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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش شناسايی شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئت علمی دانشگاههای دولتی
ايران است .در راستای دستيابی به اين هدف با استفاده از روش تحقيق کيفی و از طريق مصاحبهی نيمه
ساختاريافته با  97نفر از اعضای هيئتعلمی کارآفرين در دانشگاه شهيد بهشتی که از طريق شيوهی
نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند ،شايستگیهای کارآفرينانهی آنها شناسايی شد .پس از تحليل دادهها به
روش تحليل مضمون ،در مجموع  61خرده شايستگی کارآفرينانه به دست آمد که با کمک روش گروه
کانونی در نه شايستگی کارآفرينانهی اصلی جای گرفتند .اين شايستگیها شامل شايستگی فرصت ،شايستگی
تعهد ،شايستگی ارتباطات ،شايستگی مديريت ،شايستگی مصالحه و پيشبرد دو نقش هيئتعلمی و کارآفرين،
شايستگی رشد و يادگيری ،شايستگی کسب و کار ،شايستگی راهبردی ،و شايستگی فنی تخصصی بودند.
نتايج اين مطالعه میتواند عالوه بر افزايش دانش در حوزهی کارآفرينی دانشگاهی ،در تدوين سياستهای
آموزشی و حمايتی در اين زمينه به سياستگذاران کمک کند.
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مقدمه
اقتصاد مبتنی بر دانش با عالقهی زياد به روشهای توليد دانش محور ،نوآوری و کارآفرينی
مبتنی بر دانش ،نقش و مأموريت دانشگاهها را بهطور فزايندهای به سوی مشارکت در پارادايم
کارآفرينانه تغيير داده است (مارس و متکالف .)9019 ،9از دانشگاهها انتظار میرود که عالوه
بر تحقق دو رسالت اصلی خود ،آموزش و پژوهش ،در فراگرد توسعهی اقتصادی و اجتماعی
جوامع خود از طريق کارآفرينی دانشگاهی مشارکت داشته باشند.
در اين ميان يکی از راههايی که میتواند به انجام فعاليتهای کارآفرينی دانشگاهی و ايجاد
زمينهی مناسب در راستای تحقق دانشگاه کارآفرين کمک کند ،حمايت از کارآفرينی
دانشگاهيان از جمله اعضای هيئتعلمی توانمند در اين زمينه است (شاتوک .)9012 ،2اعضای
هيئتعلمی در قلب انتقال دانش دانشگاه و فعاليتهای کارآفرينی دانشگاهی قرار دارند
(اليزايت 0و همکاران .)2331 ،تحقيقات دانشگاهی آنها اغلب به ايدههای مبتکرانه جديدی
منجر میشود که ممکن است توليد محصوالت و فرايندهای جديد و بهبود يافته را به همراه
داشته باشد (اسالوتچ و گوکتپ .)2331 ،4اساتيدی که شرکتهای جديدی را با هدف تجاری
کردن دانش خلق شده در دانشگاه تأسيس کردهاند ،میتوانند به عنوان کارآفرينانی توصيف
شوند که ارزش اقتصادی و يا اجتماعی ايجاد کردهاند.
مشکل اصلی که در مقابل دانشگاهها قرار دارد اين است که اعضای هيئتعلمی دانشگاه،
عموماً فاقد دانش کسب و کار و مهارتهای الزم در زمينهی نحـوهی تأسـيس و مديريت
کسب وکارهای کارآفرينانه هستند .با اينحال تالش بسيار کمی صرف ايجاد يک محيط
اجتماعی محرک فعاليتهای کارآفرينانه همچون آموزش کارآفرينی ،سمينارهای کارآفرينی و
غيره در ميان اساتيد دانشگاه میشود؛ همچنين کارآفرينی بهعنوان يک مادهی درسی اصلی در
آموزش تحصيلی دانشجويان دکتری ،بهخصوص آموزشهای تحصيلی آندسته از دانشجويانی
که قصد دارند بهعنوان استاد دانشگاه فعاليت کنند ،مطرح نمیباشد (کالريسی 5و همکاران،
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.)2399
برای موفقيت در کارآفرين شدن يک دانشگاه بايد توانايی شروع و اداره فعاليتهای
کارآفرينانه را در ميان اعضای آن ايجاد کرد .به عهده گرفتن نقش کارآفرينانه ،نيازمند تغييرات
عميق در آموزش اعضای هيئتعلمی بهويژه مهارتها و توانايیهای آنها بهعنوان انتقال
دهندگان علم و دانش است (فرهنگی و صفرزاده .)9016 ،اينکه تا چه حد اعضای هيئتعلمی
و محيطهای تحقيقاتی آنها برای فعاليتهای کارآفرينانه آماده هستند ،تصميم آنها به
فعاليتهای کارآفرينانه را تحتتأثير قرار میدهد (گوکتپ و ماهاگونکار.)2393 ،9
بررسی مبانی نظری نشان میدهد مجموعـه شايستگیهای ويژهای وجود دارند که ممکن
است فقدان آنها مـانعی بـرای توسعهی کارآفرينی اعضای هيئتعلمی دانشگاه باشد .بنابراين
ضـرورت فزاينـدهای بـرای شناسايی شايستگیهای کارآفرينانه اعضای هيئتعلمی دانشگاهها
وجود دارد تا دريابيم که آنان در هنگام بروز چالشهـا از چه شايستگیهايی بهره میبرند .لذا
هدف ايـن پژوهش شناسايی شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی دانشگاهها بود.
شناسايی اين شايستگیها به توسعه و تقويت آنها در اعضای هيئتعلمی ،تسهيل و تسريع
توسعهی کارآفرينی دانشگاهی و پاسخگويی به نيازهای جامعهی امروز کمک میکند و گامی
در جهت فرايند تحولی نظام دانشگاهی در جهت مورد نظر میباشد.

مبانی نظری
رويکرد شايستگی به يکی از پرطرفدارترين راههای مطالعهی ويژگیهای کارآفرينانه
تبديل شده است (به عنوان مثال بائوم9114 ،2؛ برد9115 ،0؛ مان 4و همکاران .)2332 ،گرايش
به مبحث شايستگی در کارآفرينی ناشی از قائل شدن ارتباطی فرضی بين شايستگیها و تولد،
ابقاء و رشد کسب و کارهای مخاطرهآميز است (برد9115 ،؛ بائوم .)9114 ،در واقع کارآفرينی
را میتوان متکی به مجموعهای از شايستگیها تلقی نمود و کارآفرينان همواره با اين
چالش مواجهاند که مجموعهای از شايستگیها را برای رسيدن به موفقيت در تالشهای
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کارآفرينیشان به کار گيرند (کوچادای.)2392 ،9
شايستگیهای کارآفرينانه 2به عنوان دسته ويژهای از شايستگیهای وابسته به فعاليتهای
کارآفرينانهی موفق شناخته شدهاند که برای انجام اثربخش فعاليتهای کارآفرينانه الزم هستند؛
و نقش کليدی و حياتی در ايجاد و رشد موفقيتآميز يک کسب و کار جديد ،مستقل و
سازمانی دارند (ميچلمور و رولی .)2393 ،0ماهيت شايستگیهای کارآفرينانه ،آن را به عنوان
يک مفهوم مهم برای بهبود کارآفرينی نمايان ساخته است .شخصيت ،مهارتها ،رفتار ،و دانش
کارآفرين ،چه بهعنوان يک فرد و چه بهصورت جمعی و بهعنوان يک تيم در داخل يک
سازمان يا کسب و کار ،يک عنصر حياتی را در رابطه با موفقيت کارآفرينی تشکيل میدهند
(منزيز.)2331 ،4
جريان عمومی پژوهشها (بهعنوان مثال احمد2337 ،5؛ بائوم ،الک و اسميت2339 ،6؛ مان و
همکاران )2332 ،نيز اثبات کردهاند که شايستگیهای کارآفرينانه برای موفقيت کسب و کارها
حياتی هستند .اين اهميت از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است .در حالی که از منظر نخست
شايستگیها بهعنوان فاکتورهای ضروری برای يک شروع موفق در کارآفرينی تلقی میشوند،
ديگران اين شايستگیها را پيشنيازهای تداوم موفقيت کسب وکار تلقی میکنند (برد.)9115 ،
پژوهش منسفيلد 7و ديگران ( )9117بهعنوان يکی از مهمترين پژوهشهای انجام شده در حوزهی
کارآفرينی نتيجه میگيرد که شناسايی شايستگیهای کارآفرينانهی مرتبط ،بينشهای راهگشايی در
حوزهی کارآفرينی برای ما فراهم میآورد و چنين شايستگیهايی میتواند شکلهای کسب و کار و
موفقيت آنها را در درون و بين فرهنگهای مختلف پيشبينی کنند.

