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های دولتی  علمی دانشگاه اعضای هيئت ی کارآفرينانه های شناسايی شايستگی پژوهش از انجام اين هدف
 نيمه ی مصاحبه طريق از و کيفی از روش تحقيق استفاده با هدف اين به بیدستيا راستای در .است ايران

 ی شيوه طريق از علمی کارآفرين در دانشگاه شهيد بهشتی که اعضای هيئت از نفر 97 با ساختاريافته
به  ها داده تحليل از پس .شد شناسايیها  آن ی کارآفرينانه های شايستگی شدند، انتخاب هدفمند گيری نمونه

با کمک روش گروه  که آمد دست به کارآفرينانه شايستگی خرده 61 در مجموع ،وش تحليل مضمونر
شايستگی فرصت، شايستگی  شامل ها اين شايستگی .گرفتند اصلی جای ی کانونی در نه شايستگی کارآفرينانه

ی و کارآفرين، علم تعهد، شايستگی ارتباطات، شايستگی مديريت، شايستگی مصالحه و پيشبرد دو نقش هيئت
. تخصصی بودند ، شايستگی کسب و کار، شايستگی راهبردی، و شايستگی فنیيادگيریشايستگی رشد و 

های  سياست تدوين در دانشگاهی، کارآفرينی یدر حوزه دانش افزايش بر عالوه تواند می مطالعه اين نتايج
 کمک کند.  گذارانآموزشی و حمايتی در اين زمينه به سياست
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 مقدمه

محور، نوآوری و کارآفرينی  های توليد دانش زياد به روش ی اقتصاد مبتنی بر دانش با عالقه

ای به سوی مشارکت در پارادايم طور فزايندهها را بهنقش و مأموريت دانشگاه مبتنی بر دانش،

رود که عالوه ها انتظار می(. از دانشگاه9019، 9داده است )مارس و متکالفکارآفرينانه تغيير 

ی اقتصادی و اجتماعی بر تحقق دو رسالت اصلی خود، آموزش و پژوهش، در فراگرد توسعه

 جوامع خود از طريق کارآفرينی دانشگاهی مشارکت داشته باشند.

های کارآفرينی دانشگاهی و ايجاد  اليتتواند به انجام فع هايی که می در اين ميان يکی از راه

ی مناسب در راستای تحقق دانشگاه کارآفرين کمک کند، حمايت از کارآفرينی  زمينه

اعضای (. 9012، 2علمی توانمند در اين زمينه است )شاتوکدانشگاهيان از جمله اعضای هيئت

گاهی قرار دارند های کارآفرينی دانش در قلب انتقال دانش دانشگاه و فعاليتعلمی هيئت

 مبتکرانه جديدی یها دهياغلب به اها  آن یدانشگاه قاتيتحق(. 2331و همکاران،  0)اليزايت

همراه  به را افتهي و بهبود ديجد یندهايمحصوالت و فرا ديلشود که ممکن است تویمنجر م

ری های جديدی را با هدف تجا اساتيدی که شرکت(. 2331، 4داشته باشد )اسالوتچ و گوکتپ

عنوان کارآفرينانی توصيف  توانند به اند، می کردن دانش خلق شده در دانشگاه تأسيس کرده

 اند.  شوند که ارزش اقتصادی و يا اجتماعی ايجاد کرده

علمی دانشگاه، ها قرار دارد اين است که اعضای هيئتمشکل اصلی که در مقابل دانشگاه

ی تأسـيس و مديريت نحـوه یزم در زمينههای الکار و مهارت عموماً فاقد دانش کسب و

حال تالش بسيار کمی صرف ايجاد يک محيط با اين کارهای کارآفرينانه هستند.کسب و

های کارآفرينانه همچون آموزش کارآفرينی، سمينارهای کارآفرينی و اجتماعی محرک فعاليت

ی درسی اصلی در يک ماده عنوانشود؛ همچنين کارآفرينی به گاه میغيره در ميان اساتيد دانش

از دانشجويانی  دستههای تحصيلی آنخصوص آموزشموزش تحصيلی دانشجويان دکتری، بهآ

 و همکاران،  5کالريسی)باشد عنوان استاد دانشگاه فعاليت کنند، مطرح نمیکه قصد دارند به
 

                                                      
1-  Mars & Metcalfe 

2-  Shattock 

3-  Leisyte 

4-  Slavtchev & Goektepe 

5-  Clarysse 
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2399.)  

های اره فعاليتبرای موفقيت در کارآفرين شدن يک دانشگاه بايد توانايی شروع و اد

غييرات عهده گرفتن نقش کارآفرينانه، نيازمند ت در ميان اعضای آن ايجاد کرد. به کارآفرينانه را

 عنوان انتقالبهها  آن هایها و توانايیمهارت ويژهعلمی بهعميق در آموزش اعضای هيئت

 علمیی هيئتاعضااينکه تا چه حد (. 9016دهندگان علم و دانش است )فرهنگی و صفرزاده، 

به ها  آن های کارآفرينانه آماده هستند، تصميمبرای فعاليتها  آن های تحقيقاتیو محيط

 (.2393، 9دهد )گوکتپ و ماهاگونکارتأثير قرار میهای کارآفرينانه را تحت فعاليت

ای وجود دارند که ممکن های ويژهدهد مجموعـه شايستگیبررسی مبانی نظری نشان می

علمی دانشگاه باشد. بنابراين ی کارآفرينی اعضای هيئتمـانعی بـرای توسعهها  آن است فقدان

ها دانشگاهعلمی اعضای هيئتهای کارآفرينانه  ای بـرای شناسايی شايستگی ضـرورت فزاينـده

لذا  برند.هايی بهره میهـا از چه شايستگی که آنان در هنگام بروز چالش دريابيموجود دارد تا 

 ها بود.علمی دانشگاهاعضای هيئت ی های کارآفرينانهشايستگی شناسايیپژوهش ن ـيا هدف

علمی، تسهيل و تسريع در اعضای هيئتها  آن و تقويتتوسعه ها به اين شايستگی شناسايی

کند و گامی ی امروز کمک میی کارآفرينی دانشگاهی و پاسخگويی به نيازهای جامعهتوسعه

 باشد.نظر می نظام دانشگاهی در جهت مورددر جهت فرايند تحولی 

 

 مبانی نظری
 های کارآفرينانه ی ويژگی های مطالعه رويکرد شايستگی به يکی از پرطرفدارترين راه

گرايش  (.2332و همکاران،  4؛ مان9115، 0؛ برد9114، 2عنوان مثال بائوم )به تبديل شده است

ها و تولد، دن ارتباطی فرضی بين شايستگیبه مبحث شايستگی در کارآفرينی ناشی از قائل ش

در واقع کارآفرينی (. 9114 ،؛ بائوم9115آميز است )برد،  کارهای مخاطره ابقاء و رشد کسب و

 ها تلقی نمود و کارآفرينان همواره با اين  ای از شايستگی توان متکی به مجموعه را می

 های  سيدن به موفقيت در تالشها را برای ر ای از شايستگی اند که مجموعه چالش مواجه
 

                                                      
1-  Göktepe & Mahagaonkar 

2-  Baum 

3-  Bird 

4-  Man 
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 (.2392، 9کار گيرند )کوچادای شان به کارآفرينی

های  های وابسته به فعاليت ای از شايستگی به عنوان دسته ويژه 2های کارآفرينانه شايستگی

های کارآفرينانه الزم هستند؛  اند که برای انجام اثربخش فعاليت موفق شناخته شده ی کارآفرينانه

کار جديد، مستقل و  آميز يک کسب و دی و حياتی در ايجاد و رشد موفقيتو نقش کلي

عنوان  های کارآفرينانه، آن را به ماهيت شايستگی(. 2393، 0مور و رولی سازمانی دارند )ميچل

ها، رفتار، و دانش  شخصيت، مهارت .يک مفهوم مهم برای بهبود کارآفرينی نمايان ساخته است

عنوان يک تيم در داخل يک صورت جمعی و بهيک فرد و چه بهعنوان کارآفرين، چه به

دهند کار، يک عنصر حياتی را در رابطه با موفقيت کارآفرينی تشکيل می سازمان يا کسب و

  (.2331، 4)منزيز

؛ مان و 2339، 6؛ بائوم، الک و اسميت2337، 5عنوان مثال احمدها )بهجريان عمومی پژوهش

کارها  های کارآفرينانه برای موفقيت کسب واند که شايستگی ات کرده( نيز اثب2332همکاران، 

که از منظر نخست  در حالی اهميت از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است.اين  حياتی هستند.

