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  مقدمه
 سر بر ، بلکهبازارها نه و بود خواهد يانرژ سر بر نه ندهیآ يهادهه در کشورها یواقع جنگ

 يهـا نهیزم در ریاخ ۀده دو در که یتحوالت). 1388 ،يموسو و یاعراب( است یانسان يهاهیسرما
 در ژهیـ و بـه  دیـ جد یتحـوالت  بـا  را یعـال  آمـوزش  است، داده رخ جهان يکشورها در مختلف
 آمـوزش  شـامل  هـا  آن نیتـر مهـم  کـه  است کرده مواجه توسعه درحال و سوم جهان يکشورها

 اســت جامعــه قبــال در ییپاســخگو و محــورلهئمســ يهــاپــژوهش رشــد اشــتغال، بــه معطــوف
 ،هـا سـازمان  یاصـل  يهـا تیـ اولو از یکـ ی ینیکارآفر امروزه). 1391، زکاریپره و یقیحق فالح(
 از رییـ تغ هادانشگاه از ياریبس اهدافدر این بین، . است جهان مختلف يهادانشگاه خصوص هب

 تیریمد يبرا يابزار يفکر ۀیسرما راستا نیا در که است سوم نسل به دوم و اول نسل دانشگاه
 هـا دانشـگاه  در ینیکـارآفر  جیتـرو  تیاهم و) Vasefian et al., 2009( است یدانشگاه ۀنوآوران

). Denanyoh et al., 2015( اسـت  شـده  دوچنـدان  اشـتغال  جادیا و ياقتصاد ۀتوسع ییایپو يبرا
 یچگـونگ  اسـت  شـده  سـبب  اشتغال ۀمسئل ریدرگ انیدانشجو رشد به رو تعداد و ياقتصاد تحول

 جوامـع  در اشـتغال  ۀمسـئل  حـل  يبـرا  ياقتصاد تحول يراستا در يساختار تناقضات وفصل حل
 در مدتیطوالن یمشکل عنوان به جوانان يکاریب). Jing,et al., 2016( ردیگب قرار مدنظر مختلف
 نســل« بــه کــاریب جوانــان حاضــر حــال در کــه يا گونــه بــه ؛اســت شــده شــناخته جهــان سراســر

 جوانــانبایــد توجــه داشــت کــه  ). Wang et al., 2016( شــوند مــی فیتوصــ »1رفتــه ازدســت
 آموختگـان دانـش  يکـار یب نرخ که يطور به ؛هستند رو روبه مشکل نیا با رانیا در لیالتحص فارغ

 یبررسـ  براسـاس  و) 1391 زاده، یسـ یع( اسـت  شـده  زده نیتخمـ  درصد 96/22 ،1390 سال در
 از 1394 سال در یعال نالیالتحص فارغ از درصد 34 حدود ران،یا آمار ةپژوهشکد در شدهانجام

 ياسـتعدادها  ةگسترد تیاهم رغمیعل). 1394، یخان محسن فالح( هستند رفعالیغ ياقتصاد نظر
 مسـتعد  و کـرده  لیتحص ها آن است، برد نداشتهکار يادیز حد تانیز  ها آن ةبالقو لیپتانس جوان،

 ةژیـ و يانـه یزم طیشرا نیهمچن مواجهند، اشتغال در یثباتیببا  حال نیع در وهستند  ینیکارآفر

                                                        
1 . Lost generation 
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 ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمد ندیافر بر آن دربارة نتایج دیبا که است یعامل رانیا يهادانشگاه
 ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  ۀنـ یزم در یبـوم  يالگوها نبود شود، همچنین مطالعه انیدانشجو
 شده، مطرح موارد به توجه با .است کشور سطح در ریچشمگ یپژوهش ازین انگرینما ان،یدانشجو
 مؤسسـات  انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمد يبرا ییالگو ۀارائ دنبال به حاضر پژوهش
داده ۀیـ نظر یفـ یک روش قالب در تا است شده تالش منظور، نیا به ؛است کشور یعال آموزش

 انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  نـد یافر و رانیـ ا ةژیو يانهیزم طیشرا به توجه با ادیبن
  شود. يواکاو کشور يهادانشگاه

  پژوهش ۀنیشیپ و ينظر یمبان بر يمرور
 از بسـیاري  ایـن اسـت کـه    مـاهر  کارکنـان  جـذب  يبـرا  یجهان رقابت اقیاشتدلیل  امروزه،
. )Ifeoma et al., 2015( ندارنـد  کـار  طیمحـ  در ینیکارآفر استعداد جهان سراسر در کارفرمایان

 بـرآورده  را وکـار  کسـب از  یگونـاگون  يازهـا ین شـوند یم قیتشو جوان ياستعدادها نده،یآ در
 يبـرا  انیدانشـجو  آموزش اصل را تیخالق و ينوآورنیز  یعال آموزش .)Pearce, 2016( کنند

 رشـد  برابر در راتییتغ به فعاالنه پاسخ آگاهانه، راتییتغ ینیبشیپ ،یخوداشتغال ییتوانا شیافزا
 ،ینیکـارآفر  . در ایـن بـین،  دانـد یم یدانش اقتصاد عصر و یاطالعات ۀجامع یناگهان رییتغ ع،یسر

 بـه  يادیز دیتأک 1کیسلزن). Guojin, 2011( آید شمار می به تیخالق و ينوآور نیتمر و تجسم
 کشف ییتوانا نانهیکارآفر استعداد. )Gümüş et al.,2017( دارد وکار کسب ییتوانا ياستعدادها

 نیبـاالتر  بـا  -ییهـا تیفعالبه  و) Federici et al, 2007( است بازار يهافرصت از يبرداربهره و
  ). Weitzel et al., 2010( دارد اختصاص ست،ین یاجتماع ةبازد نیباالتر ازمندین که -یبازده

 هیسـرما  ۀتوسـع  يراسـتا  در یآموزشـ  مؤسسـات  در اسـتعداد  تیریمـد شایان ذکر است که 
 یسـازمان  يهـا تیـ فعال همجموعـ  ،تیریمد ، این)Rao,2017( است جوانان يهامهارت و یانسان

 و یفعلـ  اهـداف  بـه  دنیرسـ  براي استعداد با يروهاین حفظ و زهیانگ جادیا توسعه، ،ییدارا يبرا

                                                        
1 . Selznick 



  598 1396 زمستان، 4 شمارة ،10 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

 اصـطالح  دو قیـ تلف از نانـه یکارآفر استعداد تیریمد). Horváthová, 2011( است سازمان ندهیآ
  .است شده لیتشک نانهیکارآفر رفتار و استعداد تیریمد

 در بلکـه  شـود ینمـ  جـاد یا یخال يهاتیموقع يبرا استعداد استخر فوق، تیریمد ندیفرا در 
 اسـت  شـده  تحول دچار کامل صورت به قانون نیا، البته دیآیم وجود به هاتیموقع خلق جهت

