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  چکیده

 وکارهاي کسب یسسأت یقاز طر ،محققان دانشگاه یدانشگاه یقاتتحق سازي ياشاره به تجار یدانشگاه ینیکارآفر
هاي علوم انسانی بیشتر از نوع کارآفرینی خدماتی است، تحقیقات خاص  از آنجا که ماهیت کارآفرینی در رشته دارد یدجد

آن  یو هدف اصل تحلیل محتوا از نوع یفیکاز نظر هدف، کاربردي است. رویکرد پژوهش،  پژوهش ینا طلبد. خود را می
 یشینهبر پ يپس از مرورزمینه،  یناست. در ا »هاي علوم انسانیچارچوبی براي توسعه کارآفرینی دانشگاهی در رشته یینعت«

نان یکارآفر ی،دانشگاه ینینفر از خبرگان حوزه کارآفر 15با  یافتهساختار یمهبا استفاده از روش مصاحبه ن یقات،تحق
 یجادکه به ا یالنیالتحص و فارغ یاندانشجواستادان،  دانشگاه، یعلم تیأاز جمله ه یدر حوزه علوم انسان یدانشگاه

محتوا در  یلها با روش تحل و داده ي شدهاطالعات گردآور ،اند کرده اقدام یتخصص يا و مشاوره یسسات خدماتؤم
ها، بعد فرهنگ کارآفرینی شامل نقش دولت، ساختار دانشگاه 7در نهایت،  شدند. یلوتحل یهتجز MaxQDA 10افزار  نرم

سازي، ارتباطات بیرونی و زیرساخت مالی براي توسعه دانشگاه کارآفرین در  شیوه آموزشی دانشگاه، تحقیق و تجاري
توسعه و پیشرفت کارآفرینی  تواند گامی بلند و مهم برايهاي حاصل از این تحقیق میحوزه علوم انسانی شناسایی شد. داده

  هاي علوم انسانی محسوب شود.در رشته
  
  علوم انسانی  ،کارآفرینی دانشگاهیآموزش عالی، کارآفرینی،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
آمــوزش،  یــعانــد. توزآورده يرو ینانــهکارآفر هــايیــتهــا بــه انجــام فعالامــروزه دانشــگاه

محـور   اقتصـاد دانـش   یـر متغ يو تقاضـاها  یرقابـت جهـان   ی،کاهش) بودجه دولت (و یتمحدود
 هـاي  یـت و انجـام فعال  يبـه توسـعه اقتصـاد    یشـتر ب یسسـات آمـوزش عـال   ؤم ،موجب شده است

دانشـگاه   جوش،صورت خود به ینانهکارآفر هايیتانجام فعال اما توجه داشته باشند. ینانهکارآفر
 کـه  است ینگفت دانشگاه کارآفر توان	یم تنها زمانی  .کندینم ینبه دانشگاه کارآفر یلرا تبد

 & Sam( بیفزایـد و بـرعکس آن   یقـات را بـه آمـوزش و تحق   ارزشـی  ،ینیکـارآفر  هاي یتفعال

Sijde,2014, p.902.( اما هنوز توافق کلی   ،هابا وجود پیدایش آموزش کارآفرینی در دانشگاه
دانشـگاه  . )Abduh et al, 2012, p.873(روي محتـواي موضـوعات کـارآفرینی وجـود نـدارد     

 کارآفرین باید به ایجاد موقعیت مناسب در بین دانشگاهیان و همچنین بـازار آموزشـی و علمـی   
موریـت اجتمـاعی بایـد قـدرت     أیـابی بـه م  فراتـر از دسـت  براین، دانشـگاه   باشد. عالوه عالقمند
اش را بـا اسـتفاده از منـابع و مالحظـات بیرونـی تقویـت کنـد. ویژگـی مهـم دانشـگاه           اقتصادي

اسـت. محـیط    جامعـه  اقتصـادي و  دارابودن نظام مناسبی از روابط با محیط اجتماعی ،کارآفرین
سسـات اجرایـی و   ؤسسـات اجتمـاعی، م  ؤهـا، م  هـا، سـایر دانشـگاه   دانشگاه شـامل افـراد، گـروه   

سسات آمـوزش عـالی دارنـد. بخـش مهمـی از محـیط       ؤبازارهایی است که انواع پیوندها را با م
سساتی که در قبال عملکـرد خـوب دانشـگاه منـافعی را     ؤافراد و م؛ نفعان آن هستند دانشگاه ذي

 ،سـایرین سسـات آمـوزش عـالی و    ؤگیـري روابـط مطلـوب بـین م    شـکل  بـراي کنند. کسب می
  . (Olearnik & Pluta-Olearnik, 2015, p.117)نفعان ضروري است  شناسایی این ذي

ها بسیار پیچیده است و هر دانشـگاهی بایـد اسـتراتژي مناسـب     اکوسیستم اجتماعی دانشگاه
دلیـل، هـر    همـین افراد، اقدامات و ابزارها در راستاي تحقق آن باشند. به  تا خود را انتخاب کند

دانشگاه باید الگوي خود را با شناسایی اجزاي مناسب براساس پیشینه، فرهنـگ، محـیط حـاکم    
التحصـیالن   . افزایش تعداد فـارغ )Volpe, 2018, p.20(دست آورد هها ببرآن و ماهیت دانشگاه

سسـات آموزشـی   ؤها و سـایر م دانشگاهبنابراین کارآفرین براي موفقیت آتی کشور الزم است. 
هایی قرار دهند که موجـب رشـد و پـرورش     دانشجویان را در محیط ، مناسب هاي شیوه با باید 
 عامل اساسی در پـرورش  ،هاي کارآفرینیکارایی برنامه زیرا .دشوها  آن در کارآفرینانه یتذهن

   .)Hj, Rahim, & Usman, 2016, p.122(کارآفرینان جوان  در آینده است  هرچه بیشتر
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از سـوي   يدرصد 80با استقبال  یعلوم انسان  رشته ،)NSF( یکاعلوم آمر یمل یادطبق آمار بن
طبق آمار سازمان سنجش، سـال   یراندر ااین در حالی است که  .روست هکشور روباین  جوانان

ــ  ــته تجرب ــا اســتقبال  یگذشــته رش ــد60ب ــرار داشــت  در ،يدرص ــه  صــدر ق ــناک ــوع ی  یموض
توجـه جامعـه    یرمس ییرتغ يها حل از راه یکی. تاسمکشور  یدر نظام آموزش عال یزبرانگ چالش

 ینیتوسـعه کـارآفر   ،دهنـد  یکشـور را شـکل مـ    یهکه اساس و پا یعلوم انسان يها رشته يسو به
دانشگاه در رشته  یالنفارغ التحص درصد45 ،رشته است. طبق آمار وزارت علوم ینا یدانشگاه

خـود   را بـه  یکـار ب آموختگـان  دانـش   یشـترین ب یبـاً تقر ینبنـابرا  ،انـد کـرده  یلتحصـ  یعلوم انسـان 
نسـبت بـه   1397در سـال  بت اشتغال نسکه گزارش داده نیز  یران. مرکز آمار ادهند یاختصاص م

موجـود در   هـاي فرصـت  یتـوان بـا بررسـ    یمـ  به این ترتیب  .است یافتهکاهش سال قبل از آن 
رونـق   اتموجبـ  ،مشـهود اسـت   یعلوم انسـان  يهادر رشته که عمدتاً یخدمات ینیحوزه کارآفر

