تبیین عوامل موثر بر استعداد کارآفرینانهی دانشجویان با استفاده از
روش Fuzzy-
*مریم راشکی *زهرا همت
* دکتری مدیریت رفتاری  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات  ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت9317/40/82 :

تاریخ پذیرش9317/98/89 :

چکیده
پرورش استعدادهای کارآفرینانهی دانشجویان در مؤسسات آموزشعالی یکی از اهداف دانشگاهها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین
میباشد .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانهی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با تحلیل
سلسله مراتبی  AHP – Fuzzyمیباشد .جامعه آماری این پژوهش ،دانشجویان کارآفرین مؤسسات آموزشعالی استان سیستان و
بلوچستان میباشند 84 .نفر از دانشجویان کارآفرین و موفق در کسب و کار و خبره انتخاب و در نهایت  91پرسشنامه تکمیل و
توسط محقق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .با توجه به نظر کارآفرینان و با استفاده از تکنیک دلفی90مؤلفه مؤثر بر استعداد
کارآفرینانه شناسایی شدند و در پنج گروه دستهبندی گردید .نتایج تحقیق نشان میدهد از میان عوامل پنجگانه مؤثر بر استعداد
کارآفرینانه از نظر خبرگان ،استعداد خالقیت بیشترین تأثیر را دارد و استعداد محدودکردن عدمقطعیت ذهنی و استعداد کشف و
بهرهبرداری از فرصتها در رتبههای بعدی قرار دارند.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،استعداد کارآفرینانه ،تحلیل سلسله مراتبی.AHP – Fuzzy
نوع مقاله :پژوهشی

شناخت ارزش استعدادها و پذیرش آن به عنوان بیشترین
منبع رقابت استراتژیک در سطح مدیریت ،نتیجه تحوالتی
است که در 04-34سال گذشته تجربه شده است .در زمینه
مدیریت ،سلزنیک 9اولین کسی بود که استعدادهای توانایی
کسب و کار را به جایگاه منحصر به فرد تبدیل کرد(گومز،8
 .)8497بسیاری از مدلهای آموزش و پرورش استعداد با
مفاهیم استعداد تحصیلی و استعدادهای درخشان با
کالسهای درس آمیخته شده است(اسکروس و هلفر ،

 ،8442سان0و همکاران .)8491 ،در دهههای اخیر آگاهی از
سرمایه انسانی به عنوان یکی از نیروهای محرکه توسعه
اقتصادی افزایش یافته است و کارآفرینی نقش مهمی توسعه
اقتصادی و همچنین بهبود شیوه زندگی در جامعه ایفا
میکند و در همین راستا کشورها ،سیاستهای ملی را برای
ایجاد و توسعه پروژههای کارآفرینی به تصویب رسانیدهاند.
هر چند که این گونه پروژهها خطرناک و درصد باالیی از
عدم اطمینان و شکست را به همراه دارد(ونکرز9111 ،1؛
چنج 8447 ،؛ نجیم8493 ،7؛ پولکا 2و همکاران .)8490،اما

1 -Selznick
2 -Gümüş
3 -Schroth & Helfer

4-Sun
5 -Wennekers
6 -Chang
7- Najim
8 -Pulka

-1مقدمه

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مریم راشکیmaryam.r1218@gmail.com
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کارآفرینی منجر به ایجاد و توسعه کسب و کار در مقیاس کوچک و
متوسط ،ارائه فرصتهای شغلی ،درآمدزایی ،نشاط زندگی و
بکارگیری استعدادهای منابع انسانی و منابع مالی یک کشور در
مسیر درست میشود (پولکا .)8490 ،تغییر از نسل اول دانشگاهی
به نسل سوم در راستای اهداف بسیاری از دانشگاهها جهان قرار
دارد و در محیط رقابتی امروز ،موضوع کارآفرینی یکی از
نگرانیهای اصلی مؤسسات و دانشگاههای مختلف سراسر جهان
است (واسفیان و لیاقدار .)8441،1بنابراین ،توسعه اولیه کارآفرینان
بالقوه در جامعه و محیط کسب و کار باید از طریق کارآفرینی در
مؤسسه آموزش عالی با تشویق دانشجویان انجام
پذیرید(لینن .)8499،94تحول اقتصادی و تعداد رو به رشد
دانشجویان درگیر مسأله اشتغال باعث شده است که چگونگی حل
و فصل تناقضات ساختاری در راستای تحول اقتصادی برای حل
مسئله اشتغال در جوامع مختلف مورد توجه قرار گیرد (جینگ،99
 .)849بیکاری جوانان به عنوان یک مشکل طوالنی مدت در
سراسر جهان شناخته شده است .به طوریکه در سال  9311نرخ
بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی در ایران  81درصد بود که این
آمار بیشتر در سطح مقطع تحصیلی کارشناسی نگران کننده بود،
البته در مقطع تحصیلی کارشناسیارشد و دکتری نیز درصد
بیکاری نگران کننده است (افشار .)9311 ،در حال حاضر جوانان
بیکار را به عنوان"نسل از دست رفته"98توصیف میکنند
(وانگ93وهمکاران .)849 ،بر همین اساس دانشگاهها نقش ویژهای
در پر کردن شکاف بین دنیای آموزش و کار ایفا میکنند .در
جامعه اروپا نیز یکی از مشکالت مسئله اشتغال فارغالتحصیالن
دانشگاهی بویژه بعد از بحران اقتصادی میباشد و نرخ اشتغال
فارغالتحصیالن دانشگاهی به یک شاخص اساسی زنده ماندن
مؤسسات آموزش عالی تبدیل شده است (یار حامیدی8442 ،90؛
رفات8499 ،91؛ آزا ابماد  9و همکاران .)849 ،توسعه استعداد
کارآفرینانه دانشجویان میتواند تبدیل این مشکل را به یک نقطه
قوی؛ به سمت مأموریت جدید دانشگاهها که ایجاد قابلیتهای
9 -Vasefian and Liaghatdar
10 -Liñán
11 -Jing
12 -Lost generation
13 -Wang
14 -Yar Hamidi
15 -Refaat
16 -Azwa Ambad

کارآفرینی در فارغالتحصیالن دانشگاه است ،هدایت کند .بنابراین،
دانشگاه باید برای شروع ایفای این نقش آماده شوند .به عبارت
دیگر ،شناسایی استعداد کارآفرینانه دانشجویان راهی برای دانشگاه
کارآفرینی فراهم میکند .در نتیجه محقق به دنبال پاسخگویی به
این سؤال است که کدامیک از استعدادهای کارآفرینانه در بین
دانشجویان مؤسسات آموزش عالی اهمیت دارند؟ و به چه صورت
رتبهبندی می شوند؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
97