)Hopkins et al., 2015 .(  افـراد  تیشخصـ گفتنی اسـت ) در یاساسـ  ینقشـ  ،طیمحـ  و) اسـتعداد 
دانشگاه در يهمکار و يبلندپرواز جو). Sternberg and Davidson, 2005( دارد جوانان تیفعال
 مسـابقات،  ها،کالس از را ینیکارآفر يهامهارت ۀتوسع تا آوردیم شوق سر را انیدانشجو ها،
 درس کـالس  يهـا آموزه ؛ به همین دلیلکنند آغاز ياشبکه يهابرنامه و برنامه فوق يدادهایرو
 در هـا  آن کـه  يطور به کند؛ پیدا می یخاص ارزش انیدانشجو يبرا سرعت به کالس از خارج و

بایـد  ). Bellotti et al., 2014( پردازنـد یمـ  مطالـب  یبررسـ  به يشتریب تعهد و عالقه با ها دانشگاه
 ییتوانـا  ۀتوسـع  و اسـتخراج  کشـف،  يبـرا  آکسـفورد  و جیکمبـر  يهادانشگاهتوجه داشت که 

 سـتم یاکوسدر ایـن بـین،   ). Pearce,2016(کننـد   الهام نمی خالق افراد روح به ان،یدانشجو ةبالقو
 از یکی باید توجه داشت که. است ازمندین فعال گذارانهیسرما و خالق نانیکارآفربه  ،ينوآور

 2وکـار  کسـب  فرشتگان که است ینانیکارآفر یفراوان ،1یول کونیلیس فرد منحصربه يهایژگیو

  ). Neto et al., 2017( هستند گذارانهیسرما يهاهیسرما ای شوندیم دهینام
Dan ,( اسـت  زیـ برانگ بحـث  اریبسـ  ینیکـارآفر  ۀنـ یزم در هـا دانشـگاه  تیمأمورگفتنی است 

 کشــور پــنج مشــارکت بــا 2020 تــا 2016 ســال از GETM3 3 پــروژة  نــهیزم نیهمـ  در). 2012
 ۀنانــیکارآفر اســتعداد تیریمــد ۀنــیزم در یاســلوون و لهســتان رلنــد،یا ،یجنــوب کــره س،یانگلــ

 و) یعلمــ ئــتیه ياعضــا( هــادانشــگاه ان،یدانشــجو ۀطبقــ ســه در یجهــان ســطح در انیدانشــجو
 یقاتیتحق ةپروژ نیا یاصل هدف. است انجام حال در) نانیکارآفر کنندگان تیحما( کارفرماها

 ۀتوســع از تیــحما يبــرا یجهـان  ياســتعدادها ةنــدیآ تیریمــد و اسـتخدام  يهــاتیــقابل بهبـود 

                                                        
1. Silicon Valley 
2. Angel Investors 
3. Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3) 
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 يهادگاهید از فرد منحصربه یقیتحق پلتفرم یجهان هنانیکارآفر استعداد تیریمد. است ياقتصاد
 در یقـات یتحق و یدرسـ  يهـا برنامـه  تـا  کنـد یمـ  فـراهم  را یالمللنیب و يارشته چند ،یچندبخش

کسـب  و هـا دانشـگاه  افـراد،  بـر  تمرکـز  بـا  ینیکـارآفر  یالمللـ نیبـ  ياستانداردها سطح نیباالتر
  ).(www.northumbria.ac.ukشود جادیا کوچک يوکارها

  پژوهش ۀنیشیپ
 کـه  کـرد  انیـ ب »هـا دانشـگاه  در اسـتعدادها  تیریمـد « عنـوان  بـا  یقیتحق در) 2016( 1یبرادل

 عملکـرد  سـنجش  اریـ مع ،یسـازمان  راهبـردي  مباحـث  بـا  دانشـگاه  بخـش  در اسـتعداد  تیریمـد 
 را یفعلـ  تیوضـع  نقـد  قیـ تحق نیـ ا. شـود یم گرفته کار به یفعل تیریمد يهاوهیش و یدانشگاه

 اسـتعداد  پـاداش  و حفـظ  توسـعه،  کشـف،  یچگـونگ  و یسـازمان  راهبـرد  نیبـ  یهماهنگنا يبرا
 و یبررسـ  عنـوان  بـا  یقـ یتحق در) 1394( همکـاران  و ییارکالیم يصمد. کند یم انیب یلیتحص

 در موجود روابطنشان دادند که  مازندران، استان منتخب يهادانشگاه نانۀیکارآفر تیظرف نییتب
 مشـخص  و اسـت  چـارچوب  نیا ییکارا دییتأ انگریب ،يساختار يهامعادله آزمون جینتا و مدل
 در. دارد قـرار  ینامناسـب  تیوضـع  در آن، بـه  وابسته ابعاد همۀ و نانهیکارآفر تیظرف که شود می

 بعـد  و ازیـ امت نیشـتر یب ت،یـ مأمور و انـداز چشـم  عـد ب شـد  مشخص زین رهایمتغ يبندرتبه آزمون
 در) 1391( همکـاران  و یطهماسـب . اسـت دست آورده  به را ازیامت نیکمتر ،ینیکارآفر آموزش

 نگهداشـت  و جـذب  بـر  مؤثر عوامل يبندرتبه و ییشناسا: استعدادها تیریمد عنوان با یقیتحق
 جـذب  در را يرگـذار یتأث نیشتریبنیز  پژوهش و قیتحق جو که بیان کردند ،یعلم ياستعدادها

 نــدیفرا مــدل نیتـدو  و یطراحــ) 1395( همکــاران و اقبـال . دارد تهــران دانشــگاه در اسـتعدادها 
ند. باید توجـه  داد نشان استعدادمحور يهادانشگاه يبرا را یعلم ئتیه ياعضا استعداد تیریمد

 ،ياستعداد يازهاین نییتع و ییشناسا يمجزا بعد هفت يدارا استعداد تیریمد ندیفراداشت که 
 يریکـارگ  بـه  اسـتعدادها،  بـالقوه  يهـا ییتوانـا  ۀتوسـع  اسـتعدادها،  جـذب  استعداد، منابع کشف

 تیریمـد  يهـا تیـ فعال ییراستا هم و یابیارز استعدادها، ينگهدار و حفظ استعدادها، راهبردي

                                                        
1. Bradley 
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 یسـتم یس کـرد یرو عنوان با یقیتحق در) 1396( همکاران و يپورانور نیغالمحس. است استعداد
 تیریمـد  که ندداد نشان سازمان و اجتماع يرو بر آن ریتأث و هادانشگاه در استعداد تیریمد بر

 و سوم ةهزار در جوامع یاجتماع و ياقتصاد ،یسازمان ،يفرد ۀتوسع در يدیکل یعامل استعداد
  .است مذکور ۀجامع يبرا یجهان یرقابت تیمز کسب