هـاي  دانشـگاهی رشـته  التحصـیالن   اگر فـارغ  البته ی را فراهم آورد.خدمات هاي اشتغال در بخش
 ،باشـند ن برخـوردار آموزش الزم براي انجام وظایف شـغلی موجـود در جامعـه    از علوم انسانی، 
کننـد. بنـابراین بـراي    را جـایگزین مـی   دیگـر  با مدارك دانشگاهی يسادگی افراد کارفرماها به

هـا  شـته توسعه کـارآفرینی دانشـگاهی ایـن ر   در جهت هاي علوم انسانی باید حفظ جایگاه رشته
 یعـی و علـوم طب  یـه علـوم پا  ی،فن هاي در حوزه ینیکارآفر. (Rogers, 2015, p.5)گام برداریم 

آیـد،   وقتـی صـحبت از کـارآفرینی بـه میـان مـی      کـه   ییمورد اقبال قرار گرفته است تا جا یاربس
 شـود.   یتصـور مـ   مـدرن  يهـا  يتکنولـوژ  ه همـراه بـ  یـد در قالب ارائـه محصـول جد   ینیکارآفر

و  یتخصصـ  یخـدمات  يهـا    حـوزه  رد کـه را دارد  یـت و قابل ییتوانـا  یـن ا یعلوم انسـان  همچنین
در برخـورد نقادانـه و    یعلـوم انسـان   یـت اهم کنـد. اقدام به خلـق فرصـت    ،يا حرفه يها مشاوره

 یافتنو  یاجتماع یچیدهمسائل پ یلوتحل یهکه قدرت تجز استه جامع يرو یشِبا مسائل پ یمنطق
 ايبـر  چـارچوبی مقالـه تـالش شـده اسـت      ینکند. در ا یم یترا در بشر تقو ها آن يحل برا راه

 ینیتوسـعه کـارآفر   يبـرا  یچـارچوب به تعیین  بنابراین شود. ترسیم دانشگاهی ینیتوسعه کارآفر
 پردازیم. می یراندر ا یعلوم انسان هايدر رشته یدانشگاه

   مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
، پشـتیبانی از توسـعه اقتصـادي بـا     ینقش دانشگاه کارآفرین در محیط پویـاي اقتصـاد دانشـ   

افزایش تعداد و کیفیت تحقیقات و انتقـال سـریع دانـش جدیـد بـه جامعـه از طریـق آمـوزش و         
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در حـالی کـه دانشـگاه کـارآفرین وظیفـه تسـهیل         .)Sultan, 2017, p.207(کارآفرینی اسـت  
آمیـز  کـار مخـاطره  وآپ و کسـب دارد و اسـتارت برعهـده  سازي تحقیقات دانشگاهی را تجاري

تفکـر،  نقـش   ؛ داردین در جامعـه کـارآفر  نیز  تريتر و اساسی، اما نقش وسیعکنداندازي میراه
رهبري و فعالیت در راستاي تقویـت سـرمایه کـارآفرین. هـدف دانشـگاه در جامعـه کـارآفرین        

بخشـی از رشـد    بلکـه اطمینـان   ،ها نیستآپصرفاً ارتقاي انتقال فناوري و افزایش تعداد استارت
   .)Audretsch, 2014, p.320(نوظهور نیز است افراد در جامعه کارآفرین

دهند. نقـش  ها نسبت به کارآفرینی دانشگاهی توجه و عالقه فراوانی نشان میدانشگاهامروزه 
حـق اختراعـات و مجوزهـا، مشـارکت جوامـع علمـی در       تعـداد   افزایشدفاتر انتقال فناوري در 

 اسـت  تـر شـده  پررنـگ هـاي اخیـر     هـا در سـال  آپ گیـري اسـتارت  هاي شـکل صنعت و فرصت
(Siegel & Wright, 2015, p.585).  هـاي   یـت فعال يمعنـا  بـه  عمـدتاً  یدانشـگاه  ینیارآفرکـ 

 یرسـا  شـامل  یـد کـه با  یدرصـورت  ،شده است تعریف مجوزها و ها اوت ینمانند اسپ ،محور پتنت
عـالوه،   بـه  نیـز باشـد.    دارنـد  ینانـه کارآفر یـت کـه ماه  یررسـمی غ یرتجاريو غ ياقدامات تجار

 یسـنت  هـاي  کـه فراتـر از نقـش    را یسـک نوآور همراه با ر یتهر نوع فعالکارآفرینی دانشگاهی 
نیـز   دنـ انجام  یدانشـگاه مـ   یـا فرد  يبرا یمال جیهستند و به نتا یقتحق یا یسمانند تدر ،نشگاهیدا

 یشافـزا  حاصـل  یرمسـتقیم غ یـا  یممسـتق  تواند یمها  این فعالیت یمال ي. دستاوردهاگیرد دربرمی
 هاي در رشته زیادي یررسمیاقدامات غ معموالً باشد. یمنافع اجتماع یا اتیرثأت یژ،شهرت، پرست

ــاور  اغلــبکــه  رواج دارد یهنــر و علــوم انســان ی،علــوم اجتمــاع و  ياز نظــر مراکــز انتقــال فن
بـه انجـام اقـدامات     یشـتري ب یـل تما یعلـوم انسـان   يهـا  . رشـته شـود 	یگرفته م یدهناد یاندانشگاه

ــد یرتجــاريغ و یررســمیغ ــ  یمطالعــات ).Abreu & Grinevich, 2013(دارن ــه بررس  یکــه ب
 يهایژگیمانند نقش دانشگاه در جامعه؛ و یعمدتاً موضوعات ،اندپرداخته یدانشگاه ینیکارآفر

-دولـت  ینتعامـل بـ   ي؛انتقـال فنـاور   ینـد ها؛ فرا دانشگاه ینانهکارآفر یبررس ین؛دانشگاه کارآفر
ثر ؤم یطیمح ملعوا و یدانشگاه یقاتتحق يسازيها؛ تجاراف یناسپ یسسأدانشگاه؛ ت-صنعت

 يهـا   یـت همـه فعال  یرندهدربرگ یشگاهدان کارآفرینی .یرندگیرا دربرم یدانشگاه ینیبر کارآفر
 یقـاتی در دانشـگاه، توسـعه مراکـز تحق    یدجد يها شرکت یسسأمانند ت ،ها دانشگاه ینانهکارآفر

در  یقـات تحق یجو حقوق ثبت اختراع نتـا  يمعنو یهاز سرما یتیمشترك با صنعت، مقررات حما
توان در یرا م یدانشگاه ینیبر کارآفر یرگذارثأمرتبط با عوامل ت يهالفهؤم همه دانشگاه است.
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ــل ســاختار یرمجموعــهز ــ یررســمیو غ یرســم يعوام ــابع و ظرف یو عوامــل داخل ــت(من ــا)  ی ه
و کسـب   ارآفرینیآمـوزش کـ   يها دانشگاه؛ برنامه یریتساختار و مد ین،. قوانبندي کرد تقسیم

 يمعنو یتمالک ینو مقررات؛ قوان ینو قوان یدولت يها یمش دانشگاه و صنعت؛ خط یوندکار؛ پو
 یگر،د ياز سو  هستند. یهاول یرسم يدانشگاه از عوامل ساختار یقاتیو تحق یو ساختار آموزش

 ياجـرا  یوهاز : شـ  تندعبار ند،یرگذارثأت یدانشگاه ینیکه بر کارآفر یررسمیچهار عامل مهم غ
نسـبت   یاننگرش دانشگاه و دانشگاه یدهنقش و نظام پاداش يالگوها یاسی؛جوانب س ین؛قوان