مردم ثروت واقعی ملل هستند و توسعه انسانی درباره ایجاد
محیطی که در آن مردم بتوانند استعدادهای بالقوه خود را شکوفا
کرده ،مولد باشند و زندگی خود را براساس نیازها و منافعشان
بسازند ،بحث می کند(طهماسبی .)9319،کاوش در نوشتههای
فیلسوفان بزرگ مانند جان الک ،ایمانوئل کانت (قضایای
آپرییوری و انقالب معرفت شناسانه کانت) ،مالصدرا ،فرانسیس
بیکن ،دیوید هیوم ،اسقف بارکلی و … ..نشان میدهد که ذهن
بشر دیگر یک لوح سفید نانوشته و منفعل چنانکه جان الک
میپنداشت ،نبود .همچنین ذهن صرفاً پذیرنده و منفعل مانند آینه
تلقی نمیشد .بلکه ذهن کارخانه بسیار پیچیده و منظمی فرض
می شود که مواد خامی حسی را در قالب هایی دقیق و طی یک
فرایند چند مرحلهای به کاالیی به نام معرفت تبدیل می کرد که
تنها برخی از فراورده های آن میتوانست حقیقت (معرفت یقنیی)
نام بگیرد (ابراهیمی دینانى9314،؛ همازاده ابیانه .)9318 ،عواملی
که ذهن را محدود میسازد مانند :گاهی امور محسوس ذهن را به
خود مشغول میدارند .زمانی تجربیات محدود ما مانع پیشرفت و
سیر عقالیی میگردند (شریعتمداری9322 ،؛ کازدین،92
 .)8444استعداد نشان میدهد که ظرفیت بالقوه جهت انجام یک
کار خاص در افراد وجود دارد .بنابراین برای ایجاد ویژگیهای بالقوه
درست با توجه به مدیریت استعداد بسیار مهم است (بات،91
.)8491
استعداد با توانایی یا هوش مرتبط است .این توانایی برای اعمال
برخی مشاغل و یا انجام فعالیتهاست .استعداد به طور کلی با توانایی
ذاتی و خالقیت ارتباط دارد ،که میتواند با تمرین و آموزش توسعه
یابد .همچنین قدرت مغز شمرده میشود استعداد یا توانایی فرد

17 -Human Development
18 -Kazdin
19 -Bat
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برای یادگیری راحت چیزها و به طرز ماهرانهای باعث توسعه
فعالیت میشود (بوتر .)8491 ،84استعداد توانایی طبیعی خوب
بودن در یک چیزی بدون آموزش تعریف میشود (مایرز و
همکاران .)8490،سؤاالتی که مطرح می شود در مورد استعداد این
است که آیا استعداد فرد (فاعل) یا به ویژگیهای فرد (مفعول)
بستگی دارد؟ (بردرو844 ،89؛ گاالردو  .)8491،آیا استعداد ذاتی و
یا اکتسابی است ،یا عینی یا ذهنی است؟ .بر همین اساس
رویکردهای مختلفی از قبیل رویکرد منحصر به فرد یا فراگیر،
دیدگاه ذاتی یا اکتسابی ،رویکرد داده و ستاده شکل گرفته است
(منسه .)8491،88در رویکرد عینی (مفعولی) که به ویژگیهای فرد
باز میگردد استعداد یک توانایی ذاتی است که در یک زمینه خاص
آشکار میشود.
رویکرد ذهنی (فاعلی) استعداد فرد یا اشخاص مستعد (افراد با
مهارتها یا تواناییهای خاص) باز میگردد ،که در شکل( )9نشان
داده شده است (گاالردو  .)8491،آموزش مهارتهای حرفهای به
عنوان یک مسیر کلیدی موفقیت شناخته شده است (چن،83
 ،849ماچینگامبی و وادسانگ  .)8498 ،به طور کلی ،در بحث
در مورد بهرهبرداری استعداد کارآفرینی پنج بعد را میتوان نشان
داد :اول ،تعاریف در مورد موضوع در مقایسه با بعد شیء تقسیم
میشود .محققانی که طرفدار روش سوژه هستند ،استعداد را
مترادف برای افراد در نظر میگیرند ،در حالیکه در استراتژی
رویکـرد هدف به ویـژگیها یا صفـات افراد مانند تواناییها ،دانش و

صالحیتها اشاره دارد (گالردو و همکاران،8491،
دریس .)8493،81دوم ،تقسیم بین دیدگاه فراگیر از استعداد
(مربوط به همه افراد) و جهتگیری منحصر به فرد (مربوط به یک
گروه انتخابی از افراد) وجود دارد .رویکرد فراگیر به دیدگاه
روانشناختی مثبت پیوسته استدالل میکند که هر فرد دارای
قوتهایی است .دیدگاه منحصر به فرد به رویکرد سرمایه انسانی
مربوط میشود و معتقد است که سهم نسبی یک گروه خاص
(استعدادها) سرمایهگذاری غیرمستقیم زمان و پول در این گروه
انتخابی را توجیه میکند .سوم ،بحثی پرجنب و جوش در مورد
اینکه آیا استعداد ذاتی و پایدار است و یا میتوان آن را با تمرین به
دست آورد و توسعه داد (مایرز و همکاران .)8493،چهارم ،نظرات
متفاوت است که آیا تمرکز باید بر تواناییها و انگیزه (ورودی) یا
عملکرد عالی و موفقیت (نتیجه) باشد (روس .)8493،در نهایت،
محققان درباره میزان استعداد در محیط بحث میکنند استعداد
قابل انتقال یا به زمینه وابسته است؟ (دریس .)8493،ضعف تحقیق
در زمینه اولویتبندی استعداد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاهها در
پیشینه تحقیقات مشخص میباشد .عدالت در آموزشعالی (که
توسط برابری دسترسی ،کیفیت برنامه و برابری و مساوات کاری بر
فارغالتحصیالن تعریف شده) باید فراتر از دامنه شناسایی ،آموزش و
پرورش ضروری برای دانشآموزان و دانشجویان با استعداد باشد
(هلر.)8440 ،

شکل  .1چارچوب مفهومی استعداد در جهان کار(گاالردو)2112 ،
20 -Butter
21 -Boudreau
22 - mensah
23-Chen
24 -Machingambi & Wadesango