  شناسی روش
 پـژوهش  نـوع . اسـت  يادیـ بن هـدف  نظر از و ،یاکتشاف ،يریگجهت نظر از حاضر پژوهش

 نـد یافر بـه  گـرا تیـ رغایغ افتیره اصول. است ادیبن داده يپردازهینظر کاربردي راهبرد و یفیک
 يادیـ بن یـی گراتیذهن میپارادا بر حاکم یفلسف يها فرض شیپ از نانه،یکارآفر استعداد تیریمد

 یعلمـ  ئتیه ياعضا پژوهش، يآمارۀ جامع). Vanberg, 1991 and Buchanan( ردیگیم نشئت
ــال ــیزم در فع ــد ۀن ــر و تیریم ــفعال يرهب ــا تی ــارآفر يه ــجو ینیک ــگاه در انیدانش ــا دانش  و ه
 بـا  حاضـر  پژوهشدر . اند هبود دیجد وکار کسب يانداز راه، موفق و نیکارآفر النیالتحص فارغ

 انیدانشـجو  بـا  باتجربـه  یعلمـ  ئـت یه عضـو  هجـده  بـا  ،یبرف ۀگلول يریگ نمونه روش از استفاده
 يها مصاحبه ها دانشگاه در فعال نانیکارآفر ، همچنینیدانشگاه ۀنانیکارآفر طیمح و نیکارآفر

 انتخـاب  مصاحبه منظور به را هیاول گروه محقق ابتدا در راستا، نیا در. است گرفته صورت قیعم
 یمعرفـ  مصـاحبه  يبـرا را  يبعـد  ةخبـر  يهـا  گروه اول گروه شوندگان مصاحبه ،درادامه و کرد

  .  کردند
 Corbin and( شـد  مشـخص  ينظـر  اشـباع  ةقاعـد  طبـق  ،يریـ گ نمونـه  تیـ کفاگفتنی اسـت  

Strauss, 2014( .محقق، شتریب نانیاطم براي اما شد، مشاهده مصاحبه پانزده انجام با ها داده اشباع 
 نفـر  3، دانشـگاه  رشـد  مرکـز  سیرئ نفر 1( افتی ادامه کننده شرکت هجده تا ها داده يآور جمع

 ةدانشـکد  سیرئـ  نفـر  ا ،يفنـاور  و علم پارك سیرئ نفر 3، دانشگاه يگذار هیسرما مرکز سیرئ
ــ نفــر 1، ینیکــارآفر  ارشــد کارشــناس نفــر 2 دانشــگاه، یعلمــ ئــتیه عضــو 6 دانشــگاه، سیرئ
نیـز   هـا  مصـاحبه  زمـان  .)یدانشـگاه  انیـ بن دانـش  شرکت ریمدنفر  1، یدانشگاه فعال نیکارآفر

 ندیفرا رامونیپ دانش حاضر، پژوهش در. برد زمان می دقیقه نود مصاحبه هر ،نیانگیم صورت به
 يریگاندازه ابزار از آن، به یابیدست يبرا و است یذهن انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد
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هیـ نظر روش کـاربرد ) 2013( کرسول ۀگفت مطابق). Creswell ،2017( است نشده استفاده یکم
. باشد نداشته وجود يندیافر نییتب يبرا ياهینظر که است مناسب یطیشرا در اد،یبنداده يپرداز

 سوق ادیبنداده هینظر روش از استفاده هب را حاضر پژوهش ط،یشرا از يامجموعه ن،یا اساسر ب
 بـر  اتکـا  يجـا  بـه  دهـد یمـ  امکـان  پژوهشـگران  بـه هاي مختلـف   در زمینه هینظر ، ایناست داده

  ). Corbin and Strauss, 2014( کنند اقدامتدوین تئوري  رب ،موجودهاي  تئوري
 یاصـل  روش. اسـت شـده   اسـتفاده  نیکورب و استراوس روشاز  حاضر پژوهشتحلیل  يبرا

 يبـرا  ییراهبردهـا  چـه باید  شما نظر به( است افتهیساختار مهین قیعم ۀمصاحب هاداده يگردآور
 گرفتـه  کـار  هب کشور یعال آموزش مؤسسات در انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد ندیفرا

 چـه  کشـور  یعـال  آمـوزش  مؤسسـات  در انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد ندیفرا شود؟
 تیریمـد  نـد یفرا در يا نـه یزم عوامـل  چـه  شـما  نظر به دارد؟ انیدانشجو و مناطق يبرا ییامدهایپ

 در...) دارد؟محقـق   نقـش  کشـور  یعـال  آمـورش  مؤسسـات  در انیدانشجوۀ نانیکارآفر استعداد
 بـا  اول ۀمرحلـ  در. شـود  مـی  انجـام  يکدگـذار  قیـ طر از هـا داده لیـ وتحل هیتجز اد،یبنداده روش

 يکدگـذار ( هـا مصـاحبه  از شـده  اسـتخراج  هیاول يکدها به مراجعه با باز، يکدگذار از استفاده
انـد پـس از    شـده  يبنـد گـروه  داشـته  اشـاره  مشـترك  یموضوعبه  که ییکدها ،)يدیکل نکات

 ۀمرحلـ  در. شـد  نییتع هامقوله زین هاآن يبندطبقه و سهیمقا با آن يراستا در و میمفاهاستخراج 
 يالگـو  از ،یفرعـ  يهامقوله به یاصل يهامقوله کردنمرتبط منظور به ،يمحور يکدگذار دوم

مداخلـه  يرهـا یمتغ ،يانهیزم عوامل ،يمحوردهیپد ،یعل طیشرا تا است شده استفاده یمیپارادا
 قیـ طر از سـپس  شـوند  مشـخص  هستند، يمحور يکدگذار ياجزا که امدهایپ و راهبردها گر،

 در هـا رمقولـه یز و هـا مقولـه  نیبـ  شـده  ییشناسـا  یارتبـاط  يالگـو  براساس و یانتخاب يکدگذار
 اعتبار يبرا. شد ارائه مربوط ينظر نظام و شدند مرتبط هم به هامقوله ،يمحور و باز يکدگذار

 از پس که صورت  نیبد است؛شده  استفاده 1نکلنیل و گوبا تیمقبول اریمعاز  پژوهش، ییایپا و
مصـاحبه  بـه نیـز   هـا  داده يالگـو  شـد،  مـی  انجام باز يکدگذار مصاحبه يبرا مصاحبه، هر ضبط

                                                        
1. Guba and Lincoln 
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 دارد شیهـا صحبت در او که يادهیا با نظر نیا ایآ که شد یم سؤال يو از و بازگردانده شونده
 چنـد  محقـق،  مـوازات  بـه  شـد  خواسـته  زیـ ن پژوهشگر کی از نیهمچن ر؟یخ ای است منطبق بوده

  .کند يکدگذار را مصاحبه

  پژوهش شوندگان مصاحبه مشخصات .1 جدول
 در تیفعال ۀسابق  یتخصص ةحوز  یسازمان تیمسئول  فیرد

