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Abstract 

The University of Entrepreneur's paradigm 

as the third generation of universities is used 

to describe the universities that use different 

scientific strategies to participate in the 

economic and social development of the 

region and to strengthen the entrepreneurship 

ecosystem. Therefore, the present study was 

conducted to analyse the potential and 

inhibitors of Razi University in order to 

become an Entrepreneur university. In terms 

of purpose, this research is an applied and 

methodology for collecting research data, is 

a qualitative method, and is a type of 

Grounded theory. The community was 

formed by faculty members of Razi 

University. The sampling method was 

purposeful and snowball type. Data were 

collected using semi-structured and deep 

interviews. Interview was conducted with 12 

faculty members of Razi University. The 

method of data analysis was to analyze the 

content of the interviews. In order to validate 

the validity, the views of experts and 

management and entrepreneurship experts 

have been used. The reliability of the 

                                                 
*
 Corresponding author: Rezaee61@yahoo.com 

research was calculated using the Holsti 

PAO reliability formula (value 0.92). 

According to the research findings, there are 

seven factors as potential (internal and 

external) and 17 factors as inhibitors 

(internal and external) to Razi University in 

order to become an entrepreneurial 

university. In the end, the model proposed by 

the University of Entrepreneur for the Razi 

University was presented. 
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 تبدیل به دانشگاه کارآفرین برایفراروی دانشگاه رازی  موانعو  هاقابلیت

 2 ایوب پژوهان، *1 بيژن رضایی

 گروه مدیریت و کارآفریني ، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه رازی، کرمانشاهاستادیار  -1

 مربي، گروه مدیریت دولتي، دانشگاه پیام نور -2

 

 دهيچك
توسعۀ رود که از راهبردهای مختلف علمي برای مشارکت در کار ميهایي بهها، برای توصیف دانشگاهدانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه روبکرد

 یفراروه عوامل بازدارندها و قابلیت یواکاورو، پژوهش حاضر با هدف کنند. از ایناقتصادی و اجتماعي منطقه و تقویت اکوسیستم کارآفریني استفاده مي

از  و اکتشافي ردی و به لحاظ روشپژوهش از نوع کیفي، به لحاظ هدف کارب . ایناست هانجام پذیرفت نیشدن به دانشگاه کارآفر لیتبد یدر راستا یرازدانشگاه 

هدفمند و از نوع  ،مورد استفادهی ریگروش نمونه و است دادهاعضای هیأت علمي دانشگاه رازی تشکیل  مطالعه را بنیاد است. جامعه موردپردازی دادهنوع نظریه

روش . هنفر از اعضای هیأت علمي دانشگاه رازی انجام شد 12 مصاحبه با عمیق گردآوری و ساختاریافته و ه نیمهمصاحب با استفاده از هاداده ي است.گلوله برف

است. پایایي پژوهش  مدیریت و کارآفریني استفاده شده های خبرگان و متخصصانمنظور تأیید روایي، از دیدگاه. بهاست همحتوا بود لیها، تحلداده لیتحلوهیتجز

عامل،  17)دروني و بیروني( و عنوان پتانسیلعامل به 7های پژوهش، د. براساس یافتهآی به دست مي 92/0و  نیز با استفاده از فرمول پایایي هولستي محاسبه

. در پایان الگوی پیشنهادی اند هعنوان عوامل بازدارنده )دروني و بیروني( فراروی دانشگاه رازی در راستای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، استخراج شد به

 .گردد مي رین برای دانشگاه رازی، احصاء و ارائهدانشگاه کارآف

 ها، عوامل بازدارندهدانشگاه کارآفرین، آموزش عالي، پتانسیل: ها كليدواژه

 شود: برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي`

Rezaee, B., & Pazhouhan, A. (2019). Analyse the Potential and Inhibitors to Razi University to Become an 

Entrepreneur University. Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 15-31. {In Persian}. 

DOI: 10.22034/jstp.2019.11.1.2044 

 

 1مقدمه -1

 بندی، دسته2014سال  کشورها در جهاني پذیریرقابت نمایه

 را 2و فقیر از نظر نوآوری 1نوآوری نظر از کشورهای غني

و درحال افتهی توسعه کشورهای بین سنتي تمایز جایگزین

 نیز هادانشگاه تیمأمور اساس، نیا بر[. 1] توسعه نموده است

و در  يجهان هایيدگرگون در بستر زمان، همگام با تحوالت و
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 Rezaee61@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *
1. Innovation rich 

2. Innovation poor  

جوامع، دچار  یياقتضا ازهاییبه ن یيراستای هدف پاسخگو

، 3نانهیکارآفر ابر انگارهسوی مشارکت در  و به شده تحول

 نخستین برای کارآفرین دانشگاه واژه[. 2]تحال حرکت اسدر

4کالرک حدود بیست سال پیش توسط بار
عدم  به پاسخ در و 

 به تا مطرح و کنوني، جهان رشد به رو هایچالش و قطعیت

 جدید، [. در هزاره3است] کرده پیدا فراواني تغییرات امروز

و  باشند کارآفرین که هایي هستند دانشگاه پویا، هایدانشگاه

                                                 
3. Entrepreneurial Paradigm   
4. Clark 
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 [.4] ادغام نمایندهای تخصصي و مدیریتي را بتوانند ارزش

در  کالرک .دارد يمختلف ریتعاب اتیدر ادب نیدانشگاه کارآفر

 ؛2های نوآوردانشگاه 1999در سال  1واتو ون 1998سال 

و  4های بازاردانشگاه 1997در سال  3و اسالتر يلزل

دانشگاه  1998در سال  6و روپکه 5دانشگاهيداری  هیسرما

ند و اهمدنظر قرار داد نیکارآفر سازمان را به عنوان نیکارآفر

-: دانشگاه بهاندکردهبندی نظرهای خود را در سه بخش دسته

 رد؛یرا به کار گ نانهیکارآفر يتیریمد هویعنوان سازمان، ش

 نانهیو از الگوی کارآفر نمایندعمل  نانهیکارآفر اعضای آن

 7[. از نظر گیب5کنند] روییخود پ طیبرای تعامل با مح

[. 6است] نیدانشگاه کارآفرکارآفریني، بخشي از اساس نهادی 

 9ياز دانشگاه شرکت الگویي ،2000در سال  8تزیآرنوو همچنین

ارزشمند  سودآور هایتیکه در آن فعال دهديم شنهادیرا پ

 يارزش سازی،تجاری جیبدون نتا قیاست و آموزش و تحق

 یاقتصاد یهايبه سبب خروج نیدانشگاه کارآفر[. 5]ندارند

 یها، شرکت11ازیامت ی، قراردادها10اختراع حق ریآن نظ

 یانتقال علم و فناور یهاسازوکار زیو ن یيزا، اشتغال12يشیزا

در اقتصاد  زین يخاص تیاهم یدارا معه،و جا به صنعت

تبدیل دانشگاه  در خصوص پیامدهای عدم[. 7است] انیبندانش

ها توان اظهار نمود که اگر دانشگاهبه دانشگاه کارآفرین مي

ای و نیز ملي و منطقه بدیل به عامل نوآوری نشوند، توسعهت

رو، طي ده سال المللي مختل خواهد شد. از اینرقابت بین

ها در کشمکش با موضوعات متفاوتي از قبیل گذشته، دانشگاه

سازی آموزش عالي، افزایش جمعیت دانشجو، الملليبین

اند. امروزه های مالي و اقتصادی بودهها و بحرانمحدودیت

ها این است که چگونه با محیط پویا و له اصلي دانشگاهمسئ

اس، در چند دهه [. بر این اس8]یابند وفق  ،تغییر درحال وستهپی

و متداول در  يشگیهم يموضوع ،نیدانشگاه کارآفرگذشته 

 يآموزش عال هایاستگذارییو س نوآوری تیریمد قاتیتحق

 نیبرای دانشگاه کارآفر يگوناگون هایالگوتاکنون [ و 9]بوده

                                                 
1. Van Vught 
2. Innovative Universities 
3. Leslie & Slaughter   
4. Market Universities 
5. Academic capitalism 
6. Ropke 
7. Gibb 
8. Arnowitz 
9. Corporate University  
10. Patent  
11. Licenses  
12. Spin-off  

وجود، [. با این14-9و  4، 2] است شده طراحي و ارائه

دوم دانشگاهي،  در نسلها ، اغلب دانشگاهایراندر متأسفانه 

 يچندان تیفعالمحور قرار داشته و های پژوهش یعني دانشگاه

افراد  تیها، تربهای پژوهشافتهیسازی راستای تجاری در

 هایتیندارند. فعال نیبه دانشگاه کارآفر  لیتبد و نیکارآفر

های پارک جادیاغلب در حد ا ،نیز هاسازی دانشگاهتجاری

به بازار  يچندان يکه خروج محدود شدهفناوری  و علم

[. لذا با توجه به تغییر رویکرد 16]ددهيوکار ارائه نمکسب

 مفهوم به ها از شکل سنتي به کارآفرین و با آغاز توجهدانشگاه

طرح توسعه  از طریق ابالغ کشور هایدانشگاه در کارآفریني

وزارت علوم،  سوی از (کاراد)ها کارآفریني در دانشگاه

 از ها و مؤسسات آموزش عاليدانشگاه به حقیقات و فناوریت

ها حکایت از این ، متأسفانه نتایج پژوهش1379سال  اواخر

های کشور، دارد که وضعیت کارآفریني دانشگاهي در دانشگاه

 ينیبه لحاظ رسالت کارآفر رانیا[ و 20-17نامناسب بوده]