25- Dries
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سه نوع محرک برای استعداد وجود دارد:
 استعداد تولیدی مستقیم :شامل تحرک کارآفرینان،مهندسان و دیگر استعدادهای فنی ،نوآوران فناوری و
سازندگان کسب و کار .که به طور مستقیم در فعالیتهایی
که منجر به تولید واقعی کاالها و خدمات مشغول است،
مشغول می شوند.
 استعداد تحصیلی :شامل تحرک دانشمندان ،محققان ودانشجویان ملی و بینالمللی است .این افراد اغلب به کار یا
تحصیل در دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی فکر میکنند و به
تولید و /یا کسب دانش علمی و پژوهشی تمرکز دارند که در
نهایت دانش در محصوالت و نهاده تجاری با ارزش انتقال
مییابند (بوتر .)8491 ،8
استعدادهای درخشان بخشهای اجتماعی و فرهنگی:
این استعداد به طورمستقیم به ارائه خدمات اجتماعی و
مباحث" کارکنان فرهنگی "مانند نویسندگان ،نقاشان،
موسیقیدانان و افراد دیگر در فعالیتهای خالق هنری و
فرهنگی که ارزش لذت از زیبایی شناختی و توسعه شخصی
مشغول اند ،این افراد که به نوشتن کتاب ،تولید فیلم،
نقاشی ،صنایع دستی و سایر محصوالت فرهنگی مشغولند
(مبینی دهکردی .)9319،از سال 9124و 9114میالدی
شاهد آغاز رقابت شدید بین ملتها برای رشد اقتصادی باال و
حفظ یک مزیت رقابتی جهانی که نیاز به نیروی کار با
استعداد برای به دست آوردن آن بود (پورتر9114 ،87؛
آشتون و مورتون8441 ،82؛ برایان8494 ،81؛ موتالی،34
.)8491
مدیریت استعداد :مک کینزی در سال  9112گزارشی
انتشار داد که آغاز رسمی جنگ استعداد برشمرده میشود.
جملة معروف گزارش وی این بود :استعداد بهترین ارزش
برای مبارزه است (بت ،8491،39بچلر .)8441 ،38امروزه از
توسعه استعداد به جای دستیابی به استعداد استفاده
میشود .اما صنایع توسعه و جذب استعدادها را انجام و
26 -Botter
27 -Porter
28-Ashton & Morton
29 -Bryan
30-Muthaly
31 - Bat
32 -Beechler

مدیریت میکنند .مدیریت استعداد مطابق با خواستهها با
افزایش پیچیدگی و عدم اطمینان همراه است
(دهادابهاکیام .)8490 ،33استعداد به عنوان ویژگیهای
افرادی است که می توانند تفاوت در عملکرد سازمانی را از
طریق سهم حال حاضر خود و یا در درازمدت ،با نشان دادن
باالترین سطح پتانسیل ارائه دهند .که مدیریت استعداد در
سازمانها شکل میگیرد (اسچویر )8440 ،30و کالینگز و
مالنی )8441(31بیان کردند مدیریت استعداد شامل
فعالیتها و فرایندهای شناسایی سیستماتیک موقعیتهای
کلیدی که به صورت متفاوت به مزیت رقابتی سازمان کمک
میکند (کالینگز و مالئی .)8441،در گذشته مدیریت
استعداد شبیه به رسیدگی به سد یا یک مخزن  3بود ،امروزه
بیشتر شبیه به مدیریت یک رودخانه است (شهوازیان،
.)9311
مفهوم استعداد کارافرینانه :اجماع گستردهای از محققان
بیان میکنند که استعداد کارآفرینانه توانایی کشف و
بهرهبرداری از فرصتهای بازار است (فدریکی.)8447 ،37
بعضی استعداد کارآفرینی را به فعالیتهای-با باالترین
بازدهی خصوصی -که نیازمند باالترین بازده اجتماعی
نیست ،اختصاص دارد (ویتزل .)8494 ،32اکثر مدلهای
تخصیص استعداد فرض میکنند که استخر ثابت استعداد
کارآفرینی بعدی است بین انتخاب فعالیتهای تولیدی (به
عنوان مثال ،شرکتهای شروع نوآوری و رشد فاستر) و
فعالیتهای غیرمولد (به عنوان مثال ،با توزیع مجدد یا از
بین بردن ثروت و کاهش رشد) .اگر ارائه پاداش فعالیتهای
غیرمولد بیش از فعالیتهای تولیدی در مدل تخصیص
استعداد باشد .انتخاب استعداد کارآفرینی اثرات جانبی منفی
برای دیگران و یا اثرات سوء بر رشد اقتصادی دارد (بولتون و
اوکن فلز .)8444 ،31در زمینه استعداد خالقانه میتوان گفت
که در هر فرد ،خالقیت تابع سه جزء است .9:تخصص.8 04
33- Dhanabhakyam
34 -Schweyer
35 -Collings and Mellahi
36 -Talent Pool
37 -Federici
38 -Weitzel
39 -Bolton and Ockenfels
40 -Expertise
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مهارتهای تفکر خالق .309انگیزه(08اوکپارا.)8447 ،03
گگن ،)8447(00بیان میکنند که استعداد و خالقیت"
توانایی طبیعی و سطح بیان که تا حدودی توسط بنیاد
ژنتیک فرد کنترل میشود .هر چند که بخشی از هوش و
خالقیت ممکن است ذاتی باشد ،اما آنها پتانسیل رشد را
دارا میباشند .عوامل ،شاخصهای عملکرد و نهایی تأثیر
فعالیتهای کارآفرینانه (بادل .)8499 ،01نهادها و فناوری
نقش مهمی در ایجاد فرصت های کارآفرینانه ،شکلدهی
منابع عدم قطعیت و در نتیجه ،نوع مهارتهای مورد نیاز
کارآفرینان ،یعنی ماهیت استعداد کارآفرینانه بازی میکنند.
تمایز بین کشف و بهرهبرداری استعداد به ریشههای بحث در
مورد چه چیزی استعداد کارآفرینانه است ،باز میگردد.
براساس شواهد مطالعات زیادی در مورد سن ،سابقه بازار
کار ،وضعیت تأهل ،پدر و مادر خود اشتغال ،درآمد و قوی
ترین ارتباط مثبت برای تبدیل شدن به کارآفرین را بیان
میکنند و انواع صفات ذاتی ،مانند خالقیت ،تخیل،
هوشیاری ،پشتکار و مهارت کسب شده از طریق آموزش و
پرورش رسمی ،تجربه کاری و یادگیری اجتماعی را نیز بیان
میکند .شواهد دوم ،بیان میکنند استعداد کارآفرینانه به
تواناییهای شناختی مورد نیاز ساخته شده -در محیطهای
سازمانی و تکنولوژیکی مختلف -به کشف و بهرهبرداری
فرصتهای بازار و محدود کردن عدم قطعیتهای ذهنی
بستگی دارد (ویتزل  .)8494 ،0هیت 07و همکاران ()8449
کارآفرینی را به عنوان شناسایی و بهره برداری از فرصتهای
کشف نشدهی قبلی تعریف کردهاند (مبینی دهکردی
وهمکاران .)9319 ،کوپر و دانگلبرگ )912 (02نشان دادند
که کارآفرینان خالق کسب و کار هستند که به طور قابل
توجهی از کسانی که ارتقاء مییابند و یا استخدام میشوند
و یا کسانی که کسب و کار به ارث میبرند متفاوت میباشند