آپ در   اسـتارت  یـک و توسـعه   یسسأت یتماه . (Davari et al., 2018, p.289) ینیبه کارآفر
ها در جهـت   ممکن است آن یراز ،آن است یدانشگاه ینانعملکرد کارآفر یرثأدانشگاه تحت ت

دانشگاه متفاوت  یریتمد يها يحرکت کنند که با استراتژ یريدر مس ،به اهداف خود یابیدست
 یـدگاه توانـد د  یمـ  ،اشـد داشـته ب  یمطلـوب  ییدانشگاه عملکرد نها یکاگر که  یباشد. درصورت

 ,Klofsten et.al., 2019) تغییر دهد ینینسبت به کارآفر را مختلف آن يها ها و رشتهدانشکده

p.153) .رشتهاین سانی، مسیرهاي شغلی نهاي علوم ا رشتهدر مورد ) 2015( 1طبق بررسی راجرز
فت ها با اُاین رشته ،اندها رونق داشتهدرحالی که سایر رشتهبه بیان دیگر،  د. ها در ابهام قرار دار

در بـازار   يهـاي شـغلی کمتـر   هاي علوم انسانی بـا فرصـت  التحصیالن رشته اند. فارغمواجه بوده
تمایلی نسبت بـه اسـتخدام   نیز ارفرمایان ک .رو هستند و مشکالت خاص رشته خود را دارند هروب

 افراد با مدارك علوم انسانی ندارند.

هـا را براسـاس   ثیرگذار بر تحـول کـارآفرینی دانشـگاه   أچهار حوزه ت ،)2018(2فیچر و تیمن 
یک)چارچوب محیطی که دربرگیرنـده عوامـل    که عبارتند از: پیشینه تحقیقات شناسایی کردند

اي یـا  هاي توسعه منطقـه مشی کارآفرینی، استراتژي  ملی، نوآوري یا خطاي مانند دانشگاه بالقوه
هـا،  ؛ دو) چـارچوب زیربنـایی دانشـگاه کـه متشـکل از اسـتراتژي      اند ايهاي نوآوري منطقهنظام

هـاي متعـدد   عنـوان فعـاالن حـوزه    ساختارها و فرهنگ دانشگاه است؛ سه) اعضـاي دانشـگاه بـه   
سیس بنگاه جدید)؛ چهار) تعامالت بیرونی أانتقال یا پشتیبانی در تدانشگاهی (آموزش، تحقیق، 

هـاي  هـاي تحقیقـاتی، سـازمان   هـا، سـازمان  بین اعضاي دانشگاه و فعاالن بیرونـی ماننـد شـرکت   
تحقیقات خود سه حوزه دیگر را به موارد قبلی  در فیچر و تیمنکار یا حامیان. واي کسبتوسعه

                                                        
1 Rogers 
2 Fichter & Tiemann 
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هـاي حمـایتی دانشـگاه (تحقیـق یـا اجـراي       لی براي توسعه سیستم) اقدامات اص1 :اضافه کردند
) عالقه و تقاضاي دانشـجویان  3ها،  هاي دانشگاه)سابقه سازمانی و پیشینه شایستگی2ها)، پروژه

(Fichter & Tiemann, 2018, p.520).  رشـته مـدیریت،    ی درتوسـعه کـارآفرین  همچنین براي
بـه  فرینی، توجـه بیشـتر دولـت    آها و سمینارهاي آموزشی در زمینه کاربرگزاري کارگاه، برنامه

تسـهیالتی از قبیـل   فرینـان، ارائـه   آوکار جدیـد بـا ارائـه تسـهیالت متنـوع بـه کار      سیس کسبأت
اي، تسهیالت زیرساختی و دسترسی آسـان   دسترسی به وام، آموزش و توسعه، خدمات مشاوره

مـدت توسـعه مهـارت و انگیـزش      هـاي کوتـاه یـا بلنـد    به تسهیالت پیشنهاد شده است. آمـوزش 
ادارات دولتـی   و شـهر ن هـاي مختلـف، مسـئوال   فرینی باید در دانشگاه هماهنگ با سازمانآکار
  .)Kushwaha & Maru, 2015, pp. 328-9(ی باشداصل

دلیـل   بـه  در واقع ر ماهیت خدماتی دارد.تکارآفرینی بیشهاي علوم انسانی،  اما در مورد رشته
 بـراي  تضـمینی  ،و نـوآوري کـاال   یهاي موجود بین خدمات و کاال، و نـوآوري خـدمات  تفاوت

 Hydle)با توسعه خدمات جدید وجود نـدارد یکسان بودن الگوهاي نوآوري محصول فیزیکی 

et al, 2016, p.56). در  ،اي استرشته صورت میان هاي درسی علوم انسانی که به طراحی برنامه
هـا و نیازهـاي واقعـی    کـه الزم اسـت واقعیـت    زیـرا چنـان   دارد،حال حاضر وضعیت خاکستري 

هـاي  اغلـب نـوآوري  . )Nourabadi et al, 2015, p.78( کشـورها درنظـر گرفتـه نشـده اسـت     
هـاي  ند. برخـی قالـب  نکهاي نوآورانه پیروي میاز مسیر قالب ،خدماتی قبل از موفقیت در بازار

دهـد.  رخ مـی آن درون فرایند توسعه خدمات جدید و بعضی دیگـر خـارج از فراینـد     ،نوآوري
در خصوصیات یک خدمت خـاص یـا ایجـاد     اتع خاصی از تغییریک قالب نوآوري بیانگر نو

توانـد در  کـه مـی   (Gremyr et al, 2014, p.123) جدید براي یک خـدمت اسـت   هاي ویژگی
انی بسـتر  علوم انسـ  ،به اعتقاد خبرگان دانشگاهیتوجه باشد.  توسعه کارآفرینی علوم انسانی قابل

بایـد بسـتر توسـعه توسـط      ،تجربـی قبل از علوم فنـی و   بنابراینعلوم در هر کشوري است،  تمام
ــراهم شــود. حرکــت دانشــگاه   ــوم انســانی ف ــه ســمت دانشــگاه  هــاي آمــوزشعل هــاي محــور ب

در ایـن میـان    و آنچـه  سازي دانش بـوده  محور، با ایده تبدیل تئوري به عمل و تجاري فرینآکار
فرینی است. علـوم انسـانی و شـناختی را    آجایگاه علوم انسانی در توسعه کار ،ته شدهنادیده گرف

از منظر فعالیت فکري و همچنـین   باید بلکه ،اقتصادي یا اداري در نظر گرفت بعدنباید صرفاً از 
ها بتوانند به ایـن  اگر دانشگاه . ن نگریستآهاي فردي به ها و قابلیت راهی براي توسعه خالقیت
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خواهند ها، افراد قابل و توانایی  موختگان این رشتهآدانش  ،کارکرد علوم انسانی توجه کننددو 
کـاربردي   ،تعریـف کلـی  در ماده خواهند کرد. آکه جامعه را براي رویارویی با فناوري نرم  شد

له ئبـه حـل مسـ   نـاظر  طریقی حرکت کند کـه   علوم بهبه این معناست که این  کردن علوم انسانی
و  یتی(عنانامنـد به از نیازهاي جامعه پاسخ دهد. علـوم انسـانی را علـوم فرهنگـی نیـز مـی      باشد و 

 گیرنـد،  میباال درنظر دانشگاه را گرایش کارآفرینانه دانشگاهیانی که . )20،ص 1393 ،پور عالی
ــر  ــد     کمت ــگاهی را مفی ــوم دانش ــراي عل ــش ب ــاوري و دان ــال فن ــارکت در انتق ــال دارد مش احتم
هایی مانند علوم انسانی و علوم اجتمـاعی  نقش رشته .)Kalar & Antoncic, 2015, p. 1(ندانند

