، باید از  ریق انجام م العات فسترده و 

و اثربخشی را برای  راحی و مدیریژ علمی و عمیق، مدل مفهومی و نظری کارآمد 

 اجرایی خود هدوین نمایندو

دانشگاهیان، مانند  کارآفرینانۀ رفتارهای همۀ شامل هواندمی دانشگاهی کارآفرینی     

صنعژ،  با مشترو پژوهشهای برای مراکزی دانشگاه، ایجاد در جدید شرکتهای ایجاد

پژوهشهای  نتایج امتیاز حق وافااری و فکری داراییهای از حفاظژ برای همهیداهی

(و نتایج حاصل از دانشگاه کمبریج، هاروارد و 9912همکاران،  و باشد) زالی دانشگاهی

دهد که در فام اول داشتن نظام آموزشی پایدار و سپس جدیدهرین استنفورد نشان می

مایژ روشهای هحقیق و پژوهش مدنظر اسژ که هوسط شرکتهای مالی در هر دانشگاه ح

شوندو این شرکتها وظیفه، هولید، خدمات، بازریابی داخلی و خارجی و عقد قراردادها را می
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دهد که ها در این س ح نشان میبرعهده دارندو عملکرد هر سه دانشگاه و سایر دانشگاه

ها پس از فراغژ از هحصیل به دلیل هوانمند شدن و فراه  بودن دانشجویان این دانشگاه

 (و9911شوند )فودرزوند چگینی، قی  جاب بازار کار میشرایط، مست

فرهنگ کارآفرینانه و ارزشگااری بر کارآفرینی، از محورهای مورد هوجه در دانشگاه      

های ( در پژوهش خود نشان دادند که سیست 9919) یوسف و همکاراننسل چهارم اسژو 

بف رهبری کارآفرینانه، پیش نظارهی، فرهنگ سازمانی، نظام مدیریژ منابع انسانی و س

ها هستندو فرهنگ کارآفرینانه از های اصلی کارآفرینی دانشگاهی در این دانشگاهبینی

هواند اهداف مشترکی اهمیژ خاصی برخوردار اسژ زیرا، شکل فیری چنین فرهنگی می

و بین مدیران، اساهید، سازمانهای برون دانشگاهی و مهمتر از همه دانشجویان ایجاد کند

ها در راستای کارآفرینی عمل کنند اما دانشجویان در حال هحصیل، مادامی که دانشگاه

هوان به برای آینده شغلی خود چش  امید به مشاغل هعریف شده بازار کار داشته باشند، نمی

 دستیابی به چش  اندازهای دانشگاه نسل چهارم امیدوار بودو 

پایری، خلاقیژ،  انع اف جمله کارمندان، از یانم در فرد منحصربه استعدادهای وجود     

که  اسژهایی راه مشتری به مناسب رسانی خدمات و بیشتر وری بالاهر، بهره بازدهی

 سازمان رقابتی موقعیژ ارهقای در اساسی نقش ایفای برای آنها از هوانندمی کارمندان

 هواندحد می چه ها کدام هر که اسژ این هادانشگاه دغدغه هرین بزرگوکنند استفاده

 مؤثر رسانی خدمات زمینه در خود اهداف و دیدفاه به و کنند اجرا را خود مأموریژ

 ریزی برنامه فرایند در روابط انسانی کارفیری به کردن ادغام عمل بپوشانندو با جامه

حانر،  حال هامین کنندو در را خود اهداف ها ساخژ خواهد قادر را هاراهبردی، دانشگاه

 رو اسژ، ازاین فراملی کیفیژ و افزوده ارز  با انسانی نیروی هربیژ هها دانشگا افق

 هغییر مسیر در مختلفهای دهه در عالی آموز  کز مرا و هادانشگاه مأموریژ و کارکرد

 آنها کارکرد به بستگی دانشگاه اندو در واقع، موفقیژ فرفته قرار یابی و هویژ هحول و

 (و 9911، چگینی فودرزونددارد )
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ها در آموز  و هوسعه خدمات باید در نظر داشژ که کارآفرین شدن دانشگاه     

