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تاریخ پذیرش1398/4/30 :
چکیده
بینالمللیسازی یکی از شاخصهای مهم برای دانشگاههاست .با اینحال بهرغم توجه بسیاری از مطالعات به مؤلفههای
بینالمللیسازی دانشگاه ،تاکنون توجه چندانی به جایگاه کارآفرینی در این زمینه نشده و الگوی جامعی از بینالمللیسازی
دانشگاه با رویکرد کارآفرینی ارائه نشده است .پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی ،از نظر نحوه بهدست آوردن دادهها
کیفی و از نوع نظریه دادهبنیاد است .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه نیمهساختاریافته با  14نفر از خبرگان حوزه
بینالمللیسازی دانشگاه و کارآفرینی بود که با روش نمونهگیری هدفمند انجام شد .همچنین تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از کُدگذاری اولیه و ثانویه توسط اطلس تی  8انجام گرفت که در نهایت به شناسایی  12مقوله به همراه  35کُد منجر شد.
مفاهیمی مانند فرصتهای دانشگاهی ،محیط بینالملل و پیششرطهای علّی برای بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد
کارآفرینی به نتایجی از قبیل قابلیتهای پویا ،مراکز نوآوری و مشارکت بینالملل منتهی میشود.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ،بینالمللیسازی دانشگاه ،دانشگاه کارآفرین ،نوآوری
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مقدمه
یکی از م باحث مهم در موضووووع کارآفرینی ،بینالمللیسوووازی اسوووت ( پاشووواحم ید و
همکاران .)1393،فعالیتهای کارآفرینی صرفاً داوری فر صتها نی ست ،بلکه به شکلگیری و
اسوووتفاده از ایدههای جدیدی که توسوووط نهادها اتخاذ میشوووود توجه دارد( Ahmad, Halim,

 .)Ramayah, Popa, & Papa, 2018کشووورهای در حال توسووعه برای رسوویدن به رشوود پایدار و
رونق اقت صادی ،چارهای جز حمایت و برنامهریزی برای تو سعه مؤ س سات موجود ندارند(مبینی
دهکردی و همکاران .)1395،دان شگاهها باید با چالشهای جدیدی مواجه شوند تا به انتظارات
روبهرشووود کارآفرینی پاسوووخ دهند؛ چالش هایی که از طریق تعامل بین آموزش ،پژوهش و
کووارآفووریوونووی انووجووام موویگویورد(.)Lahikainen, Kolhinen, Ruskovaara, & Pihkala, 2019
بینالمللیسوووازی امروزه بهعنوان یک راهبرد کارآمد برای مواجهه با نیازهای متنوع جامعهی
جهانی مطرح شده ( )Altbach & Knight, 2007و شامل ارائه برنامهها و گزینش دان شجویان در
دان شگاهها ست .همچنین مدل جدیدی از کارآفرینی ا ست که باعث می شود به سمت مفاهیم
جد یدی از دانش و دانشوووجو گرایش پ یدا کنیم( .)Knight, 2007امروزه گسوووترش سوووری
دانشووو گاه ها ،ماه یت آموزش عالی را بهطور اسوووواسوووی تدییر داده اسووووت ( باقری م جد و
همکاران .)1397،دولتها و مؤسسات نیز مناب قابلتوجهی برای بینالمللیسازی سرمایهگذاری
میکنند (.)Zaman & Mohsin, 2014
دانشووگاههایی که در حوزه بینالمللیسووازی فعالیت میکنند ،بیشووتر به نیازهای نوآوری در
جامعه ،آموزش و پژوهش در زمینه کسووو وکار و همچنین مراکز تحقیقاتی و صووونعتی پاسوووخ
میدهند ( .)Tayauova & Bektas,2018دان شگاههای دولتی و خ صو صی ،روند کارآفرینی را با
ایجاد محیطهای پیشووورفته و مبتنی بر انکوباتورهای تجاری و پارکهای علموفناوری تسوووهیل
میکنند ( .)Dalmarco, Hulsink, & Blois, 2018دانشوووگاهها باید رقابت بینالمللی فعالیتهای
آموز شی و تحقیقاتی خود را تقویت کرده و سی ستمهای آموز شیای که بتواند مناب ان سانی را
تولید و یا جذب کند ،توسووعه دهند( .)Take & Shoraku, 2018اگر دانشووگاهها مانند دانشووگاه
کارآفرین به عامل نوآوری تبدیل ن شوند ،تو سعه ملی ،منطقهای و نیز رقابت بینالمللی را مختل
میکنند ( .)Arnaut,2010در اسووناد باسدسووتی ،بهطور مشووخص راهبردی برای بینالمللیسووازی
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دانشگاههای کشور بیان نشده و تنها به ذکر مؤلفههایی از بینالمللی سازی و بدون ارائه برنامهای
عملی برای اجرای آن اکتفا شوووده اسوووت ( .)Zaker salehi & Salehi Najafabadi,2011نتایج
تحقیقات داخل کشور نشان میدهد که وضعیت موجود با توجه به ضوابط مصوب سازمانهای
بینالمللی برای آموزش عالی فراملی ،در سوووطا پایینی قرار دارد(احمدی و همکاران.)1396،
امروزه کارآفرینی برای توسعه و رفاه اقتصادی کشورها و بهعنوان سرمایهگذاریهای جدید در
ایجاد ا شتدال و نوآوری ،در ب سیاری از سازمانها امری

