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 چکیده
 هایبسیاری از مطالعات به مؤلفهرغم توجه حال بهبا این هاست.های مهم برای دانشگاهسازی یکی از شاخصالمللیبین

سازی المللیبین و الگوی جامعی از نشده سازی دانشگاه، تاکنون توجه چندانی به جایگاه کارآفرینی در این زمینهالمللیبین

ها دست آوردن دادهپژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی، از نظر نحوه به دانشگاه با رویکرد کارآفرینی ارائه نشده است.

 خبرگان حوزهاز نفر  14با  افتهیساختارمهیها مصاحبه نداده یگردآور ابزار است. بنیاداز نوع نظریه داده کیفی و

ها با استفاده وتحلیل دادههمچنین تجزیه .شد گیری هدفمند انجامنمونه روشی بود که با نیکارآفرو سازی دانشگاه المللیبین
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 مقدمه
باحث مهم در  یکی پاشووواحم اسوووت سوووازیالمللیبین کارآفرینی، موضووووعاز م و  دی)

صت داوری اًصرف کارآفرینی هایفعالیت. (1393همکاران، ست، هافر  و گیریشکل به بلکه نی

 ,Ahmad, Halim)دارد توجه شوووودمی اتخاذ نهادها توسوووط که جدیدی هایایده از اسوووتفاده

2018Ramayah, Popa, & Papa, ).  کشووورهای در حال توسووعه برای رسوویدن به رشوود پایدار و

صادی، چاره سعه ریزیبرنامه ای جز حمایت ورونق اقت سات برای تو س مبینی )موجود ندارند مؤ

شگاه (.1395دهکردی و همکاران، شوند تا به انتظارات  یدیجد یهابا چالش دیها بادان مواجه 

از طریق تعامل بین آموزش، پژوهش و  هایی کهچالش ؛رشووود کارآفرینی پاسوووخ دهندروبه

 .(Lahikainen, Kolhinen, Ruskovaara, & Pihkala, 2019)ردیووگووکووارآفووریوونووی انووجووام مووی

ی عنوان یک راهبرد کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعهسوووازی امروزه بهالمللیبین

شده  شجویان در ارائه برنامه شامل و (Altbach & Knight, 2007)جهانی مطرح  ها و گزینش دان

شگاه ست همچنین ست.هادان سمت مفاهیم  شودمی که باعث مدل جدیدی از کارآفرینی ا به 

یدی از دانش و دانشوووجو  یدا کنیمجد سوووری   گسوووترش امروزه .(Knight, 2007)گرایش پ

گاه یت آدانشووو ماه بهها،  عالی را  جد و )طور اسوووواسوووی تدییر داده اسووووت موزش  باقری م

گذاری سرمایهسازی المللیبین برای یتوجهمناب  قابل نیز مؤسسات ها ودولت(. 1397همکاران،

 .(Zaman & Mohsin, 2014) کنندمی

ی در نوآور یازهایبه ن شووتریب کنند،فعالیت میسووازی المللیبینکه در حوزه  یهایدانشووگاه

پاسوووخ  یو صووونعت یقاتیمراکز تحقهمچنین  و وکارکسووو  آموزش و پژوهش در زمینه جامعه،

شگاه(. Tayauova & Bektas,2018دهند )می ص یدولت یهادان روند کارآفرینی را با  ی،و خصو

تسوووهیل  یفناوروعلمهای و پارک یتجار یبر انکوباتورها یمبتن و شووورفتهیهای پمحیط جادیا

های المللی فعالیترقابت بینباید ها دانشوووگاه .(Dalmarco, Hulsink, & Blois, 2018) کنندمی

شی و تحقیقاتی خود را تقویت  ستم کردهآموز سی شیو  سانی را  ایهای آموز که بتواند مناب  ان

 ها مانند دانشووگاهاگر دانشووگاه .(Take & Shoraku, 2018)توسووعه دهندد، تولید و یا جذب کن

شوند، ت سعه ملی، منطقهکارآفرین به عامل نوآوری تبدیل ن المللی را مختل ای و نیز رقابت بینو

سووازی المللیبین طور مشووخص راهبردی برایبه ،(. در اسووناد باسدسووتیArnaut,2010کنند )می
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ای بدون ارائه برنامهسازی و المللیبینهایی از مؤلفه نشده و تنها به ذکر های کشور بیاندانشگاه

نتایج  (.Zaker salehi & Salehi Najafabadi,2011اسوووت ) عملی برای اجرای آن اکتفا شوووده

های دهد که وضعیت موجود با توجه به ضوابط مصوب سازمانتحقیقات داخل کشور نشان می

(. 1396قرار دارد)احمدی و همکاران، یالمللی برای آموزش عالی فراملی، در سوووطا پایینبین

در  دیهای جدگذاریعنوان سرمایهبه و شورهاامروزه کارآفرینی برای توسعه و رفاه اقتصادی ک

شتدال جادیا س ،نوآوری و ا ضروری محسوبمانساز از یاریدر ب -Montoro)شودمی ها امری 

Sánchez, Ortiz-de-Urbina-Criado, & Romero-Martínez, 2009) .های براسووواا شووواخص

به هایراجوکیشووونرت تایمز  ندی  بل وضوووعیت دانشوووگاه ،8201در سوووال  1ب قا های ایران در م