مین مالی أند تناست تا بتوا آن در جامعه نیازمند کاربردهاي عملی ،در توسعه دانشگاه کارآفرین
اي یکـی از مشـکالت   گیري حرفهجهت فقدان .)Reyes,2016, p.153(داشته باشند نیز بیرونی 

کار، وهاي مدیریت مانند مدیریت کسباست. در دانشکدههاي انسانی رشتهاشتغال دانشجویان 
با ساختارهاي تخصصـی  هایی  ارتباط ،حسابداري، مالی، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و غیره

تواننـد مسـیرهاي   دانشـجویان مـی   تبـاط با این نحوه ارکه شود المللی برقرار میبین گاه داخلی و
 بنـابراین  .)Ariyawansa, 2011, p.94( شغلی آتـی و اسـتعدادهاي الزم خـود را توسـعه دهنـد     

بلکـه هرنـوع    ،هـاي علـوم انسـانی در نظـر گرفتـه شـود      تدریس نباید تنها مسیر شغلی براي رشته
 آمیـز انتخـاب شـود.    عنـوان مسـیر شـغلی موفقیـت     ثر براي جامعـه بایـد بـه   ؤفعالیت هوشمندانه م

شوند و مشاوره و راهنمایی  میهاي علوم انسانی افراد با دیدگاه مدرس شدن وارد رشتهمتأسفانه 
از  .(Rogers, 2015, p. 5)کننـد  کمی براي ورود به سـایر مسـیرهاي شـغلی دریافـت مـی      بسیار
سسـات آمـوزش عـالی    ؤ: در ماسـت سسـات متفـاوت   ؤکه نوع و ماهیـت م  کردباید دقت طرفی 

در حالی که در دانشکده ،ت بر جنبه عملی استتمرکز اصلی مطالعا ،مهندسی و علوم کامپیوتر
. بنـابراین نـوع دانشـگاه نیـز در توسـعه کـارآفرینی در       گونـه نیسـت   هاي علوم انسانی یا هنر این

میـزان منـابع مـالی قابـل دسـترس بـراي        .(Sidrat & Frikha, 2018, p.31)دانشگاه مهم اسـت 
 عوامـل نیـز  افزایش دانشـجویان کـارآفرین    و هاي کارآفرینانهمنظور حمایت از طرح دانشگاه به

). 707ص ،1395 ،و همکـاران   چـوبین  (بهرام هاستتوسعه کارآفرینی در دانشگاه براي يدیگر
 يسـازي، ارتقـا  ها (پـذیرش نقـش جدیـد)، بسترسـازي، شـبکه     در نقش دانشگاه تحولهمچنین 

ها و راهکارهـاي بهبـود کـارآفرینی    از جمله چالش ،هاي دانشگاهی و تغییرات مدیریتیفعالیت
  .)185، ص1392 ،و همکاران یی(رضاوزه علوم انسانی شناسایی شده استدانشگاهی در ح



  668 1397 زمستان ،4 شمارة ،11 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  شناسی   روش
جامعـه آمـاري     سـت. از نوع تحلیل محتواو  پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، کاربردي  

 ینانکارآفریا  یرشته علوم انسان استادانشامل  یدانشگاه ینیخبرگان حوزه کارآفر نیز پژوهش
 یـت کـه فعال  هسـتند  یعلـوم انسـان   يهـا رشـته  یالنالتحصـ  فـارغ  یـا  یاندانشـجو  شامل یدانشگاه
سال  ها از نوع کارآفرینی دانشگاهی و در حوزه علوم انسانی با سابقه بیش از یک آن ینیکارآفر
در   اسـت.  فعال حوزه کارآفرینی دانشگاهی در علـوم انسـانی   15 حجم نمونه هم شامل  است. 

اي، بـراي شناسـایی خبرگـان    بـرداري زنجیـره   نمونـه  ،گیري هدفمنـد نمونهاین پژوهش از روش 
-انتخـاب مصـاحبه نیمـه    سـاختاریافته اسـت.   ها، مصاحبه نیمه دآوري دادهروش گراستفاده شد. 

تـوان بحـث دربـاره موضـوع را در     بـر تبـادل نظرهـا، مـی     ساختاریافته به این دلیل بود که عـالوه 
امکـان   ،راستاي رسیدن بـه اهـداف پـژوهش هـدایت کـرد. همچنـین در طـول فراینـد مصـاحبه         

شونده درباره موضوع پژوهش وجود اعتقادات مصاحبه مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و
هـاي انجـام    با رسیدن به مرحله اشباع نظري در مصاحبه پانزدهم، پژوهشگر تعداد مصاحبهدارد. 

گرفته را کافی دانست. محورهـاي اصـلی کـه در فراینـد مصـاحبه مـورد بررسـی قـرار گرفـت،          
هـا   ی در علوم انسانی نقش دارند؟ دانشگاهعبارتند از: چه عواملی در توسعه کارآفرینی دانشگاه

هایی باید در این زمینه داشته باشند؟عوامل محیطی تأثیرگـذار بـر توسـعه کـارآفرینی     چه قابلیت
 یـنکلن گوبـا و ل  یـدگاه طبـق د  یـق کسب اعتبـار تحق  يبرادانشگاهی رشته علوم انسانی کدامند؟ 

توجه شده است.  ییدأت یتاتکا و قابل یت، قابلانتقال یتاعتبار، قابل یتقابل یاربه چهار مع ،)1985(
ها استفاده شـد. پژوهشـگر بـا     صحت داده ییدأت يبرا ها  مصاحبه ياز بازنگر نیز نمونهتأیید  يبرا

 يمتخصـص، اسـتفاده از دو کـدگزار بـرا     پـنج پژوهش توسـط   یندفرا ییدأت ی،صرف زمان کاف
 یـزان م ،کدگـذاران  یـدگاه د یکسانیاز  ینانکسب اطم براي ها مصاحبهاز چند نمونه  يکدگزار

 یناناطم حصول يداده است. البته برا یشافزا یپژوهش را به حد قابل قبول يها موثق بودن داده
در نیز که در پژوهش مشارکت نداشتند  ینیاستاد کارآفر، دو پژوهش هاي یافته یريپذ از انتقال

هـا بـا توجـه بـه ماهیـت      وتحلیـل داده  تجزیه پژوهش مورد مشورت قرار گرفتند. هاي یافتهمورد 
ها با روش کدگـذاري   دست آمده از مصاحبه و استخراج مفاهیم مشابه در آن کیفی اطالعات به

ها، تدوین راهنماي کدگـذاري، سـازماندهی   هاي کیفی و با درنظرگرفتن مراحل مرور دادهداده
وین گزارش نهـایی و تحلیـل   ها، کدگذاري باز، کدگذاري محوري، تدبندي دادهها، طبقهداده
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شـوندگان بـا کمـک     هاي کالمی مصـاحبه هاي کیفی انجام شد. این فرایند از بررسی گزارهداده
هـا،  شود. در واقع بعد از مطالعه متن هر یک از مصـاحبه شروع می 110ايديکیوافزار مکس  نرم

در نظـر گرفتـه شـود،    عنـوان کـد اولیـه     توانست بـه هایی که باتوجه به اهداف تحقیق میقسمت
  ند.ها شناسایی شدلفهؤعنوان مفهوم اولیه انتخاب شد. در ادامه، م و به شده مشخص

 هاهاي کالمی مصاحبه اي از گزاره. نمونه1جدول 
مصاحبه  کد

  مفاهیم  کد اولیه  هاي کالمی گزاره  شونده

K6  

 یمکه مستقنیست و ..  یپزشک ی،مهندس يها  ) مثل رشتهیرشته ما (علوم انسان
ما نحوه  .با کار رابطه دارد یرمستقیمنقش ما غ شوند.یانجام شغل آماده م يبرا

بودجه  یصهنگام تخص یلدل ینبه ا یدو شا بینیم یله را آموزش مئتفکر و حل مس
 یاربس آن مقدار یا شودیگرفته نم ظرما در ن يبرا ايبودجه ،هاپروژه یاها به بخش

  است. کم

کمبود بودجه 
  منابع مالی  تحقیقاتی

K2 
 یم وکجا هست که کنه یف) تعرینی دانشگاهیبراش (کارآفر یراه نقشه باید دولت

 یختهپرداخته جسته گر ینیفرآکه دولت به کار ي. مواردیمبر خوایمیکجا م
  .پردازه ین موهر کس از نگاه خود به ا است.