ضروری مح سوب می شود(Montoro-

 .)Sánchez, Ortiz-de-Urbina-Criado, & Romero-Martínez, 2009براسووواا شووواخص های
رتبهبندی تایمز هایراجوکیشووون 1در سوووال  ،2018وضوووعیت دانشوووگاه های ایران در مقابل
دانشگاههای کشورهای همسایه به شرح زیر است:
جدول  .1رتبهبندی تایمز هایراجوکیشن در سال 2018
دانشگاه

کشور

وجهه بینالمللی

دانشگاه پادشاهی عبدالعزیز
دانشگاه خلیفا
دانشگاه الفیسر
دانشگاه کوک
دانشگاه تهران
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه خواجه نصیر طوسی

عربستان سعودی
امارات متحده عربی
عربستان سعودی
ترکیه
ایران
ایران
ایران

92
97/9
97/4
53/8
21/4
16/8
16/7

نظام رتبهبندی ( )THEاز  13شوواخص در  5گروه اصوولی برای ارزیابی جام دانشووگاهها و
مؤسسات آموزش عالی بهره میگیرد .با مقایسه دانشگاههای کشورهای همسایه با دانشگاههای
ایران میتوان به چند نکته اشاره کرد:
 -1تنوع برنامههای درسی و آموزشی که به زبانهای عربی و انگلیسی تدریس میشود.
 -2اسووتفاده از شووبکههای اجتماعی از قبیل لینکدین ،توییتر ،فیسبوک و یوتیوب و فعالیت
در آنها.
با توجه به جدول  ،1دانشگاههای ایران در حوزه بینالملل نسبت به دانشگاههای کشورهای
1 Times Higher Education
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هم سایه و ضعیت منا سبی ندارند .همچنین با توجه به محدودیت پژوه شی در بینالمللی سازی و
کارآفرینی ،الگویی جام در ایران وجود ندارد؛ بنابراین پژوهشووگران بهدنبال شووناسووایی مفاهیم
مهم در رابطه با بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی هستند.
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
کارآفرینی ترکیبی از عنا صر اجتماعی ،سیا سی ،اقت صادی و فرهنگی در یک منطقه ا ست
کووه از توسوووعووه و رشوووود سووورمووایووهگووذاریهووای مبتنی بر خالقیووت و نوآوری حمووایووت
میکنند( .)Audretsch et al.,2016; Cunningham et al.,2019توجه به نیروی انسوووانی ،تالش
برای جذب مناب مالی ،ایجاد سووواختار غیرمتمرکز و کاهش بوروکراسوووی از جمله تالشهایی
است که میتواند دانشگاه را بهسوی کارآفرینی سوق دهد(کردنائیج و همکاران .)1391،هرچه
دانشجویان مرتبط با کارآفرینی در دانشگاهها بیشتر باشند ،فعالیتهای کارآفرینانه در دانشگاهها
افزایش مییابد(چوبین و همکاران .)1395،دانشگاههای نسل سوم ،عموماً مبتنی بر کارآفرینی و
ن ظام یاف ته در ت عا مل با محیط پیرامون هسوووت ند که بهعنوان محور و مأمور یت کانونی ن ظام
دانشگاهی ،قلمداد می شوند( .)Mascarenhas, Marques, Galvão, & Santos, 2017شرکتهای
دانشبنیان با افزایش دانش بازار خارجی خود میتوانند توان رقابتپذیری مؤسووسووه را افزایش
داده و موج تمایز با سووایر رقبا شوووند (صوونوبر و همکاران .)1397،این دانشووگاهها مجموعهای
ارزشوووم ند از خالصووووه های مربوط به کارآفرینی دانشووو گاهیا ند که به پژوهش در زمی نه
بینالمللیسووازی دانشووگاهها کمک میکنند .دانشووگاه کارآفرین بهعنوان یک کاتالیزور برای
تسوووهیل کارآفرینی دانشوووگاه عمل میکند که به توسوووعه اقتصوووادی و اجتماعی منطقه منجر
میشوووود( .)Centobelli, Cerchione, & Esposito, 2019بهطورکلی دانشووو گاه کارآفرین بر
تجاریسوووازی نوآوری و همچنین دانش تولید شوووده در دانشوووگاهها و مراکز تحقیقاتی تأکید
دارد( .)Brito, 2018دانشووگاهها ،مؤسووسوواتی هسووتند که از طریق تأسوویس شوورکتهای زایشووی
دانشووگاهی ،ایدهها و فناوریهای جدید را در کارآفرینی به مرحله ظهور میرسووانند و بهعنوان
یک عن صر مهم در اکو سی ستم کارآفرینی معرفی شدهاند( .)Schillo, 2018شرکتهای زای شی
دانشوووگاهی در تقاط چندین جریان تحقیقاتی مانند اقتصووواد ،نوآوری و کارآفرینی شوووکل
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میگیرند ( .)Civera, Meoli, & Vismara, 2019براین اساا ،دانشگاهها بهعنوان ستونهای مهم
یک اکوسووویسوووتم کارآفرینی در نظر گرفته میشووووند ،زیرا به فعالیت و ایجاد نوع خاصوووی از
شرکت جدید ،یعنی

