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ا ب  رانیا نیدانشگاه کارآفر یهامؤلفه یبندتیو اولو ی شناسا
  گروه  مراتبس سه لیو تح  بیاستفاده از روش فراترک

 اکبری اکبرع  

 سید جالل موسوی خطیر
 حمیدرضا اسمعی   گیوی

 چکیده
 نیدر ا شده است. انجام نیدانشگاه کارآفر یهامؤلفه یبندتیو اولو ییناساهدف ش ژوهش حاضر باپ

شده ته گرف بهره بیاز روش فراترک نیشیپ یهاپژوهش یهاافتهی عیو تجم یبندمنظور جمعبه پژوهش

که در  هیمنبع اول 904تعداد  یمختلف اسناد علم یهاگاهیراستا در قدم اول با جستجو در پا یندر ا .است

تن سپس با در نظر گرف .دیشده بود استخراج گرد)نسل سوم( اشاره نیبه دانشگاه کارآفر ینوعبه هاآن

انتخاب شد. در  یینها یبررس یمنبع برا 15غربال و تعداد  هیمنابع اول پژوهشارتباط با موضوع  زانیم

. رار گرفتق وتحلیلیهد تجزمنابع منتخب مور یباز و محور یو کدگذار ایمحتو لیادامه با استفاده از تحل

، ندهایساختار و فرا -4، مدیریتو  یاستراتژ -6 یمؤلفه در پنج مقوله اصل 44 ییشناسا نتیجه این تحلیل

 کی یریگشکل یاصل یهاها و مقولهعنوان مؤلفهشبکه تعامالت به -5و  یآموزش ستمیس -0، فرهنگ -2

 یرودعنوان وها بهمؤلفه نیا تیو اولو تیاهم زانیدادن ممنظور نشان به یتدرنها است. نیدانشگاه کارآفر

دانشگاه  یسوکشور به یهاسوق دادن دانشگاه یبرا یعرصه آموزش عال گذارانیاستس ماتیتصم

 از نظرات یریگبهره ی استفاده گردید. در این راستا ضمنگروه یسلسله مراتب لیاز روش تحل نیکارآفر

ها ها و مؤلفهمقوله تیوزن و اولو، یفن در حوزه آموزش عالسان اهلو کارشنا نظرانصاحبتن از  1

نگرش  ،منابع تیریمد، کارآفرینانه دهیسازمان، یاساس پنج مؤلفه رهبر نیبر ا .دیمحاسبه و ارائه گرد

 هایی جهت هموارسازی تحولیشنهادپیت درنها هستند. تیوزن و اهم نیباالتر یدارا نیو قوان ینیکارآفر

 ی مهم ارائه گردید.هامؤلفهت دانشگاه کارآفرین در ارتباط با به سم

سوم نسل، کارآفرینی، کارآفریندانشگاه ، بندی: اولویتهای ک یدیواژه

                                                                                                                                        
 نویسنده مسئول( . هران، ایرانواحد تهران جنوب، ت ،استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی(

a_akbari@azad. ac. ir 
  ی، علمی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرشنگ-شای فرشنگیرئیس گروه پووش  /دکتری، مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران

 . تهران، ایران

 لی علمی دبیرخانه شورای عا-گیشای فرشنمدیرکل پووش  /دانشگاه تربیت مدرس  ،گذاری علم و فناوریدکتری سیاست
 انقالب فرشنگی، تهران، ایران.
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 مقدمه
 ترینمهمز ا یکیها دانشگاه و است شده لیبر دانش تبد نیبه اقتصاد مبت یاقتصاد امروز

و  دیتول هاآناز دانش در  یچراکه انبوه .هستند انیبناقتصاد دانش یریگشکل یابزارها
را  یرهر کشو یو اجتماع یتوسعه اقتصاد، که ورود آن به چرخه کاربرد گرددیانباشته م

 شیبه دنبال افزا یمختلف یهاو اهرم کردهایکشورها با رو روین. ازاکردخواهد  عیتسر
 شودیامر محقق نم نیالبته ا .هستند یدانشگاه یو نوآور هاپژوهش جینتا یسازیتجار

، نیکارآفر یهابه سمت دانشگاه هاآنها و سوق دادن دانشگاه یمگر با اصالحات ساختار
 (.6292، یمیکرپور و یجهرمپژوهش ) نوآور و فناور

 یایمنطقه آس یو اقتصاد یفناور، ینخست علم گاهجای به یابیدست یگذارهدف
 شرفتیپ ریمس ترینمهمعنوان بر دانش به یتوسعه مبتن نییتب، 6040در افق  یجنوب غرب

 یلم و فناورع یکل یهااستیس ر؛ینظام نظ یبه اهداف توسعه در اسناد باالدست یابیو دست
پنجم و ششم توسعه نشانگر ، چهارم یهاو برنامه یمقام معظم رهبر 49/1/6292 یابالغ

. تاس یو فناور ینوآور، ینیکشور بر توجه به مقوله کارآفر یو قوا نیاهتمام مسئول
ان در توان پژوهشگر یریکارگبر به ریاخ انیکه در قانون بودجه سال یداتیتأک همچنین

و  یدانشگاه هایپژوهش یدستاوردها یسازیاز تجار تیحما، جهت خلق دانش
ی از خلدا یفناور و شرفتهیبر دانش پ یمحصوالت و خدمات مبتن دیسهم تول شیافزا

 ها است.شدن دانشگاه نیکارآفرنیازمند ، تولید ناخالص داخلی دارد
، اههیرو، هااست که فرصت ییهاجذاب و معرف دانشگاه یمفهوم نیدانشگاه کارآفر

و  انیدانشجو ینیکارآفر رشیو پذ بیمنظور ترغسودمندی را به هایطیها و محفرهنگ
، توسعه استحالدانشگاه هنوز در نیا ی. ازآنجاکه مرزهاآوردیآموختگان فراهم مدانش

ست اصورت گرفته ، و نوآور نیمفهوم دانشگاه کارآفر نییمنظور تعبه یادیز هایپژوهش
 .(6292، آقاجانی و میارکالئی، یارکالئیم یصمد)

 وزشآم لیاعضا از قب یهاتیکه در آن تمام فعال یعنوان سازمانبه نیدانشگاه کارآفر
شبه  ایعنوان نهاد که دانشگاه به گرددیماداره و اجرا ، تیریمد یاگونهپژوهش به و

 زین و یدر جهت سودده هاتیفعال نیا یریگجهت یعنی؛ گردد یتلق یاقتصاد یشرکت
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دانشگاه در  (.4465، 6طوغرول لوریرو و، یکبادباشد ) یاقتصاد یبترقا یهاتیکسب مز
آن با  تیریمد ۀآشکار در نحو زیتما، یطیمح راتییبا تغ عیانطباق سر بر اساسنگاه  نیا