41 -Creative thinking skills
42 -Motivation
43 -Okpara
44 -Gagne
45 -Badal
46 -Weitzel
47 -.Hitt et al
48-Cooper and Dunkelberg

21

و آنها نشاندهنده ترکیبی متنوع مردم در مورد انگیزه و
نگرش هستند (وانگ و همکاران.)849 ،
استعداد خالقیت :استعدادهای نوجویی به افرادی با روحیه
نوآوری و خالقیت ،اندیشه ها و تواناییهای نوآوری و
خالقیت ،دستاوردهای نوآورانه و حس نوآوری و خالقیت
اشاره دارد .افراد با استعداد نوجویی تمایل دارند به سرعت از
تغییرات و گرایشات در محیط اطرافشان آگاه شوند ،سپس
ایدههای جدید یا چیزهایی نو را ارائه دهند .به طورکلی ،آنها
با برخی از ویژگیهای دورنی ،به دنبال فعالیتهای از جمله
اختراع نوآورانه ،تحقیقات علمی ،سازماندهی و مدیریت،
هماهنگی و یادگیری میباشند (بچلر و وودوارد8441 ،؛
چن8494،؛ فایولی و همکاران.)8493 ،
استعداد کسب و کار :استعدادهای که رویکرد جدید برای
توسعه سازمانی ایجاد میکنند و میتوانند به طور مؤثر،
کارآمد ،عادالنه و به طور مداوم استعداد کارآفرینی را توسعه
دهند و شرکتهای موفق را در مقیاس وسیع ایجاد کنند
(وانگ و همکاران8440 ،؛ چائو تانگ و همکاران8491 ،؛
کیت و همکاران.)8499 ،
استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها :استعداد کشف
فرصتهای که در آن کاالها ،خدمات ،مواد اولیه و روش های
سازماندهی جدید میتوانند معرفی شوند و در مقایسه با
هزینه تولیدشان ،بفروش برسند (کلین8442،01؛
فاتوکی.)8490،
استعداد محدودکردن عدمقطعیتهای ذهنی :نوعی استعداد
ترکیبی نوآورانه که با نوع خاصی از عدم اطمینان محیطی
در ارتباط با تغییر و فشار رقابت مقابله کند (آلمندوز)8497،
استعداد شغلی :استعداد تمایل به انجام کار و ماندگاری در
مشاغل را در بر میگیرد که مهارتهای از قبیل :مهارت
توسعه فردی ،ارزش کار ،انجام درست کارها ،تمایل به انجام
کار ،معناداری کار ،داشتن مسئولیت پاسخگویی ،انجام
بهترین پایان در کار ،شناخت بازار ،ماندگاری در بازار،
عملگرا در وضعیت شغلی نامشخص ،ارزیابی اقدامات
گذشته ،پیگیری فرایند شغلی را در بر میگیرد (چین،
.)8490

49- Klein
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اهمیت استعداد کارآفرینانه در دانشگاهها (دانشگاه
نسل سوم) :دانشگاهها دوران گذر خود را طی میکنند.
تحوالت گسترده جهانی تأثیرات عمیق اجتماعی -اقتصادی
به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصادفی
افزایش داده است .در این میان از دانشگاه ها انتظار میرود
که مسئولیتهای جدیدی همانند توسعه منطقهای اقتصادی
و اجتماعی ،کاهش بودجه عمومی ،و مهارتدار شدن
دانشجویان را پذیرا شده ،رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکتهای
فناورانه دانشگاهی باشند (پژوهش .)9313،کارآفرینی در
آموزشعالی فرایند مستمری است که از یک سو به شناسائی
و بهرهبرداری مؤثر از منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی
منجر میشود و از سوی دیگر ،موجب ایجاد فرصتهای
جدید یاددهی و یادگیری میگردد .این فرایند با تکیه بر دو
محور آموزش فراگیر کارآفرین و پرورش قابلیتهای
کارآفرینانه آنان محقق میگردد (تورکر.)8441،14
دانشجویان با استعداد زمینه یادگیرنده فوقالعادهای دارند،
آنها شامل آن دسته از دانشجویان هستند که دارای توانایی و
تمایل به شرکت در چالش دانشگاهی با ارائه دستاورد بزرگ
در مسائل مورد بررسی در کالس درس یا پارکهای علمی
دانشگاهی میباشند .دانشجویان باهوش و با استعداد
دانشگاهی رفتارهای خاصی از قبیل ارائه برتری توانمندی و
تعهد در وظایف را نشان میدهند (گاالردو .)8493 ،استعداد
کارآفرینی از دیدگاه ویلیام بامول ( )9114شامل خالقیت،
هوشیاری و توانایی برای انجام کارهاست که برای حداکثر
رساندن فایده فردی ،نه رفاه اجتماعی است .کارآفرینی لزوماً
افزایش رفاه نیست .تجزیه و تحلیل بامول بر دو محور استوار
است؛ اول ،استعداد کارآفرینی منطقی به یک اندازه در طول
زمان و جوامع توزیع شده ،اما بروز آن مهمتر است که به
سرمایه گذاری نهادی بستگی دارد .دوم ،بامول زیرنظر
شومپیتر 19تابع کارآفرینی را به عنوان ترکیبات جدید تعریف
میکند که نیازمند شناسایی ابعاد این ترکیبات است
(دوهان .)8494،در محیط دانشگاهی ،کارآفرینی دانشگاهی
سنتز و ادغام فعالیت های علمی ،دانشگاهی و تجاری است و
50 -Turker
51- Schumpeter

اغلب توسط ساختار رسمی مشخص برای مالکیت معنوی
تجاری دانشگاهی از طریق دانش (به عنوان مثال مشاوره یا
تحقیق قرارداد) ،انتقال تکنولوژی (به عنوان مثال ثبت
اختراع و یا صدور مجوز) و انتقال از محصوالت یا خدمات
(به عنوان مثال  )Spin offبیان میشود .کارآفرینی
دانشگاهی در سطح افراد و یا گروهی از افراد به طور مستقل
و یا به عنوان بخشی از دانشکده یا سیستم دانشگاهی ،ایجاد
سازمان جدید ،و یا تحریک نوآوری در درون یا خارج از
دانشگاه رخ میدهد (نیکو .)8491 ،حضور مستقیم در
توسعه اقتصادی به عنوان مأموریت سوم دانشگاهها شناخته
شده است (پژوهش.)9313 ،
 ماموریت نخست دانشگاهها در اقتصاددانش بنیان(آموزش) :در جامعهای که بخش عمده ای از جمعیت آن
تحصیل کرده و به ویژه دارای تحصیالت دانشگاهی است .اثر
خارجی به وجود میآید .این موضوع همراه با مباحث
سیاسی و اجتماعی ،تقریباً در تمامی کشورها منجر به
حمایت عمومی از آموزش میشود .در جامعه دانش بنیان،
حداقل سطح آموزش ،سطحی است که توانایی فرد را برای
یادگیری را حداکثر کند.
 ماموریت دوم در اقتصاد دانشبنیان (پژوهش) :دواستراتژی برای تولید دانش وجود دارد )9 :در تعامل باز نتایج
علمی در اختیار همه قرار میگیرد (نتایج عمومی) )8 .اعمال
اعطای حقوق اقتصادی کشفیات دانشمندان از طریق اعمال
مالکیت معنوی است (نتایج خصوص) (پژوهش.)9313 ،
ماموریت سوم در اقتصاد دانشبنیان :انتشار اطالعات
نیست بلکه انتشار نوآوری است .در تعامالت میان دانشگاه،
صنعت و دولت ،صنعت دیگر منبع نوآوری نیست و دانشگاه
نقش خود را محدود به آموزش و پژوهش نمیداند ،بلکه به
طور گسترده از طریق انتقال تکنولوژی و ایجاد مراکز رشد
در نوآوری مشارکت میکند و دانشگاه به عنوان بازیگر اصلی
در فرایند نوآوری قرار میگیرد (لیتان.)8447 ،18