رو، با  از این [.21]قرار ندارد يمطلوب گاهیدر جا ،هادانشگاه

شده و پیامدهای مثبتي که دانشگاه  توجه به مطالب ارائه

تواند برای توسعه اقتصادی و اجتماعي منطقه به کارآفرین مي

ارمغان آورد، ضرورت مطالعات بیشتر در زمینه شناسایي موانع 

ها، دو چندان و عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن دانشگاه

 ردمو ما هایر دانشگاهد نتاکنوه چ آن نماید. بر این اساس، مي

و  هشيوپژ مسائل به وده وب زشموآله ، مسئاست بوده توجه

در این زمینه اقبالي  هم اگرو   هنشد کافي توجه تحقیقاتي

ائل و مشکالت ویي به مسگوجود داشته، در راستای پاسخ

است. دانشگاه رازی نیز از این امر  صنعت و جامعه نبوده

ها توقف کرده و نسل اول دانشگاهمستثني نیست و در 

همچنین ورود نامتناسبي )به لحاظ تقاضامحور بودن 

در این  رواست. از این ها داشتهتحقیقات( به نسل دوم دانشگاه

پژوهش، محقق به دنبال پاسخگویي به این سؤال است که 

در  یدانشگاه راز یها و عوامل بازدارنده فرارولیپتانس

 چه عواملي هستند؟ نیدانشگاه کارآفر شدن به لیتبد یراستا

 

 پژوهش مبانی نظري -2
های اقتصادی و تشدید رقابت در دنیای با افزایش فعالیت

وری، شدن مسائلي مانند بهره مطرح امروز در سطح جوامع و

 معتقدند ، برخيبنیاندانشسوی اقتصاد  کیفیت و حرکت به



 1398، بهار 1سال یازدهم، شماره فناوری،  و فصلنامه سیاست علم ؛ایوب پژوهان، بیژن رضایی
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که به  استهایي بازارهای جهاني فردا از آن شرکت

. بدیهي است نظام دهندکارآفرینانه بها مي پذیری ریسك

هرچه  راستایيمنظور همبه ها نیزآموزش عالي و دانشگاه

به تغییر  ،الملليای و بیناقتصاد بومي، منطقه هبیشتر با توسع

به سوی  است،دانش  نقش سنتي خود که صرفاً تولید

ها، انش و خلق ایدههای کارآفرین که افزون بر تولید ددانشگاه

[. امروزه 22]کنند، حرکت کنند را به عمل هم تبدیل مي هاآن

 را سهم خاص خود دیچگونه با هادانشگاه کهگرایش به این

به  يسنت يو پژوهش يمنطقه در کنار اهداف آموزشتوسعه  در

 لیحال، به دل نیبا ا ، در حال افزایش است.حداکثر برسانند

 یایمزا ایجاد ندیفرا هادانشگاه الزم است ،1نهادی يناهمگون

خود  سوم تیمأمور هایيخروج قیاز طر را که ایمنطقه

به طور  [.23کنند، درک نمایند]کسب ميشدن(  نی)کارآفر

کارآفریني خالصه، دانشگاه کارآفرین دانشگاهي است که 

و باعث  نمودهعلمي در آن نیرویي برای رشد اقتصادی ایجاد 

مفهوم دانشگاه [. 24]شود ميارهای جهاني باز رقابت در

ها به شرکت كیانتقال دانش آکادم جیمنظور تروبه ،نیکارآفر

دانشگاه  موج اول. است یو اقتصاد يو توسعه اجتماع

متحده مانند  االتیا شرویپ یهادر دانشگاه کارآفرین که

 یگذاراستیس فیتعر شامل رخ داد، «استنفورد»و  «تي آی ام»

 جادیا ،فناوریانتقال  ي وثبت اختراعات دانشگاه

 دیجد یهاشرکت جادیصنعت و ا با يدانشگاه یها یهمکار

دانشگاه کارآفرین، با هدف تبدیل  است. موج دوم

های برجسته به مؤسسات کارآفریني و حمایت از  دانشگاه

 یاقتصادهاداد. در رخ  يغرب یدر اروپاکارآفرینان دانشگاهي، 

دهند، يم لیرا تشککارآفرین  دانشگاه که موج سوم 2نوظهور

کشورهای  ياسیس یهادر برنامه يدانشگاه ينیکارآفر جیترو

مراحل اولیه  در حال حاضر اگر چه .قرار دارد مذکور

هنوز  با این حال آغاز شده است، کارآفریني دانشگاهي

 تیتقو یساختارها برا ایها استیکه کدام س ستیمشخص ن

 تیو در نها 3اندازی مراکز رشد، راهكیانش آکادمانتقال د

از  . یکي[25]مؤثر است یو اقتصاد يتوسعه اجتماع

دارد،  دجوو فرینرآکا هنشگادا بحثدر  که مهمي یهارمحو

 فرینانهرآکا ماتاقدا منجاو ا نشد فرینرآکا چگونگي بحث

                                                 
1.. institutional heterogeneity  
2. newly emerging economies 
3. Incubator 

[. در این خصوص، کالرک با بررسي 26ست]ا هنشگادا توسط

ني مازسا اتتغییر یهابرجسته اروپایي، مسیرپنج دانشگاه 

 هسته دیجارا در ا فرینرآکا هنشگادا هـب نشد تبدیلبرای 

 فرهنگ دیجاا ری،اختاـس یهازمر شگستر ی،قو مدیریتي

 یقو نشگاهيادپایۀ  دیجااه، نشگاداساختار  کلدر  فرینانهرآکا

[. شایان ذکر است، 4داند]در منابع مالي مي عتنو دیجاو ا

تواند برای رغم پیامدهای مثبتي که دانشگاه کارآفرین مي علي

توسعه اقتصادی و اجتماعي منطقه به ارمغان آورد، انتقاداتي 

عنوان نیز بر رویکرد دانشگاه کارآفرین وارد آمده است. به

خود  یهاوعدهبه  نیدانشگاه کارآفر رویکرد"مثال اظهار شده 

 ۀو روزمر يحل مشکالت واقع یجابهنپوشیده و عمل  هجام

بودجه  نیمأدانشگاه و ت یسازیجامعه، به تجارت و تجار

 ،دانشگاهي واقع تیوضع[. 27]"شده استدانشگاه مشغول 

 منافع آنکه دانش  ياز دانشگاه 4اسالتر و رودز فیطبق تعر

شود که  يم لیتبد يدانشگاه، به کنديم نیمأت عموم مردم را

 ،گری. به عبارت دردیگيبه خود م آکادمیكداری سرمایهنقش 

کند تا به سمت يم يرا طراح يمدت کوتاه یهادانشگاه برنامه

که نیا یجا دانش خود را به يعنی ؛حرکت کند یسازیتجار

گروه خاص و با  یبرا ،ردیخدمت گ منافع عموم به یبرا

و  کنداستفاده  ،است شتریب یورآخاص که همان سود يهدف

 نیاشود. يسپرده م يفراموش دست آموزش به يارجخ یایمزا

عنوان فقط به آندانشگاه و در نظرگرفتن  ریتحق يعنینگرش 

خود فاصله  یکه از هدف واالي تخصص کار یروین هدهند ارائه

دانش  شتر،یب یسودآور یبرا دیدانشگاه نبا . پسگرفته است

خاص قرار  يگروه اریمدت در اخت کوتاه یها خود را با برنامه

 [.28]و از منافع عموم جامعه غافل شود داده
 

 پژوهش پيشينه -3

دانشگاه  ه در راستایتکامل دانشگا»در پژوهشي که با عنوان 

دانشگاه در کشور تونس انجام شد،  120بر روی « کارآفرین

نتایج نشان داد برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، باید 

رو،  نیاز اتحوالت داخلي در درون دانشگاه صورت گیرد. 