شوند، عنوان فاکتورهای ضروری برای يک شروع موفق در کارآفرينی تلقی میها بهشايستگی

(. 9115کنند )برد، کار تلقی مینيازهای تداوم موفقيت کسب وشها را پيديگران اين شايستگی

ی های انجام شده در حوزهترين پژوهش عنوان يکی از مهمبه( 9117و ديگران ) 7پژوهش منسفيلد

گشايی در های راهی مرتبط، بينشهای کارآفرينانهگيرد که شناسايی شايستگیکارآفرينی نتيجه می

کار و  های کسب و تواند شکل هايی میآورد و چنين شايستگیما فراهم می ی کارآفرينی برایحوزه

 . بينی کنند های مختلف پيشرا در درون و بين فرهنگها  آن موفقيت

 

 های کارآفرینانه ابعاد شایستگی

 معين  یبرای عملکرد برتر در يک حوزه هاو مهارت معينی از دانش، نگرش یمجموعه
 

                                                      
1-  Kochadai 

2-  Entrepreneurial Competencies 

3-  Mitchelmore & Rowley 

4-  Menzies 

5-  Ahmad 

6-  Baum, Locke, & Smith 

7-  Mansfield 
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که شايستگی چيزی معتقد هستند ران گپژوهشاست. با وجود اين نياز  دهمچون کارآفرينی مور

 در حقيقت .شودمیهای صرف يا شخصيت صرف تلقی بيش از دانش صرف، مهارت

ثر در يک سازمان، شغل يا ؤنياز برای عملکرد مهای مختلف موردلفهؤشايستگی تلفيقی از م

صورت  هکديگر نيستند، بلکه بايستی بهای اصلی مستقل از يلفهؤاين م است.موقعيت کاری 

  (.2331، و همکاران 9)لنز يکپارچه ديده شوند

های  شايستگیاز ابعاد  یهای مختلف بندی شناسايی دسته هب پژوهشگران غالباً در اين رابطه

های  ( شايستگی2332) و همکاران و مان (9117) 2استوارت و ليندسی .اند اقدام نموده انهکارآفرين

( 2332)بِرد  .های شخصی تقسيم کردندهای فردی، دانش و ويژگی را به مهارت انهنکارآفري

ها و  ( انگيزه9ند از هست های کارآفرينانه عبارتی اصلی شايستگیسه اليهاست عتقد م

افزون بر . هـا، و رفتارهـا ( دانـش، مهـارت0، و نقش اجتماعی و خودپنداره( 2 ،ها ويژگی

 انههای کارآفرين ( يک منشاء دوگانه برای شايستگی2335) 0، مان و الوهياد شد های بندی دسته

 ی زمينه تری در پيش ی عميق هايی است که ريشه دسته از شايستگی اند که شامل آن پيشنهاد کرده

دسته  فرد )خصوصيات، شخصيت، نگرش، نقش اجتماعی و خودپنداره( دارند، و همچنين آن

ها،  آيند )مهارت دست می هار يا از طريق تربيت و آموزش بهايی که در محل کاز شايستگی

  .ها، و تجربه( دانش

 ،ی شناسايی شده انههای کارآفرين شايستگی خرده تعيين ابعادمنظور در پژوهش حاضر به

سه دسته  را در ها شايستگی مدنظر قرار گرفته است که( 9117) 4بارتلت و گوشالبندی  دسته

اول شامل  ی دسته. اند تعريف نمودهها ، دانش/تجربه، و مهارت/توانايیها ها/ويژگی نگرش يعنی

های درونی يا ذاتی شخصيت فرد را باشند که قسمتهايی می ها، صفات و ارزشنگرش

توانند از طريق باشند که میدوم شامل دانش، تجربه، و درک می یدهند. دستهتشکيل می

های هستند که ها و توانايیسوم مهارت ید. دستهدست آينشغلی به یآموزش و مسير توسعه

(. 9117گيرند )بارتلت و گوشال، های ذاتی و دانش اکتسابی فرد شکل میبر اساس قابليت

ها، و تر از شايستگیرفع ابهام از مفهوم و ارائه تعريفی واضحبندی هدف از اين طبقه

                                                      
1-  Lans 

2-  Stuart & Lindsay 

3-  Man & Lau 

4-  Bartlett & Ghoshal 
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که طوریبه ث مديريت منابع انسانی است؛ها و مباحدر ارتباط با فعاليتها  آن تر شدن کاربردی

 یهايی همچون ارزيابی و توسعهگيری در حوزهمنظور تصميممنابع انسانی بهمديران 

 داشته باشند.ها  آن ها درک بهتری از هر يک ازشايستگی
 

 ی پژوهش پیشینه
 رد اصلی بازيگران علمی( به عنوان يکی از)اعضای هيئت دانشمندان اهميت وجود با

 اتيدر ادب یآورطور شگفتبهتحليل  واحد اين، دانشگاهیهای کارآفرينانه فعاليت روند

 هاسازمانروی  بر مطالعات اندازهبه  واست  گرفته قرار غفلت مورد یدانشگاه ینيکارآفر

 خود به محققان را توجه ،محيط و دانشگاه( و های انشعابیشرکت، )دفاتر انتقال تکنولوژی

مطالعات  یبرخ (.2393، 2؛ مارس و آگيوالر2337 همکاران، و 9)روترملست نکرده ا جلب

موقعيت مانند بررسی  است؛ شده انجام های سطح فردکنندهتعيين تياهمبا تمرکز بر 

الو و  ؛2330 ،0نيو ش ويگرگور ی)د دانشگاهی و کيفيت علمی کارآفرينان دانشگاهی

مجوز  صدور، ثبت اختراعات در ان دانشگاهیکارآفرين یانگيزه(؛ بررسی 2337، 4گونزالس

، 6؛ الم2393ماهاگونکار،  و ؛ گوکتپ2337 همکاران، و 5انشعابی )بالدينی شرکت تشکيل و

 جاديا ديجد یهایگذارهيدانشمندان در سرمای و انسان یاجتماع یهسرماي نقش (؛2399

عوامل داخلی و  (؛ بررسی2390، 1؛ مارول2337، 1رايت و ؛ مُسی2334، 7)مورِی شده

؛ 2336و همکاران،  93دانشگاهيان )لندری ی های کارآفرينانهخارجی مؤثر در فعاليت

ها و  (؛ نقش نگرش2392و همکاران،  99؛ دسته2331گوکتپ،  و ؛ اسالوتچ2331گوکتپ، 

  و اسميت )اوونهای کارآفرينانه  در فعاليتها  آن هنجارهای دانشگاهيان در مشارکت
 

                                                      
1-  Rothaermel 

2-  Mars & Aguilar 

3-  Di Gregorio & Shane 

4-  Lowe & Gonzalez 

5-  Baldini 

6-  Lam 

7-  Murray 

8-  Mosey & Wright 

9-  Marvel 

10-  Landry 

11-  D'Este 
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 ی های تحقيقات اندک در زمينه اما در مجموع يافته (.2399و همکاران،  2وئتنرگ ؛2339 ،9پاول

 ی واحد تحليل فرد در حوزه کارآفرينی دانشگاهی نتوانسته است يک چارچوب يا مجموعه

(. 2393نياز کارآفرينان دانشگاهی را ارائه کند )مارس و اگيوالر، های موردکامل از شايستگی

بارها و بارها  ینيتر کارآفر گسترده اتيادبدر  یفرد یکنندهنييامل تععواين در حالی است که 

 استشده مطرح  انهنيکارآفر یها تيفعال تيموفقدر  یاصل یکنندهنييعنوان عوامل تعبه

شايان ذکر  .وجود دارددر اين حوزه  ای قانع کننده اتيادب و (2399)کالريسی و همکاران، 

 ند.ستين دانشگاهدر  انهنيکارآفر یها تيفعال اب مرتبطت صراحبه هايافته ايناست که 

مؤسسات آموزشی و  یهای کارآفرينانه در حوزهدر ميان آثار محدود با رويکرد شايستگی

های دانشجويان جهت ها، مطالعات صورت گرفته غالباً بر شناسايی شايستگیدانشگاه

موزش و تدريس کارآفرينی تمرکز های الزم جهت آکارآفرينی و در موارد اندکی شايستگی

هـای مؤلفه یها نيازمنـد در نظـر گرفتـن همـهکه کارآفرين شدن دانشگاهاند. در حالیداشته

علمـی و تمرکـز نداشـتن صـرف بـر ويـژه نقـش کليـدی اعضـای هيـئتايـن نظـام، به

های انجام شده ژوهشطور کلی مرور پهای آنـان اسـت. بهدانشـجويان و پـرورش شايستگی

علمی اعضای هيئت یهای کارآفرينانهنشان داد که چارچوب مشخصی برای شايستگی

ها و پُر ها در دست نيست. در نتيجه تحقيق حاضر با هدف شناسايی اين شايستگیدانشگاه

 های برخی تحقيقات گذشته با رويکرد شايستگی، 9در جدول  کردن اين خأل نظری انجام گرديد.