شرکتهای زای شی دان شگاهی ،کمک میکنند( & Colombo, D’Adda,

 .)Piva, 2010شووورکتهای زایشوووی دانشوووگاهی معموسً فناوریهای پیشووورفتهای دارند که در
بازارهای بینالمللی محبوب هسوووتند .ازاینرو مهمترین نماینده برای بینالمللیسوووازی قلمداد
می شوند( .)Kiederich, 2007شرکتهای زایشی دانشگاهی به رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه
ک مک کرده ،همچنین ا یده ها و ف ناوری های جد یدی را برای سووووایر عوا مل اقتصووووادی در
اکوسی ستم کارآفرینی ارائه میدهند که یکی از مؤلفههای اصلی بینالمللی سازی دانشگاه است
( .)Schillo, 2018دانشوووگاه های کارآفرین ،انکوباتورهای طبیعی هسوووتند که محلی را فراهم
میکنند تا جامعه دانشوگاهی (دانشوگاهیان ،دانشوجویان و کارمندان) بتوانند ایدههای خالقانه را
که میتوانند به سووورمایهگذاریهای جدید تبدیل شووووند شوووناسوووایی ،کشووو

و بهرهبرداری

کنند( .)Guerrero, Urbano & Salamzadeh, 2015دان شگاههای کارآفرین با مناب مالی متنوع و
گ ستره بینالمللی فعالیتهای دان شگاهی م شخص می شوند( .)Budyldina, 2018گرایش بخش
دانشوووگاهی به کارآفرینی تحت تأثیر انتظارات عملی ناشوووی از ظهور نوآوری های بنیادین از
دانش اسوووت( .)Ziyae & Tajpour,2016یکی از اهداف اصووولی دانشوووگاه کارآفرین ،ای جاد
استحکامات و انتقال نتایج علمی به بازار است .از آنجا که فرآیند کارآفرینی خطی و استاندارد
ن شده ا ست ،دان شگاهها باید ابتکارات و پروژههای مختل

را برای برخورد با انواع فر صتهای

تکنولوژ یک و سووورمایهگذاریهای جد ید بسووویج کنند( .)Dalmarco et al., 2018در نهایت،
پژوهشگران دانشگاه کارآفرین را یک سیستم اجتماعی تعری

میکنند که بهدنبال نوآوری در

مورد فعالیتهای کس وکار است تا بتواند تدییرات شگرفی در شخصیت سازمان ایجاد کرده
و آینده بهتری را برای آن رقم بزند ( .)Centobelli et al., 2019به همین دلیل تعامل جدید بین
دان شگاهها و جوام  ،یک و ضعیت بُرد-بُرد ا ست .دان شگاهها میتوانند مأموریتهای تح صیلی
خود را تقویت کنند .با اینحال ،چالشها و انتظارات جدیدی از سوی جامعه و دان شگاه فراهم
میشوووود( .)Rubens, Spigarelli, Cavicchi, & Rinaldi, 2017دانشوووگاه ها میتوانند از طریق
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برداشوووتن موان سوووواز مانی ،آموزش کارک نان ماهر و کارآفری نان و ح ما یت از بر نا مه های
سووورمایهگذاری از قبیل رویدادهای شوووبکه ،از فرهنگ و شوووبکههای کارآفرینی حمایت کنند
(.)Bischoff, Volkmann, & Audretsch, 2018; Wright, Siegel, & Mustar, 2017
بینالمللیسووازی دانشووگاه عبارت اسووت از :فرایند ادغام ابعاد بینالمللی ،بین فرهنگی و
ج هانی به سووووی ا هداف ،کارکرد ها و خد مات دانشووو گاه ها می باشووود (.)Knight, 2007
بینالمللیسووازی برنامه درس وی فارغالتحص ویالن با مهارتهای جهانی و یک هدف اسووتراتژیک
م شترک در آموزش عالی مدرن ا ست( .)Kirk, Newstead, Gann, & Rounsaville, 2018روند
تحول دانشووو گاه ها نیز از باس به پائین بیشوووتر اسوووت؛ جایی که ابت کار ع مل از دو لت آ غاز
میشوووود( .)Baporikar, 2019اغ ل

دانشوووگاه ها دارای زیرسووواخت های کارآفرینی (مراکز

کارآفرینی و انکوباتورها) هستند؛ موضوعی که با فعالیتهای کارآفرینی مرتبط است و توسط
دانشووگاهها (کارگاههای آموزشووی برای کارآفرینی و  )...انجام میشووود( Errasti, Bezanilla,

.)García-Olalla, Auzmendi, & Paños, 2018
نظریه بینالمللیسازی به توضیا ارزش و وابستگی دانشگاه در زمینه بینالمللیسازی کمک
میکند.این وابسووتگی توسووط سوورمایهگذاران خارجی مشووخص میشووود( ;Meoli et al., 2013