52 -Litan
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جدول  .1پیشینه تحقیق استعداد کارآفرینانه
محقق
چن ( )849

عنوان تحقیق
مطالعه سبک مدیریت آموزش

در نظر سنجی واقعی ،این مقاله نشان داد که بسیاری از کالج ها و دانشگاه اهمیت نوآوری و

استعدادهای نوآورانه کاربردی

آموزش افراد را به رسمیت نمی شناسد در مواجهه با این وضعیت ،دانشگاه باید به طور کامل به

آموزش

آموزش کارآفرینی ،آموزش مشاغل ،آموزش افراد نقش مهمی را بازی کنند و در ایجاد برنامه

مشاغل و

درسی مناسب ،بهبود ساخت و ساز سیستم دوره های مشاغل دانشگاهی  ،به ترویج رشد

بر

اساس

ترکیب

کارآفرینی آموزش
چن( )8494

نتایج تحقیق

آموزش افراد

استعدادهای نوآورانه در دانشگاه ها تالش کنند.

بررسی شیوه رشد استعدادهای

طراحی سیستماتیک و عملی برای رشد استعدادهای نوآورانه و کارآفرینی نیاز است ،از جمله تغییر

کارآفرینی نوآورانه

ایده های آموزشی ،بهینه سازی هدف ،نوآوری روش های تدریس ،تقویت آموزش و پرورش عملی،
اصالح ارزیابی و بهینه معلمان و راه اندازی سیستم ارزیابی.

ژانگ و
همکارانش()8494

استعداد کارآفرینی و توسعه

نشان داد که معجزه اقتصادی چین در سه دهه گذشته به تخصیص مجدد استعداد کارآفرینی در

اقتصادی در چین

بخش های دولتی و کشاورزی و فعالیت های کسب و کار نسبت داده می شود .و زمانی که
استعداد کارآفرینی به فعالیت های کسب و کار منتقل شد ،ثروت و رونق اقتصادی ایجاد شد.

قاتک()8447

بولتون()8440

انتخاب

نشان داد که با مطالعه ناکارآمدی های بازار و راه حل سیاسی عوامل مشاغل انتخاب شود ،و

استعداد

کارآفرینی،

شغلی ،و سیاست های گام به

استعداد کارآفرینی به اطالعات نیاز دارد و بسیاری از کارآفرینان مستعد به دلیل انتخاب نامساعد

گام

با کاهش بازده کارآفرینی روبه رو بودند.

کارآفرینان :استعداد ،خصلت و

بیان می کند که استعدادها در افراد کارآفرین استعداد و خلق و خو هدیه ،ویژگی ها و توانایی های

شیوه

فردی است که در آنچه که افراد انجام می دهند ،وظایف و مسئولیت ها نقش دارد .زنجیره استعداد
مکانیسم اجرایی اصلی کارآفرین است .این که چگونه آنها ایجاد می شوند و نوآوری ها با ریشه
شخصیتی تمرکز ،مزیت و خالقیت با هم ارتباط دارند.

قاسمی گوابری
()9311

نقش آموزش و پرورش در

نشان داد آموزش فنی حرفه ای ،برنامه ی درسی ،روش ها ی آموزش ،محتوا ی درسی،ابزارهای

شکوفایی استعداد کارآفرینی

عملی ،معلم و روش های تدریس او ،آموزش الکترونیکی ،حمایت های مادی و معنوی دانش
آموزان کارآفرین و توجه به نیازهای یادگیری دانش آموزان ،اثربخشی آموزش کارآفرینی در نظام
آموزش و پرورش کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.
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محققان دیگری همچون استامبف ()8449؛ گالردو–گالردو
()8493؛مطهرینژآد ()9310؛ چن ()8499؛ یو()8441؛
خانجانی ()9321؛ فیدریکی ()8447؛ ویتزل ()8498
تحقیقاتی نیز در زمینه استعداد کارآفرینانه و نوآوری در
جامعههای آماری مختلف انجام دادهاند .در ادبیات استعداد
کارآفرینانه مطالعات بسیار کمی وجود دارد که به شناسایی و
ارائه شاخصهای سنجش استعداد کارآفرینانه پرداخته اند.
بررسی این مطالعات نشان میدهد که پنج بعد ،استعداد
خالقیت ،استعداد کسب و کار (بهروری) ،استعداد کشف و
بهرهبرداری از فرصتها ،استعداد محدود کردن عدم
قطعیتهای ذهنی و استعداد شغلی در کارآفرینی در نظر
گرفته میشوند که در جدول شماره 9این ابعاد و شاخصهای
آنها و نیز مطالعاتی که به این شاخصها اشاره داشتند ،ذکر
شده است.
جدول  .2ابعاد و شاخصهای ارزیابی استعداد کارآفرینانه
شناسایی شده در مطالعات
شاخصها

ابعاد

10

استعداد

خالقیت

لیندسی 8441،؛دیوین 8490،؛

خالقیت

نوآوری

وانگ8447،؛ ساندرز؛8498؛ فدریسی8442 ،؛

یاوو849 ،؛

چن8494،8499،849 ،؛ گالردو گالردو8493 ،؛
تانیس8490 ،؛ ژیمن849 ،؛ تیان8490 ،؛ ژانگ،
مزیت

8494؛ پاندا8491 ،؛ ساحی8490 ،؛ قاتاک،

رقابتی

8447؛ اوزلز8498 ،؛ بیانچی8494 ،؛ هافمن،

کسب
استعداد
کسب

و

کار
و

11

1

8490؛ بولتن8440 ،؛ مینر 9117 ،؛ اولسن ،
17

8490؛ مک دونل 8499 ،؛ ژائو8498 ،؛
12

خالقیت در

آبراهام 8499 ،؛ تورکر و همکاران 8441 ،؛

و

لیختن اشتاین8449،؛ وو8442 ،؛ کایجون و

کار

کسب

(بهروری)