ابعاد شایستگیهای کارآفرینانه
مجموعهی معينی از دانش ،نگرش و مهارتها برای عملکرد برتر در يک حوزهی معين
Kochadai
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همچون کارآفرينی مورد نياز است .با وجود اين پژوهشگران معتقد هستند که شايستگی چيزی
بيش از دانش صرف ،مهارتهای صرف يا شخصيت صرف تلقی میشود .در حقيقت
شايستگی تلفيقی از مؤلفههای مختلف موردنياز برای عملکرد مؤثر در يک سازمان ،شغل يا
موقعيت کاری است .اين مؤلفههای اصلی مستقل از يکديگر نيستند ،بلکه بايستی به صورت
يکپارچه ديده شوند (لنز 9و همکاران.)2331 ،
در اين رابطه پژوهشگران غالباً به شناسايی دستهبندیهای مختلفی از ابعاد شايستگیهای
کارآفرينانه اقدام نمودهاند .استوارت و ليندسی )9117( 2و مان و همکاران ( )2332شايستگیهای
کارآفرينانه را به مهارتهای فردی ،دانش و ويژگیهای شخصی تقسيم کردند .بِرد ()2332
معتقد است سه اليهی اصلی شايستگیهای کارآفرينانه عبارت هستند از  )9انگيزهها و
ويژگیها )2 ،نقش اجتماعی و خودپنداره ،و  )0دانـش ،مهـارتهـا ،و رفتارهـا .افزون بر
دستهبندیهای ياد شده ،مان و الو )2335( 0يک منشاء دوگانه برای شايستگیهای کارآفرينانه
پيشنهاد کردهاند که شامل آن دسته از شايستگیهايی است که ريشهی عميقتری در پيشزمينهی
فرد (خصوصيات ،شخصيت ،نگرش ،نقش اجتماعی و خودپنداره) دارند ،و همچنين آن دسته
از شايستگیهايی که در محل کار يا از طريق تربيت و آموزش به دست میآيند (مهارتها،
دانشها ،و تجربه).
در پژوهش حاضر بهمنظور تعيين ابعاد خرده شايستگیهای کارآفرينانهی شناسايی شده،
دستهبندی بارتلت و گوشال )9117( 4مدنظر قرار گرفته است که شايستگیها را در سه دسته
يعنی نگرشها/ويژگیها ،دانش/تجربه ،و مهارت/توانايیها تعريف نمودهاند .دستهی اول شامل
نگرشها ،صفات و ارزشهايی میباشند که قسمتهای درونی يا ذاتی شخصيت فرد را
تشکيل میدهند .دستهی دوم شامل دانش ،تجربه ،و درک میباشند که میتوانند از طريق
آموزش و مسير توسعهی شغلی بهدست آيند .دستهی سوم مهارتها و توانايیهای هستند که
بر اساس قابليتهای ذاتی و دانش اکتسابی فرد شکل میگيرند (بارتلت و گوشال.)9117 ،
هدف از اين طبقهبندی رفع ابهام از مفهوم و ارائه تعريفی واضحتر از شايستگیها ،و
Lans
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کاربردیتر شدن آنها در ارتباط با فعاليتها و مباحث مديريت منابع انسانی است؛ بهطوریکه
مديران منابع انسانی بهمنظور تصميمگيری در حوزههايی همچون ارزيابی و توسعهی
شايستگیها درک بهتری از هر يک از آنها داشته باشند.

پیشینهی پژوهش
با وجود اهميت دانشمندان (اعضای هيئت علمی) به عنوان يکی از بازيگران اصلی در
روند فعاليت های کارآفرينانه دانشگاهی ،اين واحد تحليل بهطور شگفتآوری در ادبيات
کارآفرينی دانشگاهی مورد غفلت قرار گرفته است و به اندازه مطالعات بر روی سازمانها
(دفاتر انتقال تکنولوژی ،شرکت های انشعابی و دانشگاه) و محيط ،توجه محققان را به خود
جلب نکرده است (روترمل 9و همکاران 2337 ،؛ مارس و آگيوالر .)2393 ،2برخی مطالعات
با تمرکز بر اهميت تعيينکننده های سطح فرد انجام شده است؛ مانند بررسی موقعيت
دانشگاهی و کيفيت علمی کارآفرينان دانشگاهی (دی گرگوريو و شين2330 ،0؛ الو و
گونزالس)2337 ،4؛ بررسی انگيزهی کارآفرينان دانشگاهی در ثبت اختراعات ،صدور مجوز
و تشکيل شرکت انشعابی (بالدينی 5و همکاران2337 ،؛ گوکتپ و ماهاگونکار2393 ،؛ الم،6
)2399؛ نقش سرمايهی اجتماعی و انسانی دانشمندان در سرمايهگذاریهای جديد ايجاد
شده (مورِی2334 ،7؛ مُسی و رايت2337 ،1؛ مارول)2390 ،1؛ بررسی عوامل داخلی و
خارجی مؤثر در فعاليت های کارآفرينانه ی دانشگاهيان (لندری

93

و همکاران2336 ،؛

گوکتپ2331 ،؛ اسالوتچ و گوکتپ2331 ،؛ دسته 99و همکاران)2392 ،؛ نقش نگرش ها و
هنجارهای دانشگاهيان در مشارکت آن ها در فعاليت های کارآفرينانه (اوون اسميت و
1- Rothaermel
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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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پاول2339 ،9؛ گوئتنر 2و همکاران .)2399 ،اما در مجموع يافتههای تحقيقات اندک در زمينهی
واحد تحليل فرد در حوزه کارآفرينی دانشگاهی نتوانسته است يک چارچوب يا مجموعهی
کامل از شايستگیهای موردنياز کارآفرينان دانشگاهی را ارائه کند (مارس و اگيوالر.)2393 ،
اين در حالی است که عوامل تعيينکنندهی فردی در ادبيات گستردهتر کارآفرينی بارها و بارها
بهعنوان عوامل تعيينکنندهی اصلی در موفقيت فعاليتهای کارآفرينانه مطرح شده است
(کالريسی و همکاران )2399 ،و ادبيات قانع کنندهای در اين حوزه وجود دارد .شايان ذکر
است که اين يافتهها بهصراحت مرتبط با فعاليتهای کارآفرينانه در دانشگاه نيستند.
در ميان آثار محدود با رويکرد شايستگیهای کارآفرينانه در حوزهی مؤسسات آموزشی و
دانشگاهها ،مطالعات صورت گرفته غالباً بر شناسايی شايستگیهای دانشجويان جهت
کارآفرينی و در موارد اندکی شايستگیهای الزم جهت آموزش و تدريس کارآفرينی تمرکز
داشتهاند .در حالیکه کارآفرين شدن دانشگاهها نيازمنـد در نظـر گرفتـن همـهی مؤلفههـای
ايـن نظـام ،بهويـژه نقـش کليـدی اعضـای هيـئتعلمـی و تمرکـز نداشـتن صـرف بـر
دانشـجويان و پـرورش شايستگیهای آنـان اسـت .بهطور کلی مرور پژوهشهای انجام شده
نشان داد که چارچوب مشخصی برای شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی
دانشگاهها در دست نيست .در نتيجه تحقيق حاضر با هدف شناسايی اين شايستگیها و پُر
کردن اين خأل نظری انجام گرديد .در جدول  ،9برخی تحقيقات گذشته با رويکرد شايستگیهای
کارآفرينانه در حوزهی مؤسسات آموزشی و دانشگاهها ارائه شده است.