 .)Bonardo et al.,2011مشارکت علمی در انتقال تکنولوژی ،تشکیل شرکت و توسعه منطقهای،
ن شانگر دان شگاه کارآفرین ا ست( .)Etzkowitz, 2014دان شگاه کارآفرین یک انکوباتور طبیعی
تجاریسوووازی دانش ،منب دانش و تکنولوژی جدید اسوووت(.)Alexander & Evgeniy, 2012
پژوهشووگران اعتقاد دارند ،دانشووگاه باید به محیطی پویا تبدیل شووود و تدییر و تحوستی ازجمله
خلق و انتشار ایدههای نو در ساختار خود ایجاد کند .برای ایجاد کارآفرینی در دانشگاهها ،باید
از استراتژیها و سازوکارهای مختل

استفاده شود( .)Baporikar, 2019دانشگاه زیرساختهای

پشوووتی بانی کارآفری نانه را همچون مرکز کارآفرینی ،دفتر انتقال فناوری ،انکوباتور تجاری و
پارک فناوری فراهم می کند .دانشووگاهها باید ابتکارات و پروژههای مختل

را برای برخورد با

انواع فرصوووتهای تکنولوژیک و سووورمایهگذاریهای جدید بسووویج کنند ( Dalmarco et al.,

 .)2018این سواختار اصولی کارآفرینی اسوت .درنتیجه شویوه جدیدی از مدیریت در دانشوگاهها
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برای کارآمدترشووودن شوووکل میگیرد( Garcia-Morales, Llorens-Montes, & Verdú-Jover.,

 .)2006وو و ژو ( ،)2018اعتقاد دارند که نوع جدیدی از بینالمللیسوووازی آموزش عالی در
داخل و خارج براسوواا گسووترش نوآوریها از قبیل دانش ،فرهنگ ،مدلهای آموزش عالی و
هنجارها وجود دارد( .)Wu & Zha, 2018برکویس و هلمس ( ،)2018اعتقاد دارند که در تالش
برای بینالمللیسازی ،هنوز جابهجایی دانشجو و مشارکتهای بینالمللی در اولویت اول هستند
و در مقابل ،بر برنامههای در سی ،برنامه آموز شی و پی شرفت حرفهای ا ستادان کمتر تأکید شده
است( .)Brajkovic & Helms, 2018تیک و شوراکو ( ،)2018در مقاله خود به ارزیابی تدییرات
سازمانی در دانشگاههای ژاپن و انگلیس که به فعالیتهای کارآفرینانه مشدول هستند ،پرداختند.
یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که استراتژیهای نهادی جدید (نظارت ،مدیریت ،رهبری
و سرمایهداری) موج

ایجاد پنج نوع دانشگاه کارآفرین شده است(.)Take & Shoraku, 2018

کانینگهام و همکاران ( ،)2017به این نتیجه رسوویدهاند که دانشووگاههای کارآفرین سووازمانهای
حیاتی در اقتصووواد و جوام محلی ،منطقهای و ملّی هسوووتند .اهمیت و تأثیر آن ها نیز از طریق
تحقیقات تجربی مورد ارزیابی قرارگرفته که برخی از آن ها عبارتاند از :تأثیر دانشوووگاه های
کارآفرین در شوووکل دادن به جهتگیری کارآفرینی یک مکان یا منطقه نفوذ جمعی ،ظرفیت
نوآورانه و کارآفرینی برای توسووعه ،رفاه اجتماعی و اقتصووادی را تأمین میکند( Cunningham,

 .)Guerrero & Urbano, 2017اشوومیث و همکاران ( ،)2017در پژوهش خود با عنوان «نوآوری
و کارآفرینی در محیط دانشگاهی» ،دانش را یک عامل مهم تولید و توسعه در جامعه شناسایی
میکنند .با اینحال به نقش نوآوری و کارآفرینی بهعنوان مأموریت دان شگاه توجه کافی ن شده
اسووت .همچنین تکنیکهای تدریس جدید و برنامههای درسووی نوآورانه میتواند از برنامههای
کارآفرینی و نوآوری حمایت کند( Schmitz, Urbano, Dandolini, de Souza, & Guerrero,

 .)2017بهطور خالصوووه میتوان نتیجه گرفت ،براسووواا مقاستی که در حوزه بینالمللیسوووازی
دانشگاه ،کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین تدوین شده ،پژوهشگران وجود یک الگوی یکپارچه
را برای بینالمللیسوووازی دانشوووگاه با رویکرد کارآفرینی در دانشوووگاههای ایران مهم و حیاتی
میدانند.
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روششناسی
این پژوهش از لحاظ هدف جزو پژوهشهای بنیادی و از نظر نحوه بهد ست آوردن دادهها،
کیفی ،از نوع نظریه دادهبنیاد ا ست .به همین دلیل بهدنبال پا سخگویی به این پر سش ه ستیم که
الگوی بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی در دانشگاههای برتر ایران چگونه است؟
جامعه آماری در این پژوهش ،کارشوووناسوووان ،مدیران و اع وووای هیأت علمی در حوزه
بینالمللیسووازی و کارآفرینی دانشووگاههای تهران ،شووری  ،تربیت مدرا و امیرکبیر بهعنوان
دانشوووگاههای برتر کشوووور هسوووتند .روش نمونهگیری نیز بهصوووورت هدفمند اسوووت .کفایت
نمونهگیری طبق قاعده اشوووباع نظری مشوووخص شووود( .)Corbin et al.,2015بههمین منظور 14
م صاحبه انجام شد که پژوه شگر در م صاحبه یازدهم به ا شباع نظری ر سید و  11م صاحبه مورد
تحلیل قرار گرفت .برای تعیین پایایی ،نتایج توسط چندین متخصص مرتبط با موضوع پژوهش
مورد ارزیابی و طبقهبندی قرار گرفت .در صووورتی که خروجی آن بیشووتر از 65درصوود باشوود،
پایایی مورد قبول ا ست( .)Arasti et al,2014در نهایت برا ساا توافق بین دو کُدگذار ،ضری
پایایی 75درصد مشخص شد .شرکتکنندهها متشکل از 5نفر در زمینه بینالمللیسازی دانشگاه
و  6نفر از کار شنا سان و ا ستادان حوزه کارآفرینی و بینالملل ه ستند که سابقه اجرایی دارند.
همچنین مالک انتخاب جامعه آماری ،اع ای هیأت علمی بود که دارای  5سال سابقه اجرایی
در زمی نه بینالمللیسووووازی ،چاا م قاست و تألی فات مختل