 ها ارائه شده است.مؤسسات آموزشی و دانشگاه یدر حوزهرآفرينانه کا

 

 پژوهش  شناسیروش
روش گردآوری های کاربردی، و به لحاظ ی پژوهشهدف در زمرهلحاظ اين پژوهش به

 ی مصاحبه ابزارکه با استفاده از دو  با ماهيت اکتشافی است ها، از نوع پژوهش کيفیداده

مورد مطالعه در اين پژوهش شامل  یوه کانونی انجام پذيرفت. جامعهگر و ساختارمند، نيمه

 شهيد بهشتی تهران بودند که با استفاده از روش علمی کارآفرين در دانشگاهی هيئتاعضا

 های موردنظر برای انتخاب افراد نمونه بدين شرح انتخاب شدند. مالک گيری هدفمندنمونه
 

                                                      
1-  Owen-Smith & Powell 

2-  Goethner 
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مؤسسات آموزشی و  یدر حوزههای کارآفرينانه شايستگی برخی تحقيقات با رويکرد  .9جدول 

 ها.دانشگاه

 هایافته هدف تحقیق محققان

و  9ديکسون
 همکاران

(2335) 

های شايستگیشناسايی 
مورد نياز  یکارآفرينانه

 .آموزش کارآفرينیدرسان م

ارتباطی،  هایمهارت تيمی، خوشه رهبری خوشه
 هایمهارت هاعتماد، خوش قابليت از ادراک خوشه

 ایپايه هایمهارت ريزی، خوشهبرنامه و  سازمانی
 مسأله، خوشه حل هایمهارت کار، خوشهو کسب

 .خالقيت شخصی، و خوشه هایخصيصه

 منزيز
(2331) 

کارآفرينی  بررسی چيستی
های ويژگیشناسايی ، علمی

و  ،کليدی کارآفرينان علمی
... 

 بين و داخل در باال سطح ارتباطی هایمهارت
 و باال سطح در رهبری هایقلمروها، توانايی

 تحقق برای باال سطح تيمی، توانايی طراحی
 سازی، توانايیتجاری برای هافرصت به بخشيدن

 .مربوطه هایشايستگی در هاتفاوت رفع

و  2موريس
همکاران 

(2390) 

ايجاد يک فهرست از 
های کليدی که شايستگی

 یبرای عملکرد کارآفرينانه
 نشجويان ضروری هستند.دا

شناخت فرصت، ارزيابی فرصت، مديريت يا 
کننده، انداز قانعکاهش ريسک، انتقال يک چشم

مسأله خالقانه، اعمال سرسختی/استقامت، حل
های چريکی، خلق ارزش، نفوذ بر منابع، مهارت

پذيری، حفظ تمرکز در عين سازگاری، انعطاف
 سازی.بکهها و شخودکارآمدی، استفاده از شبکه

دسکولميستر 
 و ايزکوئردو

(2393) 

 هایشايستگی شناسايی
 هادانشگاه که ایکارآفرينانه

 کارآفرينی آموزش در بايد
 قرار توجهمورد دانشجويان 

 .دهند

 شناسايی، تفکر نوآور، گيریتصميم هایشايستگی
 هایفرصت ارزيابی و شناسايی، مسألهحل و

-شبکه و، مذاکره و معامله، ارتباطات، کار و کسب

 سازی.

 

نوآوری را در قالب ايجاد يک  یعلمی دانشگاه که حداقل يک پروژهعضو هيئت -9باشند: می

عضو  -2 شرکت، در مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه شهيد بهشتی شروع کرده باشد.

و باشد. همچنين دو مالک تنوع در رشته يک تيم نوآوری علمی دانشگاه که عضو هيئت

رشد کسب و کار در انتخاب افراد نمونه، مورد توجه  ینوآوری، و تنوع در مرحله ی حوزه

ها رشته یهای کارآفرينانه مشترک و عام در بين همهپژوهشگر قرار گرفت تا از يک سو شايستگی

                                                      
1-  Dixon  

2-  Morris 
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موردنياز در تمام مراحل فرايند  یهای کارآفرينانههای علمی، و از سوی ديگر شايستگیو حوزه

 رشد و توسعه( مورد شناسايی قرار گيرند. یرشد تا مرحلهپيش یکارآفرينی )از مرحله

علمی کارآفرين با اعضای هيئتوقايع رفتاری جهت مصاحبه  یدر اين پژوهش از مصاحبه

اندازی کسب و کار کارآفرينانه استوار بود. راه ی در زمينهها  آن هایاستفاده شد که بر تجربه

طور های مختلف، بههای کارآفرينانه در زمينهشايستگی یع رفتاری برای مطالعهرويکرد وقاي

کار گرفته شده است. اين روش و تکنيک مرتبط با آن تکنيک وقايع حساس، برای موفقی به

اند های شغلی مورد آزمون و بازآزمون قرار گرفتهها در انواع مختلف نقششايستگی یمطالعه

کار های مختلف بههای کارآفرينانه در زمينهشايستگی یبرای مطالعه و با انجام اصالحات

پذيری برای اين روش گزارش شده است ی مناسبی از پايايی، اعتبار و تعميمروند. درجه می

علمی در مصاحبه از اعضای هيئت (.9110، 2؛ اسپنسر و اسپنسر9111، 9112، 9)بوياتزيس

کار، اقدامات، و رفتارهايشان را در جاد و توسعه کسب وکارآفرين خواسته شد تا فرايند اي

کارشان توضيح دهند. همچنين در مورد آنچه که در کسب و یوقايع مختلف در طول توسعه

اند و يا احساس اند، گفتهاند، فکر کردهبرانگيز و يا مشکل انجام دادههای چالشموقعيت

مفيد و ها  آن هايی که در موفقيتشايستگیيب بدين ترتاند مورد مصاحبه قرار گرفتند.  کرده

 استخراج شد.  ها  آن هایسودمند بود، از گفته

 ی از سوی ديگر در اين پژوهش از معيار اشباع نظری برای تعيين حجم نمونه در مرحله

. اشباع عبارت است از همگرايی مفهومی؛ بر اين اساس محقق بايد بررسی مصاحبه استفاده شد

های کيفی تا حد امکان از نظر مفهومی دادههای حاصل از تحليلمضامين و مقولهکند که آيا 

مه اداها تا جايی مصاحبهنابراين (. ب2336، 0اند يا خالء مفهومی وجود دارد )شانکاشباع شده

 یدست نيامد. اين مسأله در مصاحبهبها ـهدآوری دادهرـيند گآفری در جديدی هادادهکه يافت 

هفدهم ادامه يافت.  یها تا مصاحبهبرای اطمينان، کار گردآوری داده قق شد ولیپانزدهم مح

 مصاحبه مورد دانشگاه شهيد بهشتی در کارآفرين علمیهيئت اعضای از نفر 97 بدين ترتيب،

  .بودند زن آنها، نفر 0 و مرد کنندگان،مشارکت از نفر 94 گرفتند. قرار

                                                      
1-  Boyatzis 

2-  Spenser & Spenser 

3-  Shank 
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وه کانونی استفاده شد. گروه کانونی يکی از روش گراز دوم از پژوهش  یدر مرحله