 :استهای کشورهای همسایه به شرح زیر دانشگاه

 2018بندی تایمز هایراجوکیشن در سال . رتبه1جدول 
 المللی وجهه بین کشور دانشگاه
 92 سعودی عربستان عبدالعزیز دانشگاه پادشاهی

 9/97 امارات متحده عربی دانشگاه خلیفا
 4/97 سعودی عربستان دانشگاه الفیسر 

 8/53 ترکیه دانشگاه کوک
 4/21 ایران دانشگاه تهران

 8/16 ایران دانشگاه امیرکبیر

 7/16 ایران دانشگاه خواجه نصیر طوسی

 

 ها وگروه اصوولی برای ارزیابی جام  دانشووگاه 5شوواخص در  13از  (THE) بندینظام رتبه

های های کشورهای همسایه با دانشگاهدانشگاه مقایسه با گیرد.آموزش عالی بهره می مؤسسات

 :کرد توان به چند نکته اشارهایران می

 شود. های عربی و انگلیسی تدریس میزبان های درسی و آموزشی که بهتنوع برنامه -1

و فعالیت  بوک و یوتیوبهای اجتماعی از قبیل لینکدین، توییتر، فیسشووبکهاز اسووتفاده  -2

 ها.در آن

های کشورهای الملل نسبت به دانشگاهدر حوزه بین های ایران، دانشگاه1جه به جدول با تو 

                                                           
1 Times Higher Education 
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سبی ندارند.  سایه وضعیت منا شی در بینهمچنین هم  سازی والمللیبا توجه به محدودیت پژوه

دنبال شووناسووایی مفاهیم بنابراین پژوهشووگران به؛ جام  در ایران وجود ندارد یکارآفرینی، الگوی

 هستند.  دانشگاه با رویکرد کارآفرینیسازی المللیبینبطه با مهم در را

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
صر از ترکیبیکارآفرینی  سی، اجتماعی، عنا صادی سیا ست منطقه یک در فرهنگی و اقت  ا

 حمووایووت نوآوری بر خالقیووت و مبتنی هووایگووذاریسووورمووایووه رشوووود و توسوووعووه از کووه

تالش  ،یانسوووان یرویتوجه به ن(. Audretsch et al.,2016; Cunningham et al.,2019)کنندمی

 ییهااز جمله تالش یروکراسووووو کاهش ب رمتمرکزیسووواختار غ جادیا ،یجذب مناب  مال یبرا

هرچه (. 1391)کردنائیج و همکاران،سوق دهد ینیکارآفر یسودانشگاه را به تواندیکه م است

ها در دانشگاه نانهیکارآفر یهاتیفعال ،دنباش شتریها بدانشگاهدر  ینیمرتبط با کارآفر انیدانشجو

های نسل سوم، عموماً مبتنی بر کارآفرینی و دانشگاه(. 1395)چوبین و همکاران،ابدییم شیافزا

ظام ندن با محیط پیرامون هسوووت مل  عا ته در ت به یاف ظام  عنوانکه  کانونی ن یت  مأمور محور و 

های . شرکت(Mascarenhas, Marques, Galvão, & Santos, 2017)شوندقلمداد میدانشگاهی، 

را افزایش  مؤسووسووه پذیریتوانند توان رقابتبنیان با افزایش دانش بازار خارجی خود میدانش

 ایها مجموعهدانشووگاه این (.1397صوونوبر و همکاران،) ر رقبا شوووندداده و موج  تمایز با سووای

ند گاهی کارآفرینی به مربوط هایخالصووووه از ارزشوووم نددانشووو نه در پژوهش به که ا  زمی

 یبرا زوریکاتال کیعنوان به نیکارآفر دانشووگاه .کنندمی کمک هادانشووگاهسووازی المللیبین

منجر ه منطق یو اجتماع یبه توسوووعه اقتصووواد کهکند عمل میدانشوووگاه  ینیکارآفر لیتسوووه

گاه طورکلیبه .(Centobelli, Cerchione, & Esposito, 2019)شوووودیم  بر کارآفرین دانشووو

 تأکید تحقیقاتی مراکز و هادانشوووگاه در شوووده تولید همچنین دانش و نوآوری سوووازیتجاری

 های زایشوویشوورکت تأسوویس یقی هسووتند که از طرمؤسووسووات ها،دانشووگاه .(Brito, 2018)دارد

عنوان به و رسووانندبه مرحله ظهور می کارآفرینی در را جدیدهای اوریفن و هادانشووگاهی، ایده

صر مهم در ستم یک عن شده اکوسی شرکت(Schillo, 2018)اندکارآفرینی معرفی  شی.   های زای

 شوووکل کارآفرینی و نوآوری اقتصووواد، مانند تحقیقاتی جریان چندین تقاط  در دانشوووگاهی
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های مهم عنوان ستونها بهاساا، دانشگاه نیبرا. (Civera, Meoli, & Vismara, 2019)گیرند می

از  ینوع خاصووو جادیو ا تیبه فعال رایشووووند، زدر نظر گرفته می ینیکارآفر سوووتمیاکوسووو کی

شیشرکت یعنی ،دیشرکت جد شگاهی های زای  & ,Colombo, D’Adda)کنندکمک می ،دان

Piva, 2010). در  که دارندای های پیشووورفتهمعموسً فناوری دانشوووگاهی های زایشووویشووورکت

قلمداد سوووازی المللیبین یبرا ترین نمایندهمهمرو نیازا .هسوووتند محبوبالمللی بین یبازارها

های زایشی دانشگاهی به رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه شرکت .(Kiederich, 2007)شوندمی