روششناسی پژوهش
اين پژوهش بهلحاظ هدف در زمرهی پژوهشهای کاربردی ،و به لحاظ روش گردآوری
دادهها ،از نوع پژوهش کيفی با ماهيت اکتشافی است که با استفاده از دو ابزار مصاحبهی
نيمهساختارمند ،و گروه کانونی انجام پذيرفت .جامعهی مورد مطالعه در اين پژوهش شامل
اعضای هيئتعلمی کارآفرين در دانشگاه شهيد بهشتی تهران بودند که با استفاده از روش
نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .مالکهای موردنظر برای انتخاب افراد نمونه بدين شرح
1- Owen-Smith & Powell
2- Goethner
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جدول  .9برخی تحقيقات با رويکرد شايستگیهای کارآفرينانه در حوزهی مؤسسات آموزشی و
دانشگاهها.
محققان

هدف تحقیق

ديکسون 9و
همکاران
()2335

شناسايی شايستگیهای
کارآفرينانهی مورد نياز
مدرسان آموزش کارآفرينی.

منزيز
()2331

بررسی چيستی کارآفرينی
علمی ،شناسايی ويژگیهای
کليدی کارآفرينان علمی ،و
...

موريس 2و
همکاران
()2390

ايجاد يک فهرست از
شايستگیهای کليدی که
برای عملکرد کارآفرينانهی
دانشجويان ضروری هستند.

دسکولميستر
و ايزکوئردو
()2393

شناسايی شايستگیهای
کارآفرينانهای که دانشگاهها
بايد در آموزش کارآفرينی
دانشجويان مورد توجه قرار
دهند.

یافتهها
خوشه رهبری تيمی ،خوشه مهارتهای ارتباطی،
خوشه ادراک از قابليت اعتماد ،خوشه مهارتهای
سازمانی و برنامهريزی ،خوشه مهارتهای پايهای
کسب وکار ،خوشه مهارتهای حل مسأله ،خوشه
خصيصههای شخصی ،و خوشه خالقيت.
مهارتهای ارتباطی سطح باال در داخل و بين
قلمروها ،توانايیهای رهبری در سطح باال و
طراحی تيمی ،توانايی سطح باال برای تحقق
بخشيدن به فرصتها برای تجاریسازی ،توانايی
رفع تفاوتها در شايستگیهای مربوطه.
شناخت فرصت ،ارزيابی فرصت ،مديريت يا
کاهش ريسک ،انتقال يک چشمانداز قانعکننده،
سرسختی/استقامت ،حلمسأله خالقانه ،اعمال
نفوذ بر منابع ،مهارتهای چريکی ،خلق ارزش،
حفظ تمرکز در عين سازگاری ،انعطافپذيری،
خودکارآمدی ،استفاده از شبکهها و شبکهسازی.
شايستگیهای تصميمگيری ،تفکر نوآور ،شناسايی
و حلمسأله ،شناسايی و ارزيابی فرصتهای
کسب و کار ،ارتباطات ،معامله و مذاکره ،و شبکه-
سازی.

میباشند -9 :عضو هيئتعلمی دانشگاه که حداقل يک پروژهی نوآوری را در قالب ايجاد يک
شرکت ،در مرکز رشد و واحدهای فناور دانشگاه شهيد بهشتی شروع کرده باشد -2 .عضو
هيئتعلمی دانشگاه که عضو يک تيم نوآوری باشد .همچنين دو مالک تنوع در رشته و
حوزهی نوآوری ،و تنوع در مرحلهی رشد کسب و کار در انتخاب افراد نمونه ،مورد توجه
پژوهشگر قرار گرفت تا از يک سو شايستگیهای کارآفرينانه مشترک و عام در بين همهی رشتهها
1- Dixon
2- Morris
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و حوزههای علمی ،و از سوی ديگر شايستگیهای کارآفرينانهی موردنياز در تمام مراحل فرايند
کارآفرينی (از مرحلهی پيشرشد تا مرحلهی رشد و توسعه) مورد شناسايی قرار گيرند.
در اين پژوهش از مصاحبهی وقايع رفتاری جهت مصاحبه با اعضای هيئتعلمی کارآفرين
استفاده شد که بر تجربههای آنها در زمينهی راهاندازی کسب و کار کارآفرينانه استوار بود.
رويکرد وقايع رفتاری برای مطالعهی شايستگیهای کارآفرينانه در زمينههای مختلف ،بهطور
موفقی بهکار گرفته شده است .اين روش و تکنيک مرتبط با آن تکنيک وقايع حساس ،برای
مطالعهی شايستگیها در انواع مختلف نقشهای شغلی مورد آزمون و بازآزمون قرار گرفتهاند
و با انجام اصالحات برای مطالعهی شايستگیهای کارآفرينانه در زمينههای مختلف بهکار
میروند .درجهی مناسبی از پايايی ،اعتبار و تعميمپذيری برای اين روش گزارش شده است
(بوياتزيس9111 ،9112 ،9؛ اسپنسر و اسپنسر .)9110 ،2در مصاحبه از اعضای هيئتعلمی
کارآفرين خواسته شد تا فرايند ايجاد و توسعه کسب وکار ،اقدامات ،و رفتارهايشان را در
وقايع مختلف در طول توسعهی کسب وکارشان توضيح دهند .همچنين در مورد آنچه که در
موقعيتهای چالشبرانگيز و يا مشکل انجام دادهاند ،فکر کردهاند ،گفتهاند و يا احساس
کردهاند مورد مصاحبه قرار گرفتند .بدين ترتيب شايستگیهايی که در موفقيت آنها مفيد و
سودمند بود ،از گفتههای آنها استخراج شد.
از سوی ديگر در اين پژوهش از معيار اشباع نظری برای تعيين حجم نمونه در مرحلهی
مصاحبه استفاده شد .اشباع عبارت است از همگرايی مفهومی؛ بر اين اساس محقق بايد بررسی
کند که آيا مضامين و مقولههای حاصل از تحليلدادههای کيفی تا حد امکان از نظر مفهومی
اشباع شدهاند يا خالء مفهومی وجود دارد (شانک .)2336 ،0بنابراين مصاحبهها تا جايی ادامه
يافت که دادههای جديدی در فرآيند گـردآوری دادههـا بهدست نيامد .اين مسأله در مصاحبهی
پانزدهم محقق شد ولی برای اطمينان ،کار گردآوری دادهها تا مصاحبهی هفدهم ادامه يافت.
بدين ترتيب 97 ،نفر از اعضای هيئتعلمی کارآفرين در دانشگاه شهيد بهشتی مورد مصاحبه
قرار گرفتند 94 .نفر از مشارکتکنندگان ،مرد و  0نفر آنها ،زن بودند.
1- Boyatzis
2- Spenser & Spenser
3- Shank
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در مرحلهی دوم از پژوهش از روش گروه کانونی استفاده شد .گروه کانونی يکی از
روشهای بسيار مفيد برای فراهم کردن دامنهای از ديدگاهها در رابطه با يک موضوع ويژه از
طريق تعامل بين شرکتکنندگان است و منجر به کم شدن تأثير پژوهشگر و افزايش دقت
روششناختی میشود .بنابراين از اين روش تکميلی استفاده شد تا خردهشايستگیهای
شناسايی شده بهمنظور ارائهی مقولههای اصلی ،بهشيوهی مناسبی طبقهبندی شوند .گروه
تشکيل شده شامل  5نفر از اعضای هيئتعلمی دانشگاه شهيد بهشتی بودند که هم در حوزهی
کارآفرينی و هم در حوزهی آموزشعالی دارای دانش کافی و سابقهی پژوهش يا تدريس
بودند .از اين افراد خواسته شد تا در مورد خردهشايستگیهايی شناسايی شده ،نحوهی
مقولهبندی آنها ،و تعيين بهترين عنوان برای هر مقوله اظهارنظر نمايند.
بهمنظور محاسبهی پايايی کدگذاریهای انجام شـده در مصاحبهها ،از دو روش پايـايی
بازآزمايی ،و توافق درونموضوعی استفاده شد .برای محاسبهی پايايی بازآزمايی ،بهصورت
تصادفی تعداد سه مصاحبه انتخـاب شـد و هـر کدام از آنهـا دو بـار در يـک فاصـلهی
زمـانی معين ( 03روزه) بـهوسـيلهی پژوهشگر کدگذاری شدند .پايايی بازآزمايی مصاحبههای
انجام گرفتـه در ايـن تحقيـق با استفاده از روش هولستی برابر  74درصد بود (مطابق با نتايج
جدول  .)2با توجه به اينکه اين ميزان بيشتر از  63درصد است؛ میتوان گفت که پايايی
بازآزمايی کدگذاریهای اين تحقيق معنیدار است و تأييد میشود.
جدول  .2نتايج پايـايی به روش بازآزمايی.
مصاحبه
اول
دوم
سوم
کل