 یر تمامد ینیفرهنگ کارآفر ۀتوسع بر اساس دیجد یهاتیانجام فعال، یسنت یهادانشگاه
 ای یگذارهیسرما جادیا یلۀوسبه یاقتصاد ۀمشارکت آن در توسع، سطوح دانشگاه

 کاهش زیسطح رفاه و ن شیافزا یجهشغل و درنت جادیا، یدانش و فناور یسازیتجار
 یهایبه سبب خروج نیدانشگاه کارآفر نی. همچنشودیشناخته م رهغیی و مفاسد اجتماع

 زین و ییزااشتغال، یشیزا یهاشرکت، ازیامت یقراردادها، حق اختراع ریآن نظ یاقتصاد
 یانبندر اقتصاد دانش زین یخاص تیاهم یبه صنعت دارا یانتقال علم و فناور یهازمیمکان

 (.4441، 4جسنی)ت است
 یبحث چگونگ، وجود دارد نیکه در بحث دانشگاه کارآفر یمهماز محورهای  یکی

با  2کالرک بارهینتوسط دانشگاه است. درا نانهیهای کارآفرشدن و انجام اقدام نیکارآفر
به  شدنیلبرای تبد یسازمان راتییتغ رهاییمس، ییی اروپاپنج دانشگاه برجسته یبررس

 جادیا، گسترش مرزهای ساختاری، قوی یتیریی مدهسته جادیرا در ا نیدانشگاه کارآفر
نوع ت جادیقوی و ا یدانشگاه یهیپا جادیا، یدر کل سازمان دانشگاه نانهیفرهنگ کارآفر

 (.6999، )کالرک داندیم یدر منابع مال

ه ی نسل دوم بهادانشگاهشدن یلتبدپنج پیشران اصلی را برای ، (4461) 0اتزکوویتز
ه است. عامل یا پیشران اول انجام کردگاه کارآفرین معرفی دانشگاه نسل سه یا همان دانش

ی دیگر در هانهادهعلمی با افراد و یئتهگروهی و مشترک بین اعضای  هایپژوهش
ت یباقابل هایپژوهشدانشگاه و جامعه است. عامل دوم حرکت به سمت انجام ، دانشکده
مالکیت معنوی برای سازی است. پیشران سوم تدوین سازوکارهای حمایت از تجاری

شده است. عامل چهارم یمعرفبه بیرون دانشگاه  هاپژوهشحصول امکان انتقال نتایج 
باالخره  ؛ وی تجاری از درون دانشگاه استهاشرکتیری و رشد گشکلایجاد امکان 

سازی عناصر درون و برون دانشگاه در ساختارهای جدیدی نظیر پیشران پنجم یکپارچه
 شده است.یمعرفشترک بین دانشگاه و صنعت ی مپژوهشمراکز 

                                                                                                                                        
1. Dabic, M., Gonzalez-Loureiro, M., & 
Daim Tugrul, U. J. 
2. Tijssen, R. J. W. 
 

3. Clark, B. 
4. Etzkowitz, H. 
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با بررسی سیر تاریخی تحول ، (4469) 6و فیونتس گارسیا سانچزکانیزارس، رامیرز
. دوره اول اندهکردچهار دوره را در این مسیر شناسایی ، ی کارآفرینیسوبه هادانشگاه

ن دوره به است. ای 6995تا  6919ی هاسالیری مفهوم دانشگاه کارآفرین بین گشکل
یری پذرقابتابزار توسعه و  عنوانبهی و جا انداختن کارآفرینی سازمفهوم، پردازییهنظر

بیشتر به توسعه مدیریت کارآفرینانه  4444تا  6991ی هاسالتمرکز دارد. دوره دوم که بین 
به فرایند سازی  4441تا  4444ی هاسالاست. در دوره سوم بین  شدهپرداختهها دانشگاه

است  4441دانشگاه کارآفرین تمرکز دارد و باالخره اینکه در دوره چهارم که بعد از سال 
 است. موردتوجهبوم دانشگاه کارآفرین ایجاد زیست

 ،بوم دانشگاه کارآفرین محققان حوزه دانشگاه کارآفرینیری زیستگشکلدر راستای 
ر که د اندکردهها شناسایی را برای این نسل از دانشگاه یمختلف یهاها و شاخصمؤلفه

 است. شده ارائه 6جدول 

 از دیدگاه محققان مخت ف نیدانشگاه کارآفر یهامؤلفه. 4جدول 
 یندانشگاه کارآفر یها/ مؤلفههایژگیو پژوهشگران/پژوهشگر

 با مستمر ملتعا، کارآفرینانه یسازمانفرهنگ، نگرآینده راهبردی و مشترک اندازچشـم  (6296) کردنائیج و همکاران
 .انسانی منابع و مالی استقالل، کارآفرینانه ساختار، محیط

 رضـــائیانو  کنی باقری، نوروزی
(6294) 

 رسمیت و تمرکز، پیچیدگی، گراییایحرفه، ترکیب، استقالل

ــینی و رضـــوی، بـهزادی   حسـ
(6294) 

 قراردادهای، مالی منابع جذب، علمی هاییافته انتشـــار، آموختگاندانش کیفیـت 

، فناوری و علم پارک ایجاد، زایشــی وکارهایکســب ایجاد، اختراع ثبت، پژوهشــی
، استادان کارآفرینانۀ رویکرد، منعطف سـازمانی  سـاختار ، ینانهکارآفر یسـازمان فرهنگ

 دانشجویان هایویژگی و دروس محتوای، کالن مدیریت
 .تیتمرکز و رسم، یچیدگیپ، ییگراایحرفه، یبترک، ساختاری: استقالل ابعاد (6291) نوروزی و ترکمان
ــتقالل، ترکیب (6291) و همکاران کنیباقری ــم، یچیدگیپ، گراییایحرفه، اس  ترینمهم بیبه ترت یتتمرکز و رس

 .باشندیم ینعامل تحقق دانشگاه کارآفر
ــنی ــمی، حس ــبکو  ابوالقاس  یمش

(6291) 
 یو نظام پژوهش یتیساختار حما، ینانهانداز کارآفرشامل چشم یساختار بعد
 سازیتجاری فرایند، کارآفرینانه رهبری شامل فرایندی بعد
 نوآوری فرهنگ، سازیشبکه و ارتباطی قابلیت شامل رفتاری بعد
-اددهیی فرایند، درسی ریزیبرنامه، کارآفرینانه هایشـایستگی  شـامل  ایتوسـعه  بعد

 یادگیری

                                                                                                                                        
1. Ramírez, L. J. C., Sánchez-Cañizares, 
S. M., & Fuentes-García, F. J.  
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 یندانشگاه کارآفر یها/ مؤلفههایژگیو پژوهشگران/پژوهشگر
 هایارزش و ذینفعان مدیریت، ســازمانی طرح و ســاختار، دانشــگاه اداره و حاکمیت (6291) جاللیو  صالحی، عنایتی