یده کمک کرده، همچنین نا مل اقتصوووواد ریسووووا یرا برا یدیجدهای اوریها و ف در  یعوا

 است دانشگاهسازی المللیبین یهای اصلاز مؤلفه یکی که دهندارائه می ینیکارآفر ستمیاکوس

(Schillo, 2018). را فراهم  محلیهسوووتند که  یعیطب یانکوباتورها ،نیکارآفر یهادانشوووگاه

های خالقانه را و کارمندان( بتوانند ایده انی، دانشوجوانی)دانشوگاه یجامعه دانشوگاه کنند تامی

 برداریبهرهو  کشووو  ،ییشووووند شوووناسوووا لیتبد دیهای جدگذاریتوانند به سووورمایهکه می

شگاه .(Guerrero, Urbano & Salamzadeh, 2015)کنند  و متنوع مالی ب امن با کارآفرین هایدان

ستره شگاهی هایفعالیت المللیبین گ شخص دان گرایش بخش  .( ,2018Budyldina)شوندمی م

های بنیادین از انتظارات عملی ناشوووی از ظهور نوآوری تأثیر دانشوووگاهی به کارآفرینی تحت

 جادیا ،نیدانشوووگاه کارآفر یاز اهداف اصووول یکی .(Ziyae & Tajpour,2016)دانش اسوووت

و استاندارد  یخط ینیکارآفر ندیبه بازار است. از آنجا که فرآ یعلم جیاستحکامات و انتقال نتا

ست،ن شگاه شده ا  یهابرخورد با انواع فرصت یهای مختل  را براابتکارات و پروژه دیها بادان

در نهایت،  .(Dalmarco et al., 2018)کنند جیبسووو دیهای جدگذاریو سووورمایه کیتکنولوژ

در  یدنبال نوآورکه بهند کنتعری  می یاجتماع ستمیس کیرا  نیدانشگاه کارآفرپژوهشگران 

 کرده جادیسازمان ا تیدر شخص یشگرف راتییتا بتواند تداست  وکارکس  یهاتیمورد فعال

تعامل جدید بین  دلیل . به همین(Centobelli et al., 2019)رقم بزند  آن یرا برا یبهتر ندهیو آ

شگاه ضعیت یک  ،ها و جوام دان ست.بُرد -بُردو شگاه ا صتوانند مأموریتها میدان  یلیهای تح

سو یدیها و انتظارات جدحال، چالشاین . بادکنن تیخود را تقو شگاه فراهم  یاز  جامعه و دان

 طریق از توانندمی هادانشوووگاه .(Rubens, Spigarelli, Cavicchi, & Rinaldi, 2017)شوووودمی
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مانی، موان  برداشوووتن نان آموزش سوووواز نان و ماهر کارک یت و کارآفری مه از حما نا  هایبر

 کنند حمایت کارآفرینی هایشوووبکه و فرهنگ از شوووبکه، رویدادهای قبیل از ذاریگسووورمایه

(2017; Wright, Siegel, & Mustar, 2018Bischoff, Volkmann, & Audretsch, .) 

 و فرهنگی بین المللی،بین ابعاد فرایند ادغام :از اسووت عبارت دانشووگاه سووازیالمللیبین

کارکردهاسووووی  به جهانی هداف،  گاه خدمات و ا باشووود هادانشووو  .( ,2007Knight) می 

 کیهدف اسووتراتژ کیو ی جهان یهابا مهارت النیالتحصووفارغ یبرنامه درسووسووازی المللیبین

شترک در آموزش عال ست یم روند  .(Kirk, Newstead, Gann, & Rounsaville, 2018)مدرن ا

گاه پا نیز هاتحول دانشووو به  باس  کار عمل از دولت آغاز  ییجا ؛اسوووت شوووتریبئین از  که ابت

گاه اغل  .(Baporikar, 2019)شوووودمی مراکز کارآفرینی )های ها دارای زیرسووواختدانشووو

توسط  و است مرتبط های کارآفرینیفعالیت ؛ موضوعی که باکارآفرینی و انکوباتورها( هستند

 ,Errasti, Bezanilla)شووودانجام می (...کارآفرینی و  یبرا یهای آموزشووها )کارگاهدانشووگاه

García-Olalla, Auzmendi, & Paños, 2018). 

 کمکسازی المللیبین زمینه در دانشگاه وابستگی و ارزش توضیا بهسازی المللیبین نظریه

 ;Meoli et al., 2013شووود)می مشووخص خارجی گذارانسوورمایه توسووط این وابسووتگی.کندمی

Bonardo et al.,2011 .) ایشرکت و توسعه منطقه لیتشک ،یدر انتقال تکنولوژ علمیمشارکت، 

شانگر  شگاه کارآفرن ست نیدان شگاه . (Etzkowitz, 2014)ا یک انکوباتور طبیعی  کارآفریندان

 .(Alexander & Evgeniy, 2012)اسوووتسوووازی دانش، منب  دانش و تکنولوژی جدید تجاری

تدییر و تحوستی ازجمله و  پویا تبدیل شووود ی، دانشووگاه باید به محیطپژوهشووگران اعتقاد دارند

 دیها، بادر دانشگاه ینیکارآفر جادیا یبرا د.های نو در ساختار خود ایجاد کنخلق و انتشار ایده