در زمی نه بینالمللیسووووازی و

کارآفرینی بودها ند .همچنین با مدیران و کارشووو ناسوووانی که در راب طه با وا حد بینالم لل و
کارآفرینی فعالیت داشتند ،مصاحبه شد.
در این پژوهش از طریق مصوواحبه نیمهسوواختاریافته و تکنیک  ،5w1hبهدنبال پاسووخگویی به
پرسشهایی همچون :چطور ،چرا ،چه چیزی ،چه جایی ،چه کسی و چه وقتی بودهایم .بهمنظور
تجزیهوتحلیل دادهها ،دو مرحله کُدگذاری اولیه و ثانویه انجام شده است .کُدگذاری با استفاده
از نرمافزار اطلس تی 1نسووخه  8انجام شوود .برای تحقق روایی ابزار پژوهش نیز از سووه روش به
شرح زیر استفاده شد:
1 Atlas.ti
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ا ستفاده از دو ابزار نگارش پر سشها ،ا صالح سؤالها تو سط خبرگان و در نهایت بازبینی
سؤالها با انجام دو مصاحبه مقدماتی صورت گرفت .همچنین از روش کُدگذاری برای تحلیل
دادهها استفاده شده و تحلیل دادهها در  3مرحله کُدگذاری اولیه ،ثانویه و انتخابی انجام شد.
یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان به این شرح است54 :درصد مرد و 45درصد
زن45 ،در صد دارای مدرک دکترا45 ،در صد کار شنا سی ار شد و 10در صد کار شنا سی ،و
65درصد از افراد  15-5سال سابقه کار دارند.
در این پژوهش 15 ،سؤال مرتبط با مو ضوع بینالمللی سازی و کارآفرینی به تأیید خبرگان
این حوزه رسووید .پرسووش اصوولی این اسووت که «الگوی بینالمللیسووازی دانشووگاه با رویکرد
کارآفرینی چگونه اسووت؟» در پی آن ،ابتدا مصوواحبه باز و سووپس دو مرحله کُدگذاری اولیه و
ثانویه به انجام ر سید .بهطور خال صه نمونهای از پر سشهای م صاحبهها عبارتند از :تعری

شما

از بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی چیست؟
چه ورودیها و بسووترهایی برای بینالمللیسووازی دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی موردنیاز
است؟ پیامدها و ضرورتهای بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی را چه میدانید؟
چگونه میتوان از طریق کارآفرینی ،به سووومت بینالمللیسوووازی دانشوووگاه حرکت کرد؟
ویژگیهای دانشگاهی که قصد رفتن به سوی کارآفرینی را دارد ،چه مواردی است؟
مدیران و اع ای هیأت علمی چه کمکی میتوانند در زمینه ت سهیل کارآفرینی در دان شگاه
انجام دهند؟ در مرحله نخست کُدگذاری (کُدگذاری اولیه) 78 ،کُد مقدماتی شناسایی شد که
پس از پاسیش و ادغام کُدهای مشووابه 35 ،کُد نهایی شووناسووایی شوودند .برای تحلیل دادهها از
روش کُدگذاری سهمرحلهای شامل کُدگذاری اولیه(شناسایی  78کُد و  17مقوله) ،کُدگذاری
ثانویه(احصووای  12مقوله ،شووناسووایی رابطه بین مقولهها و تعیین پدیده محوری ،تشووریا شوورایط
علّی ،تعمیم راهبردهووا ،شووورایط مووداخلووهگر ،پیوواموودهووا و نتووایج راهبردهووا) و کُدگووذاری
انتخابی(برقراری ارتباط بین مقوله محوری و سایر مقولهها و ا صالح آنها) ا ستفاده شده ا ست
(.)Corbin et al,2015
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جدول  .2نتایج کُدگذاری محوری کُدها
ردیف

1

2

3

4

مؤلفهها

کُد ثانویه

وجود آموزش برای ایجاد انگیزههای
راهبردها سرمایه
کارآفرینی
انسانی
نبود کارشناا متخصص در حوزه بینالملل
جذب اع ای هیأت علمی خارجی
ارتباط با صنعت،ذینفعان و دولت
ارتباطات و
شبکهسازی
ارتباطات داخلی با سازمان
دانشگاهی
شبکههای اجتماعی
ایجاد دانشگاههای مجازی از راه دور
توسعه R & D
برگزاری کنفرانسهای بینالمللی در حوزه
کارآفرینی
شرایط فرصتهای استقبال از ایدههای جدید در زمینه دانشگاه
علّی دانشگاهی
خلق فرصتهای دانشگاهی