 ازیسالمللیبین، کارآفرینانه آموزش، سازیتجاری و رشـد  مرکز، نفوذ قدرت، جامعه
 یهو سرما یمنابع انسـان  یلپتانسـ ، ینانهکارآفر یو رهبر یاسـتراتژ ، دانشـگاه  یتمأمور (6291) و همکاران نهاردانی

، هینانکارآفر یســـازمانفرهنگ، ینیاز کارآفر یســـازماندرون و برون یتحما، یفکر
 یو پژوهش یآموزش یندهایساختار و فرا

 طبــائیــان و حســـینی، گودرزی
(6291) 

، سازییو تجار پژوهش، دانشگاه یآموزش یوهشـ ، سـاختار دانشـگاه  ، دولت، فرهنگ
شــگاه دان یریگشــکل یبرا یهفت مؤلفه اصــل یمال یرســاختو ز یرونیارتباطات ب

 هستند. ینکارآفر
در ســـه ســـطح  یدانشـــگاه ینیکارآفر بومیســـتز یجـادکننده ا یمحور عوامـل  (6299) و همکاران پوریمیگون

 هاییرساختز، دانشگاه ینو قوان هایاستاست در سطح اول س یبندطبقهقابل
 -یاستس، یدانشگاه ینیکارآفر بومزیست یجادا یبرا یازموردن

قرار  توســـعهو  پژوهششـــدت و ســـطح ، دانشـــگاه یمنابع مال یریتو مد گذاری
ــطح دوم گیرندیم ــوم  ینیکارآفر فرهنگ. در س ــطح س  ،حاکمیتی عوامل همو در س

 .گیرندمی قرار بازار عوامل و پیرامونی نهادهای، اقتصادی عوامل
 یســیو و یرحمان، یلیاردب شـعاع 

(6299) 
ــامل: اهداف و  راهبردی عوامل ــگاه یتمأمورش ــگاه فرهنگ، دانش ــرمایه و دانش  س

 .اجتماعی
 .سازمانی تضادو  یسبک رهبر، و کارمندان یرانشامل: صفات مد رفتاری عوامل
، یپژوهش امور، یامور ادار، یامور آموزش، یکشـامل: ساختار ارگان  سـاختاری  عوامل
 .خاص تشکیالت، انسانی منابع نظام، یالامور م
 .یو ادار یاسیس شرایط، و مقررات ینقوان، یعموم فرهنگیشامل:  یطیمح عوامل

 .فرهنگ، دانشگاه جایگاه، تشویقی سیستم: داخلی عوامل (4441) 6لین و شانتی، روترمل
 و هاویژگی، شدهیفتعر نقش و هویت، تجارب، دانشگاه سـیاسـت   :واسـطه  عوامل

 .شده تجاری فناوری نوع و طبیعت، دانشکده شنق
 .ایمنطقه شرایط و پیرامونی صنایع، عمومی هایسیاست :بیرونی عوامل

ــگاه هایپژوهش معنوی مالکیت از محافظت و اظهار (4466) 4متیو ــمین و یافتن، دانش  کردن تض
 .رسمی سازیتجاری هایمکانیزم، مناسب شرکای

 2رابرتســـونو  هســـکینز، گیــب
(4464) 

ــم ــگاه اداره و حاکمیت، یتمأمور و اندازچش ــاختار، دانش ، ســازمانی طرح و س
ــته ــته و ایچندرش  انتقال، آموختگاندانش، ذینفعان مدیریت، نفوذ قدرت، ایفرارش

 .کارآفرینانه آموزش و سازیالمللیبین، مالی ینتأم رشد مرکز، دانش

                                                                                                                                        
1. Rothaermel, F., Agung Shanti, D., & 
Jiang, L.  

2. Matthew, S. 
3. Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I.  
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 یندانشگاه کارآفر یها/ مؤلفههایژگیو پژوهشگران/پژوهشگر
 زا حمایتی اقدامات، کارآفرینی ســازمان  و حاکمیتی تارســاخ : محیطی فاکتورهای (4464) 6اوربانو و گوررو

، ایوظیفه هایمـدل  و پـاداش  هـای ســـیســـتم، کـارآفرینی  آموزش، کـارآفرینی 
 .کارآفرینی به دانشگاهی جامعه نگرش، کارآفرینی آموزش هایمتدولوژی

، ســازییبوم ظرفیت، ســازیتجاری، فیزیکی، مالی، انســانی منابع: داخلی فاکتورهای
 .هاشبکه تظرفی

ــمی نهادی عوامل (4465) 4و همکاران زادهسالم ــاختارهای: رس ــاختار، مقررات و قوانین، حکومتی س  و بازار س
ــاختار، مؤســســات  و دانشــگاه تعامل، کارآفرینی آموزش، دانشــگاه حاکمیت و س

 .معنوی مالکیت حقوق، کارآفرینانه یپژوهش هایفعالیت، صنعت
 هایمدل، کارآفرینی به نسبت نگرش، قوانین اجرای روند: غیررسـمی  نهادی عوامل

 سـیستم  کیفیت و فرهنگی و سـیاسـی   مالحظات، دانشـگاه  پاداش سـیسـتم  ، قانونی

 .آموزشی

 .مداوم آموزش، یانتقال دانش و نوآور، ی: مشارکت اجتماعاهداف (4461) 2گیستینا و همکاران

وسعه ت، ینیدر کارآفر نیافت یستگیشـا  یآموزش مداوم برا، : جذب اسـتعداد اقدامات
ــبکه  ــعه پژوهشش ــک یمعنو یتحفظ مالک، و توس ــرکت یلو تش ــی هایش  ،زایش

 .سازیالمللیبین و جامعه در مشارکت

 0یلویسو ب هالســـینک، دالمـارکو 
(4469) 

 یدسترس ،)ارتباط با صنعت( یدانشگاهارتباطات برون، ینیانداز کارآفرچشـم  داشـتن 
از  .هدفمند هایپژوهش، یســاختار نوآور، البراتوارها(آســان به منابع دانشــگاه )مثل 

ر د ینیاند از آموزش کارآفراســـت عبارت شـــدهیابیارز تریدیآنچه کل هاینا ینب
 .کاربردی هایپژوهش بر تأکیددانشگاه و 

ــراایزمینه یهامؤلفه (4469) 5و همکاران اراستی ــ یط: ش ــناســییتجمع، یاجتماع، یاســیس  یو ادار یقانون، ش
 انسانی منابع، هایرساختز -یمنابع: مال یهامؤلفه
 گروه از حمایت، هاسـیاســت  و هارویه، اندازو چشــم ی: اسـتراتژ یندیفرآ یهامؤلفه

 وژیمتدول، ســازیالمللیبین، کارآفرینی رســمی آموزش، ســازمانی طراحی، مدیریتی
 فعاالنه

ــتن (4469) 1و همکاران احمد ــم داش ــچش ــتانداز و س ــنعت، ینانهکارآفر یاس ، نانهیآموزش کارآفر، ارتباط با ص
ــارکت هایپژوهش ــازییتجار، یو گروه یمش و متنوع  هاپژوهش یجو انتقال نتا س