 یهارساختی. دانشگاه ز(Baporikar, 2019)استفاده شود مختل  یکارهاو سازو هااستراتژیاز 

نهیکارآفر یبانیپشوووت ناور ،ینیکارآفر مرکزهمچون را  نا قال ف و  یانکوباتور تجار ،یدفتر انت

برخورد با  یمختل  را برا یهاابتکارات و پروژه دیها بادانشووگاه .کند یفراهم م یرک فناورپا

 ,.Dalmarco et al)کنند  جیبسووو دیجد یهایگذارهیو سووورما کیتکنولوژ یهاانواع فرصوووت

ها درنتیجه شویوه جدیدی از مدیریت در دانشوگاه .اسوت ینیکارآفری سواختار اصول نیا .(2018
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 ,.Garcia-Morales, Llorens-Montes, & Verdú-Jover)گیردشوووکل می شووودنبرای کارآمدتر

در  عالی آموزشسوووازی المللیبین از جدیدی که نوع (، اعتقاد دارند2018) وو و ژو .(2006

 و عالی آموزش هایمدل فرهنگ، دانش، قبیل از هانوآوری گسووترش براسوواا خارج و داخل

 تالشدر  (، اعتقاد دارند که2018) و هلمس سیبرکو .(Wu & Zha, 2018)وجود دارد هنجارها

اول هستند  تیدر اولو یالمللنیب یهامشارکتدانشجو و  ییجاههنوز جاب ،سازیالمللیبین یبرا

س یهابرنامه بر ،و در مقابل ش ی،در ستادان کمتر تأک یاحرفه شرفتیو پ یبرنامه آموز شده  دیا

(، در مقاله خود به ارزیابی تدییرات 2018اکو )شورتیک و  .(Brajkovic & Helms, 2018)است

های کارآفرینانه مشدول هستند، پرداختند. های ژاپن و انگلیس که به فعالیتسازمانی در دانشگاه

نظارت، مدیریت، رهبری ) دیجدهای نهادی دهد که استراتژینشان می هاآن های پژوهشیافته

 .(Take & Shoraku, 2018)استشده  نیکارآفراه داری( موج  ایجاد پنج نوع دانشگو سرمایه

های سووازمان نیکارآفر هایدانشووگاه که اندرسوویده(، به این نتیجه 2017کانینگهام و همکاران )

از طریق نیز ها آن تأثیری هسوووتند. اهمیت و ای و ملّحیاتی در اقتصووواد و جوام  محلی، منطقه

های دانشوووگاه تأثیر اند از:ها عبارتکه برخی از آن تحقیقات تجربی مورد ارزیابی قرارگرفته

 تیظرف ،یمنطقه نفوذ جمع ایمکان  کیگیری کارآفرینی در شوووکل دادن به جهت نیکارآفر

 ,Cunningham)کندمی نیرا تأم یو اقتصوواد یتوسووعه، رفاه اجتماع ینوآورانه و کارآفرینی برا

Guerrero & Urbano, 2017). ( 2017اشوومیث و همکاران)،  نوآوری »در پژوهش خود با عنوان

شناسایی «و کارآفرینی در محیط دانشگاهی ، دانش را یک عامل مهم تولید و توسعه در جامعه 

شگاهأموریت معنوان به نقش نوآوری و کارآفرینی بهحال با اینکنند. می شده توجه کافی  دان ن

های تواند از برنامهنوآورانه می درسووی هایهای تدریس جدید و برنامههمچنین تکنیک .اسووت

 ,Schmitz, Urbano, Dandolini, de Souza, & Guerrero)کندکارآفرینی و نوآوری حمایت 

سوووازی المللیبینبراسووواا مقاستی که در حوزه  ،توان نتیجه گرفتطور خالصوووه میبه. (2017

 الگوی یکپارچهیک شده، پژوهشگران وجود  تدوینکارآفرینی و دانشگاه کارآفرین  ،دانشگاه

های ایران مهم و حیاتی در دانشوووگاه با رویکرد کارآفرینی دانشوووگاهسوووازی المللیبین برای را

 دانند. می
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 شناسیروش
ست آوردن دادهاز نظر نحوه به و های بنیادیپژوهش واین پژوهش از لحاظ هدف جز  ،هاد

ست.بنیاد کیفی، از نوع نظریه داده سخبه همین دلیل به ا سش گویی به ایندنبال پا ستیم که  پر ه

 های برتر ایران چگونه است؟ سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی در دانشگاهالمللیبینالگوی 

علمی در حوزه هیأت  جامعه آماری در این پژوهش، کارشوووناسوووان، مدیران و اع وووای

عنوان های تهران، شووری ، تربیت مدرا و امیرکبیر بهسووازی و کارآفرینی دانشووگاهیالمللبین

. کفایت اسوووتصوووورت هدفمند به نیز گیریروش نمونه هسوووتند. رهای برتر کشوووودانشوووگاه

 14 همین منظور(. بهCorbin et al.,2015)شووود گیری طبق قاعده اشوووباع نظری مشوووخصنمونه

شباع به یازدهم مصاحبهدر پژوهشگر  که شد انجام مصاحبه س ینظر ا مصاحبه مورد  11 و دیر

متخصص مرتبط با موضوع پژوهش  نیتوسط چند جینتا ،ییایپا نییتع یبرا .تحلیل قرار گرفت

درصوود باشوود، 65از  شووتریب آن یکه خروج یتدر صووور .گرفت قرار یبندو طبقه یابیمورد ارز

ست مورد قبول ییایپا ساا توافق بدر نهایت  (.Arasti et al,2014)ا   یضر ،دگذاردو کُ نیبرا