نقص در 
  راه نقشه

انداز  چشم
  دولت

K2  
 یا یشبپزشک  یدتو با گیم،یاز اول به بچه م یمثل فرهنگ.وقت یمدار يبستر

 مونن،یکه م ییبعد همه اونا .شن می مهندس و پزشک ها تمام باهوش ،مهندس
  .اداره کننو ها راول دوم ،هابعد قراره شاگرد سوم چهارم .خوننیم یریتمد

القاي طرز 
  تفکر

فرهنگ 
  کارآفرینی

K2  
به محصول دارند. به اختراع  یزیکینگاه ف و کننده استبه مصرف ینمسئول توجه

  یم تا کار فکري.دهیبها م يبه تکنولوژ یشترما ب کنند.یتوجه م

کوتاهی در 
توجه به 

دستاوردهاي 
  غیرملموس

اهمیت به 
کارآفرینی در 

  خدمات

R5  
 ینب ياوجود روابط شبکه عدم ،ها دانشگاه یبرخ یتموفق عدم یلاز دال یکی

  .نان استآ يرفتار يتوجه به هنجارها درك انتظارات متقابل و عدم عدم استادان،
همکاري 

  ضعیف
تقویت کار 

  تیمی

k3 
از ابتکارات در حوزه توسعه دانشگاه  یکی ،از راه دور یا یالملل ینب يکارآموز

  کرد. یادهن را پآ یتوان در حوزه علوم انسان  یاست که م ینکارآفر
استفاده از 
فضاهاي 
  مجازي

  آموزي مهارت

  هایافته
 5سـال،  35-20مـرد؛   12زن و   3 عبارتنـد از: ها شونده مصاحبهشناختی  هاي جمعیتویژگی

نفر؛سابقه 4نفر، دکترا  6نفر، کارشناسی ارشد 5نفر؛ تحصیالت کارشناسی  10سال، 50-35نفر، 
نفر؛استادان یا اعضاي هیأت علمی  6نفر، بیشتر از سه سال 9 فعالیت کارآفرینی کمتر از سه سال

نفـر،  3نفـر، مـدیران و معـاونین پـارك علـم و فنـاوري      5وابسـته بـه مراکـز کـارآفرینی دانشـگاه      
                                                        

1 MaxQDA 
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هـا بــا اســتفاده از  هــاي کیفـی مصــاحبه . تحلیـل داده نفــر 7التحصــیالن رشـته علــوم انسـانی   فـارغ 
  کدگذاري باز و محوري انجام گرفت. 

افـزار  هـاي صـوتی در نـرم   ها از روي فایـل در این مرحله، متن کامل مصاحبه ي باز:کدگذار
هـا، شـواهد معنـادار و بااهمیـت در راسـتاي      از طریق تحلیل متن مصـاحبه سپس سازي شد. پیاده

  آمده است. 1اي از این مرحله در جدول هدف پژوهش استخراج شد. نمونه
اي پیوسـته و کشـف ارتبـاط    طریـق تحلیـل مقایسـه   کدگذاري محوري: روش ایجاد مفاهیم، از 

ها را  هاي مصاحبه مقوله 2ها است. جدول منطقی بین کدها با رجوع مکرر به متن اصلی مصاحبه
  دهد.   نشان می

 و استخراج مفاهیم .کدگذاري محوري2جدول 
  مفاهیم  ها مقوله  ردیف

  بهبود منابع اطالعاتی ،قوانین و مقرراتاصالح ، انداز دولت چشم  نقش دولت  1
فرهنگ   2

  کارآفرینی
پذیري در جامعه  تقویت ریسک ،تغییر نگرش ،هاي مرتبط با کارآفرینی برگزاري برنامه ،آفرینی ارزش

  هاي جدید پذیرش ایده ،دانشگاهی
تحقیق و   3

  سازي تجاري
تخصیص  ،تخصیص بودجه به خدمات ،بهبود مقررات ثبت اختراع ،دهی به کارآفرینی در خدمات اولویت

  ها داوري کارشناسانه محصوالت/ایده ،تقویت کیفیت تحقیقات ،تقویت کار تیمی ،زمان الزم
تقویت منابع مالی   4

  دانشگاه
هاي اجتماعی و  مشارکت در فعالیت ،قوانین و مقررات ،هاي دولتی قرارداد با سازمان ،هاي متعدد انجام پروژه

  ها ، پتنتفرهنگی شهر
ساخت زیر  5

  آموزشی
تغییر شیوه  ،روزرسانی محتواي آموزشی به ،اعطاي مزایا به مبتکران ،وکار خدماتی آشنایی با مدل کسب

  آموزي در دانشگاه مهارت ،آموزش و تدریس
زیرساخت   6

  دانشگاه
 ،در داخل دانشگاه تغییرات استادان،تغییرات در حوزه  ،ها تغییر در مدیریت دانشگاه ،المللی کردن دانشگاه بین

  انداز دانشگاه چشم ،ها حرکت به سمت نسل چهارم دانشگاه ،توسعه پارك دانشگاهی علوم انسانی
  التحصیالن، مراکز کارآفرینی ، فارغها ها/سازمان شرکتافراد شاخص،   بیرونی اتارتباط  7

  
و  ینیکارآفرانداز دولت از  روشن و درست چشم یفشوندگان به تعرمصاحبه :نقش دولت

اشـاره   یدانشـگاه  يهـا انـداز و برنامـه   انداز دولـت بـا چشـم    چشم یقتطب و از آن، یتنحوه حما
 ،هـا ریـزي بازار کـار در برنامـه   يدانشگاه با تقاضا هايیخروج ینتعادل ب باتوجه به عدم .کردند

و  يانـداز  و مقـررات راه  ینقوان يو بازنگر یب. تصوشودمبذول  يشتریمورد توجه ب ینبه ا یدبا
 حتـی  و هـا انجام پروژه براي یقروز و دق هب یو دردسترس قرار دادن منابع اطالعات یهته یتی،حما

اسـت. ممکـن اسـت کارکنـان      یدولتـ  ينهادهـا  یفاز جمله وظـا  یزن ینیکارآفر يبرا یابییدها
 ینبنـابرا  ،الع باشـند اطـ  یبـ  يپرداز یدهو ا ینیفرآراه کار درموجود ئل از مشکالت و مسا یدولت
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از نظرات و  یريگ حداقل با بهره یا ینانبا حضور کارآفر ینیکارآفر قوانین و هاالزم است برنامه
علـوم   هـاي در رشـته  ینیاز کـارآفر  یـت حما بـراي  همچنـین دولـت  شود.  ینانتقادات آنان تدو