  ینیکارآفر ۀنیزم
  سال 5  ينوآور و ینیکارآفر  دانشگاه رشد مرکز سیرئ  1
  سال 10  ينوآور و ینیکارآفر  دانشگاه يگذار هیسرما مرکز سیرئ  2
  سال 10  یابیبازار و ینیکارآفر  دانشکده سیرئ  3
  سال 10  تیریمد و ینیکارآفر  دانشگاه سیرئ  4
  سال 12  ینیکارآفر  يفناور و علم پارك سیرئ  5
  سال 10  ینیکارآفر  يفناور و علم پارك سیرئ  6
  سال 10  ینیکارآفر  يفناور و علم پارك سیرئ  7
  سال 12  ینیکارآفر  يفناور و علم پارك سیرئ  8
  سال 9  ینیکارآفر  دانشگاه يگذار هیسرما مرکز سیرئ  9

  سال 8  ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  10
  سال 10  ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  11
  سال 10  ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  12
  سال 10  ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  13
  سال 10 ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  14
  سال 11 ینیکارآفر  یعلم ئتیه عضو  15
  سال 8 ینیکارآفر  )ینیکارآفر برتر يدانشجو( نیکارآفر ارشدکارشناس  16
  سال 8  وکار کسب ياندازراه  )ینیکارآفر برتر يدانشجو( نیکارآفر ارشدکارشناس  17
  سال 10  ینیکارآفر  انیبن دانش شرکت ریمد  18

  ها یافته

  شناختی جمعیت توصیف
 و سـتان یس دانشـگاه  در یدانشـگاه  ینیکـارآفر  ۀنـ یزم در فعـال  خبرگان با را مصاحبه محقق
 این، اساس برکرد،  انتخاب خبرگان از پرسش با را پژوهش بعدي هاي نمونه ، وآغاز بلوچستان

 ینیکارآفر ةدانشکد ،ییطباطبا عالمه تیریمد ةدانشکد( تهران يها دانشگاه به يبعد يها نمونه
 یصـنعت  دانشـگاه ( اصـفهان  يهـا  دانشـگاه  و مشـهد  یفردوسـ  دانشـگاه  ،)تهران دانشگاه و تهران

ــفهان ــگاه و اص ــفهان دانش ــدا) اص ــد تیه ــه ش ــم ک ــه حج ــا نمون ــ ب ــه دنیرس ــباع ب ــر اش  ينظ
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 نفـر  هجـده  پـژوهش  نیا در یینها کنندگان مشارکت تعداد. دیگرد مشخص کنندگان مشارکت
  .است شده دیق ها آن اطالعات 1 جدول در کهند بود

 ۀنــیزم در يکــار ۀتجربــ بـا  یدانشــگاه ۀجامعــ ،مطالعــه مـورد  تیــجمع حاضــر پـژوهش  در
 وکـار  کسـب  چنـد  در موفق نیکارآفر انیدانشجو ، همچنینییدانشجو و یدانشگاه ینیکارآفر

 و علـم  پـارك  اسـت یر ماننـد  یشـغل  يهاتیموقع براساس یعلم ئتیه عضو شانزده( است بوده
 مرکـز  اسـت یر ان،یدانشجو يبرا یآموزش يهاکارگاه يبرگزار و ینیکارآفر سیتدر ،يفناور
 بـا  یکـ ینزد اریبس ارتباط بودند توانسته هادانشگاه در ینیکارآفر مرکز استیر و يگذارهیسرما

 بودند یدانشگاه موفق نانیکارآفر شوندگانمصاحبه از نفر دو ، همچنینباشند داشته انیدانشجو
فـارغ  از بعـد ، بودنـد  کـرده  يانـداز راه یمـوفق  يوکارها کسب یدانشگاه لیتحص ةدور در که

 يبرا زین را یموفق يهاکارگاه شده، ياندازراه يوکارها کسب در تیفعال ۀادام بانیز  یلیالتحص
  ).  کردند برگزار ینیکارآفر ۀنیزم در انیدانشجو

 کـاربرد  ایـ  يتئـور  آزمـون  ،يسـاز يتئـور  از یبخشـ  ه،مصـاحب  لیتحلباید توجه داشت که 
 تیریمـد  يالگـو  یطراح( پژوهش هدف به توجه با. (Corbin and Strauss, 2014) هاست افتهی

، یبررسـ  مصـاحبه  هـر  متن ابتدا) کشور یعال آموزش مؤسسات انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد
 انتخـاب  ها آن يبرا یمفهوم يها برچسب مصاحبه در يدیکل نکات و جمالت به توجه باسپس 

 مشـابه  هـایی را کـه   آن و کند می بیترک هم با را کدها ه،یاول يکدگذار از پس محقق. شود می
 در مشـابه  میمفـاه  قـراردادن  بانیز  تیدرنها دهد، می قرار میمفاه نام به یانتزاع طبقات در هستند

 از انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد یمیپارادا يالگو. کند می ییشناسا مقوله سطح کی
 و یباالدسـت  اسـناد ( نـه یزم عوامـل  ،)یفراسـازمان  و یسـازمان  عوامـل  ،يفرد عوامل( یعل طیشرا
 یبخشــ تعــادل( نانــهیکارآفر ياســتعدادها یچنــدوجه يمعمــار يمحــور ۀمقولــ ،)يکــار ۀنــیزم

ــدوجه ــا، مهــارت یچن ــازیمتما ه ــایمتغ ،)اســتعدادمحور يساختارســاز و اســتعدادها يزس  يره
 يریپـذ  تیمسـئول  و اسـتعدادها  کشـف  موجود ستمیس يداریپا ،ینیکارآفر فرهنگ( گر مداخله
 یطراحـ  ان،یدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  ستمیس يساز نهینهاد( راهبردها ،)یاجتماع

 امــدهایپ و) منــابع صیتخصــ نظــام یطراحــ و چندگانــه ۀنانــیکارآفر اســتعداد تیریمــد نــدیفرا
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 لیتشـک  هـا  دانشـگاه  يبـرا ) نانهیکارآفر ياستعدادها یرقابت تیمز و ینیآفر ارزش ،ییزا اشتغال(
  .است شده

  اصلی هايمقوله به مربوط کالمی ةگزار از هایینمونه. 2 جدول

  ها یافته بر مبتنی بنیادداده ۀنظری مراحل
 اسـتخراج  يکدگـذار  روش از اسـتفاده  با يدیکل نکات پژوهش، نیا در :باز يکدگذار. 1

 مفهـوم  کیـ  بـه  کـه  را ییکدها شده، استخراج يکدها و هامصاحبه قیعم ۀمطالع با محقق. شد
 زیـ ن مقولـه  با مرتبط میمفاه جا داد و مفهوم کی در گرفتیم قرار طبقه کی در و داشت اشاره