 .باشندیم یندانشگاه کارآفر یاصل یهاجزو مؤلفه هاپژوهش یمنابع مال یساز

 نتوامی دانشگاه کارآفرین با ارتباط درشده انجام هایپژوهش و مطالعات به توجه با
 :کرد اشاره ذیل موارد به

                                                                                                                                        
1. Guerrero, M., & Urbano, D.  
2. Salamzadeh, A., et al.  
3. Giustina, S., et al.  

4. Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. V.  
5. Errasti, N., et al.  
6. Ahmad, N. H., et al.  
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 راننظصاحب موردتوجه اساسی یمقوله یکعنوان به هادانشگاه سوم نسل به تحول -
 است؛ بوده پژوهشگران و

شده انجام دانشگاهی هاینظام تحول با ارتباط در که مختلفی هایپژوهش بررسی در -
 ایهپژوهش در نکارآفری دانشگاه اصلی هایمؤلفه و عناصر که برد پی توانمیاست 

 وبیشکم عناصر به پژوهشگران و نظرانصاحب از هریک و است متفاوت مختلف
 ؛اندکردهاشاره متفاوتی

 گاهدانش یک هایمؤلفه و هاویژگی بندیاولویت و شناسایی دنبال به حاضر پژوهش
 از تا دش تالش پژوهش پیشینه و نکات این به توجه با راستا این در. است کارآفرین

 ترکیب طریق از و مندنظام و سیستمی نگرش یک کردن فراهم با فراترکیب روش
 رایب جامع الگوی یک ارائه و هامؤلفه تشریح و کشف به، مختلف کیفی هایپژوهش
 ناسانکارش و خبرگان از نظرات گیریبهره با سپس و شود پرداخته کارآفرین دانشگاه

 هالفهمؤ این گروهی مراتبیسلسه تحلیل روش از استفاده و عالی آموزش حوزه درفن اهل
 زیرصورت هب که پژوهش این اصلیسؤال  دو به بتوان ترتیب بدین تا بندی شونداولویت

 :داد پاسخ باشندمی
 اند؟کدم کارآفرین دانشگاه اصلی هایمؤلفه -
به چه  کارآفرین در فضای دانشگاهی ایران دانشگاه یهامؤلفه اولویت و اهمیت -

 است؟ صورت

 روش

 یبرا مناسب چارچوب» که شده است انجامسؤال  این به پاسخ راستای در پژوهش این
 هاهمؤلف این بندیاولویت و است ییهامؤلفه و ابعاد چه دارای کارآفرین دانشگاه ایجاد

. بر این اساس پژوهش حاضر به لحاظ نوع «است؟ چگونه ایران دانشگاهیدر فضای 
خراج قبلی و است هایپژوهشسو به دنبال توسعه از یک چراکهکاربردی است -توسعه ای

مدل و الگویی جدید برای دانشگاه کارآفرین است. از طرف دیگر در پی تعیین اولویت 
گیرندگان نظام دانشگاهی کشور به سمت تمرکز ی این مدل برای هدایت تصمیمهامؤلفه

 سمت کارآفرینی است. به هادانشگاهدار در جهت تحول ی اولویتهامؤلفهبر 
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 هشپژو این در تلفیقی از روش کیفی و کمی است. صورتبهحاضر  پژوهشروش 
 و تمقاال تمامی بازبینی و بررسی با است الزم الگوی دانشگاه کارآفرین خلق برای

. یدرس جدید مفهومی خلق به قبلی هاییافته ترکیب و، عرصه این در موجود مطالعات
 بتوان اتشده است استفادهکیفی  پژوهشی هاروشکه از  فراترکیب روش از منظور دینب

 و انتزاعی حالت از را هاآن هاییافته، پیشین مطالعات یکپارچه و مندنظام مرور با
 ینپیش هایپژوهش تمامی روش این با. درآورد کاربردی و عینی شکل به غیرکاربردی

 الصهخ پژوهش شناسنامه قالب در برگزیده هایپژوهش، پاالیش دور سه از پس و بررسی
 تحلیل شرو با، پیشین هایپژوهش شناسنامه قالب در هایافته کلیه، بعدی گام در. شودمی

 هاولی مدل و شده وتحلیلیهتجز است پژوهشی کیفی هاروش ازجمله بازهممحتوا که 
 خبرگان ظراتاز ن گیریبهره سپس با .شودمی تبیین هازیرمؤلفه و هامؤلفه، ابعاد بر مشتمل

 ژوهشپی کمی هاروشکه در دسته  گروهی مراتبیسلسله تحلیل روش از استفاده با و
 6 شکل در. گرددمی تعیین پیشنهادی الگوی درمؤلفه هر  اولویت، گیردقرار می

 .شده است داده نشانپژوهش  شناسیروش

 

 روش پژوهش یروند نما. 4شکل 

 و جامع هاییافته ایجادمنظور به مطالعه چندین سازییکپارچه ایبر فراترکیب
، سیرتف، مقایسه خاصطور به روش این یریکارگبه از هدف. شودمی استفاده تفسیری
 ستا کیفی مطالعات بر متمرکز این روش. است مختلف هایچارچوب ترکیب و ترجمه

روش  .یابد دست مختلف راننظصاحب دیدگاه از مفهوم زمانهم درک به پژوهشگر تا
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، (1444) 6باروسو و در این پژوهش مبتنی بر مدل ساندلوسکی شدهاستفادهفراترکیب 
 است. 4 شکل مطابق مرحله هفت شامل است که

 

 فراترکیب هایگام .3شکل 

کارآفرین و تهیه  دانشگاه گیریشکل محورهای وها مؤلفه شدن مشخص از پس
ی هافهمؤلنوبت به تعیین اولویت ، است پژوهش اولسؤال  خپاس که، الگوی مفهومی آن

 تیاراخ در اولویت اساس بر اقدام جهت در گیریتصمیم برای را رسد تا مبنایییممدل 
 رتیبت دهد تا بدین قرار فناوری کشور و علم حوزه گذارانسیاست و گیرندگانتصمیم
 راتبیمسلسله تحلیل فرایند شرو شود. بدین منظور از داده پاسخ هم پژوهش دومسؤال 

 وشر این. گردید استفاده، است چندشاخصه گیریتصمیم هایروش از یکی که گروهی
 قالب رد امر خبرگان نظرات تلفیق قابلیت داشتن با بودنفهم قابل و سادگی عین در

و  6999، 4ساعتی) .است منظور بدین مناسبی ابزار، مراتبسلسه و زوجی مقایسات
 (4461، 2شینک و کاسپر، اوساندیک

 در و تشده اس ارائه ساعتی آل توماس توسط که مراتبیسلسله تحلیل  فرایند روش
 در آن یریکارگبه امکان ایجادازجمله  مختلفی هایتوسعه دستخوش بعدی هایسال