دانشگاه  هبر توسع يمثبت ریتأث ،و نوع دانشگاه یترینقش مد

در مسیر تبدیل  ددارميفکور نیز اذعان  [.29دارد] نیکارآفر

ها خود  ها به دانشگاه کارآفرین، الزم است که دانشگاهدانشگاه

                                                 
4. Slaughter & Rhoades 
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را در ابعاد ساختاری، مدیریتي و فرهنگي، متحول ساخته و 

نیاز، زمینه را برای ایفای های موردبا گسترش زیرساخت

پژوهش والشوک [. نتایج 30کارکردهای جدیدتر فراهم سازند]

 یهادانشگاه تیموفق ياصل یهاسنجهنشان داد که  1رویپاو ش

 يشیزا یهاپروانه و شرکت صدور نرخ ،اتاختراع ن،یکارآفر

 یيچرا همکارانو  2ياوشهمچنین  .[31است] يدانشگاه

 زایشيهای شرکت جادیها در ادانشگاه يبرخ شتریب تیموفق

-دانشگاه نیتراز مهم يکی" اندنموده و اذعان داشته لیرا تحل

 جادیبوده و در ا مقدم يدانشگاه ينیکارآفرزمینه که در  یيها

 یسازیتجار ،یو در نوآور شرویتنگاتنگ با صنعت پ ارتباط

ی زایشي پیشگام است، دانشگاه هاشرکت جادیو ا قاتیتحق

، آموزش و پرورشاست. عوامل متعددی از جمله: « تي آی ام»

دانشگاه، دولت و  يارتباط یهاشبکهی، کاربرد قاتیتحق

 انتقال و یبرداربهره ازیدفاتر صدور مجوز و امت ،صنعت

، انیبندانش یهاشرکت ي،نیکارآفر یهاو برنامه یفناور

ي، باعث موفقیت مال نیتأم ی وفناور یساز یتجار، فرهنگ

 جینتا ،راستاهمین  در [.32]"شده است دانشگاه مذکور

 یکه الگو داشت حکایت از این و همکاران یپژوهش بهزاد

 یافزارو نرم یافزارشامل دو بُعد سخت نیدانشگاه کارآفر

 ياز ساختار سازمان ندعبارت یافزار بُعد سخت یهااست. مؤلفه

 هایقرارداد ،يجذب منابع مال ،يعلم یهاافتهیمنعطف، انتشار 

 جادیو ا يشیزا یکارهاوکسب جادیثبت اختراع، ا ،يپژوهش

 یافزاربُعد نرم یهامؤلفه نیهمچن. یپارک علم و فناور

 يآموختگان، فرهنگ سازماندانش تیفیاز ک اند عبارت

 تیریمد تیحما د،یاسات نانهیکارآفر کردیرو نانه،یکارآفر

 جی[. نتا5]انیدانشجو یهايژگیدروس و و یارشد، محتوا

-ها و شاخصيژگیو و همکاران يارکالئیمیپژوهش صمد

 یهاشامل مؤلفهمازندران در دانشگاه  نیدانشگاه کارآفر یها

و اداره  تیو راهبرد دانشگاه، حاکم تیانداز، مأمورچشم

 ،یارشته او فر یارشتهچند يو طرح سازمان اختاردانشگاه، س

 یازهاین تیرینفوذ و استفاده از منابع گوناگون، مد یيتوانا

ل آموختگان، انتقا جامعه، دانش یهاو توجه به ارزش نفعانیذ

وابسته به  یهاشرکت يمال تیو حما نیدانش، مرکز رشد، تأم

-يالملل نیب ،ياحتمال یرو شیپ یخطرها نهیدانشگاه در زم

                                                 
1. Walshok & Shapiro 
2. O’Shea  

-هیو آموزش سرما نانهیآموزش کارآفر تیو در نها یساز

و  ی[. نوروز33قرار دارند] يدر سطح نامناسب ،یگذار

منظور تحقق گرفتند که به جهیخود نت پژوهشدر  همکاران

ساختاری گسترده در  راتییتغ ستیبايم ن،یدانشگاه کارآفر

-و حرفه بیدر ابعاد استقالل، ترک ژهیوبه ينظام آموزش عال

ساختاری دانشگاه  طیمح چرا که رد؛یصورت گ یيگراای

[. 34باشد] یيافزاو هم تیمشوّق فضای خالق دیبا ،نیکارآفر

 رامونیخود پ يدر بررس و همکاران یرزامحمدیم نیهمچن

 جهینت نی، به ا«ها شدن دانشگاه نیبر کارآفر رعوامل مؤث»

ارشد  رانینقش مد ،يعامل درون نیترکه مهم دندیرس

نشان داد  و همکاران يهای پژوهش قهرمان[. یافته35است]

بین رهبری تحولي و ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین و 

 نیهمچنهای آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. شاخص

کنندگي بیشتری بیني از قدرت پیش« بخش انگیزش الهام»بُعد 

کارآفرین برخوردار بوده  دانشگاهدر ارتقای دانشگاه به 

نشان داد که  مزده و همکاران یپژوهش مهدو جینتا [.36است]

 ،يتیریو مد یتجار یده عامل ارتباط با صنعت و نهادها

با  يعلم أتیه یاعضا یيآشنا زات،یامکانات و تجه

دروس  یمحتواي، نیکارآفري آموزش یهادوره ،ينیکارآفر

مرتبط با  یهاهیها، نشر آن هئارا يو روش و چگونگ يدانشگاه

 تیفعال ،ينیرکارآف يجیو ترو يعلم یهاشیهما ،ينیکارآفر

برنامه و  و فوق يصنف یها تیآموختگان، فعالجامعه دانش

 نیدانشگاه کارآفر ياصل یهادانشگاه، شاخص یراهبردها

 زین و همکاران جیکردنائپژوهش  جینتا نی[. همچن20]هستند

های دانشگاه مدرس، ویژگي تینشان داد که دانشگاه ترب

انداز مشترک، کارآفرین از جمله تعامل مستمر با محیط، چشم

اما از ساختار  نگر و منابع انساني را داردراهبرد آینده

 .[19کارآفرینانه و استقالل مالي برخوردار نیست]
 

 روش پژوهش -4

پژوهش از نوع کیفي، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ  این

 بنیاد است. جامعهپردازی دادهاکتشافي از نوع نظریه روش

 ندعلمي دانشگاه رازی تشکیل داداعضای هیأت مطالعه رامورد

 شامل افرادی بود که نخست در زمینهبه ترتیب اولویت،  که

 گذاری در حوزه کارآفریني، سابقهآموزش، مشاوره و سیاست

اجرایي داشتند؛ دوم، دارای تألیفات علمي در قالب کتاب، 



 1398، بهار 1سال یازدهم، شماره فناوری،  و فصلنامه سیاست علم ؛ایوب پژوهان، بیژن رضایی
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های علمي مرتبط  مقاله، طرح پژوهشي، ترجمه و سایر فعالیت

 درخصوص دانشگاه کارآفرین بودند؛ و سوم، در حوزه

نفر از  12مصاحبه با بنابراین، کارآفریني سابقه تدریس داشتند. 

در این پژوهش برای انتخاب  .ی انجام شددانشگاه راز دیاسات

گیری هدفمند و از نوع گلوله برفي نمونه، از روش نمونه

یافته و ساختار استفاده شد. در این تحقیق، از مصاحبه نیمه

. ها استفاده شدآوری داده عترین ابزار جمبه عنوان اصلي عمیق

 9از مصاحبه ها، بر اساس شاخص کفایت نظری داده بنابراین،

 نانیاطم یکرد و برا دایپ تکراری جنبه هاداده 12تا مصاحبه 

افزوده  يقبل هایبه داده یدیجد هایداده که نیخاطر از ا

در  جه،یمصاحبه انجام شد. درنت دیاز اسات گرینفر د 4نشود، با 

ذکر  انیشا .دیحاصل گرد اشباع نظریشاخص  9مصاحبه 

های به منظور سنجش روایي، بعد از استخراج سؤال است

ها در اختیار سه نفر از خبرگان و اساتید مصاحبه، این سؤال

گروه مدیریت و کارآفریني دانشگاه قرار گرفت تا اصالحات 

ه با ها صورت گیرد. همچنین در هنگام مصاحبالزم روی آن

د تا برداشت خود را از سؤال ش ها خواستهاز آن ،افراد

 شده بیان نموده و در صورت وجود هرگونه سؤال، آن مطرح

جواب وی مطابق با اهداف و خصیصه مورد را بیان کنند تا 

منظور نیل به بنیاد، بهپردازی داده گیری باشد. در نظریهاندازه

شده  کیفي گردآوریهای هدف اصلي پژوهش و بر اساس داده

در این شوند. بنابراین ها تحلیل ميها، این داده از مصاحبه

را  شیشد بعد از نوشتن مطالب، محقق درک خو يمرحله سع

در خصوص  .بفهمد را هاآن بین ارتباط و داده نشان هااز آن

ها، است که هر قسمت داده چنینتحلیل، روش تحلیل 

طور موازی تحلیل قسمت، بهبالفاصله بعد از گردآوری آن 

های اولیه، د. سپس محقق رهنمودهایي را از تحلیل دادهشومي

کند. این  های بعدی دریافت ميبرای دسترسي به داده

نیافته، خألهای  های توسعهتوانند از مقولهرهنمودها مي

اطالعاتي و یا افرادی که نسبت به پدیده بصیرت کافي دارند، 

سب این رهنمودها، پژوهشگر برای حاصل شود. پس از ک

شود. این های دیگر وارد محیط پژوهش مي گردآوری داده

رود که ها تا زماني پیش ميفرآیند در گردآوری و تحلیل داده

پردازی  [. در نظریه38پژوهشگر به اشباع طبقات دست یابد]