  مصاحبه کد  کالمی ةگزار  اصلی لۀمقو  ردیف

1  
 چندوجهی معماري
 کارآفرینانۀ استعداد

  دانشجویان

 و شوندمی هادانشگاه وارد مشخص مسیري راستاي در آموزان دانش...
 زیرا دهند؛ انجام استعدادها زمینۀ در توانندنمی زیادي کار هم هادانشگاه
 انتخاب را دیگري رشته او گوید؛ امامی دیگري چیز آموز دانش استعداد

درست می باشد؟ باید توجه  داده انجام که انتخابی آیا است. خب، کرده
 به پرورش عالقه براساس و خودجوش صورت به اندکی عدة داشت که

 ناخواسته هايرشته راستاي در زیادي عدة اما روند،می خود استعدادهاي
  ...شوندمی التحصیلفارغ

5  

  
  ینیفرهنگ کارآفر  2

 به و کنند تجربه را خالقیت و نوآوري دارند دوست کارآفرین افراد...
 براي اما باشند، سازمانی چه در کندنمی برایشان فرقی دلیل همین

کارآفرینان  این تا است نیاز فرهنگی الزامات استعدادها این ماندگاري
 یک در که گذاريسرمایه تا دهند پرورش را نوآوري و خالقیت بتوانند

  ».نرود بین از است گرفته صورت آموزشی دوره

  
15  

  
3  

 ستمیس يداریپا
 کشف، موجود

 ينگهدار و پرورش
  استعدادها

می حرکت شیبی راستاي در و است صورتی به کشور آموزشی سیستم
 و سنجش معیار کنکور و شودمی ختم کنکور به استعدادها همۀ که کند

 اما است، افراد استعداد و) IQ( کیو اي توسعه  انتخابی که انجام داده است 
 نیاز که است محتاج  اي حرفه و فنی و مهارتی هايبه حوزه بیشتر جامعه
 استعداد نظري حوزة در مدارس بیشتر اما شود، محسوب می کار بازار

دارند  منسجمی  خوب و هايبرنامه اگر و کنندمی هدایت را آموزاندانش
 همه و است کنکور راستاي در همه مواجه باشند،  خوب با معلمی و اگر
 و فنی هايبرنامه جهت در کمتر  و است نظري هايبرنامه راستاي در

  کنند.می حرکت ايحرفه و فنی هايمهارت و ايحرفه

4  

4  
 ندیفرا یطراح

 استعداد تیریمد
  چندگانه ۀنانیکارآفر

 کارآفرینی استعداد تقویت براي هادانشگاه در تسهیالت و هاحرکت... 
 زمینۀ در شود، امامی و هدایت انجام شناسایی این نخبگان مرکز در. نیست
 وجود مهمی بسیار خلع فعالیت و داشتن کارآفرینی عرصۀ به ها آن ورود

 این دانشگاه نه و فناوري و علمی مرکز نه نخبگان، معاونت نه دارد؛
  .ندارند آن براي هم ايبرنامه و راهبرد و کنندنمی پیگیري را موضوع

18  
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 هـا مصـاحبه  از هیـ اول کـد  187 مرحلـه  نیـ ا در. گرفت قرار مقوله کی در تر،یانتزاع یسطح در
 بیسـت  هـا  آن يبنـد  طبقـه  و سـه یمقا از و لیتبد تریانتزاع مفهوم 43 از این میان، و شد استخراج

 ییشناسـا  منظـور  به درادامه. شدند نییتب يمحور يکدگذار در کامل طور به که شد جادیا مقوله
  .شود یم انیب شده استخراج باز يکدها پژوهش يهامقوله و میمفاه

 تحـت  بـاز  يکدگـذار  از مسـتخرج  يهـا مقولهي، کدگذاراین  یط :يمحور يکدگذار .2
 ایـ  هـا کـنش ( راهبردها نه،یزم طیشرا گر،مداخله ،یعل طیشرا ،يمحور ۀمقول شامل دسته شش

ۀ مقولـ  شـده،  اسـتخراج  يهـا مقولـه  نیبـ  از هـا  که از میان آن اندگرفته قرار امدهایپ و) هاواکنش
 در و شـده  گرفتـه  درنظـر  يمحـور ۀ مقول ۀمنزل به» نانهیکارآفر ياستعدادها یچندوجه يمعمار«

 را هـا مقوله گرید و داد قرار مرکز در را مقوله نیا توانیم نیبنابرا ؛است گرفته قرار الگو مرکز
  .دارد تیجامع حال نیع در و یانتزاع يمحور ۀمقولدر این بین،  .کرد مرتبط آن به

 درنظر یعل طیشرا ۀمنزل به یفراسازمان و یسازمان ،يفرد عوامل ۀمقول ها،مقوله گرید انیم از
 انیدانشـجو ۀ نانـ یکارآفر استعداد . در این بین،یچندوجه يمعمار جادیا یعنی ؛است شده گرفته
 زیـ ن يفـرد  عوامـل  ،هسـتند  يمعمـار  نیچن یحام چگونه یسازمان عوامل که است نیا به وابسته

 یفراسـازمان  عوامـل  و باشـد  انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد ةکنندتیحما ممکن است
نـه ینهاد يهـا مقولـه . کنند یم عمل چگونه استعدادها يماندگار و استعدادها يمعمار يراستا در

 یچنـدوجه  پـرورش  نظـام  یطراحـ  ان،یدانشـجو نـۀ  نایکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  سـتم یس يساز
 درنظر نانهیکارآفر استعداد تیریمد يراهبردها ۀمنزل به منابع صیتخص نظام یطراح و استعدادها

 یطراحـ  قیـ طر از نانـه یکارآفر ياسـتعدادها  خـاص  و زیمتمـا  يمعمـار  جـاد یا. است شده گرفته
 يبـرا . ردیـ گیمـ  صـورت  آن يسـاز نـه ینهادو  انیدانشـجو ۀ نانیکارآفر استعداد تیریمد ستمیس

ۀ نانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  نـد یفرا یطراحـ  ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  گـر مداخلـه  طیشرا ۀمقول
نـه ینهاد یطراحـ  نـد یفرا در رایـ ز ؛اسـت  شده گرفته درنظر یاجتماع يریپذتیمسئول و چندگانه

 محـدود  را آن ممکن است و داشته نقش ییدانشجوۀ نانیکارآفر استعداد تیریمد ستمیس يساز
 نـه یزم طیشـرا  يهـا مقولـه  عنـوان بـه  یباالدست اسناد و يکار يهانهیزم يهامقوله. کند لیتسه ای

 ،تیدرنها .شوند راهبردها ياجرا مانع ای بانیپشت توانندیم طیشرا نیا رایز ؛اندشده گرفته درنظر
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 حاصـل  يامدهایپ و جینتا منزلۀ به چندگانه یرقابت تیمز و ینیآفرارزش ،ییزااشتغال يهامقوله
 حاتیتوضـ  نیا به توجه با اند؛شده گرفته درنظر ییدانشجو ۀنانیکارآفر ياستعدادها يمعمار از