تعداد کل کدها در دو کدگذاری
211
094
233
132

تعداد توافقات
931
997
61
215

پایایی
76
75
61
74

برای محاسبهی پايايی مصاحبه با روش توافق درونموضـوعی دو کدگذار ،از يک همکار
محقـق درخواسـت شـد تـا در ايـن بخـش مشارکت نمايد .تعداد سه مصاحبه بـهطـور
تصادفی ،انتخاب و بـهوسـيلهی همکار کدگذار ،کدگذاری مجدد شدند .پايايی بـين
کدگـذاران بـرای مصاحبههای انجامگرفته در اين تحقيق با استفاده از روش هولستی برابر 15
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درصد محاسـبه گرديـد (مطابق با نتايج جدول  .)0با توجه به اينکه اين ميزان بيشتر از 63
درصد است؛ میتوان گفت که پايايی درونموضـوعی کدگذاریهای اين تحقيق معنیدار است
و تأييد میشود.
جدول  .0نتايج پايـايی به روش توافق درون موضوعی
مصاحبه
اول
دوم
سوم
کل

تعداد کل کدها در دو کدگذاری
459
431
224
9310

تعداد توافقات
231
911
993
596

پایایی
12
17
11
15

بهطور کلی استفاده از روش نمونهگيری هدفمند؛ تعيين حجم نمونه بر اساس اصل اشباع
نظری؛ و استفاده از نظرات پژوهشگران و تحليلگران متعدد در بررسی ،بازبينی و مقولهبندی
خرده شايستگیهای کارآفرينانه ،موجب افزايش کيفيت نتايج پژوهش حاضر و کاهش
خطاهای احتمالی شده است.

یافتههای پژوهش
شناسايی شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئت علمی دانشگاهها در دو مرحله صورت
پذيرفت .مرحلة اول انجام مصاحبه ،و مرحلة دوم برگزاری جلسه گروه کانونی بود .در
مرحلهی اول  97مصاحبه با اعضای هيئتعلمی کارآفرين در دانشگاه شهيد بهشتی تهران انجام
شد که بهمنظور تحليل دادهها در اين بخش از روش تحليل مضمون استفاده گرديد .تحليل
مضمون ،روشی برای شناخت ،تحليل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کيفی است .اين
روش عبارت است از عمل کدگذاری و تحليل دادهها ،با اين هدف که دادهها چه میگويند.
اين تحليل در وهلهی اول به دنبال الگويابی در دادهها است (محمدپور .)9011 ،تحليل
دادههای حاصل از مصاحبهها در  4گام صورت گرفت که گزارش آن در ادامه ارائه میشود.
گام اول -آشنا شدن با دادهها :بدينمنظور ابتدا متن کامل مصاحبهها از فايل صوتی به-
صورت فايل نوشتاری مکتوب و پيادهسازی شد .پژوهشگر متن مصاحبهها را بهدقت مطالعه
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کرده تا ضمن درگيری با دادهها ،با عمق و غنای محتوای آنها آشنا شود و بدين ترتيب شرايط
مناسب برای تحليل آنها فراهم گردد.
گام دوم -کدگذاری اوليه :با مرور متن مصاحبهها ،هر زمان که يک بخش تفکيک شدهی
معنادار از متن پيدا شد ،پژوهشگر يک کد برای آن در نظر گرفت .به عبارت ديگر از دل
شواهد گفتاری مستقل ،کدهای اوليه شناسايی و آشکار گرديد .در اين مرحله ،همهی اطالعات
کدبندی شدند .برای هر کد اوليه ،يک شرح واژهی مختصر نوشته شد .در خالل کدگذاری
فهرست جامعی فراهم گرديد؛ يعنی فهرستی از تمامی کدهايی که برای استفاده در مطالعه
تدوين شدهاند .به هنگام روبرو شدن با بخشهای مناسب ،پژوهشگر اين کدها را در
بخشهای جديدی از دادهها مجدداً به کار گرفت .در جدول  ،4نمونهای از کدگذاریهای اوليه
ارائه شده است.
جدول  .4نمونهای از کدگذاریهای اوليه.
ردیف

شواهد گفتاری

کدهای اولیه

جستجوی فعاالنه فرصتها از
 .9هميشه بازار را نگاه میکردم که بازار چی میخواد و من
طريق گردآوری اطالعات درباره
چی توليد کنم.
نيازهای مشتريان و يا بازارهای
هدف.
 .2پس من بيشتر همنشين کارگرها بودم .و مدتهای زيادی
ايجاد ارتباطات و شبکههای
رو در اين چند سال با کارگرها سپری کردم .و همينطور
ارتباطی با صنعتگران و کارآفرينان.
کارآفرينها .پس با اينها در ارتباط بودم .مثالً شغل داره
جستجوی فعاالنه فرصتها از طريق
در اهواز و آبادان و اروميه .مثالً کارخانهاش به اين دليل
برقراری ارتباط و شبکههای ارتباطی
فِيوه .خوب اين حلقهاش رو چطوری میتونه بذاره .پس
با افراد و سازمانهای مرتبط.
با اينا در ارتباط بودم.
 .0پس اگه شما فهميدی چی میخواد بعد آيا شما میتوانيد آن
را درست کنيد .مثالً مشتری ميگه من صندلی میخوام .خوب
صندلی که رشتهی من نيست که .درسته؟ من بايد يه چيزی
لزوم ارزيابی تخصص ،دانش و
را پيدا کنم که تو رشتهی خودمه .بعد اون چيزی که اون توانمندیهای خود برای توليد
میخواد مسلماً شما بايد يه توانمندی داشته باشيد مثالً دانش محصول يا ارائه خدمت موردنظر.
لزوم دارا بودن دانش فنی و
شما بايد در راستای اون نيازه باشه .مثالً اگه او ميگه من
ياقوت میخوام ،من رشتهام ياقوتشناسی نباشه يا ياقوت -تخصصی مرتبط با فعاليت
سازی نباشه ،آنموقع بايد چند برابر خرج کنيم تا ياقوت را کارآفرينانه.
بهدست مشتری برسانيم .پس من بايد در اون راستا باشم.
پس من با اين فرض که تخصصم در راستای اون محصوله...
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گام سوم -جستجو و شناخت مضامين فرعی :در اين مرحله بر مضامين متمرکز شديم.
مضمون يا مفهوم ،الگويی است که در دادهها يافت میشود و حداقل به توصيف و سازماندهی
مشاهدات و حداکثر به تفسير جنبههايی از پديده میپردازد (بوياتزيس .)9111 ،در اين مرحله
کدها بر اساس پديدههای کشف شده در دادهها که مستقيماً به پرسش تحقيق مربوط میشوند،
دستهبندی شدند .بعد از پيوند دادن دستههايی از اين کدها ،مضامين شکل گرفت .در جدول ،5
بخشی از کدهای اوليه مربوط به مضمون يا خرده شايستگی آشنايی با امور قانونی يا حقوقی
کسب و کار بهعنوان نمونه آورده شده است.
جدول  .5مضمون آشنايی با امور قانونی کسب و کار و بخشی از کدهای اوليهی مربوط به آن.
کدهای اولیهی مربوط به مضمون آشنایی با امور قانونی یا حقوقی کسب و کار
آگاهی و انجام موارد قانونی و حقوقی مربوط به گرفتن تأييديهها و استانداردهای قانونی محصول.
آشنايی ،پايبندی و رعايت قوانين حقوق مالکيت فکری .آشنايی با مهندسی قرارداد با شرکا و کارکنان.
آشنايی و پايبندی به موارد قانونی و حقوقی مربوط به بيمه و کار کارکنان .آشنايی و انجام مراحل
قانونی و حقوقی الزم مربوط به ثبت اختراع محصول .آگاهی و انجام مراحل قانونی الزم برای ثبت
شرکت .آگاهی ،پايبندی و رعايت موارد قانونی و حقوقی مربوط به اعضای تشکيلدهنده تيم
بنيانگذار شرکت .آگاهی از موارد قانونی و حقوقی مربوط به انواع ساختارهای شرکتی .انجام مراحل
قانونی و حقوقی الزم برای شروع کسب و کار :انتخاب ساختار حقوقی شرکت .آگاهی و انجام
مراحل قانونی و حقوقی الزم برای استقرار شرکت در مرکز رشد دانشگاه و . ...