 انسان ذهنی فرایندهای و تفکر نحوه با زیادی سازگاری، شده است گروهی گیریتصمیم
 تحلیل ندفرایشده است.  بنا ریاضی منطق یک مبنای بر نیز آن الگوریتم رفیط از و دارد

 منض گیریتصمیم مراحل هدایت و کردن ساده با تا کندمی کمک ما به مراتبیسلسه
 اتخاذ هپیچید موضوعات برای مناسبی تصمیمات، ترکوچک اجزای بهمسئله  شکستن

 .(6296، زادهرجب و آذر) نماییم
                                                                                                                                        
1. Sandelowski, M., & Barroso, J. 
2. Saaty 

3. Ossadnik, W., Schinke, S., & Kaspar, 
R. H.  
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 آشنایی که خبرگانی از تن 1 از زوجی مقایسات ماتریس یهاز ته ا پسدر این راست
 فتنگر نظر در با و هم از مستقلصورت به شد خواسته داشتند پژوهش حوزه با کافی
 .کنند اقدام زوجی مقایسات هایماتریس تکمیل به نسبت 4جدول  مطابق بندیدرجه

ها ضاوتق اصالح و تبادل مرتبه دچن بابعضاً  و البته) دریافت از پس، خبرگان نظرات
باهم  یهندس میانگین از گیریبهره باها( قضاوت سازگاری ینمنظور تأمبه ایشان توسط
 .گردید تولید نهایی زوجی مقایسات هایماتریس و تلفیق

 از دیدگاه محققان مخت ف نیدانشگاه کارآفر یهامؤلفه. 3جدول 

 (دو ب)دو  زوجی مقایسه در اهمیت درجه عددی مقدار

 ترجیح یکسان 6

 مرجح نسبتاً 2

 مرجح یاًقو 5

 ترجیح بسیار قوی 1

 نهایت مرجحبی 9

 شوند.های فوق استفاده مینیز برای ترجیحات بینابینی رده 9و  1، 0، 4اعداد 

 Expertافزار نرم وارد هاماتریس این، نهایی زوجی مقایسات هایماتریس تهیه از پس

Choice و شده تاس مراتبیسلسله تحلیل فرایند محاسبات انجام تخصصی افزارنرم که 
 .گردید محاسبهها مؤلفه وزن

آشنایی با فضای دانشگاه ایران و ، یت با توجه به نظرات دریافتی از خبرگاندرنها
بود  شدهاشاره هابدانیخته وگرجسته صورتبهمختلف  هایپژوهشمواردی که در 

دار برای تسهیل تحول ی اولویتهامؤلفههایی را پیرامون نهادیشپنویسندگان مقاله 
 اند.های ایران به دانشگاه کارآفرین ارائه دادهدانشگاه

 هایافته
 چه نبالد به پژوهشگر که گردد مشخص باید، مورداستفاده فراترکیب الگوی اول گام در

 و استوجه موردت زمانی محدوده چه در و چیستموردمطالعه  جامعه است؟ چیزی
 در (.4445، 6داون و والش) ؟کندمی استفاده پژوهش برای روشی چه از اینکه باالخره

                                                                                                                                        
1. Walsh, D., & Downe, S.  
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 اهدانشگ اصلی هایعبارت است از: مؤلفه بخش از پژوهش این اصلی سؤال راستا این
 اند؟کدم کارآفرین

 با پژوهش موضوع به توجه با کار شمول و دامنه ورود هایمالک پژوهش این در
 .گردید تعیین 2 جدول مطابق معتبر علمی هایپایگاه و مناسب هاییدواژهکل انتخاب

 در فراترکیب مورداستفاده هاییدواژهک اطالعات  و  منابع، هایگاهپا. 2جدول 

 تعداد مقاالت یافت شده مورداستفادهکلیدواژگان  پایگاه اطالعاتی

 های اطالعات علمی فارسی:پایگاه
 نیپرتال جامع علوم انسا 
 بانک اطالعات نشریات کشور 
 پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی 
 پایگاه مجالت تخصصی نور 
 علم نت 

 

 دانشگاه کارآفرین

 مقاله 445

 آموزش عالی کارآفرین
 دانشگاه نسل سوم
 نسل سوم دانشگاه

 آموزش عالی نسل سوم
 نسل سوم آموزش عالی

 دانشگاهی کارآفرینی
 دانشگاه و صنعتارتباط 

 محوردانش اقتصاد

 های اطالعات علمی انگلیسی:پایگاه
 Sciencedirect 
 Scopus 
 Emerald 
 googlescholar 

 

Entrepreneurial universities 

 مقاله 121

Entrepreneurial higher education 
third Generation of Universities 

third Generation of Higher education 

University entrepreneurship 

Technology transfer 

Knowledge transfer 

 904 مجموع تعداد مقاالت اولیه

 هایهشپژو، اولیه سازیغربال لزوم و علمی اسناد کثرت به توجه با است ذکر به الزم
 جستجوی با امهاد درموردتوجه قرارگرفته است.  4469 تا 6994 هایسال درمنتشرشده 

 و رودو هایمالک گرفتن نظر در با سپس و استخراج مقاالتی منتخب هایپایگاه منظم
 :گردید سازیغربال زیر قواعد طبق حاضر پژوهش با هاآن تناسب نیز
 ،هماهنگ نبود پژوهش هدف وسؤال  با که مقاالتی و شده مرور مقاالت عنوان ابتدا -

 اند.شدهحذف
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 نیمبت که یهایپژوهش، مطالعه این در هایافته غنای و هارسیبر جامعیت حفظ جهت -
 .شد گذاشته کنار نبود نیز معتبر علمی روش بر
 مقاالت نیز مرحله این در و شدهیبررس باقیمانده مقاالت چکیده، بعد مرحله در -

 .گردید حذف نامربوط
 وه گرفتقرار ی عمیقموردبررس محتوا تحلیل روش به باقیمانده مقاالت یتدرنها

 قالب در مقاالت درذکرشده  کلیدی هایمؤلفه و عبارات، هاایده، مفاهیم از یفهرست
 اطالعات ATLAS.tiافزار نرم یریکارگبه با سپس. گردید استخراج پژوهش شناسنامه
رائه ا کارآفرین دانشگاه مفهوم گیریشکل با مرتبطکدباز  90صورت به منابع از مستخرج

 شده است.داده نشان 2 شکل در پژوهش این درمورداستفاده  راترکیبف رویه شد. خالصه

 
 فراترکیب هاییافته و . متدولوژی2شکل 
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، تندداش اشاره بدان کدهای باز که مفاهیمی تشابه و ارتباط تحلیل در ادامه از طریق
 و استراتژی (6 اصلی مقوله پنج صورتو بهمحوری تلخیص  کد 44 قالب در این کدها

 تعامالت شبکه (5 و آموزشی سیستم (0، فرهنگ (2، فرایندها و ساختار (4، یرهبر
 ینوعبه که محوری کدهای با هاآنو ارتباط  اصلی هایمقوله. شدند بندیدسته
 در یزن است پژوهش این نتایج مبنای بر کارآفرین دانشگاه مفهومی الگویدهنده شکل
 است. یدهگرد ارائه 0 شکل