  .است ریز صورت به يمحور يکدگذار يالگو

:شرایط علی
:  عوامل فردي* 

حمایت اساتید، مهارت هاي فردي، توسعه استعدادهاي 
کارآفرینانه

:عوامل سازمانی* 
برنامه آموزش دانشگاهی، برنامه پژوهش دانشگاهی، برنامه 

فرهنگی دانشگاهی، برنامه دانشجویی دانشگاهی،  چالش هاي 
طراحی کارآفرینی، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی، 

حمایت گري مدیران ارشد، مدیریت و رهبري چندگانه، تفکر 
استراتژیک، تمرکز بر ارزش افزوده، استفاده از پاداش هاي 

داش هاي مادي معنوي، استفاده از پا
:عوامل فراسازمانی* 

برنامه آموزش برون دانشگاهی، ارتباط با صنعت، تعامل بخش 
هاي مختلف پرورش استعدادها در اکوسیستم کارآفرینی

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي عوامل

مقوله محوري
معماري چندوجهی استعدادهاي کارآفرینانه* 

تعادل بخشی چندوجهی مهارت هاي  -
کارآفرینانه

متمایزسازي استعدادها
ساختارسازي استعدادمحور

راهبردها
نهادینه سازي سیستم مدیریت استعداد * 

: کارآفرینانه دانشجویی
توانمندسازي، انگیزش، مدیریت راهبردي استعدادها، 

مدیریت مشارکتی
طراحی فرایند مدیریت استعداد * 

: کارآفرینانه چندگانه
تربیت چندوجهی، 

حفظ توازن استعدادها 
: طراحی نظام تخصیص منابع کارآفرینانه* 

جذب منابع مالی
تخصیص اقتضایی منابع

: شرایط مداخله گر
: فرهنگ کارآفرینی* 

الزامات فرهنگ کارآفرینی، ویژگی هاي فرهنگ دانشگاهی
پایداري سیستم موجود کشف، پرورش و * 

: نگهداري استعدادها
تطبیق ناپذیري، تلنباري استعداد

: مسئولیت پذیري اجتماعی* 
مسئولیت پذیري درون دانشگاهی، مسئولیت پذیري برون 

دانشگاهی

:شرایط زمینه
:زمینه کاري* 

همسویی ماموریت هاي خرد و کالن، چند ماموریتی 
بودن دانشگاه ها

:اسنادباالدستی* 
رسالت دانشگاه ،شکوفایی استعدادها در جهت نیل به 

خوداتکایی

پیامدها
اشتغال زایی* 
ارزش آفرینی* 

مزیت رقابتی چندگانه * 
استعداد کارآفرینانه

  
  محوري کدگذاري الگوي .1 شکل

 و قـراردادن  هـم  کنـار  بـا  و يمحـور  ۀمقولـ  يمبنـا  بر قسمت نیا در :یانتخاب يکدگذار. 3
 در ییدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  ۀتجربـ  از یتیروا شودیم تالش هامقوله دمانیچ

 خبرگـان  و افـراد  ۀسـت یز تجارب دگاهید از تجربه نیا تیروا درادامه ،ردیپذ صورت هادانشگاه
 فعـاالن  و رانیمـد  ها،دانشگاه در ینیکارآفر روزافزون و عیسر ۀتوسع و رشد: است شده تحلیل

 و نگهداشـت ، پـرورش  کشـف،  و، نانـه یکارآفر يزیـ ربرنامـه  تا کند می ریناگز را حوزه نیا در
در ایـن  . دهنـد  قـرار  خـود  يهابرنامه تیاولو در را انیدانشجو ۀنانیکارآفر ياستعدادها يبهساز
 لیتبد نکات نیتر مهم از یکی به وکارکسب طیمح در استعدادها بر يگذارهیسرما ةدیپدمیان، 

یمـ ، هاسـت  آن یدانشگاه انیدانشجو تیهو، هادانشگاه ةتفاوت شالود ،قتیدرحق .است شده
 از بایـد  هـا دانشـگاه  در انیدانشـجو ۀ نانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  که کرد برداشت نیچن توان

 بـا  ،درادامـه  .باشـد متـأثر   انـد  داده قرار الگو را استعداداین  تیریمد که ییکشورها يهادانشگاه
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 ادیبنداده روش براساس الگو يبسترساز يبرا یمناسب بازتاب است شده تالش هادگاهید تیروا
 يبـرا  را ينـد یفرا و کـرد  مـرتبط  هـم  بـه  را مقـوالت  دیـ با پـژوهش  نیـ ا در اکنـون . شود جادیا

 یانتخـاب  يکدگـذار  ۀجـ ینت ریـ ز يهـا مقولـه . داد ارائـه  انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد
 کشـور  یعـال  آمـورش  مؤسسـات  در انیدانشـجو  ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد ةدیپد به مربوط

  :است
ایـن   تیریمـد  که دارد نیا به اشاره انیدانشجو ۀنانیکارآفر ياستعدادها یچندوجه يمعمار

 تیریمـد  و یانسـان  منـابع  اسـتعداد  تیریمـد  از متفـاوت  یموضوع اساساً ،هادانشگاه در استعداد
 تیریمد یپ در اگر جهان در نیکارآفر ۀنیزم در فعال و نیکارآفر يهادانشگاه. است کارکنان
 باشـند  نانـه یکارآفر اسـتعداد  يمعمـار  ینوع دنبال به باید هستند، انیدانشجوۀ نانیکارآفر استعداد

 هـا  آن پـرورش  يبـرا  را یطـ یمح و ییشناسـا  را انیدانشـجو  یچنـدوجه  ياستعدادها بتوانند که
 توانیـد  نمی شما... : «است کرده اظهارنظر نیچن نهیزم نیا در دهندگانپاسخ از یکی. کنند جادیا

 ینیکـارآفر  با انیدانشجو ییآشنا و ینیکارآفر يبرا مدون اي برنامه که بیابید را یدانشگاه چیه
 ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  يراهبرد ۀبرنام که ندارد وجود یدانشگاه ، همچنینباشد داشته

 ».باشد شده اجرا نیکارآفر دانشگاه به دنیرس يبرا شده يزیر برنامه و مدون و داشته ییدانشجو
 بـه  یآموزشـ  سـتم یس... « کـه  کند می عنوان گونه نیا ،نهیزم نیا در دهندگانپاسخ از گرید یکی

 و شـود یمـ  ختم کنکور به استعدادها همه که کندیم حرکت یبیش يراستا در و است یصورت
 دهندگان پاسخ از گرید یکی نیهمچن ،»است افراد استعداد و IQ ۀتوسع و سنجش اریمع کنکور

 در همـه  یفرهنگـ  و یپژوهشـ  ،یآموزشـ  يهـا بخـش ... : «است کرده انیب گونه نیا را خود نظر
 یپژوهشـ  مراکز و هادانشکده از هادانشگاه. هستند مسئول نانهیکارآفر ياستعدادها ۀتوسع ۀنیزم

