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و هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، عض ی مسؤول:سندهینو*
.اردبیل، ایران

  

و در راسوتای هود     یجهوان  هوای  یدگرگوون  ها در بستر زمان، همگوام بوا تحوووت و   دانشگاه تیمأمور چكیده:

درحوال حرکوت    نانوه یکارآفر میرکت در پوارادا و به سوی مشا شده جوامع، دچار تحول ییاقتضا ازهاییبه ن ییپاسخگو

و روش  ها و نخبگان دانشگاهیدانشگاه یروساالگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با  ،است

صورت  یفیمصاحبه ک 22با مراجعه به خبرگان،  تینها و در باشدیم یبرف یبه دو صورت هدفمند و  گلوله یریگنمونه

مولفه های دانشگاه کارافرین در دانشگاه پیام نور پرداخته شود   ییشناسا تفاده از تکنیک گرندد تئوری بهو با اس گرفت

پژوهش  ده،یگرد یبررس شناسایی مولفه های دانشگاه کارافریناز مولفه های مدل استخراج شده برای  کیضرورت هر 

 8اسوتخراج و کودها در    یکد اصول  2 انگریب هاافتهیشد.  لیتحل یو انتخاب یدر سه مرحله باز، محور یبا روش کدگذار

دهد که مقوله های شناسوایی شوده کوه بیشوترین تواایر را در ایجواد       نتایج پژوهش نشان می .دانشده بندیمحور گروه

فرهنو   -یسواختار سوازمان  -یتوانمنود  -یمنوابع موال  -خودمات  تیفی)ک یعوامل دروندانشگاه کارافرین دارد به ترتیب:

عوامل  -یو منطقه ا یمل یا نهی)عوامل زمیرونی(  عوامل بیو رهبر تیریمد -یو پژوهش یآموزش یستهاایس-یسازمان

 .می باشد (یالملل نیب

 

 .ملی و منطقه ای -بیرونی –دانشگاه کارآفرین، عوامل درونی  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ن عامل توسعه اقتصوادی دانسوته   کارآفرین را مهمتری     