در اين بخش از پژوهش  61مضمون فرعی يا خردهشايستگی کارآفرينانه شناسايی شد که
در ذيل هر يک ابعاد شايستگیها (با اقتباس از دستهبندی بارتلت و گوشال )9117 ،مطابق با
جدول  ،6قرار گرفتند .اين خردهشايستگیها ،مجموعهای از نگرشها/ويژگیها ،دانش/تجربه،
و توانايی/مهارتهای مهمی را منعکس میکنند که اعضای هيئتعلمی کارآفرين بايد برای
موفقيت داشته باشند.
گام چهارم -شکلگيری مضامين اصلی :زمانی که مجموعهای از مضامين استخراج شدند،
مضامين فرعی بر اساس مقايسههای ثابت (تشابهات و تفاوتها) در غالب مضامين اصلی
(مقولهها) دستهبندی شدند .بهمنظور انجام اين کار از روش گروه کانونی استفاده شد و نظر
چند خبره دربارهی مضامين فرعی ،عناوين آنها و نحوهی مقولهبندی آنها پرسيده شد .بدين
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جدول  .6مضامين فرعی يا خرده شايستگیهای کارآفرينانه شناسايی شده در اين تحقيق.
ابعاد

دانش/
تجربه

مهارتها/
توانايیها

نگرشها/
ويژگيهای
شخصيتی

خرده شایستگیهای کارآفرینانه
 )9آشنايی با تجارت يا کسب و کار )2 .آشنايی با امور قانونی يا حقوقی کسب و کار.
 )0آشنايی با محيط کسب و کار )4 .آشنايی با ويژگیهای صنعت )5 .آشنايی با
کارآفرينی )6 .آشنايی با بازاريابی )7 .ديد جهانی )1 .آشنايی با مديريت منابع انسانی)1 .
آشنايی با مديريت امور مالی )93 .دانش تخصصی )99 .تجربه قبلی کسب و کار)92 .
تجربه فرصتهای مطالعاتی و کاری داخل و خارج از کشور )90 .تجربه انجام طرحهای
پژوهشی کاربردی )94 .تجربه همکاری با صنعت يا دولت )95 .تجربه انجام کار
گروهی )96 .تجارب مديريتی.
 )97مهارتهای پژوهشی )91 .مهارت فنی و حرفهای )91 .مهارت اقناع سازی)23 .
مهارت سازماندهی )29 .مهارت تفويض )22 .مهارت ارائه )20 .مهارت مديريت
ريسک )24 .مهارت رهبری )25 .مهارت مذاکره )26 .مهارت جستجو و گردآوری
اطالعات )27 .مهارت مديريت زمان )21 .مهارت روابط بينفردی )21 .مهارت تيم-
سازی و انجام کار گروهی )03 .مهارت مشاوره )09 .تفکر خالق )02 .توانايی ايجاد
مصالحه بين دو نقش هيئتعلمی و کارآفرين )00 .توانايی پيشبرد هر دو نقش هيئت-
علمی و کارآفرين )04 .تفکر استراتژيک )05 .توانايی شناسايی فرصت )06 .توانايی
ارزيابی فرصت )07 .توانايی جستجوی فرصت )01 .توانايی به چنگ آوردن فرصتها.
 )01آگاهی از خود )43 .توانايی تحليلی )49 .توانايی يادگيری مداوم )42 .مهارت
مربیگری و توسعه افراد )40 .توانايی انعطافپذيری )44 .توانايی تحمل ابهام)45 .
توانايی کنار آمدن با فشار و استرس )46 .توانايی انجام چند وظيفه بهطور همزمان)47 .
مهارت ايجاد شبکه های ارتباطی )41 .تفکرشهودی )41 .مهارت تصميمگيری.
 )53نگرش مثبت به کارآفرينی اعضای هيئتعلمی )59 .نگرش مثبت به ارزشآفرينی و
ثروتآفرينی )52 .ذهن و رويکرد پژوهشگرا )50 .ذهن و رويکرد کاربردگرا )54 .ذهن
و رويکرد تجربهگرا )55 .رويکرد حلمسأله )56 .خودکارآمدی )57 .خوشبينی)51 .
وظيفهمداری )51 .ريسکپذيری )63 .هدفمحوری )69 .مسئوليتپذيری )62 .پشتکار.
 )60ابتکارعمل )64 .انصاف )65 .صداقت )66 .همدلی )67 .اتکاء به خود )61 .تعهد
سازمانی )61 .اشتياق.

ترتيب  61مضمون فرعی شناسايی شده ،در درون مقولههايی که فرض میشد از نظر مفهومی
بههم مرتبط هستند ،دستهبندی شدند و بهترين عنوان برای هر مقوله انتخاب گرديد .مضامين
فرعی بهدست آمده در اين تحقيق تحتعنوان خردهشايستگیهای کارآفرينانه ،و مقولههای به
دست آمده از مرحلهی بعدی تحتعنوان شايستگیهای کارآفرينانه اصلی در نظر گرفته شدند.
در طول فرايند کدگذاری و مقولهبندی ،کدها ،مضامين فرعی و مضامين اصلی بر اساس
مقايسهی مداوم در معرض پااليش ،بازبينی و تغيير قرار میگرفت و قالب ايجاد شده بهطور

شناسایی شایستگیهای کارآفرینانهی اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی ایران