ها از سه نوع کدگذاری وتحلیل دادهبنیاد برای تجزیهداده

اری شود که عبارت است از کدگذاری باز، کدگذ استفاده مي

گذاری باز، فرآیندی تحلیلي محوری و کدگذاری انتخابي. کد

ها و ابعاد شده و ویژگي ت که از طریق آن مفاهیم، شناسایياس

شوند. در ضمن در کدگذاری باز، ها کشف ميها در دادهآن

دست شوند و برای بههای مجزا خُرد ميها به بخشداده

شوند و  ها، با دقت بررسي ميها و تفاوتوردن مشابهتآ

ند، مطرح ا ها حاکي از آنها که دادههایي درباره پدیده پرسش

وتحلیل است که شوند. کدگذاریِ باز بخشي از تجزیه مي

بندی  پردازی( و مقولهگذاری )مفهومصورت مشخص به نام به

[. در 38] پردازدها ميها از راه بررسي دقیق دادهپدیده

کدگذاری محوری، طبقات )مقوالت( تشکیل شده توسعه 

و ارتباط هایي خواهد شد یابند و هر طبقه شامل زیرطبقه مي

. الزمه مرحله کدگذاری شود ها نیز مشخص ميهر یك از آن

هاست. در این مرحله، محوری مقایسه مداوم و پیوسته داده

و کند مقایسه ميشده را با یکدیگر  های کدگذاریق دادهمحق

آورد و مي در ،هایي که با هم تناسب دارندخوشه صورتبه

[. کدگذاری 39] دهدکدهای مشابه را در یك طبقه قرار مي

-کردن طبقات به تخابي عبارت است از تلفیق و توأمان

گیری اولیه چارچوب تحقیق. در این آمده برای شکل وجود

اره با هم بودند، دوب هایي که قبالً کدگذاری شدهمرحله جمله

سپس  ها قابل درک شود.بین آن ترکیب مي شوند تا رابطه

پوشاني بایستي همگردد که نمودار مربوط به آن، ترسیم مي

 [.40]گیردبمباحث را در بر
 

 هاي پژوهش یافته-5

  مرور را میداني هایبرای انجام کدگذاری باز، محقق یادداشت

 و مشابه اجزای ها،آن اصلي جمالت استخراج از پس و

 در مجموع که کرد ثبت کدهایي صورت به را مباحث معنادار

محوری، یك کد  نکته رسید و برای هر مفهوم )کد( 191به 

انگیز با عالمت کدهای داللت . شایان ذکر استانتخاب شد

دستبهانگیز کد داللت 30نحوی که ( مشخص شده، به *)

محوری، محقق کدها و در مرحله کدگذاری  (.1آمد )جدول 

کد( که در کدگذاری باز ایجاد  191را ) ای های اوّلیهدسته

 طبقه ایجاد شد. خرده 96و  موارد مشابه ادغامبود، با  کرده

 و طبقاتيکرد  ها را مشخصطبقه ارتباط بین خرده همچنین،

 (.2)جدول  دبا مفاهیم جدید تشکیل دا طبقه( 24گسترده )
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هاي حاصل از پژوهش)كدگذاري باز(سازي داده( مفهوم1جدول   

 مصاحبه/کد مفاهیم ردیف

 P01، کد 1م  گردشگری و دامپروریهای کشاورزی، های مختلف و فراوان در حوزهبرخورداری استان از پتانسیل 1

 P02، کد 1م  خاص و ویژه بودن موقعیت جغرافیایی دانشگاه 2

 P03، کد 3م  هاهای پایه و نسبتاً مناسب در برخی گروهوجود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، زیرساخت 3

 P04، کد 2م  علمیگری اعضای هیأت ن ی، احساس مسئولیت و رویکرد علمیمند ، عالقههمیتا 4

 P05 ، کد2م  های آموزشیهای دانشگاهی در بعضی گروهسازی پژوهش تجاریظرفیت بسیار باال برای  5

 P06 ، کد2م  *های مختلف در استان های کارآفرینانه فراوان در حوزهوجود فرصت 6

 P07  کد، 2م  برخورداری از پتانسیل فراوان اعضای هیأت علمی به لحاظ کمی و کیفی 7

 P08 ، کد 3م  های مختلف در دانشگاههای آموزشی و تحقیقاتی توانمند از تخصصوجود تیم 8

 P09 ، کد 3م  های داخلی و خارجی از نظر تعداد مقاالت و تعداد استنادها به مقاالتبرتری عددی در مؤسسه 9

 P10 ، کد3م  *راه اقتصادی بودن استان کرمانشاه در غرب کشورشاه 10

 P11 ، کد 3م  بودن استان و همسایگی با کشور عراق و جذب دانشجویان عراقی مرزی 11

 P12 ، کد 3م  قابلیت صادرات و برقراری ارتباطات به علت تشابهات مذهبی و داشتن منافع مشترک با عراق 12

 P13 ، کد 3م  توانایی پذیرش و آموزش دانشجویان فراوان بومی 13

 P14 ، کد 3م  المللیاز فرودگاه بینبرخورداری  14

 P15 ، کد 3م  انتخاب استان کرمانشاه به عنوان پایلوت استان مجازی 15

 P16  ، کد4م  ای های منطقه و مادر بودن دانشگاه برای دستگاهمرجعیت  16

 P17 ، کد 4م  ای و مقاطع تحصیلی در منطقه غرب کشور رجعیت دانشگاه از لحاظ تنوع رشتهم 17

 P18 ، کد 4م  قدمت و سابقۀ  طوالنی دانشگاه در منطقه غرب کشور 18

 P19 ، کد 4م  های علوم پایهسرآمد بودن در کشور در برخی رشته 19

 P20 ، کد 4م  های علمیالمللی در بعضی از گروههای برتر ملی و بینکسب رتبه 20

 P21 ، کد 4م  ملی دانشگاه رازی از سوی وزارت عتف رتبه احراز 21

 P22 ، کد 4م  *سوابق تجاری، بازرگانی و تاریخی استان 22

 P23 ، کد 4م  صد کارخانه تولیدی و صنعتی در استان برای برقراری ارتباط با صنعتوجود حدود یک 23

 P24 ، کد 5م  *وجود عزم و اراده جدی مسئوالن دانشگاه در جهت توسعه کمی و کیفی دانشگاه 24

 P25 ، کد 5م  فراوانی ثبت اختراعات دانشگاهی در دانشگاه 25

 P26 ، کد 5م  حمایت از ابداعات و اختراعات دانشجویی 26

 P27 ، کد 5م  کشور 5های منطقۀ دانشگاه مرکزیت و دبیرخانه 27

 P28 ، کد 5م  بودن جمعیت استان جوان 28

 P29 ، کد 5م  متنوعهای  های متعدد و دارای قابلیتوجود دانشکده 29

 P30 ، کد 3م  ها و مراکز رشد زایی برخورداری از هسته 30

 P31 ، کد 3م  های تحقیقاتی کالن و ملیهای تحقیقاتی توانمند در انجام پروژهمشارکت برخی اساتید و تیم 31

 P32 ، کد 2م  *های باکیفیتها و کارگاهتوانمندی در برگزاری سمینارها، کنگره 32

 P33 ، کد 1م  خور دانشگاه رازیانجام کارهای تحقیقاتی بزرگ و در 33

 P34 ، کد 2م  رشد مناسب پژوهش و مقاالت و برتری نسبی دانشگاه در منطقه 34

 P35 ، کد 6م  دسترسی به اطالعات و وجود انتشارات در دانشگاه 35

 P36 ، کد 6م  کشاورزی کتاری در دانشکدهبرخورداری از زمین سیصد ه 36

 P37 ، کد 6م  *ای و کاربردیهای بین رشتهحرکت به سمت ایجاد رشته 37

 P38 ، کد 6م  توجه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تعداد قابل 38

 P39 ، کد 6م  المللی در دانشگاههای ملی و بین د تعدادی از اساتید شاخص با رتبهوجو 39

 P40 ، کد 6م  های ثبت اختراعرشد تعداد گواهی 40
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 P41 ، کد 4م  هاها به گواهی های دانشگاهی و تبدیل آنپیگیری نوآوری 41

 P42 ، کد 4م  بودن از ظرفیت الزم برای ارتقاء ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه برخوردار 42

 P43 ، کد 2م  های برتر جهان اسالمزمره دانشگاهها در قرار گرفتن نام دانشگاه رازی در برخی رشته 43

 P44 ، کد 2م  های آموزشیتوانایی تولید و وجود محصوالت دانشگاهی در بعضی گروه 44

 P45 ، کد 2م  مند و ماهر در زمینۀ پژوهشوجود نیروی انسانی عالقه 45

 P46 ، کد 7م  های اعضای هیأت علمیها و گرایشتعدد رشته 46

 P47 ، کد 7م  جوان بودن دانشگاه از نظر اعضای هیأت علمی جدید 47

 P48 ، کد 7م  های اجرایی و بخش خصوصی به دانشگاه برای کارآفرینیاعتماد دستگاه عدم 48