معتقد است کارآفرین یک مدیر صاحب فکور   شومپیتر. اند

، هووش،  و ابتکار است که همراه با خالقیت، ریسک پذیری

اندیشه و وسعت دید، فرصتهای طالیی می آفریند. او قوادر  

است که با نوآوریها تحول ایجاد کند ویک شرکت زبوان ده  

( اموروزه بسویاری از   2102 نیدهوی برسواند)ل   را به سوود 

ها به لزوم کارآفرینی سازمانی پی برده اند. بودیهی   شرکت

سوویی  است دانشگاه ها و نظام آموزشی عالی به منظور هم

ی اقتصوادی بوومی،    وسوعه هر چوه بویش تور بوا فراینود ت     

المللی به تغییر نقش سنتی خود که صورفا   ای و بینمنطقه

های کوارآفرین کوه   تولید دانش می باشد به سوی دانشگاه

ها، آن ها را به عمول هوم   افزون بر تولید دانش و خلق ایده

ی ی توسوعه تبدیل می کنند، حرکت کننود در واقوع ایوده   

کشوورها، ماموریوت    یاانش محور و برنامه هوای توسوعه  د

کارآفرینی را به دانشگاه ها تحمیل کرده است. این روند را 

موی تووان    0891در کشورهای توسعه یافته از اواخر دهوه  

 (0981)خسروآبادی دید

مهم دیگری که در حرکوت دانشوگاه هوا بوه سومت       عامل

ایج دانوش  کارآفرین شدن نقش دارد، ایده تجاری سازی نت

فنی است که بوه موتوور یوا پمون دانوش معورو  شوده و        

ی زیادی را برای سیاست گذاران اقتصادی کشوورها  انگیزه

ی دانشگاه های کوارآفرین بوه وجوود    جهت تشویق توسعه

آورد این روند باعث شد تا کشورهای زیوادی بور ضورورت    

تربیت کارآفرینان بوا القوای شواخا کوارآفرینی در نظوام      

ه ویژه در سطوح عالی تاکید کنند البته بایود در  آموزشی ب

نظر داشت که کارآفرین شدن دانشگاه ها تقابلی بوا برناموه   

-ها و مسئولیت های اصلی دانشگاه ها در آموزش و توسعه

در جامعووه نوودارد . امووا  اتیتحقیقوو -ی خوودمات آموزشووی

ی مهم ترس مدیران دانشگاه ها می باشد که مانع از مسأله

موووی هووا  اموریووت کووارآفرینی در دانشووگاه   ی متوسووعه 

 (0981)خسروآبادی .شود

ای داشته، گرد هوم آوردن  کار آفرینی ابعاد گسترده پدیدة

منابع تکنولوژیکی، فنی و آموزشی و موالی را در بور دارد .   

ها می توانند بخشی از فعالیت خود را به پورورش   دانشگاه

توانود  کار آفرینان تخصیا دهند. هر چنود دانشوگاه موی    

فقط به تولید و عرضة فن آوری و دانش بسنده کنود و آن  

را در اختیار دانشجویان و جامعه بگذارد،  اما این به معنای 

موفقیت نیست اگر این فن آوری بدست آمده را در جامعه 

بکار گیرد و آن را در اختیار کار آفرینان بگذارد به معنوای  

ش توا حودودی   دیگر جنبة عملی این فن آوری را نیز خود

عهده دار باشد، به موفقیت علمی و عملی تواما  دست یافته 

وری فون  است. دانشگاه می تواند افقها و فرصت های بهوره 

آوری را برای افراد ترسیم نماید و آنها را در جهت استفاده 

آوری دارد هدایت کند. نگاهی که دانشوگاه نسوبت بوه فون    

ارآفرینی را در جهت نباید صرفا  خود فن آوری باشد بلکه ک

در بحث توسعة  جوانانایی برای استفادة بهینه و اشتغال ز

فن آوری در نظر داشوته باشود .بوه ایون دلیول مسوئولین       

توانند عهوده دار چنوین مسوئولیت    دانشگاه به تنهایی نمی

توانند جنبة ارشادی خطیری شوند در بحث کارآفرینی می

شور ما هنووز پدیودة   و اغنایی افراد را ایفا کنند چون در ک

عملی نشده است، موردم بوه   کارآفرینی به صورت گسترده 

یک نقش هدایتی نیازمندند که در عرصة عملی فون آوری  

 11( اواخووور دهوووه  2109 ییپووویش قووودم شووووند)توو 

 کیکالسو  یلو یخ نهیزم نیکه در ا یکشور نی،اولیالدیم

 رسوتان یرا از سوط  دب  ینیفرهن  کارآفر جیکارکرد و ترو

کشور ژاپون بود.مسوئله    را دارد، ییرد و آموزش هاشروع ک

 نیبو  دهیدر ژاپن به سط  دانشوگاهها هوم کشو    ینیکارآفر

 ینووآور   899از  شیبو  یالدیمو  0888توا   0891 یسالها

بوه   یژاپن را در اقتصاد جهوان  تیکه توانست موقع یصنعت

 نوان یکند،توسط کارآفر لیبرجسته و برتر تبد تیموقع کی

است که بوه طوور    یتیسا ینیارآفرصورت گرفت.آموزش ک

 کیوودر  نیعرضووه کووارآفر تیووفیو ک تیوودر کم میمسووتق

 یاریاست که در بسو  لیدل نیگذارد. به هم یجامعه اار م

اومکوان   یکوه حتو   شورفته یپ یکشوورها  ژهیاز کشورها بو

ها به شکوفا کردن  موانع و مشکالت برطر  شده اند،دولت

اگور نگواهی بور     .(0992 یزیتوان بالقوه مردم پرداخته)عز

باشویم درموی    تهسیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشو 
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یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارنود کوه توسوعه    

صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قورار گورفتن   

در صف پیشروان علم و نوآوری ، هیچ کشوری در پیمودن 

سریع مسویر توسوعه صونعتی موفوق نخواهود بوود و ایون        

ضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسوی و  مو

( . طبیعوی اسوت کوه    0989یوزم ارائه شود)صوفر  واهدش

بارزترین چیزی که می تواند ما را به ایون مقصوود برسواند    

دانشگاهها و مراکوز کوارآفرینی و تحقیقواتی اسوت و ایون      

های کارآفرین هستند این را بوه عرصوه    مراکز که دانشگاه

نده اند .دانشگاه کار آفرین مکوانی اسوت کوه    ی ظهور رسا

جدید در آن خلق می شووند. ایون مراکوز از افوراد      غلمشا

کارآفرین حمایت می کند. این حمایت شامل حمایت های 

آموزشی مالی و بوازار یوابی اسوت. در نتیجوه کارآفرینوان      

امکان دسترسی به کتاب خانه ها آزمایشگاهها و ... را پیودا  

نین دانشگاههایی بورای سورمایه گوذاران    می کنند . در چ

امکاناتی فراهم می شود توا مراکوز جدیود کسوب و کوار را      

فراهم آورند . با آنها همکاری می شوود توا مشوکالت آنهوا     

پیش بینی شده و از فرصوت هوای بدسوت آموده اسوتفاده      

کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطوة موالی و بوازار    

 .(0982 ییابی است)زال

در  ینیکوارآفر  یالگوو  نیتودو  یبرا یز مسائل اساسا یکی

دانشووگاهها، ارتبوواا مووداوم دانشووگاه چابووک و بووه لحووا   

 راتییو و تغ انیو دانش بن یکوچک با بازار اقتصاد یتیریمد

نگواه   ییاست که از سوو  یمحور ، مساله ا مداوم آن ، بازار

دانشگاه بوه خوود    یمنابع مال نیتام یرا برا یتیریمد یها

بوه   یو علم یعدم ابات پژوهش گرید یو از سو ردهجلب ک

 یریو بور جهوت گ   یسابق آن و تقدم بوازار اقتصواد   یمعنا

دانشگاه، روشنفکران را نسوبت بوه رخوداد آن در     یپژوهش

(. از آنجا 0989 یمیار کالئ ینگران کرده است)صمد رانیا

 نیبوه توسوعه دانشوگاه کوارآفر     رانیو ا یکه در دانشگاهها

آمووزش   دیو با توجه بوه رسوالت جد  شده و  ختهکمتر پردا

 ینیبور توسوعه کوارآفر    دیتاک زیدر سراسر جهان، و ن یعال

 ییتا با شناسا رودیدانشگاه در سند ششم توسعه، انتظار م

برداشووته  یااربخشوو یهووا عواموول موووار گووام  نیوویو تب

هوای  مساله اصلی در پژوهش حاضور شاسوایی مولفوه   شود.

 می باشد؟ نور( امی)دانشگاه پنیدانشگاه کارآفر

 مواد و روش ها

روش پژوهش در این تحقیق کیفی است مرحلوه اول،       

های مورتبط بوا الگووی دانشوگاه     توصیف و تحلیل پژوهش

کووارآفرین بووه صووورت کتابخانووه ای اسووت و مرحلووه دوم،  

های عمیق نیمه سواختاریافته بوا نخبگوان آگواه و     مصاحبه

دانشوگاه   روسای دانشگاهها برای یافتن عوامول مورتبط بوا   

کووارآفرین بوووده  جامعووه آموواری تحقیووق شووامل کلیووه    

صوووواحبنظران در سووووه حوووووزه علمووووی، اجرایووووی و  

پژوهشی)خراسان شمال، اردبیل، تهران(  می باشد که بنوا  

بوور پیشووینه خووود تجووارب و سوووابق موودیریتی و اجرایووی  

ارزشمندی داشوتند. در اداموه بورای انتخواب نمونوه از دو      

و گلوله برفوی در ایون مرحلوه    روش نمونه گیری هدفمند 

استفاده شده است نمونه گیری تا جوایی اداموه یافوت کوه     

پژوهشگر به این نتیجه رسید کوه اطالعوات جدیود هموان     

تکرار اطالعات قبلی)اشباع نظری( است و دیگور اطالعوات   

آید که نیاز به کد جدید یوا  مفهومی جدیدی به دست نمی

 22هوا تعوداد   گسترش کودها کنوونی داشوته باشود در انت    

مصاحبه کیفی از گروه نخبگوان صوورت گرفوت. محققوان     

کیفی در عرصه علوم رفتاری بر این باورنود کوه در نظریوه    

انود، بوه جوای    هایی که در طول زمان قابل اصالح و تعدیل

-واژه اعتبار و روایی بایود از واژه هوای مقبولیوت و انتقوال    

وش هوایی  رو رپذیری و تایید پذیری استفاده کورد از ایون  

برای افزایش مقبولیت تحقیق کیفی پیشنهاد شوده اسوت   

منابع داده متعدد، تحلیلگران متعدد و روش هوای متعودد.   