365

پيوسته بازبينی و اصالح شد .از سوی ديگر شايستگیهای کارآفرينانه فرعی و اصلی تعريف ،و
رفتارهای متناظر با هر يک از شايستگیهای کارآفرينانه اصلی تعيين گرديد .در جدول (،)7
عناوين مقولههای شناسايی شده و خردهشايستگیهای کارآفرينانه مرتبط با هر يک از آنها
ارائه شده است.
جدول  .7شايستگیهای کارآفرينانه اصلی و خردهشايستگیهای مرتبط با هر يک از آنها.
شایستگیهای
خردهشایستگیهای کارآفرینانه
کارآفرینانه اصلی
توانايی شناسايی فرصت ،توانايی ارزيابی فرصت ،توانايی به چنگ آوردن فرصت-
فرصت
.3
ها ،توانايی جستجوی فرصت ،تفکر خالق ،آشنايی با کارآفرينی ،ابتکارعمل.
مسئوليتپذيری ،پشتکار ،اشتياق ،خوشبينی ،صداقت ،انصاف ،وظيفهمداری،
تعهد
.2
تعهد سازمانی.
تجارب مديريتی ،مهارت سازماندهی ،مهارت تفويض ،آشنايی با مديريت
مؤثر منابع انسانی ،آشنايی با مديريت امور مالی ،مهارت تيمسازی و انجام کار
مديريت
.1
گروهی ،تجربه انجام کار گروهی ،مهارت رهبری ،مهارت تصميمگيری ،اتکاء
به خود.
هدفمحوری ،رويکرد حلمسأله ،تفکر استراتژيک ،توانايی تحليلی ،تفکر
راهبردی
.4
شهودی ،ديد جهانی.
توانايی مصالحه بين دو نقش هيئتعلمی و کارآفرين ،توانايی پيشبرد هر دو
مصالحه و پيشبرد نقش هيئتعلمی و کارآفرين ،انعطافپذيری ،نگرش مثبت به فعاليتهای
 .5هر دو نقش هيئت کارآفرينانه اعضای هيئتعلمی دانشگاهها ،نگرش مثبت به ارزشآفرينی و
علمی و کارآفرين ثروتآفرينی ،خودکارآمدی ،مديريت زمان ،آگاهی از خود ،توانايی کنار آمدن
با فشار و استرس ،توانايی انجام چند وظيفه بهطور همزمان.
آشنايی با تجارت و کسب وکار ،آشنايی با امور قانونی يا حقوقی کسب وکار،
آگاهی از محيط کسب وکار ،آشنايی با صنعت موردنظر ،آشنايی با بازاريابی،
 .6کسب و کار
تجربه قبلی کسب وکار ،تجربه همکاری با صنعت يا دولت ،توانايی مديريت-
ريسک ،توانايی تحملابهام ،ريسکپذيری.
مهارت ايجاد شبکههای ارتباطی ،مهارت روابط بينفردی ،همدلی ،مهارت
ارتباطات
.1
اقناعسازی ،مهارت مذاکره ،مهارت ارائه.
مهارت جستجو و گردآوری اطالعات ،مهارت مشاوره ،توانايی يادگيری
 .1رشد و يادگيری مداوم ،توانايی مربیگری و توسعه افراد ،ذهن و رويکرد تجربهگرا ،تجربه
فرصتهای مطالعاتی و سفرهای کاری داخل و خارج از کشور.
دانش تخصصی ،مهارت فنی و حرفهای ،ذهن و رويکرد پژوهشگرا ،ذهن و
 .9فنی تخصصی
رويکرد کاربردگرا ،مهارتهای پژوهشی ،تجربه انجام طرحهای پژوهشی
کاربردی.
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بحث و نتیجهگیری
فعاليتهای کارآفرينانه اعضای هيئتعلمی معموالً حول شايستگیهای آنان سازمان میيابد
و موفقيتشان ناشی از دانش و يا مهارتهای کارآفرينانه آنها است .بهويژه در مراحل اوليهی
توسعهی شرکتها که هيچ روال سازمانی وجود ندارد و شرکت با مشکالت متعددی روبرو
است؛ شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی برای غلبه بر موانع و موفقيت
تجاریسازی دانش علمی کمک زيادی میکند .در پژوهش حاضر با بهرهگيری از روش تحقيق
کيفی اکتشافی و با استفاده از مصاحبههای نيمهساختاريافته و گروه کانونی ،شايستگیهای
کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی دانشگاهها در قالب  1شايستگی کارآفرينانهی اصلی ،متشکل
از  61خردهشايستگی شناسايی شدند .در ادامه به تعريف مقولههای شناسايی شده ،و مقايسهی
نتايج تحقيق با يافتههای پژوهشی مرتبط پرداخته میشود.
نتـايج ايـن پژوهش ،بر شايستگی "فرصت" بهعنوان يکی از شايسـتگیهای کارآفرينانهی
اعضای هيئتعلمی دانشگاه تأکيد دارد .اين شايستگی به ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی
کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با جستجو ،شناسايی ،ارزيابی و بهچنگ آوردن فرصتهای بازار
از طرق مختلف میشود .بسياری از پژوهشگران در حوزهی کارآفرينی دانشگاهی نيز
شايستگیهای فرصتمحور را بهعنوان شايستگیهای کارآفرينانه مهم معرفی کردهاند (هوی 9و
همکاران2399 ،؛ لنز ،بالک و وسلينگ2394 ،2؛ موريس و همکاران .)2390 ،اين شايستگی
مستلزم داشتن توانايی جستجوی فعاالنه فرصتها از روشهای مختلف (چاو 0و همکاران،
)2393؛ ارزيابی ساختار محتوای فرصتها با هدف اطمينان از قابليت اجرای ايده
(دسکولميستر و ايزکوئردو ،)2393 ،4و داشتن ظرفيت بهرهبرداری بهموقع از فرصتها
(ديکسون و همکاران2335 ،؛ منزيز )2331 ،است .از سوی ديگر نيازمند آشنايی با کارآفرينی و
همچنين توانايی توليد ايدههای جديد و مبتکرانه میباشد .در همين رابطه پژوهشهای پالملی
Hui
Lans, Blok, & Wesselink
Chou
Deschoolmeester & Izquierdo
Plumly
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و همکاران ()2331؛ ديکسون و همکاران ( )2335و منزيز ()2331؛ بر داشتن تفکر خالق ،و
نيز درمول و روزمن )2394( 9بر شايستگی ابتکارعمل ،مشابه با نتايج تحقيق حاضر تأکيد
داشتهاند.
"تعهد" يکی ديگر از شايستگیهای مورد تأکيد در اين پژوهش است .اين شايستگی به
ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که منجر به حفظ تالش وی برای شروع
و توسعهی کسب و کار ،علیرغم وجود مشکالت و دشواریهای حفظ کسب و کار تا
مرحلهی ثمربخشی آن میشود .ادبيات کارآفرينی نيز نشان داده که درجهی تعهد نسبت به
نقش کارآفرينانه بسيار مهم است (مان و همکاران2332 ،؛ احمد .)2337 ،شايستگی تعهد
مستلزم داشتن پشتکار (موريس و همکاران2390 ،؛ درمول و روزمن2394 ،؛ هوی و همکاران،
2399؛ و منزيز ،)2331 ،مسئوليتپذيری در مقابل اهداف ،افراد ،سازمان ،و جامعه؛ همچنين
اهميت دادن و رعايت ارزشهای اخالقی مانند صداقت و انصاف است .از سوی ديگر نيازمند
داشتن نگرش و چشماندازی مثبت و خوشبينانه نسبت به شرايط و نتايج (رضايیزاده،2
2394؛ ديکسون و همکاران)2335 ،؛ همچنين انرژی ،انگيزه و اشتياق باالی عضو هيئتعلمی
در انجام فعاليت کارآفرينانه (هوی و همکاران )2399 ،میباشد .در همين رابطه ديکسون و
همکاران ( )2335بر متعهد بودن به کسب و کار ،مسئوليتپذيری و صداقت مشابه با
شايستگیهای شناسايی شده در اين تحقيق تأکيد داشتند.
همچنين نتـايج ايـن پژوهش بر اهميت شايستگی "مدیریت" بهعنوان يکی از
شايسـتگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی دانشگاه تأکيد دارد .اين شايستگی به
ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با سازماندهی منابع (انسانی،
مالی ،اطالعاتی و فيزيکی) و وظايف ،تيمسازی و رهبری مؤثر افراد بهمنظور برآورده کردن
اهداف فعاليت کارآفرينانه است .پژوهشهای بسياری در حوزهی کارآفرينی نشان داده است که
يک کارآفرين بايد مجهز به شايستگیهای مديريتی برای نيل به موفقيت باشد (ميچلمور و
راولی .)2393 ،در حوزهی خاص کارآفرينی دانشگاهی ،چاو و همکاران ( )2393بر شايستگی
1- Dermol & Rožman
2- Rezaei Zadeh
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مديريت؛ و اسالوتچ و گوکتپ ( )2331بر مهارتهای مديريتی تأکيد داشتند .اين شايستگی
مستلزم آگاهی از اصول ،اقدامات ،استراتژیها و وظايف مديريت منابع انسانی و مالی میباشد.
همچنين شامل اين واقعيت است که عضو هيئتعلمی کارآفرين عالوه بر اين که بايد قادر به
تشکيل يک تيم با شايستگیهای مکمل باشد (دسکولميستر و ايزکوئردو2393 ،؛ منزيز2331 ،؛
و ديکسون و همکاران)2335 ،؛ دارای مهارت رهبری بهمنظور هدايت و انگيزهبخشی کارکنان
يا اعضای گروه نيز باشد (رابينو و فرشمن2335 ،9؛ رضايیزاده 2394 ،؛ منزيز2331 ،؛ و
ديکسون و همکاران .)2335 ،داشتن تجارب مديريتی (ميچلمور و راولی )2393 ،و انجام کار
گروهی ،و متکی بودن به توانمندیهای خود ،به شکلگيری اين شايستگی کمک میکند .در
همين رابطه هوی و همکاران ( )2399بر مهارت يکپارچه سازی منابع؛ پالملی و ديگران
( )2331به مهارتهای همکاری گروهی؛ دسکولميستر و ايزکوئردو ()2393؛ و درمول و
روزمن ( )2394به مهارت تصميمگيری اشاره داشتهاند که هماهنگ با خردهشايستگیهای
مديريت در اين پژوهش میباشند.
شايستگی "مصالحه و پیشبرد هر دو نقش هیئتعلمی و کارآفرین" يکی ديگر از
شايستگیهای بهدست آمده از يافتههای اين تحقيق میباشد .اين شايستگی به ويژگیهايی از
عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با توانايی وی در مديريت تعارضات بين دو
نقش هيئت علمی و کارآفرين؛ و پيشبرد همزمان هر دو نقش با استفاده از استراتژهای مناسب
میباشد .اين شايستگی مستلزم داشتن نگرشی مثبت به انجام فعاليتهای کارآفرينانه توسط
اعضای هيئتعلمی دانشگاهها است (گوئتنر و همکاران2399 ،؛ اووناسميت و پاول.)2339 ،
همچنين دربرگيرندهی اين واقعيت است که اعضای هيئتعلمی کارآفرين بهمنظور پيشبرد هر
دو نقش هيئتعلمی و کارآفرين نيازمند داشتن توانايیهايی همچون انعطافپذيری (موريس و
همکاران)2390 ،؛ کنار آمدن با فشار و استرس (دسکولميستر و ايزکوئردو)2393 ،؛ انجام چند
وظيفه بهطور همزمان (ديکسون و همکاران)2335 ،؛ همچنين داشتن احساس خودکارآمدی
(موريس و همکاران2390 ،؛ لنز ،بالک و وسلينگ2394 ،؛ منزيز ،)2331 ،مهارت مديريت
زمان ،و آگاهی از توانمندیها و نقاط قوت و ضعف خود هستند .در پژوهشهای پيشين بر
1- Rubino & Freshman
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انعطافپذيری در تغيير نقش ،مديريت تعارضات نقش ،داشتن نگرش و نگاهی فايدهگرايانه و
سودگرايانه (بِرد)2332 ،؛ خودباوری و خودآگاهی پايدار (ديکسون و همکاران )2335 ،مشابه
با نتايج تحقيق حاضر تأکيد شده است.
همچنين نتـايج ايـن پژوهش بر اهميت شايستگی "راهبردی" بهعنوان يکی از
شايسـتگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی دانشگاه تأکيد دارد .اين شايستگی به
ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با تعيين اهداف ،برنامه و
چشمانداز شرکت ،و بهکارگيری استراتژیهايی است که موجب دستيابی به اهداف و بهبود
سازگاری بين سازمان و محيط خارجی میگردد .اين مسأله همسو با تحقيقات مان و همکاران
( )2332و احمد ( )2337میباشد که بر ضرورت داشتن شايستگی راهبردی در کارآفرينان
تأکيد داشتهاند .از سوی ديگر لنز ،بالک و وسلينگ )2394( ،مديريت استراتژيک؛ و پالملی و
ديگران ( ،)2331برنامهريزی استراتژيک را مهم دانستهاند .اين شايستگی مستلزم داشتن تفکر
استراتژيک (رابينو و فرشمن )2335 ،به معنای توانايی درک تأثيرات محيطی بر کسب و کار و
تعيين بهترين راهبرد با توجه به فرصتها و تهديدهای خارجی ،و نقاط قوت و ضعف داخلی
است؛ همچنين نيازمند داشتن توانايی شناسايی روابط علی و معلولی بين جنبههای مختلف يک
مسأله است .داشتن تفکرشهودی (دسکولميستر و ايزکوئردو)2393 ،؛ و ديد جهانی به
شکلگيری اين شايستگی کمک میکند .در ديگر پژوهشهای مرتبط به شايستگیهای
هدفگرايی (ديکسون و همکاران)2335 ،؛ مهارتهای تشخيص و حلمسأله (دسکولميستر و
ايزکوئردو)2393 ،؛ و تجزيه و تحليل (پالملی و ديگران )2331 ،اشاره شده است که با خرده
شايستگیهای راهبردی در اين پژوهش همخوانی دارند.
شايستگی "کسب و کار" يکی ديگر از شايستگیهای به دست آمده از يافتههای اين
تحقيق میباشد .اين شايستگی به ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که
مرتبط با ايجاد ،توسعه و پيشبرد يک کسب و کار و فعاليت تجاری بهطور موفق میشود .در
مطالعات پيشين نيز بر ضرورت داشتن شايستگی کسب و کار تأکيد شده است (لنز ،بالک و
وسلينگ .)2394 ،اين شايستگی مستلزم آگاهی از محيط کسب و کار و صنعت موردنظر
(ميچلمور و راولی)2393 ،؛ آشنايی با قوانين حقوقی کسب و کار ،و روشهای مختلف تبليغ
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و بازاريابی میباشد (چاو و همکاران .)2393 ،همچنين نيازمند داشتن توانايی شناسايی و
ارزيابی ريسکهای مربوط به کسب و کار و استفاده از استراتژیهای مناسب برای کاهش
احتمال رخداد آنها است (موريس و همکاران  .)2390داشتن توانايی تحمل ابهام (رابينو و
فرشمن)2335 ،؛ ريسکپذيری (منزيز2331 ،؛ ديکسون و همکاران)2335 ،؛ تجربه قبلی کسب
و کار و کارآفرينی(مُسی و رايت2337 ،؛ کرابل و مولر2331 ،9؛ مارول2390 ،؛ ميچلمور و
راولی)2393 ،؛ و تجربه همکاری با صنعت (دسته و همکاران2392 ،؛ گوکتپ )2331 ،به ايجاد
اين شايستگی کمک میکند.
نتـايج ايـن پژوهش ،بر شايستگی "ارتباطات" بهعنوان يکی از شايسـتگیهای
کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی دانشگاه تأکيد دارد .اين شايستگی به ويژگیهايی از عضو
هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با ايجاد ،حفظ و بهکارگيری يک مجموعه از روابط
و شبکههای ارتباطی در درون و بيرون از دانشگاه میباشد که به اعضای هيئتعلمی در پيشبرد
فعاليت کارآفرينانهشان کمک کرده؛ اطالعات و پشتيبانی الزم را در پاسخ به نيازهای فعلی و
آينده آنها فراهم میآورند .يافتههای مطالعات پيشين نشان میدهد که ارتباطات يکی از
شايستگیهايی است که برای موفقيت کارآفرينان بسيار ضروری است (مان و همکاران2332 ،؛
ديکسون و ديگران2335 ،؛ منزيز2331 ،؛ و هوی و همکاران .)2399 ،اين شايستگی مستلزم
داشتن مهارت در ايجاد روابط بين فردی (ديکسون و ديگران2335 ،؛ رضايیزاده2394 ،؛ لنز،
بالک و وسلينگ)2394 ،؛ همچنين مهارت در ترغيب ،و متقاعد کردن ذينفعان مختلف ،و
ارائهی سخنرانیهای مؤثر میباشد (ديکسون و ديگران .)2335 ،در همين رابطه موريس و
همکاران ( ،)2390مُسی و رايت ( ،)2337کرابل و مولر ( ،)2331مورِی ( )2334بر مهارت
شبکهسازی؛ و دسکولميستر و ايزکوئردو ( )2393بر مهارت مذاکره تأکيد داشتهاند که هماهنگ
با خردهشايستگیهای ارتباطات در پژوهش حاضر میباشند.
شايستگی "رشد و یادگیری" يکی ديگر از شايستگیهای بهدست آمده از يافتههای اين
تحقيق است .اين شايستگی به ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط
با استفاده از توانايیهای يادگيری بهمنظور توسعهی دانش و مهارتهای خود و ديگر افراد
1- Krabel & Mueller
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میباشد .شايستگی رشد و توسعه نه تنها مستلزم تالش برای اکتساب و بهبود مداوم دانش و
مهارتهای جديد و موردنياز خود است؛ بلکه شامل مهارت در ارائهی آموزش و راهنمايی به
ديگر افراد در جهت توسعه و توانمندسازی آنها است .همچنين اين شايستگی نيازمند تمايل
به کسب تجربه و انجام کار تجربی و عملی ،و مهارت در جستجو و گردآوری اطالعات با
استفاده از انواع منابع اطالعاتی است .در همين رابطه پژوهش هوی و همکاران ( )2399بر
يادگيری کارآفرينانه؛ ديکسون و همکاران ( )2335بر خواستن يادگيری ،توانايی مربیگری،
انتقال دانش و ايدهها ،و تسهيم اطالعات با کارکنان؛ لندری و همکاران ( )2336بر
مهارت مشاوره تأکيد داشتهاند که با خردهشايستگیهای رشد و توسعه در اين پژوهش
همخوانی دارند.
در نهايت نتـايج ايـن پژوهش ،بر شايستگی "فنیتخصصی" بهعنوان يکی از
شايسـتگیهای کارآفرينانه اعضای هيئتعلمی دانشگاه تأکيد دارد .اين شايستگی به
ويژگیهايی از عضو هيئتعلمی کارآفرين اشاره دارد که مرتبط با دانش تخصصی ،و
مهارتهای فنی و پژوهشی موردنياز بهمنظور انجام موفق فعاليت کارآفرينانه میباشد.
شايستگی فنیتخصصی مستلزم داشتن تمايل به ايجاد تأثير ،و جستجوی کاربرد مستقيم در
جهان واقعی برای تالشهای خود در کار پژوهشی يا رشته علمی است .همچنين نيازمند
مهارت در استفاده از ابزارها ،روشها ،و تکنيکها ،مرتبط با زمينهی تخصصی فرد و عمل به
وظايف بهصورت حرفهای و با درجهای از چيرگی است .تمايل و مهارت در انجام فعاليتهای
پژوهشی ،و تجربهی انجام طرحهای پژوهشی کاربردی به ايجاد اين شايستگی کمک میکند.
مشابه با نتايج اين تحقيق ،در مطالعات بائوم ،الک و اسميت ( ،)2339دسته و همکاران ()2392
بر داشتن مهارت فنی؛ روبرتز )9119( 9بر مهارت شغلی؛ کرابل و مولر ( )2331بر توان علمی
پژوهشگران؛ دسته و همکاران ( )2392و روبرتز ( )9119بر مهارتهای پژوهشی؛ و لندری و
همکاران ( )2336بر داشتن سالها تجربه در زمينهی تحقيقات تأکيد شده است.
يافتههای حاضر ،يک مجموعه از شايستگیها را به حوزهی علمی کارآفرينی دانشگاهی
معرفی مینمايند که میتواند مبنای طراحی برنامههای توسعهی شايستگیهای کارآفرينانهی
1- Roberts
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اعضای هيئتعلمی دانشگاهها ،و کمک به رشد تحقيقات آتی در اين زمينه باشد.