کار

همکاران 8491 ،؛ وانگ و همکاران 8440 ،؛ چائو

کنترل

تانگ و همکاران 8491 ،؛ کیت و همکاران ،

کسب

و

8499؛یوربان،

844؛ گولیت و همکاران ،

کار

8490؛اپوکو

مدیریت

کونگ؛  ،849فایولی و همکاران ،8493 ،دنانیچ و

کسب

انتیو

و

روانشناسی

همکاران8490،؛ تیاگو 8491،؛دابیک و همکاران،

و

 ،849شریکوا و

کسب

همکاران849 ،؛لتافیا

کار

11

و

کار
استعداد

و

همکاران،

849؛

4

سلیمانو 844 ،؛هیزریچ و همکاران 8441 ،؛

دانش
کسب

 ،8491چانگ و همکاران،

فرصت

کلین8442 ،؛ اگوال 9110،؛ موریس 9112،؛
ماکگیوری 8443،؛ هورتوینی ؛ 8494؛ کللت،
9

 .8447آپاریکو ،

849؛ جهانمیر،

849؛

8

های

فاتوکی 8490 ،؛ راپوسو8499 ،؛ اسماعیل،

بهره

محیطی

8441؛ ناسیریو،8491،؛ اوخومینا 8494 ،؛

برداری از

هوشیاری

هانگ.8443،

فرصتها

سازمانی

خانجانی و همکاران ( .)9321مطهری نژاد و

استعداد

استعداد

همکاران(،)9310

محدود

کاهش

کردن عدم

عدم

قطعیتها

اطمینان

ی ذهنی

توانایی

کشف

و

شناختی

محققان
13

کار

همکاران  ،8491 ،استبر،8498 ،مگنیه و

همکاران،8498،

و

53 -.Lindsey
54- Devine
55-Miner
56- Olsen
57-McDonnell
58-Abraham

استعداد

شایستگی

شغلی

ورود به کار
تمایل ورود
به بازار

 -2روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ هدف ،از نوع
توصیفی است .زیرا در این مطالعه ابتدا باید با استفاده از
مرور ادبیات شاخصهای استعداد کارآفرینانه شناسایی و
سپس از طریق خبرگان صنعت کارآفرینی مورد بررسی قرار
گیرد تا شاخصهای استعداد کارآفرینانه متناسب با این
صنعت شناسایی شده و در نهایت ،برای تعیین سطح اهمیت
هر کدام از شاخصها و اولویتبندی آنها در صنعت
کارآفرینی اقدام شود .روشهای گردآوری اطالعات در این
مطالعه عبارتند از مطالعه و مرور ادبیات نظری برای فهم و
شناخت موضوع و شناسایی شاخصهای استعداد کارآفرینانه
متناسب در صنعت کارآفرینی و روش تحلیل سلسله مراتب
59 -Solimano
60-Hisrich
61-Aparicio
62-Fatoki
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فازی در تعیین سطح اهمیت و اولویتبندی شاخصهای
شناسایی شده است .مجموعه عوامل شناسایی شده در این
پژوهش در جدول ( )8نشان داده شده است .در مرحلة دوم،
عوامل شناسایی شده از طریق پرسشنامه و با کمک تکنیک
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ،بر اساس سؤاالت
تحقیقرتبه بندی شده اند .برای این منظور ،ابتدا ساختار
سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه برابر شکل
 8ترسیم شده است.
 -4ابزارگردآوری دادهها
ابزارهای مورد استفاده در جمع آوری دادهها ،مقاالت علمی،
کتاب ،منابع اینترنتی و پرسشنامه هستند .جهت کسب
نظرات خبرگان در ماتریس مقایسههای زوجی از پرسشنامه
استفاده شده است .و پاسخدهندگان با مقایسة زوجی
معیارها و زیرمعیارها در گروه ،اهمیت هر یک از آنها را
مشخص میکنند .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات
خبرگان کارآفرین و اساتید دانشگاهی استفاده گردیده است
و برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری (که
بایستی مقدار آن بیشتر از  4/9باشد) استفاده گردیده است.
مقیاس فازی  1تایی کائول و ورما (جدول شماره  )8در این
پژوهش استفاده گردیده است (کول و ورما.)8499 ، 3
جدول .2طیف فازی
عبارات

عدد

کالمی

فازی

کد

عبارات

عدد فازی

کد

9

اهمیت
برابر

()9.9.9

8

اهمیت کم تا
متوسط

()9.8.3

3

اهمیت
متوسط

()8.3.0

0

اهمیت
متوسط تا
زیاد

()3.0.1

1

اهمیت زیاد

( )0.1.

اهمیت زیاد
تا خیلی زیاد

()1. .7

7

اهمیت
خیلی زیاد

() .7.2

اهمیت خیلی
زیاد تا
کامال "زیاد

()7.2.1

1

اهمیت
کامال"زیاد

()2.1.94

کالمی

2

63 -Koul & Verma

 جامعة آماری و روش نمونه گیریبا توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش ،جامعة آماری این
تحقیق ،خبرگان و دانشجویان کارآفرین دانشگاه سیستان و
بلوچستان می باشند .با توجه به محدود بودن جامعة آماری،
از روش سرشماری استفاده شده است .پرسشنامه برای 84
نفر از خبرگان و دانشجویان کارآفرین دانشگاه سیستان و
بلوچستان ارسال شد که از این تعداد 9 ،پرسشنامه دریافت
گردید و در نهایت ،با بررسی به عمل آمده ،برخی ناقص و
نرخ سازگاری خوبی نداشتند و  91پرسشنامه مورد استفاده
قرار گرفت.
 مدل AHPفازیپژوهشگر برای انجام تحلیل فازی و اولویت بندی شاخص
های شناسایی شده از روش مثلثی چانگ استفاده کرده
است .چانگ در سال  9118روشی بسیار ساده را برای بسط
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای فازی ارائه داد .این
روش که مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش
نرماالیز ساعتی بوده و با استفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه
داده شده بود ،مورد استقبال محققان قرار گرفت.

Fuzzy AHP

AHP

شکل .2مراحل انجام Fuzzy AHP

مدل AHPفازی در  1مرحله انجام میگیرد (زنجیرچی:)9314 ،
 ترسیم درخت سلسله مرتبیتشکیل ماتریسهای توافقی قضاوتمحاسبه وزنهای اولیهتعیین وزنهای نرمالیزه شده ماتریسهامحاسبه اوزان نهاییدرخت تصمیمگیری براساس صورت مسئله به شکل زیر
ترسیم میشود.

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9311

14

)

(

شکل .4ساختار سلسله عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم استعداد کارآفرینانه

ســطوح دو و ســه ســاختار سلســله مراتبــی محاســبه
می شود.