ها در رابطه با يک موضوع ويژه از ای از ديدگاههای بسيار مفيد برای فراهم کردن دامنهروش

کنندگان است و منجر به کم شدن تأثير پژوهشگر و افزايش دقت طريق تعامل بين شرکت

 هایشايستگیشد تا خرده استفادهشود. بنابراين از اين روش تکميلی شناختی میروش

د. گروه بندی شونمناسبی طبقه یهشيوبههای اصلی، مقوله یمنظور ارائهناسايی شده بهش

 یبودند که هم در حوزه شهيد بهشتیعلمی دانشگاه نفر از اعضای هيئت 5شامل  تشکيل شده

يا تدريس پژوهش  یعالی دارای دانش کافی و سابقهآموزش یکارآفرينی و هم در حوزه

 ی هايی شناسايی شده، نحوه شايستگی. از اين افراد خواسته شد تا در مورد خردهبودند

 . نمايند بندی آنها، و تعيين بهترين عنوان برای هر مقوله اظهارنظر مقوله

 ايیـپاي از دو روش ،مصاحبههاه در دـش منجاهای اکدگذاری پايايی یمحاسبه منظورهب

صورت به ،مايیزآزبا پايايی یمحاسبهبرای . استفاده شد موضوعیدرون فقاتو و ،مايیزآزبا

 یلهـفاص کـي در راـب دو اـهآن از امکد رـه و دـش باـنتخا مصاحبه سه ادتعدتصادفی 

 یهامصاحبه ايیمزآزبا پايايی. شدند اریکدگذ هشگروپژ یيلهـسوهـب روزه( 03) معينانی ـمز

)مطابق با نتايج  بوددرصد  74با استفاده از روش هولستی برابر ق ـتحقي نـيا در هـگرفت منجاا

توان گفت که پايايی درصد است؛ می 63. با توجه به اينکه اين ميزان بيشتر از (2جدول 

 شود.تأييد می دار است ومعنی های اين تحقيق بازآزمايی کدگذاری

 

 مايی.زآزبابه روش  ايیـپاي. نتايج 2جدول 
 پایایی  تعداد توافقات کدها در دو کدگذاری تعداد کل مصاحبه

 76 931 211 اول
 75 997  094  دوم
 61 61 233  سوم
 74 215 132 کل

 

 رهمکا يک از ار،کدگذ دو وعیـموضدرون فقاتو روش با مصاحبه پايايی ی محاسبه ایبر

 روـهطـب مصاحبه سه ادتعد. نمايد کترمشا شـبخ نـيا در اـت دـش تـساخودر قـمحق

 ينـب پايايی. شدند دمجد اریکدگذ ار،کدگذ رهمکا ی يلهـسوهـب تصادفی، انتخاب و

 15 برابر با استفاده از روش هولستیتحقيق  ينا در گرفتهمنجاا یمصاحبهها ایرـب ارانذـکدگ
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 63. با توجه به اينکه اين ميزان بيشتر از (0)مطابق با نتايج جدول  دـيدگر بهـمحاس درصد

دار است معنیهای اين تحقيق  کدگذاریوعی ـموضتوان گفت که پايايی درونمیدرصد است؛ 

 شود.تأييد میو 

 

 موضوعی درون فقاتو به روش ايیـپاينتايج   .0جدول 

 پایایی  تعداد توافقات تعداد کل کدها در دو کدگذاری مصاحبه
 12 231  459 اول
 17 911  431 دوم
 11 993  224 سوم
 15 596 9310 کل

 

گيری هدفمند؛ تعيين حجم نمونه بر اساس اصل اشباع  طور کلی استفاده از روش نمونه به

بندی  مقوله بازبينی وگران متعدد در بررسی،  از نظرات پژوهشگران و تحليل نظری؛ و استفاده

افزايش کيفيت نتايج پژوهش حاضر و کاهش  موجبهای کارآفرينانه،  شايستگی خرده

 .شده استخطاهای احتمالی 

 

 پژوهشهای  یافته
صورت  مرحله دو درها اعضای هيئت علمی دانشگاه یکارآفرينانه هایشناسايی شايستگی

در  .برگزاری جلسه گروه کانونی بود دوم مرحلة و مصاحبه، انجام اول مرحلة پذيرفت.

ان انجام شهيد بهشتی تهر علمی کارآفرين در دانشگاهی هيئتاعضا مصاحبه با 97 اول ی مرحله

در اين بخش از روش تحليل مضمون استفاده گرديد. تحليل  هاتحليل دادهمنظور به که شد

اين ست. اکيفی ی هاد در دادهموجوی لگوهاارش اگزو تحليل ، شناختای شی برمضمون، رو

گويند. ها چه میها، با اين هدف که دادهروش عبارت است از عمل کدگذاری و تحليل داده

تحليل (. 9011ها است )محمدپور، اول به دنبال الگويابی در داده ی ل در وهلهاين تحلي

 شود.گزارش آن در ادامه ارائه میگام صورت گرفت که  4ها در های حاصل از مصاحبه داده

-ها از فايل صوتی بهمتن کامل مصاحبهمنظور ابتدا بدينها:  آشنا شدن با داده -گام اول

دقت مطالعه ها را بهپژوهشگر متن مصاحبه .سازی شدپياده وب ومکتصورت فايل نوشتاری 
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آشنا شود و بدين ترتيب شرايط ها  آن ها، با عمق و غنای محتوایکرده تا ضمن درگيری با داده

 فراهم گردد.ها  آن مناسب برای تحليل

 یتفکيک شدهها، هر زمان که يک بخش با مرور متن مصاحبه: کدگذاری اوليه -گام دوم

معنادار از متن پيدا شد، پژوهشگر يک کد برای آن در نظر گرفت. به عبارت ديگر از دل 

 اطالعات یهمه ،در اين مرحلهد. گرديشواهد گفتاری مستقل، کدهای اوليه شناسايی و آشکار 

مختصر نوشته شد. در خالل کدگذاری  یيک شرح واژه ،کدبندی شدند. برای هر کد اوليه

د؛ يعنی فهرستی از تمامی کدهايی که برای استفاده در مطالعه گرديم فهرست جامعی فراه

اين کدها را در  های مناسب، پژوهشگرو شدن با بخشاند. به هنگام روبر تدوين شده

های اوليه  ای از کدگذاری نمونه ،4ها مجدداً به کار گرفت. در جدول  های جديدی از داده بخش

 ارائه شده است. 

 

 های اوليه. ای از کدگذاری نمونه  .4جدول 

 کدهای اولیه  شواهد گفتاری ردیف

خواد و من کردم که بازار چی میهميشه بازار را نگاه می  .9
 .چی توليد کنم

ها از جستجوی فعاالنه فرصت
طريق گردآوری اطالعات درباره 
نيازهای مشتريان و يا بازارهای 

 هدف.

ای زيادی هپس من بيشتر همنشين کارگرها بودم. و مدت  .2
طور اين چند سال با کارگرها سپری کردم. و همين دررو 

شغل داره  ا در ارتباط بودم. مثالًهها. پس با اينکارآفرين
به اين دليل  اشانهکارخ در اهواز و آبادان و اروميه. مثالً

تونه بذاره. پس وری میطاش رو چيوه. خوب اين حلقهفِ
 با اينا در ارتباط بودم.

های تباطات و شبکهايجاد ار
 گران و کارآفرينان.ارتباطی با صنعت

ا از طريق جستجوی فعاالنه فرصته
های ارتباطی برقراری ارتباط و شبکه

 های مرتبط. با افراد و سازمان

آن نيد اتوخواد بعد آيا شما میپس اگه شما فهميدی چی می  .0
خوام. خوب مشتری ميگه من صندلی می درست کنيد. مثالً را
من نيست که. درسته؟ من بايد يه چيزی  یندلی که رشتهص
خودمه. بعد اون چيزی که اون  یپيدا کنم که تو رشته ار

دانش  شما بايد يه توانمندی داشته باشيد مثالً خواد مسلماً می
اگه او ميگه من  شما بايد در راستای اون نيازه باشه. مثالً

-باشه يا ياقوتشناسی نام ياقوتخوام، من رشتهياقوت می

ا موقع بايد چند برابر خرج کنيم تا ياقوت رآنسازی نباشه، 
نيم. پس من بايد در اون راستا باشم. ادست مشتری برسبه

 ..پس من با اين فرض که تخصصم در راستای اون محصوله.