پیشنهادها
مطلوب است که دانشگاهها خدماتی را بهمنظور تقويت دانش ،تجربه ،و مهارتهای
کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی با تأکيد بر شايستگیهای شناسايیشده در اين پژوهش ارائه
دهند ،از جمله برگزاری دورههای آموزشی در رابطه با روشهای شناسايی و بهرهبرداری از
فرصت ،آشنايی با امور قانونی و حقوقی کسب و کار ،نحوهی انجام کار گروهی و شراکتی و
 ،...که زمينهی افزايش آگاهی ،اعتماد بهنفس ،احساس خودکارآمدی ،و تقويت مهارتهای
اساتيد در رابطه با کارآفرينی و کسب و کار را فراهم میآورد .نه فقط آموزش رسمی برای
اعضای هيئتعلمی بلکه همچنين فراهم کردن زمينه برای ايجاد تجربهی کسب وکار و
همکاری با صنعت میتواند در اين زمينه بسيار مفيد باشد .بهدست آوردن تجربه و قرار گرفتن
در معرض کارآفرينی بهطور عملی از طرق مختلف مانند اقدام بهعنوان يک مشاور برای
شرکتهای موجود ،باعث میشود اعضای هيئتعلمی احساس کنند که آنها قادر به شروع
يک فعاليت کارآفرينانه هستند .اين تجارب قطعاً میتواند در بهبود توانايیها و مهارتهای
آنها مؤثر باشد.
همچنين توجه به ايجاد نگرشها ،هنجارها و بهطور کلی فرهنگ کارآفرينانه در اعضای
هيئتعلمی يکی از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش فعاليتهای کارآفرينانه آنها خواهد بود.
شايسته است نهاد دانشگاه اعضای هيئتعلمی خود را نسبت به اعتبار و مطلوب بودن
فعاليتهای کارآفرينانه در دانشگاه متقاعد سازد .تغييرات در قوانين و هنجارها ،موجب تعديل
هويت نقش اعضای هيئتعلمی ،و مشارکت واقعیشان در چنين فعاليتی میشود .با اين حال
ايجاد يک فرهنگ نوآوری و کارآفرينی خوب قطعاً میتواند از طريق بازيگران کليدی آن يعنی
اعضای هيئتعلمی کارآفرين پرورش يابد و آنها بايد بهعنوان مربی و مدل نقش برای نسل
آينده از اعضای هيئتعلمی عمل کنند.
در پايان توصيه میشود تا در پژوهشهای بعدی به طراحی و ساخت ابزاری جهت
سنجش هر يک از شايستگیهای کارآفرينانهی اعضای هيئتعلمی بهمنظور بررسی وضعيت
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موجود شايستگیها و تعيـين فاصلهی وضع موجود و مطلوب (بر اساس شايستگیهای
کارآفرينانهی شناسايی شده در اين پژوهش) پرداخته شود .عالوه براين پيشنهاد میشود در
پژوهشی ديگر به ميزان تأثيرگذاری هريک از مقولههای شناسايی شده در عملکرد کارآفرينانهی
اعضای هيئتعلمی در قالب يک پژوهش کمّی و بهصورت پيمايشی پرداخته گردد.
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