کُد انتخابی

آموزش برای ایجاد انگیزههای کارآفرینی
نیروی انسانی کارآفرین با ارتباطات بینالملل
ایجاد شبکههای ارتباطی کارآفرینی

ایجاد مکانیزم کارآفرینی
توسعه  R & Dدر حوزه کارآفرینی
کنفرانسهای بینالمللی در حوزه کارآفرینی
استقبال از ایدههای جدید در حوزه کارآفرینی و
بینالملل
ایجاد فرصتهای کارآفرینی دانشگاهی
فراهم آوردن جذب نخبگان در حوزه کارآفرینی

فرصت برای جذب نخبگان در دانشگاه
درآمدزایی از دانشجویان خارجی
تقویت روابط دیپلماتیک بینالملل
روابط دیپلماتیک
محیط
همکاری با دانشگاههای بینالملل در حوزه
بینالملل همکاری با دانشگاههای بینالملل در حوزه
کارآفرینی
کارآفرینی
پروژههای مشترک کارآفرینی و بینالمللی
همکاری با پروژههای کارآفرینی و بینالمللی
اصالح قوانین و آئیننامهها در حوزه بینالملل و
مدیریت دانشگاه
شرایط ساختار
کارآفرینی
مداخله سازمانی
اصالح قوانین و آئیننامهها در دانشگاه
گر
توسعه ساختار دانشگاهی در حوزه بینالملل
توسعه ساختارهای سازمان
تقویت سیاستها و استراتژیهای سازمان تقویت سیاستها و استراتژیها در حوزه بینالملل
ایجاد تعامالت سیاسی و فرهنگی در حوزه
تعامالت سیاسی و فرهنگی
دولت
کارآفرینی
استفاده از ساختارهای ارگانیک در حوزه
انعطافپذیری ساختارهای مدیریتی
کارآفرینی
ایجاد محیط حمایتی از فعالیتهای کارآفرین
محیط حمایتی از فعالیتهای کارآفرین
آموزش کارآفرینانه کارکنان
آموزش کارآفرینانه کارکنان
آموزش
تقویت آموزش زبان انگلیسی برای ارتباطات
آموزش زبان انگلیسی
بینالملل
توسعه کیفیت آموزش و تدریس در حوزه
توسعه کیفیت آموزش و تدریس
کارآفرینی
تعامل استادان کارآفرینی در حوزه بینالملل
تعامل استادان با استادان خارجی
پیامدها مشارکت
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مؤلفهها

بینالمللی

مراکز
نوآوری
قابلیتهای
پویا
5

شرایط تجاری
زمینهای سازی
دانش
فرهنگ
دانشگاهی

کُد ثانویه

311
کُد انتخابی

ایجاد تبادل دانشجویان کارآفرینی در حوزه
تبادل دانشجو
بینالملل
انتشار آثار بینالملل در حوزه بینالمللیسازی ایجاد انجمن دانشآموختگان کارآفرینی بینالملل
و کارآفرینی
تشکیل انجمن دانشآموختگان بینالملل
ایجاد پارک علموفناوری
ایجاد پارک علموفناوری
پروژههای کارآفرینی
پروژههای کارآفرینی
تقویت مراکز علمی کارآفرینی در دانشگاهها
مراکز علمی دانشگاهی
نوآوری دانشگاه
نوآوری دانشگاه
توسعه خدمات علمی کارآفرینی در دانشگاهها
توسعه خدمات علمی دانشگاه
توسعه قابلیتهای پویایی دانشگاه
توسعه قابلیتهای پویایی دانشگاه
شکلگیری استارتآاها
شکلگیری استارتآاها
انتقال دانش و تکنولوژی در حوزه کارآفرینی
انتقال دانش و تکنولوژی
فعالیتهای تجاری (فناوری دانش)
فعالیتهای تجاری (فناوری دانش)
ارزشها و باورهای دانشگاه در حوزه بینالملل
رفتار کارکنان
ارزشها و باورهای دانشگاهی
ترویج فرهنگ کارآفرینانه
ترویج فرهنگ کارآفرینانه

پس از اسووتخراج کُدها توسووط نرمافزار اطلس تی در یک فرآیند رفتوبرگشووتی ،تبدیل
کُدها به عامل های مفهومیتر در هر مصووواحبه و بررسوووی اسوووناد و مدارک ،عوامل کلیدی
بینالمللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی بهدست آمد .الگوی بینالمللی سازی دانشگاه با
رویکرد کارآفرینی با توجه به عامل های مفهومی و کُدهای انت خابی مربوط به  5بُ عد نظریه
دادهبنیاد در شکل یک مشخص شده است.
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شکل  ،1خروجی تحلیلی نرمافزار از عوامل و شاخصهای الگوی موردنظر توسط نرمافزار
اطلس تی است.