 هـا دانشکده ۀهم يبرا را نانهیکارآفر استعداد تیریمد ندیفرا توانینم و اند شده لیتشک یمختلف
 که شود انجام ینوع به دیبا هاتخصص و استعدادها زیتما ،قتیدرحق ».کرد يزیربرنامه مراکز و

 اسـتعداد  تیریمد ستمیس راندمان تا شود جادیا هادانشگاه در استعدادها یچندوجه تعادل ینوع
يتجـار  راهبردهـاي  نیبـ  ییهمسـو  ینـوع  کـه  دهدیم نشان قاتیتحق .ابدین کاهش نانهیکارآفر

 اسـتعدادها  عملکرد که یدرصورت شود؛یم انیدانشجو در استعدادها عملکرد بهبود سبب يساز
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 ,.Skribans, et al( شـود  بهتـر  زیـ ن هـا دانشـگاه  ینیکـارآفر  عملکـرد  رودیمـ  انتظـار  ،ابدی بهبود

 یچندوجه يمعمار گفت توانیم قتیدرحق. Godowska,2012) ؛Secundo, et al., 2016؛2013
 یعمـوم  يباورهـا  از یکـ ی. دارد هـا دانشگاه عملکرد با یمحکم وندیپ ،نانهیکارآفر ياستعدادها

 در را خـود  تـالش  مـؤثر،  طـور  به تا کنند می فراهم جامعه يبرا را یتیمز استعدادها که است آن
ــتا ــد يراس ــاد رش ــاع ،ياقتص ــ و یاجتم ــز یفرهنگ ــد متمرک ــ. کنن ــد نیهمچن ــتعداد تیریم  اس

دانشگاه از ياریبس. آید شمار می به جامعه ياقتصاد رشد در یینها ةکنند نییتع عامل نانهیکارآفر
 را انیدانشـجو  يهـا تیـ فعال و عملکرد تا کنند می تیتقو را کارآفرینانه استعدادهاي جهان يها
 یاصـل  فیوظا از یکی را امر نیا 2یت يا ام و 1استنفورد يها دانشگاه. بخشند بهبود هادانشگاه در

). Douhan, 2010 ؛Chen, 2016؛Sun, et al,2015؛Gallardo-Gallardo,2016( اند کرده انیب خود
  .دهد یم نشان يمحور مقولۀ به توجه با را عوامل نیا ساختار 2 شکل

مدیریت استعداد کارآفرینانه 
دانشجویان

متمایزسازي 
استعدادها

تعادل بخشی 
چندوجهی مهارت ها

ساختارسازي 
استعدادمحور

عوامل فردي عوامل سازمانی عوامل فراسازمانی

حمایت اساتید

مهارت هاي فردي

توسعه استعداد

آموزش دانشگاه

پژوهش دانشگاه

فرهنگی دانشگاه

دانشجویی دانشگاه

چالش هاي طراحی 
کارآفرینی

نین و مقررات قوا

ران حمایت مدی

مدیریت و رهبري 
چندگانه

تفکر استراتژیک
پاداش هاي مادي

پاداش معنوي

آموزش برون 
دانشگاهی

ارتباط با صنعت

تعامل بخش هاي 
اکوسیستم 

زمینه کاري

اسناد باالدستی

فرهنگ کارآفرینی

پایداري سیستم موجود کشف، 
پرورش و نگهداي استعداد

مسئولیت پذیري اجتماعی

همسویی ماموریت هاي خرد و 
کالن

چند ماموریتی بودن دانشگاه 
ها

رسالت دانشگاه 

شکوفایی استعداد در جهت 
نیل به خوداتکایی

الزامات فرهنگ کارآفرینی

ویژگی هاي فرهنگ دانشگاهی

الزامات فرهنگ کارآفرینی

ویژگی هاي فرهنگ دانشگاهی

الزامات فرهنگ کارآفرینی

ویژگی هاي فرهنگ دانشگاهی

نهادینه سازي سیستم مدیریت 
استعداد کارآفرینانه دانشجویی

طراحی فرایند مدیریت استعداد 
کارآفرینانه چندگانه 

طراحی نظام تخصیص منابع 
کارآفرینانه

توانمندسازي

انگیزش

مدیریت راهبردي استعدادها

مدیریت مشارکتی

جذب منابع مالی

تخصیص اقتضایی منابع

جذب منابع مالیتخصیص اقتضایی منابع

اشتغال زایی ارزش آفرینی مزیت  استعداد 
 کارآفرینانه

 محقق( عالی آموزش مؤسسات در دانشجویان ۀکارآفرینان استعداد مدیریت الگوي .2 شکل
  )ساخته

                                                        
1 . Stanford 
2 . MIT 
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  يریگجهینت و بحث
 مؤسسـات  در انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  يالگـو  یطراحـ  حاضـر،  پژوهش

 اسـتفاده ) یمیپـارادا  يالگو( ادیبنداده روش ازالگو  در این بین، براي ارائۀ. است یعال آموزش
 ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  ةدیـ پد يبـرا  گـر مداخلـه  و يانـه یزم ،یعلـ  طیشـرا . اسـت  شده

  .است شده ارائه 2 شکل یمیپارادا يالگو در زین امدهایپ و راهبردها و شده نییتب انیدانشجو
 توجـه، ، بـه  هـا دانشگاه در انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد ستمیس ياجرا و یطراح

 هـا، دانشـگاه  در. اسـت  نیازمنـد  یفراسازمان و یسازمان طیمح مستمر و يجد یبانیپشت و تیحما
 دهینرسـ  سـرانجام  بـه  انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمد يهابرنامه ،یتیحما نیچن بدون

 شـد،  انجـام  1980–1975 یزمـان  ةباز در که یقاتیتحق در. شد خواهد مواجه شکست با واست 
ــ ــاد نیب ــیفردگرا ابع ــدرت ۀفاصــل ،ی ــتد ق ــرخ و هافس ــ ن ــوآور یمل ــود یوســتگیپ ين  دارد وج
)Shin,2014( .یعلمـ  يهـا تیـ فعال ادغـام  و سـنتز  یدانشـگاه  ینیکارآفر ،یدانشگاه طیمح در، 

برنامه از یعال رانیمد تیحمابر  و) Chao Hong,2015 Ngek,2015( است يتجار و یدانشگاه
 نیـ ا). Pearce,2016, Bat,2015( استشده  دیتأک انیدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد تیریمد يها

 کره يهادانشگاه در ریاخ ۀده در و یت يا ام و استنفورد يهادانشگاه در کامل صورت به مباحث
، يسـاز يتجار راهبردهاي نیب ییهمسو ینوع دهدیم نشان قاتیتحق. است مدنظر بوده یجنوب

 يزیربرنامه با عملکرداین  که یدرصورت شود؛یم انیدانشجو در استعدادها عملکرد بهبودسبب 
Secundo,2016, ( شـود  مـی  بهتـر  زیـ ن هـا دانشـگاه  ینیکارآفر عملکرد، ابدی بهبود هادانشگاه در