در این پژوهش سعی شده همه موارد رعایوت شوود نتوایج    

تحیقی نشانه تعمیم پذیری نتایج حاصوله شوده بوه سوایر     

گروه های مشابه اسوت  تقریبوا مطالعوات صوورت گرفتوه      

ذاری پارادیمی را برای تحلیل داده های حاصل الگوی کدگ

از  گرندد تئوری معرفوی موی کننود کوه در قالوب فراینود       

کدگووذاری سیسووتماتیک در سووه مرحلووه بوواز، محوووری و  

انتخابی منجر به ایجاد این الگو می شود در کدگذاری بواز  

پژوهشگر با ذهنی باز مفاهیم را نام گوذاری موی کننود در    

ی محوری نامیده می شوود، فراینود   مرحله بعد که کدگذار

اختصاص کد به مفاهیم موجود در داده از حالت کامال بواز  

خارج می شود و شکلی گزیده به خود می گیورد سوومین   

مرحله کدگذاری انتخابی یا گزینشی است در این مرحلوه،  
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پژوهشگر به تکوین نظریه ای در رابطه میوان مقولوه هوای    

محوری می پردازد ایون   به دست آمده در الگوی کدگذاری

مرحله فراینود یکپارچوه سوازی و بهبوود نظریوه اسوت در       

نهایت با استفاده از تحلیل داده پوردازی بنیوادی داده هوا،    

یافته های خالصه و طبوق بنودی و سوپت نتیجوه گیوری      

 شده است.

 هایافته
های پوژوهش بوا اسوتفاده از تحلیول همزموان و      یافته     

هنگووام و پووت از مصوواحبه  همچنووین فراینوود کدگووذاری،

 شود.صورت گرفت که نتایج آن به تفکیک ارائه می

 و مقوالت یمفهوم یکدها یدهو شکل هیثانو یکدگذار. مفاهیم استخراجی اولیه تبدیل دانش به ثروت، 1 جدول