 P49 ، کد 7م  های اجرایی و خصوصی با دانشگاهعدم تعامل و فقدان ارتباط درونی کارا از سوی دستگاه 49

 P50 ، کد 3م  *در استانرکود صنعتی  50

 P51 ، کد 3م  *های گذشتههای کنترل جمعیتی در دههکاهش دانشجو در مقطع کارشناسی به علت سیاست 51

 P52 ، کد 8م  *گرفتن کارآفرینی با اشتغال در بین مسئولین عریف مشخص از کارآفرینی و اشتباهنداشتن ت 52

 P53 ، کد 8م  *رویکردهای کارآفرینانه استقبال و باور مدیران دانشگاه از عدم 53

 P54 ، کد 8م  کردن دانشجویانوخطا ارائۀ امکانات برای آزمون اعتقاد مسئولین به ایجاد فرصت و عدم 54

 P55 ، کد 8م  هاتوانایی انطباق اعضای هیأت علمی دانشگاه با نسل سوم و چهارم دانشگاه عدم 55

 P56 ، کد 6م  هاکافی و افراد کارآفرین برای جهش از نسل دوم به نسل سوم دانشگاه اری از بنیهبرخورد عدم 56

 P57 ، کد 6م  ساالری ها براساس شایستهها و مدیر گروهانتخاب معاونت های دانشگاه، رؤسای دانشکده عدم 57

 P58 ، کد 6م  انسانیساالری برای استخدام نیروی های مبتنی بر لیاقت و شایستهنداشتن شاخصدرنظر 58

 P59 ، کد 6م  *ها در مردم استانتالش برای رسیدن به خواسته و سعی غلبه فرهنگ عدم 59

 P60 ، کد 7م  *کارآفرینی رد و باور اعضای هیأت علمی دربارهفقدان رویک 60

 P61 ، کد 7م  فقدان مهارت و تجربۀ کارآفرینانۀ اعضای هیأت علمی 61

 P62 ، کد 8م  محوربیگانگی اعضای هیأت علمی با تحقیقات کاربردی و تقاضافعالیت و  عدم 62

 P63 ، کد 8م  وکارهای موفق همراه با دانشجویانبازدید اساتید از مراکز کارآفرینی و کسب عدم 63

 P64 ، کد 8م  *وکارهای زایشیاندازی کسب دم تمایل اعضای هیأت علمی به راهع 64

 P65 ، کد 2م  وکارهای زایشیاندازی کسب دانشجویان به راهمایل ت عدم 65

 P66 ، کد 3م  های فراوان و مختلف در استانسازی از پتانسیل درآمدزایی و پول عدم 66

 P67 ، کد 3م  مند، توانمند و کارآفرینحمایت و ناامیدکردن اعضای هیأت علمی عالقه عدم 67

 P68 ، کد 5م  های دانشگاه توسط مسئولین دانشگاهبرنامهظارت مناسب و مستمر روی ن عدم 68

 P69 ، کد 5م  الشرایط در دانشگاهجامع جذب افراد هوشمند، توانمند، نخبه و عدم 69

 P70 ، کد 5م  شدن عمدی اساتید مجرب، توانمند و کارآفرین در دانشگاه با مهاجرت و بازنشستهایجاد خالء  70

 P71 ، کد 7م  *برای انجام کارآفرینی دانشگاهیبوروکراسی اداری  71

 P72 ، کد 7م  پاگیر و ای قانونی و قوانین و مقررات دستهمحدودیت 72

 P73 ، کد 7م  ارتباط محدود دانشگاه با صنعت و جامعه 73

 P74 ، کد 6م  ای و بدون استمرار با صنعت و جامعه برقراری ارتباطات لحظه 74

 P75 ، کد 6م  آموزش عالیساختار سنتی  75

 P76 ، کد 6م  *وکار در استانبودن فضای کسب مرده 76

 P77 ، کد 5م  مناسب نبودن خروجی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 77

 P78 ، کد 5م  های با گرید باالتمایل دانشجویان برای درس خواندن در دانشگاه 78

 P79 ، کد 5م  *بگیری ثابت و کارمندی توسط دانشجویان  انتخاب نوع تحصیل حقوق 79

 P80 ، کد 5م  *نبودن کارآفرینی از سوی دانشجویان آفرین ارزش 80

 P81 ، کد 5م  برخورداری مدیران  استان از تحصیالت عالیه عدم 81

 P82 ، کد 5م  دانشگاهیمدت در راستای کارآفرینی شده، کارشناسانه و بلند های مطالعه گذاریفقدان سیاست 82
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 P83 ، کد 4م  ضعف در روش کار مسئولین دانشگاه برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه 83

 P84 ، کد 4م  عملیاتی کردن کارآفرینی ومت منفی مسئولین دانشگاه در جنبهمقا 84

 P85 ، کد 4م  وکاراندازی کسب التحصیالن در راهکارآمد نبودن فارغ 85

 P86 ، کد 4م  وکارآموختگان در عرصه صنعت، خدمات و کسبدرصد پایین قابلیت جذب دانش 86

 P87 ، کد 3م  *آموختگانهای کارآفرینانۀ دانشپایین بودن سطح فعالیت 87

 P88 ، کد 3م  های نظری دانش آموختگانضعف مهارت 88

 P89 ، کد 3م  حمایت مسئولین استان از دانشگاه عدم 89

 P90 ، کد 1م  هاحمایت عملیاتی وزارت علوم از دانشگاه در جهش از نسل دوم به نسل سوم دانشگاه عدم 90

 P91 ، کد 1م  باالدستی وزارت علوم اختیارات دانشگاه و تبعیت از حوزهبودن  استقالل، ناکافی عدم 91

 P92 ، کد 2م  نداشتن کارآفرینی در مقام عمل در بین مسئولین دانشگاه اولویت 92

 P93 ، کد 5م  های مسئولین دانشگاه ارآفرینی نبودن تصمیمراستای کدر 93

 P94 ، کد 7م  های ارتقاء نامهنبودن آئین گرایی و در راستای کارآفرینینامناسب بودن، کمی 94

 P95 ، کد 7م  آی و پژوهشی برای ارتقاء اس اولویت داشتن کمیت مقاالت آی 95

 P96 ، کد 4م  علوم پایه در ساختار وزارت علومحاکمیت  96

 P97 ، کد 8م  اتصال و وابستگی دانشگاه به ساختار دولت و وزرات علوم 97

 P98 ، کد 6م  موقع بودجه به دانشگاهبودجه انقباضی دولت و عدم تخصیص کامل و به 98

 P99 ، کد 3م  *نشگاه توسط مسئولیندعوت از کارآفرینان موفق خارج از دانشگاه برای حضور در دا عدم 99

 P100، کد 3م  کشاورزی های دانشکدهنگاه اقتصادی و پولی مسئولین دانشگاه نسبت به زمین 100

 P101، کد 5م  علمی توانمند از سوی مسئولین دانشگاههای مادی و معنوی اعضای هیأتتقویت انگیزه عدم 101

 P102، کد 5م  دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی حمایت عملیاتی وزارت عتف از عدم 102

 P103، کد 5م  های دروس بر کارآفرینیهای آموزشی و مبتنی نبودن محتوا و سرفصلساختار ضعیف دوره 103

 P104، کد 5م  های آموزشی برای حل مسائل جامعهمحتوا و سرفصل های آموزشی، تعریف دوره عدم 104

 P105، کد 3م  های دانشگاهیبازنگری کافی و الزم برای کاربردی کردن دروس و رشته عدم 105

 P106، کد 6م  *مدیران و مسئولین دانشگاه های کارآفرینانهفقدان استراتژی 106

 P107، کد 8م  *گذاری تشویقی مناسب برای ایجاد انگیزه برای کارآفرینی اساتید و دانشجویانسیاست عدم 107

 P108، کد 2م  فراهم نبودن امکانات تولیدی برای اساتید کارآفرین دانشگاه 108

 P109، کد 4م  های دانشجویانها و پژوهشنامه همراستا و موازی بودن پایان 109

 P110، کد 1م  های دانشجویاننامه عدم تعریف هدف برای پایان 110

 P111، کد 2م  دانشجویان تحصیالت تکمیلیخروجی نامناسب و غیرکارآمد تحقیقات  111

 P112، کد 2م  اجبار دانشجویان به پشت میزنشینی و دستوردادن و آموزش مباحث نظری و غیرکاربردی 112

 P113، کد 2م  های حل مسأله و تفکر خالقانه و کارآفرینانه به دانشجویانالقاء تکنیک عدم 113

 P114، کد 1م  در ایجاد انگیزش در دانشجویان توانایی اعضای هیأت علمی عدم 114

 P115، کد 6م  آموزشی صرف از تجهیزات آزمایشگاهی و نه استفاده تحقیقاتی و فناورانه استفاده 115

 P116، کد 6م  های دانشجویان بر نیازهای جامعهها و پژوهشنامه پایاناتکای بودن و عدم  کاربردیغیر 116