Godowska,2012 .(نانـه یکارآفر ياسـتعدادها  یچنـدوجه  يمعمـار  گفـت  تـوان یم قتیدرحق، 
 همکـاران  و 2نـگ یج ،)2007( 1الردو کـه  طور همان. دارد هادانشگاه عملکرد با یمحکم وندیپ
ــکا ،)2016( ــام و) 2012( گودوس ــاران و 3گراه ــول) 2014( همک ــا محص ــارآفر یینه  را ینیک

ــ یــیزااشــتغال ــرداختن ،داننــدیم ــه پ ــیآفرارزش ب ــمز و ین ــابت تی ــ یرق  ياســتعدادها ۀچندگان

                                                        
1 . Laredo 
2 . Jing 
3 . Graham 
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 در انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر ياسـتعدادها  بـر  يگذارهیسرما يامدهایپ از گرید یکی نانهیکارآفر
  .است شده پرداخته آن به کمتر ینیکارآفر اتیادب در کهست هادانشگاه

  پژوهش يشنهادهایپ
ــوان جــادیا ــررات و نیق ــربرنامــه و مق ــمالک شــفاف يزی ــو تی ــینانیدانشــجو يمعن  ، همچن

 انیدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  در مطلـوب  ةانداز به ها تیخالق و هادهیا يساز نهیبه
 را يدشـوار  اریبسـ  ۀچرخـ  هـا دانشـگاه  در نانـه یکارآفر استعداد تیریمددر این بین،  .است مهم

 بایـد  جانبه همه يرهبر و استادان ،ارشد رانیمد تیحما .طلبدیم گوناگون يهاتیحما با همراه
 نیـ ا در. شـوند  داده حرکـت  انیـ پا ۀنقطـ  بـه  شروع ۀنقط از استعدادها تا شود ایمه هادانشگاه در
 .انیدانشـجو  مخـرب  يهـا هـوش  و استعدادها البیس :شودیم دهید بزرگ دیتهد نوع دو نهیزم

 يکـار  بهتـر  طیشـرا  لیـ دلبـه  اسـتعدادها  خـروج  دیتهد ینوع با نانهیکارآفر ياستعدادها انیجر
 در را کـار  مـوارد  نیـ ا کـه  روست روبه ییدانشجو ياستعدادها يتلنبارهمچنین و  گرید يجاها

 ينگهـدار  و حفـظ  ،کشـف ( کنـد  می دشوار یکم نانهیکارآفر ياستعدادها یچندوجه يمعمار
 بـاهوش  انیدانشـجو  اگـر  دارد؛ هـم  يگـر ید خطـر  نانـه یکارآفر ياستعدادها النیس .)استعدادها

 ینیکـارآفر  انیـ جر در کـه  اي یکشـت  امکانـات  کمتـرین  کننـد  احسـاس ) مخـرب  هـوش  بعضاً(
 آیـد،  شـمار نمـی   بـه  مناسـب  مولـد  و والـد  سـود  و سـت ین هـا  آن نفع به است، درآمده حرکت به

 گـران ید و کـرده  کـار  هـا یسـخت  و هاچاله در کنند احساس اگر، همچنین کنندیم ینیخطرآفر
 در هـم  اسـتعدادها  يساختارسـاز  نقـش  راسـتا  نیـ ا درآورند.  وجود می اغتشاش به ،اندبرده بهره

را  نانـه یکارآفر ياسـتعدادها  کـه  شـود  جادیا هادانشگاه در يساختار دیبا .است مهم هادانشگاه
 و يزسـاز یمتما ۀنکتـ  دو بـه  دیـ با هـا دانشـگاه  در تیریمـد دهد، اما  توسعه و رشد کند و شکوفا
 تیریمد در لیبدلیب یاصل نیا شوند، زیمتما دیبا دانشجویان .کند توجه استعدادها یبخشتعادل

 ،هـا  پـاداش  در دیـ با اسـتعدادها  يزسـاز یمتما .هاسـت دانشـگاه  در ها آن ۀنانیکارآفر ياستعدادها
 گـر ید مهـم  عامـل برقـرار شـود.    زیـ ن تعادل دیبا ، همچنینباشد حاکم مهم طیشرا از... و ها سهم

 حـس  را تحـول  بـه  لیـ م ستمیس نیا ، اگراست انیدانشجو دگاهید و دانشگاه در موجود ستمیس
 ییدانشـجو  ۀنانـ یکارآفر اسـتعداد  تیریمـد  يمعمـار  ،باشـد  نداشـته  ینیکـارآفر  فرهنگ و نکند
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 زمــان هـم  ،نیکـارآفر  انیدانشــجو زیـ گر و اسـتعدادها  يتلنبـار  و داشــت خواهـد  نقـص  مطمئنـاً 
 . در ایـن بـین،  کشـاند یمـ  ينـابود  ۀورطـ  به را نانهیکارآفر استعداد تیریمدایجادشدة  ساختمان

 ستهد دو نیا نیب یمنطق یارتباط و تعادل وجود ندارد تا یواسط گروه که است نیا ضعف نطقه
  .کند جادیا

 به، همچنین هاواکنش و هاکنش ینوع به نانهیکارآفر استعداد تیریمدباید توجه داشت که 
نیـز بـه    هـا  دانشـگاه  در .دارد ازیـ ن بـازار  و آمـوزش  يراستا هم و بخش جهینت ۀچندگان يندهایفرا

 تیریمـد  يسـاز نـه ینهاد تیـ درنها و هـا بخـش  و هادانشکده ۀهم در یابیارزش و منابع صیتخص
 یـک هر که میدار سروکار یانیدانشجو با این فضا در. است ازین ییدانشجو ۀنانیکارآفر استعداد

 برتربودننه محور  البته د،نباش محور هادانشگاه در استعدادها باید ؛ پسهستند ارزشمند ییتنها به
 کارکنـان  و اسـتادان  ان،یدانشـجو  نیبـ  اعتمـاد  ینـوع . در این میان نیز باید ها رشته و ها دانشکده

 تـوان یمـ  ،باشـد  ایـ مه یباالدسـت  اسـناد  و يکـار  ۀنـ یزم چـون  یمهمـ  يبسـترها  اگر. برقرار شود
گفتنـی اسـت   . بدانند توسعه و رشد يرهایمس از یکی را کارآفرینی تا درک مجاب را انیدانشجو

 آموزشـی  ةپرونـد  هماننـد  کـارآفرینی  ةپروندباید  دانشگاه ۀکارآفرینان استعدادهاي جذب براي
ایـن   براسـاس  شـود کـه   تشـکیل  ها دانشجویان براي آن تحصیلی مدرك واستعدادها  با متناسب
 ریـزي  برنامـه  دانشجویان ۀکارآفرینان استعدادهاي نگهداري و پرورش جهت در توان می پرونده

  کرد.

  منابع
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