گـروه وضـع کنـد.     یـن ا یـژه و يِفکر یتثبت اختراع و مالک ینهدر زم یخاص ینقوان یدبا ،یانسان
در   اسـت.  یو خـدمات  یرملمـوس غ  نبوده و از جنس کاال و ملموس هاينوآوراین  یتماه یراز
الن از مسـئو  یکـی نداشـته باشـند.    انسـانی علـوم   هايالزم را در رشته ییممکن است کارا یجهنت

ده از و اسـتفا  یهمراهـ  یـد با ،یندانشـگاه کـارآفر   يتوسـعه و ارتقـا   يبرا" :کرد یانب یدانشگاه
 .یمداشته باشـ  یرانها را در ا آن یستدر و جهان هايدانشگاه یرسا استادان هاينظرات و مشاوره

 اباشـد تـ   اسـتادان  آمـدهاي ورفت يکارگشا تواندیم ینهزم یندر ا یندولت با وضع قوان درواقع
 ".شوند مندبهره یراحت نوع امکانات به این از هادانشگاه

نگـرش و   ییرتغ وو ...  هاهمایش و هاجشنواره يبرگزار ینی،ارزش آفر فرهنگ کارآفرینی:
نـام   يساز از جمله اقدامات فرهنگ توانیطرز فکر افراد و کارکنان دانشگاه و افراد جامعه را م

مشـوق  تا بتواننـد    کنندرا درك  ینیو کارآفر ينوآور یتاهم نیز باید یبرد. کارکنان دانشگاه
نشـدن فرهنـگ    ینـه ، نهادهاي انسانی رشته اشتغال ینهمشکالت در زم یگرباشند. از د یاندانشجو
در  یعلـوم انسـان   هـاي رشـته  یـران سـفانه در ا أدر سطوح گونـاگون جامعـه اسـت. مت    ینیکارآفر

از  د.نـ هـا دار رشـته  یرنسـبت بـه سـا    کمتـري  ارزش هاو از نظر خانواده داشتهقرار  ینیئپا یگاهجا
سـوق  بـراي   بایـد  سپس .شود تردر جامعه پررنگ هاتهرش ینا  یگاهارزش و جا یدابتدا با رو این

 یدنبا" :شوندگان  به گفته یکی از مصاحبهاقدام کرد.  یتو خالق ینیها به سمت کارآفر دادن آن
 اغلـب از آنجـا کـه      ".یانسـان  رشته بروپس  ،یستخوب ن تا یلتحلقدرت تو ئیم بگوبه افراد 

ها  آن یتنقش و اهم ،قرار دارندنوآوري و کارآفرینی  یرهزنج يدر ابتدا یعلوم انسان هايرشته
 تـر پررنـگ  یـد با یعلوم انسـان  هايرشته ینیکارآفر ینیآفر  ارزش ینبنابرا .شودیگرفته م یدهناد

، حـوزه  یـن ا ویـژه  وکـار و کسـب  ینیمراسم متعدد با محور کارآفر ینارها،سم ي. با برگزارشود
این در  .یدرس یتبه موفق شان یتو هدا یبانیو با پشت کرده عالقمندبه این مقوله افراد را  توان می

در جامعـه رشـد    يفرهنگ کارمندپرورامروز  ینی،فرهنگ کارآفر یجادا يجا به حالی است که
هـا،  در خـانواده ابتـدا بایـد   تفکر  تغییر ،هاشونده است. البته طبق نظرات مصاحبه یافتهو گسترش 

  دهد. يرو یانو بعد دانشجو استادان سپس
شناخت داوران و کارشناسان  از عدم ،یعلوم انسان ینانکارآفراغلب سازي:  تحقیق و تجاري
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-یمـ  یتیهـا ابـراز نارضـا    آن يهـا بودجه بـه طـرح   یصو تخص خدماتی کاروکسب هاياز مدل
ساخت  هايینههز یینملموس که با تع يبرخالف کاالها ،خدماتبرآورد مالی در  یراز .کردند

  دشوار است. یاربس ،و درصد سود را اعالم کرد یینتع راحتی به شده را تمام یمتق توان یم
و مراحـل آن بـا ثبـت     بوده دشوار یو ذهن يفکر یدهثبت اختراع در حوزه ا ،یگرد يسو از

موفـق بـه    را همراه آن کرد تا يفناور یدثبت اختراع با يبرا اما یراندر ا .محصول متفاوت است
فـرد را ملـزم بـه ارائـه      تواننمیر است و بزمان یعلوم انسان يها پروژه ،یگرد سويثبت شد. از 

  کار در مدت محدود کرد.    نمونه
 ،موردتوجـه قـرار دارد   یزیکیف يهاينوآور یشترب ،یو دانشگاه یقاتیدر جوامع تحقامروزه 

همچنـین بایـد   در خـدمات هـم ارزشـمند جلـوه کنـد.       يو نـوآور  ینیکارآفر یدکه با حالیدر 
 ینیکـارآفر  يسـو  داشته باشد تا بـه  بیشتري رونق هاي علوم انسانیدر دانشگاه یمیت يهافعالیت

و مشـترك اسـت.    یمیکار ت اي،رشته ینب يهاپروژه يالزم در اجرا ياز اجزا یکی. یمروب یشپ
علـوم   هـاي 	وجـود دارد کـه رشـته    هایی پژوهشگاه یادر دن"کرد: شوندگان بیان  یکی از مصاحبه

 .کننـد  یراه درآمد کسب مـ  یناز ا و دهند یانجام م یبه صورت آزاد کار پژوهش در آن یانسان
  ".کم و محدود است یلیاگر هم باشد خ ،یستن یزهاییچ ینچن یراندر ا یول

اول  یـت ان اولوعنـو  به ینیو کارآفر یپژوهش ی،مسائل علمدر کشور ما زیرساخت دانشگاه: 
بـا   اسـتادان  ییآشـنا  عـدم  .نیسـتند مطـرح  دیگر هاي  دانشگاه یو حت یعلوم انسان هايدر دانشگاه

منجـر بـه    ،یعلـوم انسـان   هـاي   مرتبط بـا رشـته   یخدمات يو نحوه انجام امور در واحدها یندهافرا
 یازمنـد ن ایـن معضـل  . شـود  مـی  کاروکسب يسو به یالنالتحص و فارغ یاندانشجو یتضعف هدا

به  یده آموزش یا استادانو جذب  یريکارگ هو چارچوب دانشگاه در ب یطشرا يو بازنگر ییرتغ
انـداز دانشـگاه در حـوزه     چشـم  يسـاز   و شـفاف  یـف تعر یازمنـد لفـه ن ؤم یـن ا بـراي  اسـت.  آنان

 یطو محـ  یناز جملـه اصـالحات در قـوان    یداخلـ  ییراتتغ یریت،مد يهایوهش ییرتغ ینی،کارآفر
در رشته  ینیدادن به کارآفر یتدر جهت اهم استادانآموزش به  یعبارت بهو  يدانشگاه، بازنگر

امـر  در  یلتسـه  يبـرا  یپل عنوان بهکردن دانشگاه  یالملل  ینها، و ب نگرش آن غییرو ت یعلوم انسان
 ،شـد  بیـان  هـا توجـه کـه در مصـاحبه    از نکات قابـل  یکی .هستیم  یحوزه علوم انسان ینیکارآفر