 

 کارآفرین مفهوم  دانشگاه . الگوی1شکل 

 ضمن گردید ابتدا سعی، پژوهش این در مطالعه پایایی و کیفیت تضمینمنظور به
 در رددگ ینتأم پژوهش ورودی منابع کیفیت پیشین مطالعات مندنظام و اصولی انتخاب
 ژوهشپ موضوع مفهوم به توجه ضمن شد سعی نیز فراترکیب هایگام یریکارگبه جریان

 کسب برای تالش بر گیرد. عالوه قرار مداقه مورد وسواس ودقت به بعمنا محتوای
 هایشناسنامه، هاکدگذاری مبنای اینکه به توجه با پژوهش این در، نظری حساسیت

 هک دیگری پژوهشگر توسط تحلیل و کدگذاری که شد فراهم امکان این، است پژوهش
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 روایی وانبت آن نتایج مقایسه از تا شود انجام، داشت کافی آشنایی نیز بحث موضوع به
 62 حدود) فراترکیب نهایی منابع از عنوان 64 منظور بدین. کرد تضمین را کار توصیفی

 هشگرپژو اختیار در کدگذاری برای و انتخاب تصادفیصورت ( بهنهایی منابع از درصد
 که اسکات ضریب کدگذاری دو بین توافق درصد محاسبه با. گرفت قرار مذکور
 است یگذارکد پایایی میزان عبارتی به و کدگذاری دو شباهت و توافق میزان دهندهنشان

قبول قابل پایایی از حکایت و است 4/95 حاضر پژوهش برای آمد کهبه دست 
 .دارد هاکدگذاری

، تاس پژوهش اولسؤال  پاسخ که کارآفرین ی دانشگاههامؤلفه شدن مشخص از پس
 لسلهسبه کمک روش تحلیل  هامؤلفهبندی یتاولو، پژوهشدوم  سؤالپاسخ به  منظوربه

 شکل مطابقله مسئمراتبی سلسله مراتبی گروهی انجام پذیرفت. در این راستا ابتدا ساختار
 با و رمنظو بدین. شد تکمیل و تهیه زوجی مقایسات هایماتریس ایجاد گردید. سپس 5

 یبرا ماتریس یک) ترسیم شد جیزو مقایسات ماتریس 1 مراتبیسلسله ساختار به توجه
 کدهای مقایسه برای ماتریس 5 و کارآفرین دانشگاه مفهوم به نسبت هامقوله مقایسه

 (.مقوله آن به نسبت مقوله هر ذیل محوری

 
 کارآفرین دانشگاه یهامؤلفه مراتب س س ه . ساختار9شکل 
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، رگان موضوعتن از خب 1توسط  زوجی مقایسات هایو تکمیل ماتریس تهیه از پس
تلفیق و ماتریس مقایسات زوجی نهایی استخراج  هندسینظرات آنان به روش میانگین 

ها مؤلفه وزن و شده Expert Choiceافزار نرم وارد هاماتریس این گردید. سپس
 تمدیری، کارآفرینانه دهیسازمان، رهبری اساس این بر. گردید محاسبه 1شکل صورت به

 بودند. اهمیت و وزن باالترین دارای قوانین و نیکارآفری نگرش، منابع

 

 مراتب  گروه  س س هی دانشگاه کارآفرین بر اساس روش تح یل هامؤلفه . اولویت6شکل 

 گیریبحث و نتیجه
 این در کشور رشد و بنیاندانش اقتصاد در کارآفرین دانشگاه اهمیت و نقش به توجه با

 هاآن اولویت سپس و شناسایی کارآفرین دانشگاه یهامؤلفه ابتدا گردید سعی پژوهش
 ادبیات رب جامعی مرور فراترکیب روش از گیریبهره با ابتدا راستا این در. گردد تعیین

 دانشگاه گیریشکل با مرتبط مفاهیم و پذیرفته انجام کارآفرین دانشگاه حوزه در پژوهش
 محوری کد 44 قالب در سو سپ گردیده استخراجکدباز  90 قالب در ابتدا کارآفرین
 در تندداش یکدیگر با که ارتباطاتی به توجه با محوری کدهای گردید. در ادامه تلخیص
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 (0، فرهنگ( 2، آموزشی سیستم( 4، تعامالت و شبکه ارتباطات( 6، اصلی مقوله 5 قالب
 .گردیدند بندیدسته مدیریت و استراتژی( 5 و فرایندها و ساختار

 از تن 1 نظرات دریافت و گروهی مراتبیسلسله تحلیل فرایند روش ازبا استفاده  یتدرنها
 یهامؤلفه اساس این بر. گردید محاسبهشده استخراج یهامؤلفه وزن پژوهش حوزه خبرگان
 ائزح ترتیب به قوانین و کارآفرینی نگرش، منابع مدیریت، کارآفرینانه دهیسازمان، رهبری

 خود به راها مؤلفه وزن درصد 14 از بیش فوقمؤلفه  5رواقع د .هستند اهمیت درجه باالترین
 کارآفرین اهدانشگ به کشور هایدانشگاه تبدیل برای که هستند امر این بیانگر و دهندمی اختصاص

 .پذیرد صورت فوقمؤلفه  5 به اییژهو توجه بایستی
 درصد 24 به کنزدی اختصاص با رهبریمؤلفه  حاضر پژوهش هایتحلیل نتایج به توجه با
ی از وجهتقابلتعداد  تأکید .است کارآفرین دانشگاه یک در تحققمؤلفه  ترینمهم خود به وزن

( و گیب و 6291نهاردانی و همکاران )، (6291پیشین نظیر حسنی و همکاران ) هایپژوهش
ی نوعهبی اصلی دانشگاه کارآفرین نیز هامؤلفهیکی از  عنوانبه مؤلفهبر این ، (4464همکاران )

 در قشن تریناصلی دانشگاه رهبری و مدیریت گروه دیگربیانبه. است مؤلفهید اهمیت این مؤ
 پذیریسکری، کارآفرینانه رهبری و مدیریت اصول با آشنایی. دارد را کارآفرینی به دانشگاه تحول

 نینهمچ .است راستا این معیارهای اساسی در کارآفرینی رویکرد و روحیه داشتن یطورکلبه و
 حوزه رد صریح هاییبرنامه و اهداف متضمن که مدیریتی گروه معرفی نیز و کاری برنامه دریافت

 در یدیگر تخصصی و مهم معیارعنوان به نیز را، است کارآفرین دانشگاه به دانشگاه تبدیل
 .کرد قلمداد توانمی دانشگاه مدیران انتصاب
 رد تأثیرگذارمؤلفه  دومینعنوان به پژوهش این در که کارآفرینانه یدهسازمان ینهزم در
است و محققان دیگری نظیر کردنائیج و همکاران  گردیده معرفی کارآفرین دانشگاه گیریشکل