شکل  .1الگوی دادهبنیاد بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی با استفاده از نرمافزار
اطلس تی
نتیجهگیری
براسوواا یافتههای حاصوول از مقاله 12 ،مقوله اصوولی اسووتخراج شوود که بهصووورت الگوی
پارادایمی در قال

پنج طبقه قرار گرفته اسووت .با توجه به تحلیل پدیده اصوولی بینالمللیسووازی

دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی که توسووط پژوهشووگران انجام گرفت ،مشووخص شوود که در این
فرآیند شرایط زمینهای شامل تجاریسازی دانش و فرهنگ دانشگاهی ،جزو مؤلفه های کلیدی
در این حوزه ا ست که باعث پی شرفت در حوزه بینالمللی سازی و کارآفرینی در دان شگاههای
برتر ایران میشود.
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با توجه به بررسیهای صورت گرفته و تحلیل کُدهای مصاحبهشوندگان 10 ،مقوله از لحاظ
علمی به اثبات رسوویده و دارای اسووتناد علمی اسووت .دو مقوله قابلیتهای پویا و فرصووتهای
دانشوووگاهی نیز از نتایج نوآورانه این پژوهش اسوووت .مقولههای قابلیتهای پویا ،توانایی یک
دانشووگاه در یکپارچهسووازی ،سوواخت و صووورتبندی مجدد قابلیتهای درونی و بیرونی برای
مواجهه با تدییر سری محیط است .فرصتهای دانشگاهی نیز باید مدیران را قادر به شناسایی و
درک قابلیتهای دانشگاه خودشان سازد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بین قابلیتهای پویا
و فرصتهای دانشگاهی ارتباطی وجود دارد که به بینالمللی سازی و کارآفرینی دانشگاهی در
دانشگاههای ایران منجر میشود.
از سووووی دیگر ،فرهنگهای کارآفرینانه دانشوووگاهی در توانمندسوووازی افراد دانشوووگاه نیز
اهم یت دار ند و به آن ها ام کان میده ند خال قا نه ع مل کن ند و از م هارت های خود بهره
ببرند( .)Duane Ireland, Kuratko, & Morris, 2006فرهنگ کارآفرینی در برنامه درسووی باعث
می شود ،تدییر ا ستراتژیک در ساختار دان شگاه و فرهنگ کارآفرینی به صورت انفرادی انجام
شوووود ( .)Lombardi, Lardo, Cuozzo, & Trequattrini, 2017بینالمللیسوووازی به یک محیط
دانشگاهی نیاز دارد که باعث ایجاد ذهن حامی در میان افراد مختل

شده که به مشارکت فعال

منجر میشود (.)Yonezawa, 2017
دان شگاهها باید کارآفرینی را در زمینه ارائه ،چ شمانداز و فرهنگ خود بی شتر مدنظر دا شته
باشووند( .)Miller, Alexander, Cunningham, & Albats, 2018در این راسووتا پیشوونهاد میشووود،
دانشووگاه خود را از بوروکراسووی و شوورکتهای سووازمانی نجات داده و به تیم چندرشووتهای و
کارآفرینی تبدیل کند ،چراکه این سازمانها تمایلی به

ساختار کارآفرینی ندارند( Guerrero et

 .)al., 2015حمایت مدیریتی ،تمایل مدیران را به تسوووهیل و ارتقای فعالیتهای کارآفرینانه در
دانشووگاه نشووان میدهد .این حمایتها میتوانند به شووکلهای مختل

ایجاد شوووند ،از جمله:

حمایت از ایده های نوآورانه ،فراهم کردن مناب یا تخصوووص های ضوووروری و نهادینه کردن
فعالیتهای کارآفرینانه در سیستمها و فرایندهای سازمان .بنابراین باید در سرتاسر دانشگاههای
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برتر عامل انگیز شی وجود دا شته با شد تا فرهنگ و ذهنیت افراد به سمت تجاری سازی دانش
تدییر کند .راهبردها در این مقاله سرمایه انسانی ،ارتباطات و شبکهسازی دانشگاهی است.
بینالمللی سازی شرکتهای زایشی 1دانشگاهی را میتوان با استفاده از تئوریهای رویکرد
شووبکه و بینالمللیسووازی توضوویا داد .شووبکهها مخصوووصوواً برای مؤسووسوواتی که از طریق
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی تأسیس شدهاند ،اهمیت دارند .زیرا یادگیری و توسعه دانش
وظای

ا سا سی این مؤ س سهها ا ست( .)Civera et al., 2019همچنین سرمایه ان سانی مهمترین

عامل در فرآیند تحول کارآفرینی آنها ست ( .)Guerrero et al., 2015سرمایه ان سانی مهمترین
عن صر برای تو سعه کیفیت آموز شی و تولید نوآوری ا ست .به همین علت ،سرمایه ان سانی جزو
راهبردها قرار گرفت .عوامل محسوووا نیز زیرسوواختهایی مانند انکوباتورهای تجاری و دفاتر
انتقال فناوری هسوووتند که سوووازوکار حمایتی قوی برای فعالیت تجاریسوووازی دانش مانند
شکلگیری استارتآاها و سرمایهگذاری مشترک است .عوامل نامحسوا نیز شامل عواملی
مانند کانون راهبردی ،سووویسوووتمهای پاداش ،طرحهای کارآفرینی ،شوووهرت و شوووبکههاسوووت
( .)Bronstein & Reihlen, 2014پیشوونهاد شووود از طریق جایگزینی کارکنان منعط
بخشهای مختل