م ارزيابی تخصص، دانش و لزو
توليد  های خود برایتوانمندی

 نظر.محصول يا ارائه خدمت مورد
زوم دارا بودن دانش فنی و ل

تخصصی مرتبط با فعاليت 
 کارآفرينانه. 
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در اين مرحله بر مضامين متمرکز شديم. : فرعیجستجو و شناخت مضامين  -گام سوم

ماندهی زساو قل به توصيف احدد و شوها يافت میدر دادهست که الگويی ن يا مفهوم، امضمو

(. در اين مرحله 9111دازد )بوياتزيس، پرمیه پديداز هايی کثر به تفسير جنبهاحدات و مشاهد

شوند، ها که مستقيماً به پرسش تحقيق مربوط میهای کشف شده در دادهکدها بر اساس پديده

، 5هايی از اين کدها، مضامين شکل گرفت. در جدول شدند. بعد از پيوند دادن دستهبندی دسته

آشنايی با امور قانونی يا حقوقی ده شايستگی بخشی از کدهای اوليه مربوط به مضمون يا خر

 عنوان نمونه آورده شده است. کسب و کار به

 

 مربوط به آن. یبخشی از کدهای اوليه آشنايی با امور قانونی کسب و کار ومضمون   .5جدول 

 کار و کسب حقوقی یا قانونی امور با آشنایی مضمونی مربوط به کدهای اولیه

. محصول قانونی استانداردهای و هاتأييديه گرفتن به مربوط حقوقی و قانونی ردموا انجام و آگاهی
. کارکنان و شرکا با قرارداد مهندسی با آشنايی. فکری مالکيت حقوق قوانين رعايت و پايبندی آشنايی،
 مراحل انجام و آشنايی. کارکنان کار و بيمه به مربوط حقوقی و قانونی موارد به پايبندی و آشنايی
 ثبت برای الزم قانونی مراحل انجام و آگاهی. محصول اختراع ثبت به مربوط الزم حقوقی و قانونی
 تيم دهندهتشکيل اعضای به مربوط حقوقی و قانونی موارد رعايت و پايبندی آگاهی،. شرکت

 راحلم انجام. شرکتی ساختارهای انواع به مربوط حقوقی و قانونی موارد از آگاهی. شرکت گذار بنيان
 انجام و آگاهی. شرکت حقوقی ساختار انتخاب: کار و کسب  شروع برای الزم حقوقی و قانونی
  ... . و دانشگاه رشد مرکز در شرکت استقرار برای الزم حقوقی و قانونی مراحل

 

شايستگی کارآفرينانه شناسايی شد که يا خرده فرعیمضمون  61در اين بخش از پژوهش 

مطابق با  (9117 ،بارتلت و گوشالبندی ها )با اقتباس از دستهشايستگی در ذيل هر يک ابعاد

ها، دانش/تجربه، ها/ويژگینگرشای از ها، مجموعهشايستگیقرار گرفتند. اين خرده، 6جدول 

علمی کارآفرين بايد برای کنند که اعضای هيئتی مهمی را منعکس میهاو توانايی/مهارت

 موفقيت داشته باشند.

ای از مضامين استخراج شدند، زمانی که مجموعه: اصلیگيری مضامين شکل -چهارمگام 

 مضامين اصلیها( در غالب های ثابت )تشابهات و تفاوتبر اساس مقايسه فرعیمضامين 

نظر کانونی استفاده شد و  کار از روش گروهمنظور انجام اين بهشدند. بندی دستهها( مقوله)

 بدين پرسيده شد. ها  آن بندیی مقولهو نحوهها  آن ، عناوينفرعیامين مض یرهباه درچند خبر
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 های کارآفرينانه شناسايی شده در اين تحقيق.يا خرده شايستگی فرعی مضامين  .6جدول 
 های کارآفرینانهشایستگی خرده ابعاد

دانش/ 
 تجربه

حقوقی کسب و کار. ( آشنايی با امور قانونی يا 2( آشنايی با تجارت يا کسب و کار. 9
( آشنايی با 5های صنعت. ( آشنايی با ويژگی4ط کسب و کار. ( آشنايی با محي0

( 1( آشنايی با مديريت منابع انسانی. 1( ديد جهانی. 7( آشنايی با بازاريابی. 6کارآفرينی. 
( 92تجربه قبلی کسب و کار. ( 99دانش تخصصی. ( 93آشنايی با مديريت امور مالی. 

های تجربه انجام طرح (90داخل و خارج از کشور. های مطالعاتی و کاری صتتجربه فر
انجام کار ( تجربه 95( تجربه همکاری با صنعت يا دولت. 94پژوهشی کاربردی. 

 تجارب مديريتی. ( 96گروهی. 

 ها/مهارت
 هاتوانايی

( 23. ( مهارت اقناع سازی91 ای.( مهارت فنی و حرفه91 های پژوهشی.( مهارت97
( مهارت مديريت 20( مهارت ارائه. 22( مهارت تفويض. 29مهارت سازماندهی. 

( مهارت جستجو و گردآوری 26( مهارت مذاکره. 25( مهارت رهبری. 24ريسک. 
-( مهارت تيم21فردی. ( مهارت روابط بين21( مهارت مديريت زمان. 27اطالعات. 

( توانايی ايجاد 02تفکر خالق.  (09( مهارت مشاوره. 03سازی و انجام کار گروهی. 
-( توانايی پيشبرد هر دو نقش هيئت00علمی و کارآفرين. مصالحه بين دو نقش هيئت

توانايی ( 06شناسايی فرصت. توانايی ( 05( تفکر استراتژيک. 04علمی و کارآفرين. 
ها. فرصت چنگ آوردنبه توانايی  (01جستجوی فرصت. توانايی  (07ارزيابی فرصت. 

( مهارت 42( توانايی يادگيری مداوم. 49( توانايی تحليلی. 43آگاهی از خود. ( 01
( 45( توانايی تحمل ابهام. 44پذيری. ( توانايی انعطاف40گری و توسعه افراد. مربی

( 47طور همزمان. ( توانايی انجام چند وظيفه به46توانايی کنار آمدن با فشار و استرس. 
 گيری.( مهارت تصميم41دی. تفکرشهو (41اطی. ايجاد شبکه های ارتبمهارت 

ها/ نگرش
ويژگيهای 
 شخصيتی

آفرينی و ( نگرش مثبت به ارزش59. علمینگرش مثبت به کارآفرينی اعضای هيئت( 53
( ذهن 54( ذهن و رويکرد کاربردگرا. 50گرا. ( ذهن و رويکرد پژوهش52آفرينی. ثروت

( 51بينی. ( خوش57( خودکارآمدی. 56أله. مس( رويکرد حل55گرا. و رويکرد تجربه
( پشتکار. 62پذيری. ( مسئوليت69محوری. ( هدف63پذيری. ( ريسک51 .مداریوظيفه

( تعهد 61( اتکاء به خود. 67( همدلی. 66( صداقت. 65( انصاف. 64( ابتکارعمل. 60
 .( اشتياق61سازمانی. 

 

 شد از نظر مفهومیهايی که فرض میلهشناسايی شده، در درون مقو فرعین مضمو 61ترتيب 
 مضامينبندی شدند و بهترين عنوان برای هر مقوله انتخاب گرديد. هم مرتبط هستند، دستهبه

 به هایمقوله و کارآفرينانه، هایشايستگیخرده عنوانتحت تحقيق اين در آمده دستبه فرعی
 . شدند گرفته نظر در رينانه اصلیکارآف هایشايستگی عنوانتحت بعدی یمرحله از آمده دست

بر اساس  اصلیمضامين و  فرعی بندی، کدها، مضاميندر طول فرايند کدگذاری و مقوله
ر طوبهايجاد شده قالب گرفت و میدر معرض پااليش، بازبينی و تغيير قرار  مداوم یمقايسه
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و تعريف،  رعی و اصلیکارآفرينانه ف هایشايستگی از سوی ديگرد. شح صالو ابينی زسته باپيو
 (،7)در جدول  .تعيين گرديداصلی  کارآفرينانههای رفتارهای متناظر با هر يک از شايستگی

ها  آن هر يک ازکارآفرينانه مرتبط با  هایشايستگیهای شناسايی شده و خردهعناوين مقوله
  ارائه شده است.