 P117، کد 6م  *های مصوب دانشجویانها و پژوهشنامهکارآفرینانه نداشتن پایانرویکرد  117

 P118، کد 9م  نبودن دروس ماهیت مشارکتی و تیمی 118

 P119، کد 9م  های تحصیلی در دانشگاهارائه واحدهای درسی کارآفرینی در تمام رشته عدم 119

 P120، کد 9م  پذیری از فرهنگ غالب دانشگاه و جامعهعلت تأثیر فقدان رویکرد کارآفرینانه دانشجویان  به 120

 P121، کد 8م  *نبود نیت و هوشیاری کارآفرینانه در بین دانشجویان 121

 P122، کد 8م  ناکارآمدی و هدایت نامناسب اعضای هیأت علمی و دانشجویان توسط دانشگاه 122

 P123، کد 10م  های کارآفرینانهعلمی و دانشجویان برای انجام فعالیتعدم تقاضای دانشگاه از اعضای هیأت  123

 P124، کد 10م  *های مختلفافزایی در بین اعضای هیأت علمی برخوردار از تخصص و هم هم افزاییعدم ایجاد  124
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 P125، کد 10م  *هانبودن وضعیت دانشگاه برای تبدیل شدن به نسل سوم دانشگاه مطلوب 125

 P126، کد 12م  پایین آوردن سطح دانشگاه با جذب اعضای هیأت علمی فاقد صالحیت علمی و عمومی 126

 P127، کد 12م  ترین حد ممکنهای جذب اعضای هیأت علمی به پایین نامه نزول آیین 127

 P128، کد 12م  توجه به مسائل غیردانشگاهی و آکادمیک در جذب اعضای هیأت علمی 128

 P129، کد 4م  کالس رفتن و آمدناعضای هیأت علمی به روزمرگی در گریبانگیر شدن  129

 P130، کد 4م  دادن به آموزش و یا پژوهش از حد اعضای هیأت علمی بر اصالت تأکید بیش 130

 P131، کد 6م  های آموزشی و عدم تمایل به کار و کارآفرینی به همراه دانشجوترجیح اساتید به حضور در کالس 131

 P132، کد 12م  های آموزشیهای آموزشی و محدودیت اساتید با سرفصلمقید بودن اساتید به رعایت سرفصل 132

 P133، کد 12م  غلبه تفکر آموزش محوری صرف در دانشگاه 133

 P134، کد 12م  عدم پایداری در آموزش 134

 P135، کد 12م  های قدیمی و سنتی آموزش استفاده از شیوه 135

 P136، کد 4م  نبودن نوع تربیت اساتید برای آموزش در دانشگاه کارآفرین کارآفرینانه 136

 P137، کد 6م  ایجاد موانع کارآفرینی دانشگاهی از سوی برخی مسئولین دانشگاه 137

 P138، کد 8م  توانایی اعضای هیأت علمی در آموزش کارآفرینی عدم 138

 P139، کد 9م  اعضای هیأت علمی در دانش کارآفرینیضعف  139

 P140، کد 9م  قابلیت ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت و جامعه عدم 140

 P141، کد 11م  های کارآفرینانهمنجر نشدن ارتباط با صنعت به کارآفرینی و تثبیت فعالیت 141

 P142، کد 11م  گویی به مسائل ایشانو عوام مردم و پاسخهای مختلف جامعه عدم ارتباط بهینه دانشگاه با بخش 142

 P143، کد 11م  مرتبط نبودن امتیازات ارتقاء اعضای هیأت علمی با کارآفرینی 143

 P144، کد 11م  های نامناسببه دنبال ارتقاء بودن اعضای هیأت علمی با استفاده از رویه 144

 P145، کد 12م  کردنی و بدون کاربرد عملیاتی فظمطالب نظری، حهدایت نامناسب دانشجویان به سمت  145

 P146، کد 4م  به کارگیری افرادی که باور کارآفرینانه ندارند 146

 P147، کد 7م  عدم دقت در جذب اعضای هیأت علمی توانمند 147

 P148، کد 8م  وکار در بین دانشجویاننداشتن سابقۀ راه اندازی کسب 148

 P149، کد 5م  آموختگانوکار دانشهای کسببودن سطح عمومی مهارت پایین 149

 P150، کد 5م  فقدان حمایت کافی و عملیاتی از خالقیت و نوآوری 150

 P151، کد 4م  های نوآورانهپذیرش ایده ضعف فرهنگی در زمینه 151

 P152، کد 1م  کارآفرینانه در دانشگاههای های محرک فعالیتفقدان و مناسب نبودن پاداش 152

 P153، کد 9م  *ننگ دانستن کار و کارآفرینی از سوی هنجارهای اجتماع 153

 P154، کد 10م  نشینی و کار اداریباور به اینکه کار یعنی پشت میز 154

 P155، کد 2م  نگهداری مناسب تجهیزات آزمایشگاهی شدن و عدم مستهلک 155

 P156، کد 10م  نکردن تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی روز به 156

 P157، کد 6م  هانامهسازی پایاناستفاده ماندن تجهیزات دانشگاه در راستای تجاریبال 157

 P158، کد 4م  های تجهیزات در دانشگاهبکارگیری از قابلیت عدم 158

 P159، کد 3م  از دانشجویانآمدن سطح توقع و انتظارات اعضای هیأت علمی  پایین 159

 P160، کد 11م  *شدن در کار ضعف در فرهنگ درگیر 160

 P161، کد 11م  های درون دانشگاهوکارهای زایشی برخاسته از نوآوریدرصد بسیار پایین کسب 161

 P162، کد 4م  نبودن پارک علم و فناوری در دل دانشگاه 162

 P163، کد 7م  آموختگان با نیازهای بازار کار دانشهای انطباق توانایی عدم 163

 P164، کد 1م  به جامعه افراد  نبودن دانشگاه و تربیت نسل بدون آموزش و توانمند و عرضه این مولّداشتغال 164

 P165، کد 3م  نبودن فرهنگ کارآفرینی در جامعه بودن و غالب پایین 165

 P166، کد 12م  عمومی دانشگاه به علت کاهش دانشجوکاهش سرانه اعتبارات دولتی و  166
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 P167، کد 11م  توانایی در پرداخت حقوق و مزایای اعضای دانشگاه از سوی دولت مشکل تأمین مالی و عدم 167

 P168، کد 11م  *ها و مؤسسات آموزش عالی در آیندهسرایت مشکالت تأمین مالی در وزارت علوم به دانشگاه 168

 P169، کد 11م  شدن کارآفریننبودن ساختار دانشگاه برای  پذیرا 169

 P170، کد 7م  کارآفرین های تناسب ساختار سازمانی دانشگاه برای ورود به دانشگاه عدم 170

 P171، کد 6م  مند به کارهای عملی فعالیت دانشجویان مستعد و عالقه فراهم نکردن بستر مناسب برای 171

 P172، کد 10م  های دورترو منعطف برای پیشرفت در سطح ملی و افق برخورداری از ساختار مناسبعدم  172

 P173، کد 4م  پایین بودن درصد عقد قراردادهای پژوهشی عمومی 173

 P174، کد 7م  های دانشگاهی)مانند کشاورزی(نگاه و باور غلط جامعه به برخی از رشته 174

 P175، کد 2م  *غالب جامعه بر کارمندی و حقوق بگیری ثابتابتناء فرهنگ  175

 P176، کد 1م  ناکارآمدی پارک علم و فناوری 176

 P177، کد 11م  عدم فعالیت مناسب پارک علم و فناوری 177

 P178، کد 5م  فقدان نگاه مثبت به آموزش عالی در جامعه 178

 P179، کد 6م  اختصاصیزایی توانایی دانشگاه در درآمد عدم 179

 P180، کد 6م  توانایی دانشگاه در درآمدزایی از تحقیقات دانشگاهی عدم 180

 P181، کد 6م  توانایی دانشگاه در جذب منابع دولتی عدم 181

 P182، کد 8م  های دانشجویینامههای مالی برای حمایت از پایانناتوانی در جذب کمک 182

 P183، کد 1م  های مالی نهادهای مستقلجذب کمک توانایی در عدم 183

 P184، کد 1م  های بزرگتوانایی در جذب منابع مالی از شرکت عدم 184

 P185، کد 1م  های ساختاریسینوسی بودن اهداف دانشگاه و نداشتن حالت منظم و هدفمند به علت ضعف 185

 P186، کد 11م  وکارهاکسببودن درصد عقد قراردادهای پژوهشی با  پایین 186

 P187، کد 11م  عدم تنوع و گستردگی قراردادهای پژوهشی 187

 P188، کد 10م  ظرفیت پایین جذب منابع مالی از منابع خارجی 188

 P189، کد 7م  محدود بودن تعداد حامیان مالی دانشگاه 189

 P190، کد 7م  معنادار نبودن درصد قراردادهای پژوهشی با دولت 190

 P191، کد 12م  *هاندادن کل اعتبارات دانشگاه برای هزینه کفاف 191

 