 مفاهیم مفاهیم ثانویه مفاهیم استخراجی اولیه دانشگاه کارافرین

 دهماموریت و اهداف روشن حمایت کنن

 چشم انداز و رسالت

 وجود راهبرد پژوهشی مشخص

 وین قوانین پژوهش محور، هم ترازی چشم اند از ماموریت و تصمیم گیریتد

 درک نیازهای بازار و جامعه

 تاسیس استارت آپ ها

 کیفیت خدمات

 عوامل درونی

 بود جه اختصاص داده شده به پژوهش

 هیدرآمد حاصل از شهر

 یینشجودرآمد حاصل از خدمات دا

 حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران،

 میزان بود جه اختصاصی دولت به دانشگاه

 منابع مالی

 توانمندی اعضاء هیئت علمی

 مهارت های ارتباط کالمی و نوشتاری

 وجود رشته های تحصیلی بین رشته ای

 تعد اد طرحهای تحقیقاتی تجاری سازی شده در دانشگاه

 های علمی مرتبط با دانشگاهمراکز تحقیقاتی و پارک 

 توانمندی کارآفرینی

 ،تعداد سطوح عمودی

 یعلم أتیمناسب نظام جذب اعضای ه یطراح

 (ار)بخش بندی سازمانک میتقس زانیم

 باز سازی ساختار سنتی د انشگاه

 کاهش رسمیت ساختار

 کاهش سطوح سازمانی

 ساختار کارآفرین

 و تحول ارزشهای سازمانی رییتغ

 ار کارآفرینی در دانشجویان و اساتیدوجود رفت

 وجود فرهنگ همکاری صنعتی

 اجتماعی، بین المللی، تحقیقاتی

 فرهنگ کار آفرینی

 مدیریت حرفه ای در سطوح عالی دانشگاه،

 انعطاف پذیری و سرعت در تصمیمات دانشگاه،

 تخصیص بودجه و حمایت از طرحهای پژوهشی

 رویکرد مدیریتی حامی کارآفرینی،

 ریت دارایی های فکریمدی

 مدیر یت و رهبری

 عوامل بیرونی
 تعد اد طرح های پژوهشی در همکاری با گروههای خارج از دانشگاه

 تعدادپروژه های مشترک با صنعت و یا بخش خصوصی

 کاهش فاصله دانشی میان د انشگاه و صنعت

 قابلیت ارتباط با کارآفرینان محلی و منطقه ای و ملی

اقتصادی، عوامل زمینه ای)

 اجتماعی، فرهنگی(

 جهت گیری استراتژیک

 پژوهش، تحقیق و توسعه

 توسعه دانشگاه در تراز بین المللی

 عوامل بین المللی
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 . مفاهیم استخراجی نهایی دانشگاه کارآفرین، مقوله های اصلی و فرعی2جدول

 مقوله فرعی مفاهیم
 عوامل

 )مقوله اصلی(

 -انداز و رساالت  چشم -کننده تیو اهداف روشن حما تیمامور -حمایت کنند ه کارآفرینیماموریت و اهداف روشن 

تدوین قوانین پاژوهش   -وجود راهبر د پژوهشی مشخص -های فردی ویژگی -سازمانی فرهنگ -و استراتژی اهداف

ط باه تاسایس   اهاداف مرباو   -درک نیازهای بازار و جامعه -هم ترازی چشم انداز، ماموریت و تصمیم گیری -محور

 استالرات آپ ها

 کیفیت خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل 

 رونید

درآمد  -یدولت یدرآمد حاصل از کمک ها -هیدرآمد حاصل از شهر-بودجه اختصاص داد ه شده دانشگاه به پژوهش 

درآمد حاصل از خدمات  -یمردم یو کمک ها ایهدا -یو پژوهش یفروش خدمات آموزش -و موقوفات یگذار هیسرما

خود مختاری مالی و استقالل مالی د انشگاه  -حمایت های مالی دانشگاه از پژوهشگران -جذب منابع مالی -ییشجودان

 قدرت و نفوذ نهاد تصمیم گیری دانشگاه  در تخصیص منابع د رآمد ی و مالی جدید  به دانشگاه-

 منابع مالی

 توانمندی اعضاء هیئت علمی -توانمندی اعضاء هیئت علمی

تجزیه و  -برنامه ریزی و تنظیم اهداف -توجه به اخالق علم مانند مالکیت فکری -های ارتباط کالمی و نوشتاریمهارت 

تعاداد   -وجود رشته های تحصیلی بین رشته ای در دانشگاه -رقابتی بود ن محیط دانشگاه -تحلیل مسائل / حل مساله

 اکز تحقیقاتی و پارک های علمی  مرتبط با دانشگاهتعداد  مر -طرح های تحقیقاتی تجاری سازی شده د ر دانشگاه

 توانمند ی

 میتقسا  زانیا م -یعلما  أتیمناسب نظام جذب اعضای ه یطراح -،تعداد سطوح عمودی -ساختار سازمانی منعطف

کاهش رسمیت هاای بایش از حاد     -بازسازی ساختار سنتی دانشگاه -محور بودن پروژه -(ازمان-ار)بخش بندی ک

 طوح سازمانی تا حد  ممکنکاهش س -اداری

 ساختار سازمانی

 مشاارکت، -خالقیت و مخااطره پاذیری   نوآوری، -و تحول ارزشهای سازمانی رییتغ -فرهنگ سازمانی کار آفرینانه

 تغییر و کشف فرصت تحریک و پرورش انگیزه ها درک -استقالل طلبی و قبول مسئولیت

وجود فرهناگ   -ساختار سازمانی منعکس کنند ه فرهنگ کارآفرینی -وجود رفتار کارآفرینی د ر دانشجویان و اساتید