 
 های مرتبط با هر يک از آنها.یشايستگهای کارآفرينانه اصلی و خردهشايستگی  .7جدول 

  
های شایستگی

 کارآفرینانه اصلی
 های کارآفرینانهشایستگیخرده

 فرصت  .3
-توانايی به چنگ آوردن فرصت، توانايی ارزيابی فرصت، توانايی شناسايی فرصت

 .ابتکارعمل، آشنايی با کارآفرينی، ها، توانايی جستجوی فرصت، تفکر خالق

 تعهد  .2
 ،مداریوظيفهبينی، صداقت، انصاف، پشتکار، اشتياق، خوش پذيری،مسئوليت

 تعهد سازمانی.

 مديريت  .1

مهارت سازماندهی، مهارت تفويض، آشنايی با مديريت ، تجارب مديريتی
سازی و انجام کار مهارت تيم، مؤثر منابع انسانی، آشنايی با مديريت امور مالی

اتکاء ، گيریمهارت تصميممهارت رهبری، ، تجربه انجام کار گروهی، گروهی
 به خود.

 راهبردی  .4
 تفکر، توانايی تحليلی، تفکر استراتژيک، مسألهرويکرد حل، محوریهدف
 .ديد جهانی، دیشهو

5.  

 مصالحه و پيشبرد 
هر دو نقش هيئت 
 علمی و کارآفرين

توانايی پيشبرد هر دو ، علمی و کارآفرينتوانايی مصالحه بين دو نقش هيئت
های نگرش مثبت به فعاليت، پذيریانعطاف، علمی و کارآفريننقش هيئت

آفرينی و ها، نگرش مثبت به ارزشعلمی دانشگاهکارآفرينانه اعضای هيئت
توانايی کنار آمدن ، آگاهی از خود، مديريت زمان، خودکارآمدی، آفرينیثروت

 طور همزمان.توانايی انجام چند وظيفه به، با فشار و استرس

 کارکسب و   .6

، کارآشنايی با امور قانونی يا حقوقی کسب و، کارآشنايی با تجارت و کسب و
، آشنايی با بازاريابی، آشنايی با صنعت موردنظر، کارآگاهی از محيط کسب و

-توانايی مديريت، تجربه همکاری با صنعت يا دولت، کارتجربه قبلی کسب و

 .پذيریريسک، ابهامتوانايی تحمل، ريسک

 اطاتارتب  .1
مهارت ، همدلی، فردی، مهارت روابط بينهای ارتباطیايجاد شبکهمهارت 

 مهارت ارائه.، مهارت مذاکره، سازیاقناع

 يادگيریرشد و   .1

توانايی يادگيری ، مهارت مشاوره، مهارت جستجو و گردآوری اطالعات
تجربه ، گرا ذهن و رويکرد تجربه، گری و توسعه افراد توانايی مربی، مداوم

 های مطالعاتی و سفرهای کاری داخل و خارج از کشور. رصتف

 فنی تخصصی  .9

ذهن و ، گرا ذهن و رويکرد پژوهش، ایمهارت فنی و حرفهتخصصی، دانش 
های پژوهشی  تجربه انجام طرح، های پژوهشیمهارت، رويکرد کاربردگرا

 کاربردی.
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 گیری بحث و نتیجه
يابد میسازمان  انآن هایشايستگیحول  معموالً علمیهای کارآفرينانه اعضای هيئت فعاليت

 ی اوليه مراحل درويژه است. بهها  آن انهنيکارآفری هامهارت اياز دانش و ناشی  شان و موفقيت

با مشکالت متعددی روبرو  شرکت و ندارد وجود سازمانی روال هيچ که هاشرکت ی توسعه

 موفقيت موانع و بر غلبه ی برایعلماعضای هيئت یهای کارآفرينانهاست؛ شايستگی

گيری از روش تحقيق  در پژوهش حاضر با بهره کند.زيادی می کمک علمی دانش سازی تجاری

های ساختاريافته و گروه کانونی، شايستگیهای نيمهکيفی اکتشافی و با استفاده از مصاحبه

اصلی، متشکل  یفرينانهشايستگی کارآ 1ها در قالب علمی دانشگاهاعضای هيئت یکارآفرينانه

 یهای شناسايی شده، و مقايسهدر ادامه به تعريف مقوله شايستگی شناسايی شدند.خرده 61 از

 شود. مرتبط پرداخته می وهشیژپهای نتايج تحقيق با يافته

 یههای کارآفرينانتگیـشايس از يکی انعنوبه "فرصت" ، بر شايستگیهشوپژ نـيا ايجـنت

علمی هايی از عضو هيئتاين شايستگی به ويژگی دارد. تأکيده نشگادا یعلماعضای هيئت

های بازار چنگ آوردن فرصتکارآفرين اشاره دارد که مرتبط با جستجو، شناسايی، ارزيابی و به

نيز  کارآفرينی دانشگاهی یدر حوزهبسياری از پژوهشگران شود. از طرق مختلف می

و  9هوی) اندمهم معرفی کرده انهکارآفرين هایان شايستگیعنورا به محورهای فرصتشايستگی

اين شايستگی (. 2390 همکاران، و ؛ موريس2394، 2؛ لنز، بالک و وسلينگ2399 ،همکاران

و همکاران،  0های مختلف )چاوها از روشفعاالنه فرصت داشتن توانايی جستجوی مستلزم

 مينان از قابليت اجرای ايدهبا هدف اط هافرصت محتوای ساختار (؛ ارزيابی2393

ها موقع از فرصتبرداری بهبهره ظرفيت(، و داشتن 2393، 4ايزکوئردو و دسکولميستر)

و آشنايی با کارآفرينی  نيازمنداز سوی ديگر  است. (2331 منزيز، ؛2335)ديکسون و همکاران، 

 5های پالملیپژوهشطه در همين راب .باشدمیهای جديد و مبتکرانه توانايی توليد ايده همچنين

                                                      
1-  Hui  

2-  Lans, Blok, & Wesselink 

3-  Chou 

4-  Deschoolmeester & Izquierdo 

5-  Plumly 
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و  تفکر خالق،بر داشتن  ؛(2331) منزيز و( 2335) همکاران و ديکسون ؛(2331) همکاران و

مشابه با نتايج تحقيق حاضر تأکيد ابتکارعمل،  ( بر شايستگی2394) 9درمول و روزمننيز 

 اند. داشته

شايستگی به  است. اين های مورد تأکيد در اين پژوهشيکی ديگر از شايستگی "تعهد"

شروع علمی کارآفرين اشاره دارد که منجر به حفظ تالش وی برای هايی از عضو هيئتويژگی

های حفظ کسب و کار تا و دشواری رغم وجود مشکالتعلی، کسب و کار یو توسعه

 به تعهد نسبت یدرجهادبيات کارآفرينی نيز نشان داده که شود. می ی ثمربخشی آنمرحله

شايستگی تعهد (. 2337، احمد؛ 2332 ،)مان و همکاران است مهم بسيار نانهکارآفري نقش

 ،هوی و همکاران؛ 2394؛ درمول و روزمن، 2390)موريس و همکاران،  داشتن پشتکار مستلزم

 ؛ همچنينجامعهسازمان، و در مقابل اهداف، افراد، پذيری ، مسئوليت(2331؛ و منزيز، 2399

 نيازمند است. از سوی ديگر مانند صداقت و انصاف ی اخالقیهااهميت دادن و رعايت ارزش

، 2زاده)رضايی بينانه نسبت به شرايط و نتايجمثبت و خوش اندازیچشم نگرش وداشتن 

 علمیعضو هيئت همچنين انرژی، انگيزه و اشتياق باالی ؛(2335 ،ديکسون و همکاران؛ 2394

ديکسون و باشد. در همين رابطه ( می2399 ،هوی و همکارانانجام فعاليت کارآفرينانه ) در

با مشابه داقت صی و پذيرمسئوليتکار،  و کسب به بودن متعهد ( بر2335همکاران )