 سازی دانشگاهالمللیزمینه بیننفر در 5ها متشکل از کنندهشرکت .مشخص شددرصد 75 ییایپا

سان و از نفر  6 و شنا ستادانکار ستند الملل حوزه کارآفرینی و بین ا سابقه اجرایی دارنده . که 

سابقه اجرایی 5که دارای  بود علمی هیأت مالک انتخاب جامعه آماری، اع ایهمچنین  سال 

نه تیالمللبین در زمی قاست و  چاا م فات سووووازی،  نهمختل  در ألی سووووازی و یالمللبین زمی

ندکارآفرینی بوده ناسوووان با همچنین .ا کارشووو بامدیران و  طه  که در راب حد ی  للبین وا و  الم

  شد. فعالیت داشتند، مصاحبه کارآفرینی

 گویی بهدنبال پاسووخبه ،5w1hسوواختاریافته و تکنیک در این پژوهش از طریق مصوواحبه نیمه

منظور به ایم.بوده چیزی، چه جایی، چه کسی و چه وقتی چطور، چرا، چه :چونهم هاییپرسش

با استفاده  یکُدگذار دگذاری اولیه و ثانویه انجام شده است.کُ ها، دو مرحلهوتحلیل دادهتجزیه

به  از سووه روش نیز . برای تحقق روایی ابزار پژوهششوود انجام 8نسووخه  1افزار اطلس تیاز نرم

 شرح زیر استفاده شد: 

                                                           
1 Atlas.ti 
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ستفاده از دو ابزار نگارش   سشا صالح ها،پر سط خبرگان و در نهایت بازبینیسؤال ا  ها تو

دگذاری برای تحلیل همچنین از روش کُ صورت گرفت. ها با انجام دو مصاحبه مقدماتیسؤال

 .شد انجامدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی مرحله کُ 3ها در ها استفاده شده و تحلیل دادهداده

 هایافته
درصد 45درصد مرد و 54 به این شرح است: کنندگانشناختی شرکتهای جمعیتویژگی

صد دارای مدرک دکترا45 زن، صد45 ،در شد و  در سی ار شنا سی10کار شنا صد کار و  ،در

 سابقه کار دارند. سال  15-5درصد از افراد 65

ضوع سؤال15 در این پژوهش، سازی و کارآفرینی بهالمللبین مرتبط با مو خبرگان  تأیید ی 

دانشووگاه با رویکرد سووازی المللیبین الگوی» اصوولی این اسووت که پرسووش این حوزه رسووید.

دگذاری اولیه و و سووپس دو مرحله کُ مصوواحبه باز ابتدادر پی آن،  «؟کارآفرینی چگونه اسووت

سید. به صاحبهای از پرسشطور خالصه نمونهثانویه به انجام ر شهای م ما ها عبارتند از: تعری  

  یست؟دانشگاه با رویکرد کارآفرینی چسازی المللیبین از

دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی موردنیاز سووازی المللیبین برای یها و بسووترهایچه ورودی

 دانید؟دانشگاه با رویکرد کارآفرینی را چه میسازی المللیبین های؟ پیامدها و ضرورتاست

سوووازی دانشوووگاه حرکت کرد؟ یالمللبین به سووومت توان از طریق کارآفرینی،چگونه می 

  است؟ چه مواردی ،داردرا کارآفرینی  سویبه  های دانشگاهی که قصد رفتنویژگی

شگاه توانند میعلمی چه کمکی  هیأت مدیران و اع ای سهیل کارآفرینی در دان در زمینه ت

مقدماتی شناسایی شد که د کُ 78دگذاری اولیه(، کُ) یدگذارکُدر مرحله نخست  انجام دهند؟

ها از برای تحلیل دادهد نهایی شووناسووایی شوودند. کُ 35 ،دهای مشووابهپس از پاسیش و ادغام کُ

دگذاری مقوله(، کُ 17د و کُ 78دگذاری اولیه)شناسایی ای شامل کُمرحلهدگذاری سهروش کُ

ی، تشووریا شوورایط ها و تعیین پدیده محورشووناسووایی رابطه بین مقوله ،مقوله 12ی ثانویه)احصووا

دگووذاری گر، پیوواموودهووا و نتووایج راهبردهووا( و کُی، تعمیم راهبردهووا، شووورایط مووداخلووهعلّ

سایر مقوله صالح آنانتخابی)برقراری ارتباط بین مقوله محوری و  ستها و ا شده ا ستفاده   ها( ا

(Corbin et al,2015.) 



  310 1398تابستان ، 2 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 . نتایج کُدگذاری محوری کُدها2جدول 
 کُد انتخابی ثانویهکُد  هامؤلفه   ردیف

سرمایه  راهبردها 1
 انسانی

های برای ایجاد انگیزه وجود آموزش
 کارآفرینی

 های کارآفرینیآموزش برای ایجاد انگیزه

 المللبین نیروی انسانی کارآفرین با ارتباطات المللنبود کارشناا متخصص در حوزه بین
 جذب اع ای هیأت علمی خارجی

و ارتباطات 
سازی شبکه

 دانشگاهی

 های ارتباطی کارآفرینیایجاد شبکه نفعان و دولتارتباط با صنعت،ذی
 ارتباطات داخلی با سازمان