و فعال در

دانشووگاههای برتر ،فرهنگ خشووک سووازمان را به سوومت کارآفرینانه بودن

هدایت کنند.
شوورایط مداخلهگر ،سوواختار سووازمانی ،دولت و آموزش از پژوهش حاضوور اسووتخراج شوود.
آموزش کارآفرینانه میتواند بهعنوان توسوووعه مهارتهای خاص به فرد تعری

شوووود (رفتار،

دانش ،مهارت ها و نگرش ها) که ممکن اسوووت در طول زمان حرفهای خود در تول ید مزا یای
درازمدت برای جامعه و اقتصوواد مفید باشوود( .)Rae & Wang, 2015اسووتفاده از زبان انگلیسووی
بهعنوان زبان آموزشوووی ،باعث ایجاد فرصوووتهای اشوووتدال و پتانسووویل کسووو درآمد بعد از
فارغالتح صیلی برای دان شجویان می شود( .)Chankseliani, 2018دان شگاه بی شتر باید به ابزارهای
حمایت از نوآوری و کارآفرینی تجهیز شووود و بسووتر مناس و تری برای تجاریسووازی ایدهها و
انتقال فناوریهای تولید شووده ایجاد کند تا بتواند در انجام رسووالت خود موفقتر باشوود .پیشوونهاد
1 Spin-Offs
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میشود ،با بازنگری مجدد استراتژیها و اهداف دانشگاهها در جهت بینالمللیسازی با رویکرد
کارآفرینی ،دولت چارچوبی قانونی برای ایجاد همکاری دوجانبه بین فعاسن صوونعت -دولت و
دانشووگاه ایجاد کند .برگزاری فرآیندهای خارج از فعالیتهای اصوولی آموزشووی برای تشووویق
فعالیت های کارآفرینانه در حوزه بینالملل نیز باید انجام گیرد .در این پژوهش شووورایط علّی
شووامل :فرصووتهای دانشووگاهی و محیط بینالملل اسووتخراج شوود .بنابراین برای داشووتن درک
عمیقتر از دانشووگاه کارآفرین ،فرایندهای چندمرحلهای توسووط فعاسن باید شووناسووایی شووده و
عوا مل و ف عال یت های کل یدی هر مرح له در

نظر گرف ته شوووود( Wood,2011; Salamzadeh et

 .)al,2011بهطور خاص ،روند آموزش برای دانشوووگاه کارآفرین به فعالیتهای آموزشووویای
ا شاره دارد که در خارج از برنامههای در سی ،مانند آگاهیر سانی ،کارگاههای آموز شی برای
شناسایی فرصتها ،دورههایی برای اجرای پروژههای نوآورانه و راهاندازی شرکتهای زایشی
اسووت .پیشوونهاد میشووود که هر نظام آموزشووی دانشووجویان را برای کار در یک محیط در حال
تدییر ،پویا ،کارآفرین و جهانی با تقویت مهارت ها ،ویژگی ها و تفکر انتقادی و خالقانه آماده
کند .در نهایت ،پیامدها شامل قابلیتهای پویا ،مراکز نوآوری و م شارکت بینالملل شنا سایی
شده است .با توجه به اینکه مصاحبه شوندهها در  2حوزه بینالملل و کارآفرینی فعال بودند ،از
حوزه بینالملل کُد آموزش زبان انگلیسوووی بهعنوان مهمترین کُد و در حوزه کارآفرینی کُد
نوآوری دانشووگاه ،از سوووی خبرگان با پنجبار تکرار بهعنوان مهمترین کُدها انتخاب شوودند که
تأثیر بسووزایی در بینالمللیسووازی دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی دارند .سوورانجام میتوان نتیجه
گرفت که ویژگیهای سوواختار مطلوب ،سووبکهای مدیریتی خالق و منحصووربهفرد را پرورش
میدهد .از بین بردن تمرکز موجود در قدرت و مسوووئولیت پذیری ،به افزایش برقراری ارتباط
اثربخش از سوی کارکنان در سراسر دانشگاه منجر خواهد شد .همین امر موج میشود دانش
با شیوهایی به اشتراک گذاشته شود که موج

بهبود نوآوری ،ریسکپذیری و تمایل به رفتار

پیشووو تازا نه شوووود .پیشووون هاد میشوووود ،م طال عات آی نده نقش تیم های کارآفرین را در رو ند
بینالمللیسازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی مورد بررسی قرار دهند.
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محدودیتها

باید گفت این مطالعه جدید اسوووت ،ولی بدون محدودیت نیسوووت .نخسوووت به دلیل آنکه
تجزیهوتحلیل انجام شووده مربوط به دانشووگاههای برتر ایران اسووت .بنابراین تعمیمیافتهها باید با
احتیاط استفاده شوند ،زیرا ممکن است برای شرایط منطقهای مختل

اعتبار نداشته باشند .دوم،

پژوهشووگران بینالمللیسووازی دانشووگاه با رویکرد کارآفرینی را تنها از طریق مصوواحبه بررسووی
کردهاند و بهتر ا ست با روشهای دیگر نیز مورد سنجش قرار بگیرند .در خاتمه از تمام ک سانی
که پژوهشگران را در انجام مطالعه حاضر یاری کردند ،تقدیر و تشکر میشود.
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