 )كدگذاري محوري( طبقات حاصل از مفاهيم و طبقات گسترده ( خرده2جدول 

 ها(طبقات گسترده)مقوله خرده طبقات

 جغرافیایی مناسب استانموقعیت 

 های مناسب استانزیرساخت های استانها و قابلیتپتانسیل

 پایلوت استان مجازی

 موقعیت جغرافیایی مناسب دانشگاه

 های دانشگاهها و قابلیتپتانسیل

 مرجعیت و مادر بودن دانشگاه

 ها و مقاطع تحصیلیها، گرایشتنوع رشته

 قدمت دانشگاه

 های مناسب دانشگاهزیرساخت

 توسعه کمی دانشگاه
 دانشگاه توسعه کمی و کیفی

 ای و کاربردیرشتههای بینتأسیس رشته

 های علمیدر برخی گروه المللیاساتید شاخص ملی و بین

 های انسانی متخصص و توانمندوجود سرمایه
 های تحقیقاتی توانمندتیم

 وجود اساتید جوان

 هاتحصیالت تکمیلی در اکثر رشتهوجود دانشجویان 
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 سازیپتانسیل تجاری

 فراوانی ثبت اختراعات دانشگاه سازی و تولیدظرفیت تجاری

 تولید محصوالت دانشگاهی

 هاهای برتر جهان اسالم در برخی رشتهاز دانشگاه

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های برتر رنک)طبقه( دوماز دانشگاه های علمیسرآمدی و شاخص بودن در برخی گروه

 رشد کمی و کیفی مقاالت و تحقیقات

 ظرفیت آموزش دانشجویان بومی
 ظرفیت باالی آموزش

 های آموزشیتوانایی در برگزاری دوره

 عدم حمایت مسئولین استان

 مشکالت ساختاری و فرهنگی استان

 های اجرایی با دانشگاهعدم تعامل دستگاه

 تولیدی و صنعتیفقدان رونق 

 فقدان رویکرد کار و کارآفرینی در جامعه

 اولویت داشتن پشت میزنشینی و کارمندی

 های دانشگاهیاهمیت ندادن جامعه به بعضی رشته

 وابستگی و محدودیت دانشگاه توسط اسناد باالدستی

 مشکالت ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 علوم، تحقیقات و فناوریعدم حمایت مناسب وزارت 

 یو فناور قاتیعلوم، تحقساختار سنتی و قوانین دست و پا گیر وزارت 

 های ارتقاءنامهعدم بازنگری عملیاتی در آیین

 های ارتقاءنامهدر راستای کارآفرینی نبودن آیین

 شعارزدگی و فقدان رویکرد و تفکر کارآفرینانه مسئولین

 دانشگاه از کارآفرینیعدم حمایت مسئولین 
 های کارآفرینانهگذاریفقدان سیاست

 عدم ترویج کارآفرینی توسط مسئولین

 کمبود امکانات تولیدی برای اساتید و دانشجویان کارآفرین

 ناتوانی دانشگاه در ورود به نسل سوم دانشگاه

 هابه نسل دوم دانشگاه توقف در نسل اول و ورود نامناسب

 اساتیدروزمرگی 

 انگیزۀ پایین برای ورود به عرصۀ کارآفرینی

 اصالت دادن به آموزش و یا پژوهش

 های سنتی و عدم پایداری در آموزشاستفاده از روش

 تجربگی اساتید در کارآفرینیبی

 فقدان فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

 های حل مسأله و تفکر خالقانهعدم آموزش روش

 رویکرد و تفکر کارآفرینانۀ اساتیدمعنادار نبودن 

 بیگانگی اساتید با تحقیقات کاربردی و تقاضا محور

 کارآفرینانه نبودن امتیازات ارتقاء اساتید

 اجبار دانشجویان به محفوظات نظری

 عدم ترویج فرهنگ خالقیت و نوآوری

 های نوآورانهعدم پذیرش ایده

 های مشوق کارآفرینیفقدان پاداش

 ارتباطات لحظه ای و محدود با صنعت
 عدم تعامل مستمر با محیط

 های مختلف جامعهفقدان ارتباط با بخش

 های آموزشی بر کارآفرینیعدم ابتناء سرفصل

 مسأله محور نبودن محتوای دروس های آموزشیضعف محتوا و سرفصل

 های آموزشیغیرکاربردی بودن سرفصل
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 کارآفرینانه دانشجویانضعف تفکر و هوشیاری 

 اعتقاد نداشتن دانشجویان به کارآفرینی
 نداشتن قصد و نیت کارآفرینانه

 تمایل دانشجویان به استخدام دولتی

 تجربه نداشتن در فعالیت کارآفرینانه

 های دانشگاهعدم توجه به صالحیت در انتخاب معاونت

 ساالریفقدان شایسته

 هادر انتخاب رؤسای دانشکده عدم توجه به شایسته گزینی

 هاگزینی در انتخاب مدیر گروهعدم توجه به شایسته

 دانشگاه در نظر نداشتن صالحیت علمی و عمومی در جذب اعضاء

 تأثیر عوامل غیردانشگاهی در جذب اعضای دانشگاه

 توانمند و کارآفرین بازنشستگی عمدی و مهاجرت اساتید

 تجهیزات دانشگاهعدم به روزرسانی 

 وری امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیعدم بهره
 استهالک و عدم نگهداری امکانات

 عدم استفاده از تجهیزات در راستای تجاری سازی

 استفادۀ آموزشی صرف از تجهیزات آزمایشگاهی

 هانامهرویکرد کارآفرینانه نداشتن پایان

 هانامهغیرکاربردی بودن پایان

 نامه ها بر نیازهای جامعهعدم ابتناء پایان

 هاکاری پایان نامهکاری و دوبارهموازی

 هاهدف بودن پایان نامهبی

 هاخروجی نامناسب و غیرکارآمد پایان نامه

 وکاراندازی کسبآموختگان در راهناتوانی دانش

 آموختگانیفیت پایین دانشک

 های کارآفرینانهعدم توانایی در فعالیت

 آموختگانضعف دانش نظری دانش

 آموختگان با نیازهای بازار کارهای دانشعدم هماهنگی توانایی

 نسل بدون مهارت به جامعه عرضه

 درآمدزا نبودن تحقیقات دانشگاه

 ناتوانی در جذب منابع مالی

 

 نداشتن درآمد اختصاصی

 هاشرکتناتوانی در جذب منابع مالی نهادها و 

 ناتوانی در جذب منابع مالی از منابع خارجی

 اندک بودن حامیان مالی

 کمبود اعتبارات و ناتوانی در جذب منابع مالی دولتی

 دانشگاه ناکارآمدی و کارآفرینانه نبودن ساختار سازمانی

 های کارآفرینانهعدم بسترسازی برای فعالیت مشکالت ساختاری دانشگاه

 سازمانی غیرمنعطفساختار 

 پایین بودن درصد انعقاد قراردادهای پژوهشی
 معنادار نبودن درصد قراردادهای پژوهشی

 عدم تنوع قراردادهای پژوهشی

 وکارهای زایشیتعداد کم کسب
 وکارهای زایشیعدم توانایی در راه اندازی کسب

 پایین بودن استارتاپ های دانشگاهی

 فناوریناکارآمدی پارک علم و 
 وری پارک علم و فناوریعدم بهره

 سطح تعامل پایین پارک علم و فناوری با دانشگاه
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هایي که قبالً کدگذاری جمله کدگذاری انتخابي، هدر مرحل 

ای که قادر است مقوله بودند دوباره با هم ترکیب شدند تا شده

شناسایي  ،به یکدیگر ارتباط دهدسایر طبقات یا مفاهیم را 

در این  تدریج شکل گیرد.چارچوب مفهومي تحقیق به شود و

 ها قابلیتعنوان  مقوله تحت 7که  شدقوله احصاء م 24مرحله 

عنوان عوامل بازدارنده شناسایي  مقوله تحت 17و 

 (3)جدولشد.