 همکاری صنعتی، اجتماعی، بین المللی، تحقیقاتی

 فرهنگ سازمانی

ارتباط برنامه های  -ارتباط برنامه های آموزشی با اقتصاد ملی -ارائه آموزش پژوهش محور -کیفیت دانش آموختگان

 تشویق و پاداش در انجام تحقیقات کاربردی و بنیا دیوجود  -آموزشی با نیازهای بازار و صنعت

سیاستهای آموزشی و 

 پژوهشی

 -رهبری تحولی -مالحظات فردی -انگیزش الهامبخش -ترغیب ذهنی -نفوذ آرمانی -رهبری اجرایی قوی و با نفوذ

تخصیص بودجه و حمایت از طرح  -انعطاف پذیری و سرعت د ر تصمیمات د انشگاه -توانایی مدیریت دارایی های فکری 

 رویکرد مدیریتی حامی کارآفرینی-های پژوهشی 

 مدیریت و رهبری

 حجم پروژه های مشترک بین دانشگاه و صنعت و بخش خصوصی

حجم پروژه های مشترک بین دانشگاه و صانعت و   -اداری طیمح -یفرهنگ – یاجتماع طیمح -ارتباط با ارباب رجوع

 بخش خصوصی

تعد اد طرح های پژوهشی در همکاری   -حجم سرمایه گذاری مشترک، -تعداد کارشناسان متخصص همکار با دانشگاه، 

رح هاای  تعداد ط -حجم سرمایه گذاری مشترک بین دانشگاه و صنعت و بخش خصوصی -با گروههای خارج از دانشگاه

کااهش   -تعد اد  پروژه های مشترک با صنعت و یا بخش خصوصی -پژوهشی در همکاری با گروههای خارج از دانشگاه 

 قابلیت ارتباط با کار آفرینان محلی و منطقه ای و ملی -فاصله دانشی میان دانشگاه و صنعت

عوامل زمینه ای ملی و 

 منطقه ای
عوامل 

 بیرونی

 -سااختار مادیریت   -گرایش به رشاد  -گرایش به منابع -جهت گیری استراتژیک -ن المللیتاثیر پذیری از محیط بی

ارتباط با محایط باین    -تاثیر پذیری از محیط بین المللی -گرایش به یادگیری بین المللی -گرایش به بازار بین الملل

 توسعه دانشگاه در تراز بین المللی -المللی در آموزش، پژوهش تحقفیق و توسعه

 مل بین المللیعوا

 

 بحث و نتیجه گیری

شناسوایی مولفوه هوای دانشوگاه     پژوهش  نیهد  از ا     

بوا دو مقولوه    مولفه هوا راستا  نیدر همکارآفرین می باشد 

مقوله فرعوی شناسوایی    8اصلی عوامل داخلی و خارجی و 

 ی، توانمندی، مال منابع، خدمات تیفیک های مقولهشدند 

 

عوامل درونوی  در قالب ی سازمان فرهن ی، سازمان ساختار

پوژوهش آرانهوا و    جیبوا نتوا   ها افتهیبه دست آمد. دانشگاه 

 تیری. مود اسوت  همسوو ( 0981حسونی) (، 2102) ایگارس

اسوت کوه تموام     یتیریسواختار مود   جادیشامل ا یمشارکت

 نانوه یمبتکرانوه و کارآفر  رفتارهوای  بخشهای دانشگاه را به
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را  یه اهودا  گروهو  بو  یابیو دست کند،یم بیو ترغ قیتشو