 های اجتماعیشبکه
 های مجازی از راه دورایجاد دانشگاه

 ایجاد مکانیزم کارآفرینی 
 در حوزه کارآفرینی R & Dتوسعه   R & Dتوسعه 
المللی در حوزه های بینبرگزاری کنفرانس

 کارآفرینی
 المللی در حوزه کارآفرینیهای بینکنفرانس

شرایط  2
 علّی

های فرصت
 دانشگاهی

 های جدید در حوزه کارآفرینی واستقبال از ایده های جدید در زمینه دانشگاهاستقبال از ایده
 المللبین

 های کارآفرینی دانشگاهیفرصتایجاد  های دانشگاهیخلق فرصت
 فراهم آوردن جذب نخبگان در حوزه کارآفرینی

 فرصت برای جذب نخبگان در دانشگاه
 درآمدزایی از دانشجویان خارجی

محیط 
 المللبین

 المللبین تقویت روابط دیپلماتیک روابط دیپلماتیک 
 الملل در حوزههای بینهمکاری با دانشگاه

 کارآفرینی
الملل در حوزه های بینهمکاری با دانشگاه

 کارآفرینی
 المللیمشترک کارآفرینی و بین هایپروژه المللیهای کارآفرینی و بینبا پروژه همکاری

شرایط  3
مداخله
 گر

 ساختار
 سازمانی

الملل و ها در حوزه بیننامهاصالح قوانین و آئین مدیریت دانشگاه
 ها در دانشگاهنامهاصالح قوانین و آئین کارآفرینی

 المللبین توسعه ساختار دانشگاهی در حوزه سازمان هایتوسعه ساختار
 المللبین ها در حوزهها و استراتژیتقویت سیاست های سازمان ها و استراتژیتقویت سیاست

فرهنگی در حوزه ایجاد تعامالت سیاسی و  تعامالت سیاسی و فرهنگی دولت
 کارآفرینی

استفاده از ساختارهای ارگانیک در حوزه  پذیری ساختارهای مدیریتیانعطاف
 کارآفرینی

 های کارآفرینایجاد محیط حمایتی از فعالیت های کارآفرینمحیط حمایتی از فعالیت
 آموزش کارآفرینانه کارکنان آموزش کارآفرینانه کارکنان آموزش

 تقویت آموزش زبان انگلیسی برای ارتباطات آموزش زبان انگلیسی
 المللبین

توسعه کیفیت آموزش و تدریس در حوزه  توسعه کیفیت آموزش و تدریس
 کارآفرینی

 المللبین تعامل استادان کارآفرینی در حوزه تعامل استادان با استادان خارجیمشارکت  پیامدها 4
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 کُد انتخابی ثانویهکُد  هامؤلفه   ردیف
 ایجاد تبادل دانشجویان کارآفرینی در حوزه دانشجوتبادل  المللیبین

 المللبین
سازی المللیالملل در حوزه بینانتشار آثار بین

 و کارآفرینی
 المللبین آموختگان کارآفرینیایجاد انجمن دانش

 المللآموختگان بینتشکیل انجمن دانش
مراکز 
 نوآوری

 وفناوریعلمایجاد پارک  وفناوریایجاد پارک علم
 های کارآفرینیپروژه های کارآفرینیپروژه

 هاکارآفرینی در دانشگاه تقویت مراکز علمی مراکز علمی دانشگاهی
های قابلیت
 پویا 

 نوآوری دانشگاه نوآوری دانشگاه
 هاتوسعه خدمات علمی کارآفرینی در دانشگاه توسعه خدمات علمی دانشگاه

 دانشگاه ییایپو هایسعه قابلیتتو دانشگاه ییایپو هایقابلیتسعه تو
شرایط  5

 ایزمینه
 تجاری
سازی 
 دانش

 ها آاگیری استارتشکل ها آاگیری استارتشکل
 انتقال دانش و تکنولوژی در حوزه کارآفرینی  انتقال دانش و تکنولوژی

 فناوری دانش() یتجارهای فعالیت فناوری دانش() یتجارهای فعالیت
فرهنگ 
 دانشگاهی

 المللبین ها و باورهای دانشگاه در حوزهارزش رفتار کارکنان
 ها و باورهای دانشگاهیارزش
 ترویج فرهنگ کارآفرینانه ترویج فرهنگ کارآفرینانه 

 

 تبدیل ،وبرگشووتیافزار اطلس تی در یک فرآیند رفتدها توسووط نرمپس از اسووتخراج کُ

 عوامل کلیدی ،تر در هر مصووواحبه و بررسوووی اسوووناد و مدارکهای مفهومیدها به عاملکُ

شگاه با رویکرد کارآفرینیسازی المللیبین شگاه با یالمللبین الگوی .دست آمدبه دان سازی دان

مل عا به  با توجه  کارآفرینی  به های مفهومی و کُرویکرد  خابی مربوط  یه بُ 5دهای انت عد نظر

 ه است.شد بنیاد در شکل یک مشخصدهدا
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افزار های الگوی موردنظر توسط نرمافزار از عوامل و شاخصخروجی تحلیلی نرم ،1شکل 

 .است تی اطلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزار دانشگاه با رویکرد کارآفرینی با استفاده از نرمسازی المللیبینبنیاد . الگوی داده1شکل 

 اطلس تی

 گیرینتیجه
صووورت الگوی که به شوود مقوله اصوولی اسووتخراج 12های حاصوول از مقاله، یافتهبراسوواا 

سووازی المللیبین پدیده اصوولی گرفته اسووت. با توجه به تحلیل پارادایمی در قال  پنج طبقه قرار