  از آن بهره برد. یخوب به یدوره زمان یندر ا توانیبود که م یالملل ینب يکارآموز
فـراهم آوردن   ،جوامـع  یآموزشـ  هـاي   اهداف نظـام  ینتر از مهم زیر ساخت آموزشی: یکی
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هـر   یدر طراحـ  ینجامعه است. بنابرا یازموردن یشغل هايامکان ارائه آموزش متناسب با مهارت
دروس،  يداوطلبان، محتوا هايیژگیو و یطشرا چونهم یاثربخش، عوامل مهم ینظام آموزش

. از طـرف  گیرنـد یمـدنظر قـرار مـ    هیـر و غ یستـدر  يهـا روش یاز،موردن یزاتو تجه یالتتسه
 آن هـم  احـراز موردنیاز بـراي   هاي و مهارت یطمشاغل، شرح شغل و شرا یهنگام طراح ،یگرد

. اسـت.  یانـه با را ییو آشنا یادراک ی،انسان فنی، هاي مهارت شامل هامهارتاین  شود.  یم یمتنظ
 هـاي یژگـی و ینو همچنـ  یالتو سـطح تحصـ   یزیکـی ف ی،ذهنـ  هـاي   ییداشتن توانـا  ینکهضمن ا

مطرح هسـتند.   ینجادر ا یزن يفرد هايو ارزش یزشنوع نگرش، انگ یت،چون شخصهم يرفتار
 شوند. یم یبالقوه تلق يستعدادهاا ها، ییبالفعل و توانا استعدادهاي ها،مهارت

اسـتعداد   یـا تـوان   یـک عنـوان   بـه  بیشـتر  یالتسطح تحصـ  ،عالی در حال حاضر در آموزش
 ،صعود به قلـه اشـتغال   يبرا التحصیالناست که فارغ یدر حال ینا .شودیم درنظر گرفتهبالفعل 

 هـاي  دروس دوره هـاي سرفصـل  ینیبـازب  ،شـد  یـان دارند. بـا توجـه بـه آنچـه ب     یازن یزبه مهارت ن
 هـاي  زمینـه  و هارشته یازموردن یو عمل ي)نظری(اساس اطالعات علم برها  آن یمو تنظ یآموزش

سرفصـل دروس بـا    ینبـ  ییو همسـو  یهمـاهنگ  یجادموردنظر و ا یلیمرتبط با رشته تحص یشغل
 هـاي یوهشـ  ییـر تغر شـوندگان بـ   مصاحبه .رسد ینظر م به يضرور ،احراز مشاغل موردنظر یطشرا

 يواحـدها  بـراي  شـدن  قائـل  یـت اهم ،در دانشگاه يآموز تمرکز بر مهارت یس؛آموزش و تدر
 هــايدوره ویــژه و بــه یو کارگــاه یشــگاهیدروس آزما یی،دانشــجو یــاتعمل ی،عملــ یدرســ

 يمحتـوا  نیرسا روز به خدماتی؛ کاروکسب هايبا مدل ییآشنا ی؛درس هايو پروژه يکارآموز
 کردند. تأکیدبه مبتکران  یامزا ياعطا و یآموزش

 .داردنیـاز   یگـران و کسـب تجربـه و تخصـص د    يبـه همفکـر   ینیکارآفر ارتباطات بیرونی:
بـا افـراد شـاخص و برجسـته در      یونـد پ يبرقـرار  ،توسـعه  يبرا ینالزمه دانشگاه کارآفر ینبنابرا

 هـا سـازمان  یا هاو شرکت يعلم و فناور هايمراکز رشد و پارك التحصیالن، فارغ کار،وکسب
-به یو صنعت یديمراکز تول با  ،یعلوم انسان هايرشته یژهو به ،هادانشگاه یانارتباط م . عدماست
چنـدان شـکل    یـد صـنعت و تول  در یریتی،مـد  يهـا رشـته  یاندانشـجو  یگاهاست که  جا ايگونه

بـه   تـوان ینم یرد،شکل نگ یدرست که ارتباط دانشگاه و صنعت به ینگرفته است.  درواقع تا زمان
در حال حاضـر دانشـگاه   "کرد: شوندگان بیان  یکی از مصاحبه. ودب یدوارکشور ام يتوسعه جد

 یـد کـه با  یدر حـال  ،کننـد  یمـ  یخـود را طـ   یردهد و صنعت و جامعه مسـ  یکار خود را انجام م
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 ".ها توسعه داد نآ یانرا در م ییهمگرا
 هــايیــتفعال گیــرير شــکلد ،ینــانکارآفر یــازموردن یمــال زیرســاخت مــالی:  زیرســاخت

 یمـال  یـت حما هايدارد.  با وجود انواع برنامه یاتینقش ح یسسأتازه ت هايو بنگاه ینانهکارآفر
 ینوضع قوان یازمندن ینتوسعه دانشگاه کارآفر براي. یستن یکاف ها این حمایت اما هنوز ،یدولت

 يدرآمـد  ،تا بتوان ضمن حفظ حقـوق دانشـگاه و افـراد    یمساده و مشخص هست یو مقررات مال
از  یـت حما یو مقـررات مـال   ینقـوان مورد در  یناناز کارآفر یکیدانشگاه کسب کرد.  يبرا یزن

 یـک  تنهـا  اگـر  . درحالی کـه تومان است یلیونم 20 یتیحداکثر بودجه حما": کرد یانها ب طرح
از   "د.یرگ  یم تومان یلیونم 10 ،جلد کتاب 6 د، براي کن يد کار ما را بازنگرهاستاد ساده بخوا

و انجام  یآموزش ینیکارآفر ،به آن اشاره شد درآمدزایی براي هاکه در مصاحبه يجمله موارد
 هـا معطوف به سـازمان  یشترب یانسان هايآنجا که رشته ازاست.  يارشته ینب یقاتیتحق هايپروژه

 يبـر همکـار   عـالوه  ،هسـتند  یروانشناسـ  و یدولتـ  یریتمـد  هـاي ماننـد رشـته   ،دولتی ادارات و
 .کـرد کسـب درآمـد    یانعقاد قـرارداد بـا ادارات دولتـ    یقاز طر توانمی ،هاشرکت با هادانشگاه

هاي فرهنگی و اجتماعی متنـوعی را در سـطح   توانند فعالیتانسانی می دانشجویان علومهمچنین 
هاي توسعه لفهؤاي از ابعاد و م کیوديمکس افزار . در نهایت خروجی تحلیلی نرمکنندشهر اجرا 

  مشاهده کرد. 1توان در شکل کارآفرینی دانشگاهی در علوم انسانی را می

  گیرينتیجهبحث و 
 فرهنـگ کـارآفرینی،   ،آموزشـی  نقـش دولـت، زیرسـاخت    هاي این پـژوهش براساس یافته
عـد  ب هفـت   ،باطات دانشـگاه سازي، زیرساخت دانشگاه، زیرساخت مالی، و ارتتحقیق و تجاري

برخـی محققـان بـر نقـش      زمینـه توسعه کارآفرینی دانشگاهی در علـوم انسـانی هسـتند. در ایـن     
کارآفرینی دانشـگاهی   یمال ینمأو ت ینیاز کارآفر یتحما يرادولت ب يها ها و بودجهیخطمش

کیـد  أبیشـترین ت  ).Reyes, 2016 ; Rasmussen & Gulbrandsen, 2012(انـد  کیـد کـرده  أت
این به ن آموزشی بود که بیانگر اهمیت دادن همه مسئوال شوندگان نسبت به زیرساخت مصاحبه