بــه منظــور اطمینــان از ســازگاری مــاتریس هــا نــرخ
ناسازگاری محاسبه و سپس وزن هـر یـک از معیارهـای
ســطوح دو و ســه ســاختار سلســله مراتبــی محاســبه
جدول  .5نرخ سازگاری ماتریسهای تجمیع شده
می شود.
سطوح
سطح دوم

سطح سوم

عنوان ماتریسهای تجمیع شده

نرخ سازگاری

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه

4/278

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد خالقیت

4/701

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد کسب و کار(بهروری)

4/ 08

ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهایاستعداد کشف و بهـره بـرداری از

4/120

فرصت ها
ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای اسـتعداد محـدود کـردن عـدم
قطعیت های ذهنی
ماتریس تجمیع شدة مقایسات زوجی زیرمعیارهای استعداد شغلی

4/ 38
4/78
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وزن نسبی و نهایی معیارها و زیرمعیارها مطـابق جـداول ()1
و ( ) بدست میآید که نشان دهنده اهمیت آنهـا بـر اسـاس
نظر خبرگان است.
جدول  .6وزن معیارهای اصلی

0.35
0.3

معیار

وزن

0.25

استعداد خالقیت

4/810

0.2

استعداد کسب و کار(بهروری)

4/427

0.15

استعداد کشف و بهره برداری از فرصت ها

4/848

0.1

استعداد محدود کردن عدم قطعیت های ذهنی

4/821

استعداد شغلی

4/911

0.05
0

جدول  .7وزن نهایی زیر معیارها
زیرمعیار

وزن محلی

وزن نهایی

خالقیت

4/748

4/84

نوآوری

4/341

4/419

مزیت رقابتی کسب و کار

4/817

4/483

خالقیت در کسب و کار

4/902

4/493

کنترل کسب و کار

4/927

4/497

مدیریت کسب و کار

4/921

4/49

روانشناسی کسب و کار

4/932

4/498

دانش کسب و کار

4/942

4/499

فرصت های محیطی

4/71

4/913

هوشیاری سازمانی

4/8 2

4/411

استعداد کاهش عدم اطمینان

4/737

4/893

توانایی شناختی

4/87

4/429

شایستگی ورود به کار

4/717

4/992

تمایل ورود به بازار

4/81

4/409

با توجه به اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها میتوان عوامل
مؤثر بر استعداد کارآفرینانه دانشجویان را اولویتبندی نمود.
نمودار میلهای اوزان نهایی مربوط به معیارها و زیر معیارها
این اولویتبندی را نیز نشان میدهد.

نمودار .1نمودار اوزان نهایی معیارها

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار .2نمودار اوزان نهایی زیرمعیارها

 -5بحث و نتیجهگیری
امروزه کارآفرینی و دانشجویان کارآفرین در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در حال فعالیت میباشند ،برای خلق
اشتغال و ارزشآفرینی و پاسخگویی به نیازهای جامعه
همواره دانشگاه ها با چند فعالیت متفاوت و به نوعی چالش
برانگیز مانند آموزش ،پژوهش و کارآفرینی روبهرو هستند.
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دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تمام چالشها و
سختیهای مربوطه فعالیت میکنند و از طرفی دیگر به
عنوان یک رابط یا کانال ارتباطی پیوند دهنده جامعه و بازار
در اکوسیستم کارآفرینی میباشند .این پیوند هم به صورت
هماهنگی آموزشی ،پژوهشی و کارآفرین داخلی مطرح است
هم به صورت حمایت صنایع ،شرکتها و کسب و کارهای
خارج دانشگاه و موجود در اکوسیستم کارآفرینی مطرح
است.
فقدان فرهنگ کارآفرینی در کانادا و بیزاری از ریسک :هر
ساله هزاران نفر از "جوانان با هوش" از مدارس کانادا
فارغالتحصیلی می شود اما دانش یا مهارتهای کارآفرینی
برای شروع یک کسب و کار"صفر" است .مأموریت
کارآفرینی بسیار بحث برانگیز است و واقعیتی که از سوی
بسیاری از دانشگاههای دولتی به آن پرداخت شده است و از
منابع مالی به منظور تولید سود از آن استفاده میشود(دن،
 .)8498نقش مرکزی دانشگاه به مدت طوالنی آموزش
دانشجویان و آمادهسازی آنها برای فعالیتهای حرفهای و
بعد جهت اعزام( اشتغال) آنها در محیطهای کاری است
(الردو .)8447 ،در این مطالعه ،عوامل کلیدی مؤثر بر
استعداد کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاه سیستان و
بلوچستان در پنج دسته استعداد خالقیت ،استعداد کسب و
کار (بهروری) ،استعداد کشف و بهرهبرداری از فرصتها،
استعداد محدود کردن عدم قطعیتهای ذهنی و استعداد
شغلی فنی به همراه 04زیرعامل مورد بررسی و شناسایی
قرار گرفته و در نهایت ،این عوامل و زیرعوامل رتبهبندی
گردیده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که استعداد خالقیت از دید
خبرگان در رتبة نخست عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه
در دانشگاه سیستان و بلوچستان است که زیر معیارهای آن
خالقیت و نوآوری نیز از رتبه باالیی نسبت به دیگر زیر
معیارها برخوردار هستند .که مطابق با یافتههای ویتزل
( )8441 ،8494و ژانگ ( )8494میباشد .محققان دیگر هم
این موضوع را تأیید میکنند .به طوریکه از دیدگاه ویلیام
بامول( )9114استعداد کارآفرینی شامل خالقیت ،هوشیاری
و توانایی برای انجام کارهاست .همانطور که استعداد خالقیت
یکی از مباحث اصلی تحقیقات در صنعت کارآفرینی