در این مشووخص شوود که  ،توسووط پژوهشووگران انجام گرفت که دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی

های کلیدی  مؤلفه وسازی دانش و فرهنگ دانشگاهی، جزتجاری ای شاملفرآیند شرایط زمینه

شرفت در حوزه  ست که باعث پی شگاهسازی المللیبیندر این حوزه ا های و کارآفرینی در دان

  شود.برتر ایران می
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مقوله از لحاظ  10 ،شوندگاندهای مصاحبههای صورت گرفته و تحلیل کُبا توجه به بررسی

های های پویا و فرصووتدو مقوله قابلیت اسووت.علمی به اثبات رسوویده و دارای اسووتناد علمی 

های پویا، توانایی یک های قابلیتمقوله .اسوووتاز نتایج نوآورانه این پژوهش  نیز دانشوووگاهی

برای  های درونی و بیرونیبندی مجدد قابلیتسووازی، سوواخت و صووورتدانشووگاه در یکپارچه

قادر به شناسایی و را های دانشگاهی نیز باید مدیران فرصت است.مواجهه با تدییر سری  محیط 

های پویا نتیجه گرفت که بین قابلیت توانمیبنابراین  سازد. های دانشگاه خودشاندرک قابلیت

گاهی در کارآفرینی دانش سازی ویالمللبین وجود دارد که به ارتباطی های دانشگاهیو فرصت

 شود.میمنجر های ایران دانشگاه

های کارآفرینانه دانشوووگاهی در توانمندسوووازی افراد دانشوووگاه نیز فرهنگ از سووووی دیگر،

به آن ند و  یت دار کان میاهم هارتها ام ند و از م مل کن نه ع قا ند خال های خود بهره ده

. فرهنگ کارآفرینی در برنامه درسووی باعث (Duane Ireland, Kuratko, & Morris, 2006)ببرند

شگاه  ،شودمی ساختار دان ستراتژیک در   صورت انفرادی انجامو فرهنگ کارآفرینی بهتدییر ا

 طیمح کیبه سوووازی المللیبین .(Lombardi, Lardo, Cuozzo, & Trequattrini, 2017) شوووود

فعال به مشارکت که  شده افراد مختل  انیدر م یذهن حام جادیدارد که باعث ا ی نیازدانشگاه

 .(Yonezawa, 2017) شودمیمنجر 

شگاه شم نهیدر زمکارآفرینی را  دیها بادان شترخود انداز و فرهنگ ارائه، چ شته  مدنظر بی دا

 ،شووود. در این راسووتا پیشوونهاد می(Miller, Alexander, Cunningham, & Albats, 2018)باشووند

ای و چندرشووته میت به نجات داده و یسووازمان یهاو شوورکت یدانشووگاه خود را از بوروکراسوو

سازمان لیتبد ینیکارآفر ساختکند، چراکه این   Guerrero et)ار کارآفرینی ندارندها تمایلی به 

al., 2015). های کارآفرینانه در تسوووهیل و ارتقای فعالیت به حمایت مدیریتی، تمایل مدیران را

ایجاد شوووند، از جمله:  های مختل توانند به شووکلها میدهد. این حمایتدانشووگاه نشووان می

نهادینه کردن  و های ضوووروریهای نوآورانه، فراهم کردن مناب  یا تخصوووصحمایت از ایده

های بنابراین باید در سرتاسر دانشگاه .سازمانها و فرایندهای های کارآفرینانه در سیستمفعالیت
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سمت تجاری شد تا فرهنگ و ذهنیت افراد به  شته با شی وجود دا سازی دانش برتر عامل انگیز

  سازی دانشگاهی است.در این مقاله سرمایه انسانی، ارتباطات و شبکه راهبردها تدییر کند.

 کردیرو هاییاستفاده از تئورتوان با را می یدانشگاه 1های زایشیشرکتسازی المللیبین

 قیکه از طر یمؤسووسووات یها مخصوووصوواً براشووبکه داد. ایتوضوو سووازییالمللبین و شووبکه

و توسعه دانش  یریادگی رایز .دارند تیاند، اهمشده تأسیس یدانشگاه قاتیسازی تحقتجاری

س  یوظا سا سه نیا یا س ست هامؤ سرمایه .(Civera et al., 2019)ا سان همچنین  ترین مهم یان

سانی(Guerrero et al., 2015) ستهاآن ینیتحول کارآفر ندیعامل در فرآ سرمایه ان ترین مهم . 

صر برا ست ینوآور دیو تول یآموزش تیفیتوسعه ک یعن سرما نیبه هم .ا سان هیعلت،   وجز یان

هایی مانند انکوباتورهای تجاری و دفاتر زیرسوواخت نیز عوامل محسوووا راهبردها قرار گرفت.

ند انتقال فناوری هسوووتند که سوووازوکار حمایتی قوی برای فعالیت تجاری سوووازی دانش مان

عوامل نامحسوا نیز شامل عواملی  است. گذاری مشترکسرمایه ها وآاگیری استارتشکل

 هاسوووتهای کارآفرینی، شوووهرت و شوووبکههای پاداش، طرح، سووویسوووتممانند کانون راهبردی

(Bronstein & Reihlen, 2014) رکنان منعط  و فعال در از طریق جایگزینی کا شووود. پیشوونهاد

های برتر، فرهنگ خشووک سووازمان را به سوومت کارآفرینانه بودن های مختل  دانشووگاهبخش

 هدایت کنند.