هحقیقاهی در کشور ما، بازهاب ملموسی در س ح جامعه نداردو مسئله مه   -آموزشی

شودو به ها میباشد که مانع از هوسعه ماموریژ کارآفرینی در دانشگاهها میمدیران دانشگاه

شود که ن ففژ به دانشگاهی، دانشگاه کارآفرین ففته میهواصورت مختصر می

کارآفرینی علمی در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث رقابژ در 

هوان بازارهای جهانی شودو در بحث دانشگاه کارآفرین، از مونوع فناوری ا لاعات نمی

للی کار بر این نکته هاکید شده غافل شدو در م العات بدسژ آمده هوسط سازمان بین الم

اسژ که در عصر ا لاعات و ارهبا ات، آن نوع آموز  باید در دستور کار قرار فیرد که 

هوانایی هقویژ اشتغال پایری را در افراد داشته باشد که رسالژ آموز  عالی هنها پیشرفژ 

 هوان به آماده سازی شغلی در افراد منجر شودوذهنی نیسژ بلکه می

اس یافته های بدسژ آمده از پژوهش حانر، چندین پیشنهاد می هوان ارائه داد که در بر اس

 ذیل به آنها اشاره می شود:

بایسژ من بق بر کارآفرینی در فعالیتهای پژوهشی و اوقات فرات دانشگاهها نیز می -

 های مختلف باشدوحوزه

ر صنعژ مربو ه ای که سابقه کار دبکارفیری نیروی پژوهشی و مدیر پژوهشی حرفه -

 های پژوهشیرا ه  دارد و متخصص در س ح بالا در اجرای  ر 

 هنوع قراردادها در زمینه پژوهش با بخش های خصوصی و دولتی -

پیشنهاد می شود انجام پژوهش ها را بر مبنای نیازهای جامعه و نیازها و اولویژ های  -

 پژوهشی موجود در صنعژ رهبه بندی کنی و

حاصل از ارز  ها به حلقه های هولیدکننده ارز  برای ایجاد  هقسی  عادلانه سود -

 انگیزه در آنها

برخورداری از قابلیژ ها، هوانمندی و انگیزه لازم برای پروسه کردن منابع و هبدیل آن  -

 ها به ارز  با برفزاری کلاسها و کارفاه های آموزشی
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کار بخصوص برای  حمایژ از کار هیمی و فراه  نمودن زمینه های مالی جهژ انجام -

 اولویژ های پژوهشی هقسی  بندی مبالغ کاملا شفاف و عادلانه باشدو

حمایژ و فرو  ایده های ذهنی فروهی دانشجویان و کارآفرینان به دیگران و ایجاد  -

 اشتغال برای آنها در راستای انجام این کار

ی از مدیران و هغییر مدیریژ نعیف و ناکارآمد دستگاه های اجرایی و جایگزینی بسیار -

کارکنان کلیدی سازمان دولتی نعیف و ناهوان با دانش آموختگان پرانگیزه دانشگاهی 

انقلابی و متدین، هغییر رویکرد دانشگاه ها از پژوهش های نظری و محتوایی به سمژ 

پژوهش های کاربردی، اثرفاار و بومی و ایجاد نهاد عل  سنج برای ممیزی مقالات و 

و امتیاز بندی آن و هدایژ فری پژوهشگران زیر نظر وزارت علوم یا پژوهش های علمی 

 نهادی کاملا مستقل برای انجام پژوهش های مستقل و بومی

هی  سازی و فستر  شبکه های کاری دانشجویی و معرفی پژوهش های مرهبط با صنایع به هی   -

 کسب و کارهاهای دانشجویی برای بالا بردن هخصص آنها و کاهش مشکلات در صنایع و 

حدهای هولیدی و ووو اقدام به بررسی اها در ارهباط نزدیف با سازمانها، ودانشگاه -

ها نموده و در راستای اعتلای فعالیژ این سازمانه، اقدام به هعریف نیازهای این سازمان

 رشته هحصیلی نموده و دانشجویان را آموز  دهندو

های عملی به دانشجویان، اهمیژ و پروژه فااری ها، ارائه هکالیفانجام ففتگوها، هدف -

 فکری و ارزشی در اساهید و مسئولین و ووو برای نمایان ساختن فرهنگ کارآفرینیو
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