 .تأکيد داشتند اين تحقيقهای شناسايی شده در شايستگی

 از يکی انعنوبه "مدیریت" شايستگی هميتا بر هشوپژ نـيا ايجـنتهمچنين 

اين شايستگی به  دارد. تأکيده نشگادا علمیاعضای هيئت یهای کارآفرينانه تگیـشايس

سازماندهی منابع )انسانی،  علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط باهايی از عضو هيئت ويژگی

منظور برآورده کردن افراد به مؤثرسازی و رهبری مالی، اطالعاتی و فيزيکی( و وظايف، تيم

کارآفرينی نشان داده است که  یهای بسياری در حوزهشپژوه است.فعاليت کارآفرينانه اهداف 

مور و لچ)مي موفقيت باشد برای نيل بههای مديريتی يک کارآفرين بايد مجهز به شايستگی

( بر شايستگی 2393خاص کارآفرينی دانشگاهی، چاو و همکاران ) یدر حوزه (.2393 ،راولی
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شايستگی مديريتی تأکيد داشتند. اين  های( بر مهارت2331گوکتپ ) و مديريت؛ و اسالوتچ

باشد. و مالی می مديريت منابع انسانیوظايف  ها واستراتژیآگاهی از اصول، اقدامات، مستلزم 

 علمی کارآفرين عالوه بر اين که بايد قادر بهعضو هيئت همچنين شامل اين واقعيت است که

؛ 2331؛ منزيز، 2393، ايزکوئردو و دسکولميستر) های مکمل باشدتشکيل يک تيم با شايستگی

 کارکنان بخشیو انگيزه منظور هدايتبه رهبری (؛ دارای مهارت2335 ،ديکسون و همکاران و

 ؛ و2331؛ منزيز،  2394زاده، ؛ رضايی2335 ،9و فرشمن نويرابگروه نيز باشد ) اعضای يا

( و انجام کار 2393 ،مور و راولیلچ)مي. داشتن تجارب مديريتی (2335 همکاران، و ديکسون

کند. در گيری اين شايستگی کمک میبه شکلهای خود، متکی بودن به توانمندیگروهی، و 

پالملی و ديگران ؛ منابع يکپارچه سازیبر مهارت ( 2399)هوی و همکاران همين رابطه 

(؛ و درمول و 2393) ايزکوئردو و دسکولميستر ؛های همکاری گروهی( به مهارت2331)

های شايستگیخردهاند که هماهنگ با گيری اشاره داشته( به مهارت تصميم2394)روزمن 

 باشند. مديريت در اين پژوهش می

يکی ديگر از  "علمی و کارآفرینمصالحه و پیشبرد هر دو نقش هیئت" شايستگی

ز هايی ااين شايستگی به ويژگیباشد. می های اين تحقيقدست آمده از يافتههای بهشايستگی

علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با توانايی وی در مديريت تعارضات بين دو عضو هيئت

نقش هيئت علمی و کارآفرين؛ و پيشبرد همزمان هر دو نقش با استفاده از استراتژهای مناسب 

های کارآفرينانه توسط نگرشی مثبت به انجام فعاليتباشد. اين شايستگی مستلزم داشتن می

(. 2339 پاول، و اسميتاوون ؛2399 ،گوئتنر و همکارانها است )علمی دانشگاهيئتاعضای ه

منظور پيشبرد هر علمی کارآفرين بهاعضای هيئت اين واقعيت است که یدربرگيرنده همچنين

 و موريس)پذيری انعطاف هايی همچونعلمی و کارآفرين نيازمند داشتن توانايیدو نقش هيئت

انجام چند  (؛2393، ايزکوئردو و )دسکولميسترکنار آمدن با فشار و استرس ؛ (2390 همکاران،

؛ همچنين داشتن احساس خودکارآمدی (2335 ،)ديکسون و همکارانطور همزمان وظيفه به

(، مهارت مديريت 2331؛ منزيز، 2394؛ لنز، بالک و وسلينگ، 2390 همکاران، و )موريس

بر  های پيشينقوت و ضعف خود هستند. در پژوهش ها و نقاطزمان، و آگاهی از توانمندی
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و گرايانه ی فايدهنگاهو داشتن نگرش  ،نقش اتپذيری در تغيير نقش، مديريت تعارضانعطاف

مشابه  (2335 ،)ديکسون و همکاران پايدار خودآگاهی (؛ خودباوری و2332، بِرد) سودگرايانه

 با نتايج تحقيق حاضر تأکيد شده است.   

 از يکی انعنوبه "راهبردی" شايستگیهميت ا بر هشوپژ نـيا ايجـنتهمچنين 

اين شايستگی به دارد.  تأکيده نشگادا علمیاعضای هيئت ی های کارآفرينانهتگیـشايس

 و برنامه اهداف، علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با تعيين هايی از عضو هيئت ويژگی

 بهبود و اهداف به دستيابی موجب است که هايیاستراتژی کارگيریبه و شرکت، انداز چشم

مان و همکاران  تحقيقاتاين مسأله همسو با  .گرددمی خارجی محيط و سازمان بين سازگاری

در کارآفرينان  راهبردی شايستگی داشتن ضرورت باشد که بر( می2337) احمد( و 2332)

پالملی و استراتژيک؛ و  مديريت (2394)لنز، بالک و وسلينگ،  اند. از سوی ديگرتأکيد داشته

 مستلزم داشتن تفکر شايستگیاين  اند.مهم دانسته ريزی استراتژيک را(، برنامه2331ديگران )

توانايی درک تأثيرات محيطی بر کسب و کار و  ( به معنای2335استراتژيک )رابينو و فرشمن، 

و نقاط قوت و ضعف داخلی ها و تهديدهای خارجی، تعيين بهترين راهبرد با توجه به فرصت

های مختلف يک ايی روابط علی و معلولی بين جنبهشناس همچنين نيازمند داشتن توانايی است؛

جهانی به  (؛  و ديد2393، ايزکوئردو و دسکولميستر)دی تفکرشهو مسأله است. داشتن

های شايستگی های مرتبط بهکند. در ديگر پژوهشگيری اين شايستگی کمک می شکل

 و دسکولميستر) مسأله حل و تشخيص های مهارت؛ (2335 ،ديکسون و همکارانگرايی ) هدف

 خرده( اشاره شده است که با 2331پالملی و ديگران، ) (؛ و تجزيه و تحليل2393، ايزکوئردو

 .  های راهبردی در اين پژوهش همخوانی دارند شايستگی

های اين  ت آمده از يافتهدس های به يکی ديگر از شايستگی "کسب و کار" شايستگی

علمی کارآفرين اشاره دارد که  هايی از عضو هيئت اين شايستگی به ويژگی .باشد می تحقيق

 درشود.  موفق می طور به تجاری فعاليت و کار و کسب يک پيشبرد و توسعه مرتبط با ايجاد،

ز، بالک و کسب و کار تأکيد شده است )لن داشتن شايستگی ضرورت بر پيشين نيز مطالعات

نظر اين شايستگی مستلزم آگاهی از محيط کسب و کار و صنعت مورد (.2394وسلينگ، 

های مختلف تبليغ ؛ آشنايی با قوانين حقوقی کسب و کار، و روش(2393 ،مور و راولیلچمي)
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 و . همچنين نيازمند داشتن توانايی شناسايی(2393)چاو و همکاران، باشد و بازاريابی می

 کاهش برای مناسب هایاستراتژی از استفاده و کار و کسب به مربوط هایريسک ارزيابی

)رابينو و ابهام  تحمل . داشتن توانايی(2390همکاران  و )موريساست ها  آن رخداد احتمال

 کسب قبلی تجربه (؛2335؛ ديکسون و همکاران، 2331)منزيز، پذيری ؛ ريسک(2335فرشمن، 

مور و لچمي؛ 2390مارول،  ؛2331، 9؛ کرابل و مولر2337رايت،  و و کارآفرينی)مُسی کار و

به ايجاد ( 2331، ؛ گوکتپ2392)دسته و همکاران،  صنعت با و تجربه همکاری (؛2393 ،راولی

 کند. اين شايستگی کمک می

های تگیـشايس از يکی انعنوبه "ارتباطات" شايستگی ، برهشوپژ نـيا ايجـنت

هايی از عضو اين شايستگی به ويژگی دارد. تأکيده نشگادا علمیيئتاعضای ه یکارآفرينانه

کارگيری يک مجموعه از روابط علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با ايجاد، حفظ و بههيئت