. شوود گر، سوواختار سووازمانی، دولت و آموزش از پژوهش حاضوور اسووتخراجشوورایط مداخله

شوووود )رفتار،   یخاص به فرد تعر یهاعنوان توسوووعه مهارتتواند بهمی انهنکارآفری آموزش

 یایمزا دیتول ای خود درها( که ممکن اسوووت در طول زمان حرفهها و نگرشدانش، مهارت

 یسوویاسووتفاده از زبان انگل. (Rae & Wang, 2015)باشوود دیجامعه و اقتصوواد مف یدرازمدت برا

کسووو  درآمد بعد از  لیپتانسووو و اشوووتدال هایفرصوووت باعث ایجاد ،یآموزشووو عنوان زبانبه

شجویان میلیالتحصفارغ شگاه .(Chankseliani, 2018)شودی برای دان شتر باید دان  یبه ابزارها بی

ها و سووازی ایدهتجاری یتری براو بسووتر مناسوو  شووود زیو کارآفرینی تجه یاز نوآور تیحما

پیشوونهاد  .باشوود تردر انجام رسووالت خود موفقبتواند تا  کند جادیشووده ا دیهای تولانتقال فناوری

                                                           
1 Spin-Offs 
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با رویکرد سازی المللیبین ها در جهتها و اهداف دانشگاهبا بازنگری مجدد استراتژی ،شودمی

دولت و  -فعاسن صوونعت نیبدوجانبه  یهمکار جادیا یبرا یقانون یچارچوبدولت  ،کارآفرینی

های اصوولی آموزشووی برای تشووویق ی فرآیندهای خارج از فعالیتبرگزار .کند جادیا دانشووگاه

ی انجام گیرد. در این پژوهش شووورایط علّ  باید زنی المللهای کارآفرینانه در حوزه بینفعالیت

درک داشووتن  یبرا نیبنابرا .شوود الملل اسووتخراجهای دانشووگاهی و محیط بینشووامل: فرصووت

و  شووده ییاسوواشوون دیای توسووط فعاسن باچندمرحله یندهایفرا ،کارآفرین تر از دانشووگاهعمیق

یت عال مل و ف ته شوووود یدیهای کلعوا  Wood,2011; Salamzadeh et)هر مرحله در نظر گرف

al,2011 .) ای یهای آموزشوووبه فعالیت دانشوووگاه کارآفرین یطور خاص، روند آموزش برابه

شاره  سکه در خارج از برنامه داردا سانی، مانند آگاهییهای در شکارگاه ،ر  یبرا یهای آموز

 های زایشیشرکتاندازی های نوآورانه و راهپروژه یاجرا یبرا ییهادوره ،هافرصت ییشناسا

 حال در محیط یک در کار برای را دانشووجویان آموزشووی نظام شووود که هرپیشوونهاد می .اسووت

 آماده تفکر انتقادی و خالقانه و هاویژگی ها،مهارت تقویت با جهانی و کارآفرین پویا، تدییر،

شامل قابلیت ،در نهایت .کند شارکت بینپیامدها  ساییهای پویا، مراکز نوآوری و م شنا  الملل 

از  ند،بودفعال الملل و کارآفرینی حوزه بین 2ها در شوندهمصاحبه کهنیبا توجه به اه است. شد

کارآفرینی کُ ترین کُعنوان مهمبه یسوووید آموزش زبان انگلالملل کُبینحوزه  د د و در حوزه 

 که ندشوود انتخاب هادترین کُعنوان مهمبار تکرار بهخبرگان با پنج یاز سووو ،دانشووگاه ینوآور

توان نتیجه میسوورانجام  .دنکارآفرینی دار کردیدانشووگاه با روسووازی المللیبین در ییبسووزا تأثیر

فرد را پرورش و منحصووربه القهای مدیریتی خسووبکمطلوب، سوواختار  هایویژگیگرفت که 

افزایش برقراری ارتباط به  ،پذیریبردن تمرکز موجود در قدرت و مسوووئولیت دهد. از بینمی

 شود دانش. همین امر موج  میخواهد شدمنجر  دانشگاه اثربخش از سوی کارکنان در سراسر

پذیری و تمایل به رفتار به اشتراک گذاشته شود که موج  بهبود نوآوری، ریسک یایشیوه با

نه شوووود. تازا هاد می پیشووو نده نقش تیم ،شوووودپیشووون عات آی طال ندم کارآفرین را در رو  های 

 کارآفرینی مورد بررسی قرار دهند. کردیرودانشگاه با سازی المللیبین
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 هامحدودیت

 نخسوووت به دلیل آنکه ولی بدون محدودیت نیسوووت. ت،اسووواین مطالعه جدید باید گفت 

با  بایدها یافتهبنابراین تعمیم .های برتر ایران اسووتوتحلیل انجام شووده مربوط به دانشووگاهتجزیه

د. دوم، نای مختل  اعتبار نداشته باشد، زیرا ممکن است برای شرایط منطقهناحتیاط استفاده شو

کارآفرینی را تنها از طریق مصوواحبه بررسووی  با رویکرد دانشووگاهسووازی المللیبین پژوهشووگران

ست و اندکرده سنجش قرار بگیرروش با بهتر ا  یتمام کسان ازدر خاتمه  د.نهای دیگر نیز مورد 

 .شودیو تشکر م ریند، تقدکرد یاریکه پژوهشگران را در انجام مطالعه حاضر 
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