-یقورار مو   تیدر اولو یشخص تهاییموفق نسبت به کسب

 ینیدانشگاه با اعتقاد و نگرش مثبت به کارآفر تی. رئدهد

 تهاییاستادان برای انجام فعال بیو ترغ قیتشو و نوآوری و

آشوکار و   تیو ارشد بوا حما  رانیمد نیو همچن نانهیکارآفر

در  کننوده  نیوی دانشگاه نقوش تع  ینیکارآفر جانبه از همه

 هوای  اساسنامه از ارییدارند. بس نیتوسعه دانشگاه کارآفر

و راهبردهوای منتشرشوده در سراسور     یدانشگاه تیمأمور

از انود. خود گنجانده را در ینیکارآفر ای نیجهان واژه کارآفر

جمله عوامول بیرونوی مولفوه هوایی کوه در ایون پوژوهش        

شود کوه بوا    شناسایی شدند عوامل لی، و بین المللی می با

 ،2100)فیلپات همسوو موی باشود    پژوهش فیلپات و صمد

 جواد یا نیدانشوگاه کوارآفر   هاییژگیاز و یکی(. 0989صمد

 هوای  افتوه یبا توجه بوه   نه،یزم نی. در انوپاست شرکتهای

 ادیو ز اریبسو  یشو یوکارهای زا کسب شیلزوم افزا ق،یتحق

 نیو جانبوه در ا  هموه  تهوای یمسئوون بوا حما  دیاست و با

و  یعلمو  ئوت یه اعضای مقدمات آن را فراهم کنند. نه،یزم

 شیگورا  یشیوکارهای زا کسب تیبه تأس دیبا انیدانشجو

ارتقای آنها لحوا  شوود. نووآوری     اریمع در داشته باشند و

 یشو یزا صورت شرکتهای درون دانشگاه به جادشدهیهای ا

شودن رونود. وجوود     کنند و به سومت تجواری   دایتوسعه پ

هووای دانشووگاه  یژگوویو گووریی از دوفنوواور پارکهووای علووم

کسوب   تیرضوا  دیو با نوه یزم نیو اسوت کوه در ا   نیکارآفر

داد توا رشود سوط      شینهاد افوزا  نیا وکارهای پارک را از

 یو فنو  یکموک هوای موال    قیو فناوری هوای پوارک از طر  

نوآوری و  ارهاییمع زیشرکت ها ن رشی. در پذابدی شیافزا

شورکت   تعوامالت  تجاری شدن لحا  شوند. سوط   تیقابل

. ابدی شیو استادان افزا انیهای مستقر در پارک با دانشجو

آموختگوان   هوای کسوبوکار دانوش    مهوارت ی سط  عموم

های  دوره شود و در صورت نبودن مهارت و دانش، یابیارز

ارائوه شوود.    انیبوه دانشوجو   یلیقبل از فارغ التحص یخاص

 تیو سط  فعال ابدی شیافزا جذب دانش آموختگان تیقابل

بورای   ازییو دانش آموختگان به عنوان امت نانةیکارآفر های

در مقطووع دکتووری درنظوور گرفتووه شووود.  لیتحصوو ادامووة

کار  بازار ازهاییهای دانش آموختگان با ن ییتوانا ت،یدرنها

در  یکوه کواربرد چنودان    ییانطباق داده شود و مهارت هوا 

و مهارت های مرتبط از  شوند بازار کار کشور ندارند، حذ 

آموزش داده  یکارگاه وره های کاربردی به صورتد قیطر

 شود.
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Abstract: The mission of universities in the context of time, in keeping with 

global developments and changes, has evolved to meet the needs of societies, 

and is moving towards participation in the entrepreneurial paradigm. In other 

words, in a world where globalization plays an important role in the process of 

social and economic changes, so the role of universities has changed with 

respect to new responsibilities for a changing society, such as the national 

economy, social development, the reduction of public finances and the 

educational market. Hence, the scientific model of this research was based on a 

qualitative interview with university’s heads and elites and a two-way sampling 

method for snowball. Finally, 22 qualitative interviews were conducted by 

referring to experts. Using Grendard's theory, the entrepreneurial university’ 

components were identified at Payame Noor University. Afterwards, the 

necessity of each components of the extracted model was investigated by coding 

in three stages: Open, Axial and selective analysis. The findings represented two 

main extraction codes and then that codes were grouped in 9 axes. Finally, the 

results of the research illustrated that the identified categories those had the 

greatest impact on the creation of the entrepreneurship university were internal 

factors (service quality, financial resources, ability, organizational structure, 

organizational culture, educational and research policies, management and 

leadership) and external factors (national and regional background factors, 

international factors), too. 

Keywords: Entrepreneurship University, internal, external, national and 

regional factors. 

 

 
 