بر این  داشتند. تأکید( بر آن 4464( و گوررو و اوربانو )6291عنایتی و همکاران )، (6296)
 و سهیلت و چابکی اصول یریکارگبه با دانشگاه دهیسازمان و ساختار اساس شایسته است که

 اهداف باید نیز دانشگاهی درون انتصابات در همچنین. گیرد قرار یموردبازنگر کارآفرینی تشویق
 در یا و کارآفرین هایدانشگاه ساختار امروزه. گیرد قرار جدیموردتوجه  کارآفرینی رویکرد و

، ریفناو و علم هایپارک، رشد مراکز نظیر عناصری گرفتن نظر در نیازمند کارآفرینی مسیر
 انشجویاند اساتید و تا است غیره و فناوری و دانش مراکز و صنعت با ارتباط، زایشی هایشرکت

 .ندک یاری و هدایت فناوری و دانش بر مبتنی یوکارهاکسب اندازیراه و کارآفرینی مسیر در را
 و اراک مدیریت حاضر پژوهش ایجنت مبنای بر کارآفرین دانشگاه یک اصلیمؤلفه  سومین

 (6299و همکاران ) یپورگونیمراستا محققان دیگری نظیر  ین. در ااست دانشگاه منابعاثربخش 



 477  ...کارآفرین دانشگاه هایمؤلفه بندیاولویت و شناسایی 

 و عمناب به هادانشگاه، این اساس دارند. بر تأکید مؤلفهنیز بر این  (4469و همکاران ) یاراست و
 علمییئته اعضای. دارند دسترسی فزاریانرم منابع تا افزاریسخت منابع از متنوع هایسرمایه

 یکارآفرین یسوبه جهت حرکت در نهاد این منبع ترینمهمطورقطع به دانشگاه دانشجویان و
 از ودخ یافزارسخت منابع گذاریاشتراک به و روزرسانیبه طریق از هادانشگاه همچنین. هستند

 دتواننمی کارآفرینی هایفعالیت در دخو هایساختمان حتی و، هاکارگاه و هاآزمایشگاه قبیل
 ضوعمو این. کنند ایفا، منابعازجمله  کارآفرینی موانع برخی زدن کنار در یمؤثر بسیار نقش
 مهه برای را کارآفرینی محور بر فعالیت ریسک، توسعه و پژوهش هایهزینه از کاستن ضمن
 توسعه خدمت در تواندمی هک دانشگاه دیگر ارزشمند منبع. دهدمی کاهش امر درگیر عناصر

 رتباطاتا در هاآن از استفاده و دانشگاه برند و اعتبار گیرد قرار کارآفرین دانشگاه و کارآفرینی
 اعتباردهی و پشتیبانی و دیگر هایارگان و نهادها منابع از استفاده امکان قبیل از دانشگاهی برون

 و کارآفرینی هایپروژه برای خطرپذیر رانگذاسرمایه و مالی حامیان جذب و قراردادها عقد در
 .است زایشی هایشرکت

مه جامعه بین ه در کارآفرینانه نگرش، دانشگاه کارآفرین گیریشکل در اصلیمؤلفه  چهارمین
نیز  پژوهشگران دیگری .است کارکنان و دانشجویان، اساتید تا گرفته ارشد مدیران از دانشگاهی
و همکاران زاده سالم و (6291) ی و همکاراننهاردان، (6294) و همکاران بهزادیهمچون 

زمانی  ااند. تدانشگاه کارآفرین اشاره داشته یکی از محورهای اصلی عنوانبه مؤلفهبه این ( 4465)
 هایشتال نشود نهادینه دانشگاه اعضای تمام بین کارآفرین دانشگاه تحقق خواست و میل که

، هاتقاءار تمامی مبنای، سازیفرهنگ ضمن است الزم راستا ین. در ابود نخواهدمؤثر خیلی  دیگر
 سازینهادینه و تقویت، انتقال، خدمت ضمن و آموزشی هایدوره طراحی حتی و هاپاداش
 .باشد دانشگاه کارکنان و دانشجویان، اساتید، مدیران به کارآفرینانه نگرش

 اهمیت بر عالوه که است رراتقوانین و مق کارآفرین دانشگاه تحقق در بعدی مهممؤلفه 
گران بر این اساس پژوهش. است زیادی اثر و وزن دارایها مؤلفه سایر بر تأثیر دلیل به، خود ذاتی

 مؤلفه( نیز بر این 4469و همکاران ) زاده( و سالم6299ی و همکاران )پوریگونمدیگر نظیر؛ 
 زا کشور هایدانشگاه بر حاکم قوانین که است ذکر به الزم خصوص این . دراندکرده تأکید

 بر مبتنی اغلب که) ارتقاء به مربوط قوانین تا گرفته دروس سرفصل و رشته تصویب و طراحی
 نعتص و جامعه با ارتباط قوانین نیز و( است ینانهکارآفر یرغ و نظری دستاوردهای و هاپژوهش

 دوم سلن دانشگاه تحقق خورفرا بهبعضاً  که هستند اول نسل هایدانشگاه به که مربوط غیره و
 وانینق حذف ضمن وقرارگرفته  بازبینی مورد مذکور قوانین است الزم. اندشده روزحدودی به تا

، امناییئتیه هایدانشگاه بخصوص، هاآن به کافی استقالل دادن با، کارآفرین دانشگاه تحقق مانع
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 هارشته راحیط ینهزم در حتی. ردازندبپ کارآفرینی تسهیلگر قوانین ی مذکور به تدوینهادانشگاه
 به چابک نظارتی هایاهرم نکرد لحاظ ضمن کافی عمل ابتکار و اختیار نیز هاسرفصل و

 .شود داده هادانشگاه
 با نیز پژوهش این انجام. است مختلف هایمحدودیت دارای پژوهشی هر تردید بدون

، در بخش فراترکیب (6 :از اندعبارت هانآ ترینمهم از برخی که است بوده همراه هایییتمحدود
 هنیتذ، این بخش در است ممکن که تفسیری بود پارادایم بر مبتنی کیفی یهاداده تحلیل

 به مربوط فرهنگی مباحث (4باشد.  بوده تأثیرگذارها مؤلفهاستخراج  نحوۀ در پژوهشگر
، بی(تحلیل سلسله مرات) یکم شرکت در بخش به افراد پایین تمایل ؛ازجملهایران  در هایپژوهش

 تحت را هاداده کیفیت است ممکن موجود هایسوگیری و اطالعات ارائه در افراد اطمینان عدم
 رانای هایدانشگاه در کارآفرینی ینهدر زم مشابه پژوهش و مطالعه کمبود (2 .باشد داده قرار تأثیر