تحلیل، و های حاصل از تجزیهبا توجه به درک محقق ، یافته

هدف اصلي قرار گرفت و با پیوند دادن کدها  حول محور

ها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری(، مقوله

 (1)شکلد.ش)کدگذاری انتخابي(، مدل نهایي پژوهش تدوین 

 

ها در كدگذاري انتخابینمود مقوله (3جدول   

ن
دانشگاه کارآفری

 

 

 

 

 هاتقابلی

 استان یهاتیها و قابللیپتانس بیرونی

 

 

 درونی

 های دانشگاهها و قابلیتپتانسیل

 توسعه کمی و کیفی دانشگاه

 های انسانی متخصص و توانمندوجود سرمایه

 سازی و تولیدظرفیت تجاری

 های علمیبودن در برخی گروه سرآمدی و شاخص

 ظرفیت باالی آموزش

 

 

 

 

 

 عوامل بازدارنده

 

 

 بیرونی

 مشکالت ساختاری و فرهنگی استان

 مشکالت ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 تعامل مستمر با محیط عدم

 های آموزشیضعف محتوا و سرفصل

 وری پارک علم و فناوریعدم بهره

 

 

 

 

 

 

 درونی

 مسئولین دانشگاه از کارآفرینیعدم حمایت 

 هاتوقف در نسل اول و ورود نامناسب به نسل دوم دانشگاه

 فقدان فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

 اعتقاد نداشتن دانشجویان به کارآفرینی

 ساالری فقدان شایسته

 وری امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهیعدم بهره

 هانامهغیرکاربردی بودن پایان

 آموختگانکیفیت پایین دانش

 ناتوانی در جذب منابع مالی

 مشکالت ساختاری دانشگاه

 نبودن درصد قراردادهای پژوهشی معنادار

 کارهای زایشیواندازی کسب توانایی در راه عدم
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 مدل پژوهش  (1 شكل

 

 بحث  -6
را توانند زمینه هایي که ميشد، پتانسیل چه گفته با توجه به آن

شدن دانشگاه رازی تسهیل نمایند، شامل  برای کارآفرین

 استان یهاتیقابل های دروني و بیروني است.پتانسیل

های ها و قابلیتکرمانشاه به عنوان عامل بیروني، و پتانسیل

دانشگاه رازی، توسعه کمي و کیفي دانشگاه رازی، وجود 

سازی های انساني متخصص و توانمند، ظرفیت تجاریسرمایه

های علمي و بودن در برخي گروه و تولید، سرآمدی و شاخص

های دروني دانشگاه ظرفیت باالی آموزش، به عنوان پتانسیل

املي است که زمینه رازی است که در حقیقت دربرگیرنده عو

شدن دانشگاه رازی به دانشگاه کارآفرین فراهم  را برای تبدیل

 پژوهش هایافتهیدر خصوص وجوه اشتراک مي نمایند. 

 دیصورت گرفته با های پژوهش گریبخش، با د نیحاضر در ا

های پژوهش هایافتهیبا  ،پژوهش جیعنوان نمود که نتا

، [33]همکاراني و ارکالئیم یصمد، [5]و همکاران یبهزاد

ل و یاراس ایگارسو  [30]، فکور[20]و همکاران مزدهیمهدو

 دهد از سوی دیگر، نتایج نشان مي همسو است. [37]همکاران

تواند در راستای تبدیل دانشگاه ای که ميعوامل بازدارنده

رازی به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین مانع ایجاد نماید، 

مشکالت  شامل عوامل بازدارنده دروني و بیروني است.

 یساختار مشکالت، استان کرمانشاه يو فرهنگ یساختار

، طیتعامل مستمر با مح عدمی، و فناور قاتیتحق وزارت علوم،

پارک  وریبهره عدمي و آموزش هایمحتوا و سرفصل ضعف

 ی به عنوان موانع و عوامل بازدارنده بیروني، و علم و فناور

در نسل  توقفي، نیدانشگاه از کارآفر نیمسئول تیحما عدم

فرهنگ  فقدانها، اول و ورود نامناسب به نسل دوم دانشگاه

ي، نیبه کارآفر انینداشتن دانشجو اعتقاد، نانهیکارآفر يسازمان

 زاتیامکانات و تجه وریبهرهعدمی، ساالرستهیشا فقدان

 قابلیت های استان -

 قابلیت های دانشگاه -

 ظرفیت باالی آموزش -

 سرآمدی و شاخص بودن در برخی  گروه های علمی -

 ظرفیت تجاری سازی و تولید -

 وجود سرمایه های انسانی متخصص و توانمند -

 توسعه کمی و کیفی دانشگاه -

 مشکالت ساختاری دانشگاه -

 ناتوانی در جلب منابع مالی -

 کیفیت پایین  دانش آموختگان -

 فانتزی و غیرکاربردی بودن پایان نامه ها -

عدم بهره وری امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و   -
 کارگاهی

 فقدان شایسته ساالری -

 اعتقادنداشتن دانشجویان به کارآفرینی -

 ضعف محتوا و سرفصل های آموزشی -

 عدم تعامل مستمر با محیط -

 فقدان فرهنگ سازمانی کارآفرینانه -

 توقف در نسل اول و ورود نامناسب به نسل دوم دانشگاه ها-

 عدم حمایت مسئولین دانشگاه از کارآفرینی -

 مشکالت ساختاری وزارت عتف -

 مشکالت ساختاری و فرهنگی استان -

 عدم بهره وری پارک علم و فناوری -

 ناتوانی در راه اندازی کسب و کارهای زایشی -

 معنادارنبودن درصد قراردادهای پژوهشی -

ها
ت 

بلی
 قا

ده
ل بازدارن

عوام
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ها، نامهانیبودن پا یرکاربردیغي، و کارگاه يشگاهیآزما

ي، در جذب منابع مال يناتوانآموختگان، دانش نییپا تیفیک

 ینبودن درصد قراردادها معنادار، دانشگاه یساختار مشکالت

ي، شیزا کارهایوکسب یانداز در راه یيتوانا عدمي و پژوهش

عنوان موانع و عوامل بازدارنده دروني دانشگاه است که به

درزمینه تبدیل شدن دانشگاه به دانشگاه کارآفرین ایجاد مانع 

کنند. برخي از وجوه این یافته با نتایج پژوهش نوروزی و مي

و  یعابد ،[19]همکاران ، کردنائیج و[34]همکاران

 [32]و همکاران ياوش و [31]رویپاوالشوک و ش، [3]همکاران

 همسو است.

 

 گيري نتيجه -7
های استان کرمانشاه و دانشگاه رازی و با توجه به پتانسیل .1

های پژوهش، جهت رفع موانع بازدارنده براساس یافته

دانشگاه  فراروی دانشگاه رازی در راستای تبدیل شدن به

 گردد: کارآفرین، پیشنهادهای اجرایي زیر ارائه مي

، مشکالت ساختاری وزارت علوم، مقالهکه در این   از آنجا .2

تحقیقات و فناوری به عنوان یك عامل بازدارنده احصاء 

 ریپاگودست نیو قوان يساختار سنتشود پیشنهاد ميلذا شد، 

در راستای قرار گرفته و نظر مورد تجدید وزارت علوم،

 ها تغییر رویکرد دهد. شدن دانشگاه کارآفرین

در  متخصص و توانمند يانسان هایهیوجود سرمابا توجه به  .3

گرایي در ساالری و تخصصدانشگاه رازی، نظام شایسته

دانشگاه حاکم و بر اساس تخصص، تجربه و توانمندی از 

 نیروی انساني دانشگاه استفاده شود.

محتوا و که در  دهنده آن است نشان لهمقایافته دیگر این  .4

های مختلف ضعف وجود دارد؛ ي رشتهآموزش هایسرفصل

های آموزشي و  شود در سرفصلبر این اساس پیشنهاد مي

محتوای دروس مختلف دانشگاهي تجدیدنظر نموده و در 

 راستای کاربردی بودن، تدوین شوند. 

دانشگاه از  و مدیران نیمسئول شودهمچنین پیشنهاد مي .5

های کارآفرینانه در دانشگاه، ي دانشگاهي و فعالیتنیکارآفر

حمایت جدی نموده و مسیر را برای تحقق این مهم، هموار 

 نمایند. 

های دانشگاه غیرکاربردی و پژوهش اهنامهانیپاجاکه  از آن .6

بوده و مبتني بر پاسخگویي مناسب به نیازهای جامعه و 

های ها و طرحنامهشود پایانمي صنعت نیست، لذا پیشنهاد

پژوهشي که صرفاً در راستای پاسخگویي به مسائل جامعه و 

های صنعت هستند، مصوب گردد و از تصویب طرح

 نظر نمایند.  پژوهشي غیرکاربردی اساتید و دانشجویان صرف

و در راستای کارآفرینانه  یمشکالت ساختاربا توجه به  .7

شود ساختار  ه، پیشنهاد مينبودن ساختار سازماني دانشگا

سازماني ارگانیك، منعطف، پویا و کارآفرینانه در دانشگاه 

 استقرار یابد. 

با توجه به برخورداری دانشگاه از امکانات و تجهیزات   .8

جای صرفاً استفاده شود بهمناسب آزمایشگاهي، پیشنهاد مي

سازی آموزشي، از امکانات مذکور در راستای تجاری

 انشگاهي استفاده شود.های دپژوهش

-واندازی و فعالیت کسبشود دانشگاه مسیر راه پیشنهاد مي .9

بنیان و زایشي را هموار نموده و از کارهای دانش

 وکارهای مذکور حمایت نماید.  کسب

از آنجا که یکي از اهداف اصلي دانشگاه نسل سوم، ارتباط 

مناسب و سازنده با جامعه و صنعت است، و از این نظر اکثر 

ها ارتباط اثربخشي با جامعه و صنعت ندارند، بنابراین  دانشگاه

جهت شناسایي و احصاء مسائل و ارائه پاسخ مناسب به مسائل 

شود دانشگاه  مي مختلف صنعت و جامعه، پیشنهاد هایبخش

 ارتباط کارا و اثربخش با صنعت و جامعه برقرار نماید. 
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