علمی در پيشبرد باشد که به اعضای هيئتهای ارتباطی در درون و بيرون از دانشگاه میو شبکه

کمک کرده؛ اطالعات و پشتيبانی الزم را در پاسخ به نيازهای فعلی و شان فعاليت کارآفرينانه

يکی از  ارتباطات کهدهد های مطالعات پيشين نشان میيافتهآورند. فراهم میها  آن آينده

؛ 2332و همکاران،  مان) استضروری  ان بسياراست که برای موفقيت کارآفرين هايیشايستگی

اين شايستگی مستلزم (. 2399 ،هوی و همکاران و ؛2331 ؛ منزيز،2335ديگران، ديکسون و 

؛ لنز، 2394زاده، ؛ رضايی2335ديگران، ديکسون و داشتن مهارت در ايجاد روابط بين فردی )

(؛ همچنين مهارت در ترغيب، و متقاعد کردن ذينفعان مختلف، و 2394، بالک و وسلينگ

موريس و . در همين رابطه (2335ان، ديگرديکسون و )باشد می های مؤثرسخنرانی یارائه

( بر مهارت 2334(، مورِی )2331(، کرابل و مولر )2337رايت ) و مُسی (،2390همکاران )

اند که هماهنگ کيد داشته( بر مهارت مذاکره تأ2393) ايزکوئردو و دسکولميسترو  سازی؛شبکه

 باشند.   های ارتباطات در پژوهش حاضر میشايستگیبا خرده

های اين دست آمده از يافتههای به يکی ديگر از شايستگی "یادگیریرشد و " تگیشايس

علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط هايی از عضو هيئتاين شايستگی به ويژگیاست.  تحقيق

های خود و ديگر افراد دانش و مهارت یتوسعهمنظور های يادگيری بهبا استفاده از توانايی
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اکتساب و بهبود مداوم دانش و  تالش برای توسعه نه تنها مستلزم و ی رشدباشد. شايستگ می

آموزش و راهنمايی به  یارائهمهارت در خود است؛ بلکه شامل  های جديد و موردنيازمهارت

 تمايل. همچنين اين شايستگی نيازمند استها  آن ديگر افراد در جهت توسعه و توانمندسازی

با  مهارت در جستجو و گردآوری اطالعات، و عملی و تجربی تجربه و انجام کار کسب به

( بر 2399هوی و همکاران )استفاده از انواع منابع اطالعاتی است. در همين رابطه پژوهش 

 گری،توانايی مربی يادگيری، خواستن ( بر2335) ديکسون و همکاران؛ يادگيری کارآفرينانه

 ( بر 2336لندری و همکاران ) ؛کارکنان با اطالعات ها، و تسهيمايده و دانش انتقال

در اين پژوهش  رشد و توسعههای شايستگیخردهکه با  اندتأکيد داشتهمهارت مشاوره 

 .همخوانی دارند

 از يکی انعنوبه "تخصصیفنی" شايستگی، بر هشوپژ نـيا ايجـنتدر نهايت 

اين شايستگی به  دارد. تأکيده نشگادا علمیهای کارآفرينانه اعضای هيئت تگیـشايس

علمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با دانش تخصصی، و هايی از عضو هيئت ويژگی

باشد. منظور انجام موفق فعاليت کارآفرينانه می و پژوهشی موردنياز به های فنی مهارت

جستجوی کاربرد مستقيم در و تمايل به ايجاد تأثير، داشتن  تخصصی مستلزمشايستگی فنی

نيازمند همچنين های خود در کار پژوهشی يا رشته علمی است. قعی برای تالشجهان وا

تخصصی فرد و عمل به  یها، مرتبط با زمينهها، و تکنيکمهارت در استفاده از ابزارها، روش

 هایفعاليت انجامو مهارت در  تمايلاست. ای از چيرگی ای و با درجهصورت حرفهوظايف به

. کندايجاد اين شايستگی کمک میهای پژوهشی کاربردی به نجام طرحا ی، و تجربهپژوهشی

( 2392دسته و همکاران )، (2339وم، الک و اسميت )ئبا تحقيق، در مطالعات اين مشابه با نتايج

 علمی توانبر  (2331کرابل و مولر )بر مهارت شغلی؛  (9119) 9روبرتز ؛مهارت فنیبر داشتن 

لندری و و  های پژوهشی؛مهارتبر  (9119روبرتز )و ( 2392) همکاران و دسته؛ پژوهشگران

 تحقيقات تأکيد شده است. یزمينه در تجربه هاداشتن سالبر ( 2336همکاران )

علمی کارآفرينی دانشگاهی  یها را به حوزهيک مجموعه از شايستگی های حاضر،يافته

  یکارآفرينانه هایشايستگی یعهتوس هایبرنامه طراحیتواند مبنای نمايند که میمی معرفی
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 . ، و کمک به رشد تحقيقات آتی در اين زمينه باشدهاعلمی دانشگاهاعضای هيئت

 

 پیشنهادها

های منظور تقويت دانش، تجربه، و مهارتبهرا ی ها خدماتدانشگاهمطلوب است که 

در اين پژوهش ارائه  شدههای شناسايیبا تأکيد بر شايستگی علمیاعضای هيئت یکارآفرينانه

 از برداریبهره و شناسايی هایهای آموزشی در رابطه با روشدوره برگزاری، از جمله دهند

گروهی و شراکتی و  کار انجام یآشنايی با امور قانونی و حقوقی کسب و کار، نحوهفرصت، 

های هارتنفس، احساس خودکارآمدی، و تقويت مبهی افزايش آگاهی، اعتماد زمينه...، که 

نه فقط آموزش رسمی برای  آورد.اساتيد در رابطه با کارآفرينی و کسب و کار را فراهم می

کار و کسب و یعلمی بلکه همچنين فراهم کردن زمينه برای ايجاد تجربهاعضای هيئت

و قرار گرفتن  تجربه دست آوردنبهتواند در اين زمينه بسيار مفيد باشد. همکاری با صنعت می

 یمشاور برا کيعنوان اقدام به مختلف مانند قاز طری عملطور ی بهنيمعرض کارآفردر 

قادر به شروع ها  آن که دناحساس کن علمیاعضای هيئتشود باعث می موجود، یهاشرکت

 هایها و مهارتتواند در بهبود توانايیاين تجارب قطعاً میفعاليت کارآفرينانه هستند.  کي

 مؤثر باشد.  ها  آن

طور کلی فرهنگ کارآفرينانه در اعضای ها، هنجارها و بههمچنين توجه به ايجاد نگرش

خواهد بود. ها  آن های کارآفرينانهترين عوامل مؤثر در افزايش فعاليتعلمی يکی از مهمهيئت

 بودنمطلوب علمی خود را نسبت به اعتبار و اعضای هيئت نهاد دانشگاهشايسته است 

انه در دانشگاه متقاعد سازد. تغييرات در قوانين و هنجارها، موجب تعديل نيآفرکار یها تيفعال

 شود. با اين حالشان در چنين فعاليتی میعلمی، و مشارکت واقعیهويت نقش اعضای هيئت

ی آن يعنی ديکل گرانيباز قيتواند از طریم خوب قطعاًکارآفرينی و  ینوآور فرهنگيک  جاديا

نسل برای مدل نقش و  یعنوان مرببه ديباها  آن يابد و پرورشآفرين کار علمیاعضای هيئت

 . عمل کنند علمیاعضای هيئتاز  ندهيآ

 جهت ابزاری طراحی و ساخت به بعدی هایدر پژوهش تا شودمی در پايان توصيه

 ضعيتو سیربرمنظور علمی بهاعضای هيئت یهای کارآفرينانهاز شايستگی هر يک سنجش
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 یشايستگیها)بر اساس  بمطلو و دموجو ضعو یفاصله ينـتعي وها تگیشايس دموجو

 در شودمی پيشنهاد عالوه براين .پرداخته شوددر اين پژوهش(  هشد شناسايی یکارآفرينانه

 یعملکرد کارآفرينانه در های شناسايی شدهمقوله از هريک تأثيرگذاری ميزان به ديگر پژوهشی

 .گردد پرداخته پيمايشی صورتک پژوهش کمّی و بهدر قالب ي علمیاعضای هيئت
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