 کارآفرین موضوعی دانشگاه بحث (0 .کرد مواجه محدودیت با را پژوهش نتایج مقایسه امکان
 ولحص، لذا. است متفاوت مختلف هایرشته نظرانصاحب دیدگاه از و است چندوجهی و وسیع
 ستا ممکن، لذا. است بوده روبرو هاییچالش با نظرانصاحب دیدگاه از بندییتاولو در توافق
 .باشد هداشت وابستگی نظرانصاحب تخصصی هایدیدگاه بهها مؤلفهبندی یتاولو

 توانیم متعددی پژوهشی مطالعات، پژوهش این در شدهمطرح هایپرسش بیشتر کاوش برای
، زمانهم طوربه شد سعی پژوهش این در (6: از اندعبارت پیشنهادها این از برخی. داد انجام
 واملع زیاد تعداد، باوجوداین. گیرد قرار موردمطالعه دانشگاه کارآفرین گانهپنج هایمؤلفه نقش

 لکام طوربه هامؤلفه این از یک هر به مربوط ابعاد همه که شد آن از مانع الگوی دهندهتشکیل
 جامان زمینه این در که بعدی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد روازاین. شوند تحلیل و بررسی

 ترستردهگ و ترعمیق طوربه دانشگاه کارآفرین دهندهتشکیل هایمؤلفه از یک هر تأثیر، شوندمی
 ناساییش بدون، دانشگاه کارآفرینی در کردن عملیاتی اینکه به توجه با (4. گیرند قرار موردمطالعه

 موانع تیآ هایپژوهش در که گرددمی پیشنهاد لذا، نیست پذیرامکان، کارآفرینی روی پیش موانع
. گیرد رارق موردبررسی، شودمی دانشگاه در کارآفرینی وضعیت بهبود از مانع که سازمانی و فردی

 هنوز دیدهپ این شناختی هایجنبه، دانشگاه کارآفرین ینهدر زم نظری مبانی و پیشینه باوجود (2
 .یریدگ صورت زمینه این در خاص پژوهشی شودمی پیشنهاد لذا. است نشدهشناخته خوبیبه

 سپاسگزاری
 فرهاد، عبدی فرشید، یمیوز کردکتر بهر یاناز آقا دانندیالزم م بر خود مقاله نویسندگان

وجه به با ت ییرضا یحاج یو مهد یسیرئ یقصد، یدناصر جاو، یزبانپال یعل، پذیرمهمان
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 فایادر پژوهش حاضر  ینکارآفر دانشگاه هایمؤلفه بندیاولویتکه در  یاارزندهنقش 
 و رسردبی و داوران از است الزم ینبه عمل آورند. همچن یتشکر و قدردان، اندهکرد

 شاراهگ و وزین نظرات ارائه با که آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه محترم ویراستاران
 هب یقدردان و سپاس اندگردیده حاضرمقاله  یعلم یغنا یشترموجب ارتقاء هر چه ب

 .یمآورعمل

 منابع
 .شدان تهران: نگاه (.MADM رویکرد) کاربردی گیریتصمیم(. 6296. )ع، زادهرجب و .،ع، آذر

 و کشف .(6291) ج.، احمدآبادی آزادی و .،م، محمدی، خ.، نوروزی، م.، کنی باقری
 موفقیت رایب پیشنهادی: کارآفرین دانشگاه ساختار بر مؤثر هایمؤلفه و ابعاد بندیاولویت

 .9-60، (54) 62، فناوری رشد فصلنامه .هادانشگاه سوم نسل وظایف در
 با کارآفرین دانشگاه مفهومی الگوی طراحی(. 6294) ر.، حسینی و .،م، رضوی، ن.، بهزادی

-162، (0)1 .کارآفرینی توسعه پژوهشی علمی فصلنامه .سازمانی کارآفرینی رویکرد
191. 

 اقتصاد در امیدها و بیم کارآفرین؛ دانشگاه(. 6292) ج.، کریمیپور و .،ا، جهرمی پژوهش
 .25-00، (45)1، دانشگاه و صنعت نشریه .یانبندانش

 مبنای بر ینکارآفر دانشگاه یهاشاخص وضعیت بررسی(. 6291) ع.، نوروزی ؛ وط، ترکمان
 .626-609، (15)41، رهیافت فصلنامه .تهران دانشگاه در 4464 گیب مدل

 دانشگاهی کارآفرینی الگوی ارائه(. 6291. )ا، اصفهانی مشبکی و .،م، ابوالقاسمی، .ز، حسنی
، )ویژه نامه(64، آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه .ایحرفه و فنی دانشگاه برای

6462-6420. 

و  یچارچوبِ مفهوم یشنهادو پ ی(. طراح6291. )ج، رحمانی و .،غ، ویسی، .ف، اردبیلی شعاع
 هاینظام رد پژوهش نشریه .یستماتیکس یادداده بن یهنظر بر اساس یندانشگاه کارآفر مدل

 .665-624، (01)62، آموزشی

 هایشاخص ارزیابی .(6292. )ح، میارکالئی صمدی و .،ح، آقاجانی، .ح، رکالئیمیا صمدی
، نیکارآفری توسعه نشریه .فازی روش اساس بر مازندران دانشگاه در کارآفرین دانشگاه

1(4) ،299-219. 
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 بر تجاری و رقابتی هایهوش تأثیر بررسی(. 6291. )ط، جاللی و .،م، صالحی، .ت، عنایتی
 رائها منظوربه سوم نسل هایدانشگاه در رقابتی مزیت بر تأکید با هاایده سازیتجاری

 .219-216، )ویژه نامه(64، آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه .مدل

 دانشگاه هایویژگی بررسی(. 6296. )ن، الهیجی نیاکان و .،ز، قربانی، پ.، احمدی، .ا، نائیچ کرد
 .01-10، (2) 5، کارآفرینی یه توسعهنشر .مدرس تربیت دانشگاه در کارآفرین

 ینیبرای توسعه کارآفر ی(. چارچوب6291ک. ) س.، انیطبائ و .،.رس، ینیحس، .ر، یگودرز
-119، (0)66، کارآفرینی توسعه نشریه .رانیدر ا یهای علوم انسانرشته در یدانشگاه

116. 

 ستمیاکوس ی(. طراح6299. )ع، یدهکرد ینیمب و .،م، ریبصپور،.ا، ونیعرب، .م، یپورگونیم
 یفناور یهنشر .یریتفس -یساختار سازیمدل کردیبا رو یدانشگاه سیپرد ینیکارآفر

 .416 -456، (6)60 ،آموزش

ارشد. گروه  کارشناسی نامهپایان. کارآفرین دانشگاه ساختاری الزامات(. 6294) خ.، نوروزی
 .(ع) صادق امام دانشگاهمدیریت.  و اسالمی معارف مدیریت. دانشکده

 در دانش مدیریت مدل طراحی(. 6291. )ح، نودهی و .،ا، دلزنده، .ع، معقول، .ح، نهاردانی
 هایامنظ در پژوهش نشریه .کارآفرین تربیت آموزش راهبرد با ایحرفه و فنی دانشگاه
 .156-149، (نامهویژه)64، آموزشی
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