 زمینـه مجـازي در   استفاده بهینـه از فضـاهاي  در راستاي توسعه کارآفرینی دانشگاهی است.  بعد
 ،هاي فرامـرزي کارآموزيهاي جدید در تولید محتوا و    مانند فعالیت ،آموزي دانشجویان مهارت

  راحتی قابل اجراست.  در این رشته به
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  یانسان علوم بر یمبتن یدانشگاه ینیکارآفر توسعه يشنهادیپ چارچوب .1شکل 
  

به تغییرات در شـیوه آمـوزش و اسـتفاده از ابزارهـاي آموزشـی       نیزتحقیقات صورت گرفته 
کـارآفرینی در   هاي درسی و ارائه مطالـب ، بازنگري برنامه)Kushwaha & Maru, 2015(خاص 

آفرینـی،   ارزش .(Tofighi et.al, 2017) انـد راستاي توسـعه کـارآفرینی دانشـگاهی اشـاره کـرده     

ی 
گاه

دانش
ی 

فرین
ارآ

ه ک
وسع

ت

تحقیق و تجاري سازي

تخصیص بودجه به خدمات
تقویت کار تیمی

بهبود مقررات ثبت اختراع
ایده ها/داوري کارشناسانه محصوالت

اولویت دهی به کارآفرینی در خدمات
تقویت کیفیت تحقیقات

تخصیص زمان الزم
کارآفرینی در خدمات

زیرساخت  
دانشگاه

توسعه پارك دانشگاهی
تغییر در مدیریت 

بین المللی کردن دانشگاه
چشم انداز دانشگاه

تغییرات در داخل دانشگاه
تغییر در حوزه اساتید

حرکت به سمت نسل چهارم دانشگاه

فرهنگ کارآفرینی

برگزاري برنامه هاي کارآفرینی
تقویت ریسک پذیري در جامعه
پذیرش ایده هاي جدید
ارزش آفرینی
تغییر نگرش

دولت
بهبود منابع اطالعاتی
اصالح قوانین

چشم انداز دولت
زیرساخت آموزشی

بروز رسانی محتواي آموزشی

آشنایی با مدل کسب و کار خدماتی
مهارت آموزي در دانشگاه

تغییر شیوه تدریس
اعطاي مزایا به مبتکران

ارتباطات بیرونی

شرکت ها
مراکز کارآفرینی
فارغ التحصیالن
افراد شاخص

زیرساخت مالی

تنظیم قوانین و مقررات
انجام پروژه هاي متعدد
قرارداد با سازمان هاي دولتی
مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی و فرهنگی شهر

پتنت ها
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ینگرش و طرزفکر افراد، کارکنـان و جامعـه را مـ    ییرتغو ، ینیآفر فرهنگ يهابرنامه برگزاري
ل توسعه از عوام یکی ،در تحقیقات صورت گرفتهنام برد.  يساز جمله اقدامات فرهنگاز  توان

 بیاندر دانشگاه  ینانهکارآفر يهابر ارزش یمبتن یدظهور فرهنگ جد ،هادر دانشگاه ینیکارآفر
). Mkrtychyan, 2016; Nelles and Vorley, 2010; Hayter et.al, 2018; Bili, 2017(شده اسـت 

در مراکـز رشـد و    یعلـوم انسـان   يهـا پـژوهش  یگـاه جابایـد   ي،سـاز يو تجـار  یقدر بحث تحق
اقـدامات   یجنتـا  یـد با یسسـات آمـوزش عـال   ؤم یرها و سـا تر شود. دانشگاهیانها نمادهنده شتاب

د مطالـب  نـ توان  یمـ  کـه  دهنـد  ینـان اطم یانو مشخص سازند تا به دانشـجو  یفرا تعر ینیکارآفر
د اسـتفاده  خـو  يهـا   از آموختـه  ینـده و در آ یاموزنـد ب ینانـه کارآفر يهـا مهارت ینهدر زم یشتريب

انـداز   چشـم  سـازي و شـفاف  یـف دانشـگاه، تعر  یرسـاخت ). در زHj et al., 2016, p.122د(نـ کن
از  یداخل ییراتتغ یریت،مد هايیوهش ییرتغ ،(Tofighi et.al, 2017)ینیدانشگاه در حوزه کارآفر

 اسـتادان آموزش بـه   یبه عبارت یا استادان يدانشگاه، بازنگر یطو مح ینجمله اصالحات در قوان
 المللـی 	ینهـا، و بـ   نگـرش آن  ییرو تغ انسانی در رشته علوم ینیدادن به کارآفر یتدر جهت اهم

 اسـت.  ، ضـروري یحوزه علوم انسان ینیدر امر کارآفر یلتسه ايبر یپل عنوان بهکردن دانشگاه 
 قـات یانجام تحقها را براي هاي صورت گرفته نیز وجود ساختار کارآفرینانه در دانشگاهپژوهش
در  ینانـه کارآفر يهامهارت یتکارآمد و تقو يهايبا استفاده از استراتژ یمشارکت يهاو پروژه
به وضـع قـوانین    ،)2015(1در تحقیق سیگل و رایت . اند. بیان کرده يالزم و ضرور ،یاندانشجو

توسعه کارآفرینی دانشگاهی  براي ثبت اختراع و مشخص بودن حقوق مالکیت معنوي نوآوري
فـارغ از   ییهـا مهـارت نیازمنـد آمـوزش    ،توسعه کـارآفرینی دانشـگاهی  براي اشاره شده است. 

 یمـی له و کـار ت ئحـل مسـ   ی،سـازمان  يهایتظرف ی،نسب يهامهارت ،کالس درس يدانش تئور
 یـاز ن ینی). کـارآفر Volpe, 2018, p.22شـود(  می یاندانشجو یتشخص یتموجب تقوهستیم که 
 یونـدهاي پ یدبا یعلوم انسان هايدانشگاه و دارد یگرانو کسب تجربه و تخصص د يبه همفکر

بـر   هـم  )2017( 3) و توفیقی و همکاران2017( 2نتایج بررسی بیلیدر برقرار کنند.  يقو یارتباط
رآفرینی دانشـگاهی  اهمیت پیوند دانشگاه با صنعت و مراکز انتقال فناوري در جهت توسـعه کـا  

                                                        
1 Siegel & Wright 
2 Bili 
3 Tofighi et al 
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توان به اصالح قوانین ومقررات مالی، ها مییرساخت مالی دانشگاهدر توسعه زره شده است. اشا
هـاي فرهنگـی و   هـاي دولتـی، مشـارکت در فعالیـت    هاي متعدد، قرارداد با سـازمان انجام پروژه

مین بودجه مـالی تحقیـق و   أت  نیز ها اشاره کرد. در تحقیقات محققان قبلیاجتماعی شهر و پتنت
هـاي جدیـد   عوامل توسعه کارآفرینی دانشگاهی و شناسایی فرصـت جمله از  ،هادانشگاه توسعه

  . (Hayter et al, 2018; Bili,2017)بیان شده بود

  پیشنهادها
هـاي جدیـد فرهنگـی و اجتمـاعی منطقـه بـه        پیشنهادهاي کاربردي: واگذاري اجراي پروژه

علوم انسانی در حل عملـی مشـکالت    مشارکت دانشگاهیان-علوم انسانی استاداندانشجویان و 
روز بـودن و کارآمـدي    اهمیت علوم انسـانی، بـه   ،سازيوکارها و جامعه تا ضمن فرهنگ کسب

    معلوم شود.این رشته نیز 
صـورت   هاي پژوهش براي آزمون مدل تحقیق بهکردن سازهپیشنهادهاي تحقیقاتی: عملیاتی

یکم  .  
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