میباشد .بنابراین دانشگاهها و همچنین مؤسسات آموزشی تا
حد امکان بایستی بتوانند استعداد خالقیت و نوآوری را در
بین دانشجویان و دانش آموزان پرورش دهند و زمینه
شکوفایی آن را فراهم سازند.
در این تحقیق استعداد محدود کردن عدم قطعیتهای
ذهنی در رتبة دوم عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه قرار
گرفته است .براساس یافتههای شریعتمداری ()9322
عواملی که ذهن را محدود میسازد مانند :گاهی امور
محسوس ذهن را به خود مشغول میدارند .زمانی تجربیات
محدود مانع پیشرفت و سیر عقالیی میگردند که در برخی
موارد عقاید یا معرفت عمومی ما را از فکر کردن و کشف
راههای تازه باز میدارد .سیر عقالیی یا نظری آن گونه
فعالیت فلسفی است که ذهن را از نفوذ عوامل محدود
کنندهی محفوظ نگاه میدارد یا تأثیر آنها را به حداقل
میرساند .که با توجه با ارزشهای فرهنگی این عدم
قطعیتها در بین دانشجویان مانع از شکوفایی استعدادها و
خالقیت میشود .در این تحقیق استعداد کشف و بهرهبرداری
از فرصتها ،در رتبههای بعد از استعداد محدودکردن عدم
قطعیتهای ذهنی قرار گرفته است.
استعداد شغلی و استعداد کسب و کار (بهروری) به ترتیب در
رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفته اند .زیر معیارهای
استعداد شغلی شایستگی ورود به کار و تمایل ورود به بازار
می باشند که زیرمعیار شاسیتگی ورود به بازار کار در میان
90زیرمعیار ،رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
مزیت رقابتی کسب و کار ،خالقیت در کسب و کار ،کنترل
کسب و کار ،مدیریت کسب و کار ،روانشناسی کسب و کار،
دانش کسب و کار از جمله زیرمعیارهای مربوط به عوامل
استعداد کسب وکار (بهروری) است .نتایج این پژوهش جهت
تقویت استعداد کارآفرینی دانشجویان به دانشگاهها در
خصوص تعیین عواملی که میتواند بر استعداد کارآفرینانه
مد نظر قرار گیرد ،و همچنین اولویت این عوامل کمک کند.
به عبارت دیگر ،دانشگاهها میتوانند از یافتههای این مطالعه
به منظور تصمیم بهتر و مؤثرتر در به کارگیری استعداد
کارافرینانه استفاده نمایند و قبل از به کارگیری کارآفرینی
در دانشگاهها به کلیه مسائل و عوامل دخیل توجه داشته
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باشند .در ادامه پیشنهادات تحقیق جهت کاربرد در
دانشگاهها ارائه می شود.
 دانشجویان در طول دوره تحصیلی باید از رهبری چندگانهدر راستای شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینانه
برخوردار باشند .رهبری چندگانه در دانشگاه میتواند
دانشجویان را در راستای شناسایی استعدادهایشان کمک
نمایید .مهمترین نقش مدیران در دانشگاه تدوین برنامههای
کارآفرینانه جهت تسهیل روند یادگیری و ایدهپردازی
دانشجویان است .آنها همچنین نقش مهمی در جهتدهی
تیمها به سوی منابع اطالعاتی برای پیشرفت کار دارند.
سرپرستان دورههای کارآفرینی برای تقویت استعدادهای
دانشجویان نقش ویژهای برای یافتن ایدههای کارآفرینی
خوب و دعوت از سخنرانان مهمان دارند .همه این رویدادها
باید در دانشگاه برنامهریزی شده باشد تا فضا را برای کار
دانشجو فراهم کنند.
 ایجاد چارچوب جامعتر برای پرورش استعدادها ومهارتهای کارآفرینانهی دانشجویان در دانشگاه پیشنهاد
میگردد .مهارتها براساس استعدادهای کارآفرینانه (استعداد
خالقیت ،استعداد کسب و کار ،استعداد کشف و بهرهبردای از
فرصتها ،استعداد محدود کردن عدمقطعیتهای ذهنی و استعداد
شغلی) میتواند در دانشگاه برنامهریزی گردد.
 دانشجویان ممکن است در یک رشته از طریق کنکور کشف و دریک رشته دیگر فعالیت کنند و استعداد خود را پیدا کنند .کسانی
که استعدادها و انرژیهای استثنایی دارند باید فرصت بیشتری
برای کار در پروژهها و راهاندازی کسبوکار آنها در دانشگاه فراهم
شود .بنابراین ،اعطای گواهینامهها میتوانند برای برخی از
دانشجویان خوب باشند .در بسیاری از موارد ،جامعه و دسترسی به
دانش تخصصی برای ایجاد انگیزه جهت کشف و پرورش استعدادها
هستند.
 برای جذب استعدادهای کارآفرینانه دانشگاه برای دانشجویانهمانند پرونده آموزشی ،پرونده کارآفرینی تشکیل دهند که
متناسب با استعدادهای دانشجو و مدرک تحصیلی باشد و براساس
پرونده کارآفرینی دانشجویان میتوان در جهت پرورش و
نگهداری استعدادهای کارآفرینانه دانشجویان برنامهریزی صورت
پذیرد .که فلوچارت زیر پیشنهاد میشود.

اگر دانشجویان امتیاز کافی نداشته باشند،
س س

بررسی کارآفرینی دانشجویی

اگر دانش جویان امتیاز کافی داشته
باشند ،س س

در

های کارآفرینی کاربردی برای 71
ساعت در نیمسال

آماده سازی طرح کس

دانشجو می تواند به کال مراجعه کند و ممکن است
در را بدون تهیه طرح کس و کار داشته باشد

و کار

پس از ارزیابی توس استاد پ یرفته شده
است

برای آماده سازی گواهی کارآفرینی جدید
به سازمان های توسعه شرکت های کوچ
متوس ارسال کنید

و

شکل .5فلوچارت پرونده کارآفرینی دانشجویی

 قوانین و مقررات در راستای تقویت استعدادهای کارآفرینانه ومدیریت استعدادها تدوین گردد .به عنوان مثال در سیستم آموزشی
به جای کنترل دانشجویان در دانشگاه بر اساس نمره ،پیشنهاد
میگردد دانشگاه بر ایجاد انگیزه و تعهد کارآفرینانه در دانشجویان بر
کار عملی و انجام پروژههای تحقیقاتی تمرکز داشته باشند .راه برای
انجام این کار از طریق ایجاد و فرهنگ کارآفرینی در کالسهای
درس و محیط دانشگاهی میباشد .امروزه تقاضای قوی برای کیفیت
آموزش و کار عملی دقیق و همچنین درک کسبوکار و کار گروهی
در کار روزمره وجود دارد .آنها دانشجویانی را که تئوری کسبوکار را
با تجربه عملی ترکیب کرده باشند ،ترجیح میدهند .دانشجویان با
نمرات خوب اما بدون تجربه عملی معموالً ذهنیت و استعداد مناسب
برای آمدن و کار در جامعه را ندارند.
 براساس نقشه جامع علمی کشور(گسترش آموزش برای مهارتزندگی ،بازار کار و کار فرینی و شکوفایی استعدادها و عدم تکیه بر
محفوظات) ،دانشگاه میبایست سیاستها و خطمشیهای مناسبی
را در زمینههای آموزش ،پژوهش ،فرهنگ و ...کارآفرینانه در عرصه
دانشگاه اتخاذ کند .در پیش گرفتن چنین سیاستهایی مستلزم این
است که دانشگاه ،دارای شیوهها و الگوهایی مناسب برای
سیاستگذاری در سطحهای کارآفرینانه باشد ،به گونهای که
استانداردهای برای جذب ،پرورش و نگهداری استعدادهای
کارآفرینانه دانشجویان براساس شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی جامعه داشته باشد.
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