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Abstract 

The purpose of this study was to provide a comprehensive picture of the organizational 

factors affecting the entrepreneurial university through the synthesis of literature. The 

research method was qualitative with a meta-synthesis approach. To this end, after the 

exploration of the databases in the period 1998-2017, 325 articles were collected in the 

field of entrepreneurial university, and finally 65 articles that directly examined the 

subject of entrepreneurial university were selected through a purposive sampling method 

and were included in the analysis phase. To analyze the data, coding method was used. 

Analyzing the findings of previous researchers and synthesizing the results, 21 codes, 10 

concepts, and 5 factors were identified and validated through Kappa coefficient and the 

importance and priority of the identified codes were determined by Shannon's entropy 

method. According to the research findings, strong, comprehensive, and supportive 

leadership, flexible and distinctive structure, entrepreneurial spirit and attitude of 

members, and entrepreneurial organizational culture had the strongest coefficients of 

importance in the development of entrepreneurial university. Finally, after the research 

process was completed, the model of effective organizational components for the 

entrepreneurial university was generated. The results confirm the important role of 

leadership and culture in the transformation of universities toward entrepreneurship. By 

adopting a comprehensive approach, this research provides valuable insights into 

entrepreneurial universities. 
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  بر دانشگاه کارآفرین مؤثرشناسایی عوامل سازمانی 

 ()با رویکرد فراترکیب

 4ندوشن ، سعید غیاثی3، کمال سخدری2رپو ، عباس عباس1سریزدی سیده جمیله مدرسی

 ، تهران، ایرانیئطباطباعلوم تربیتی، دانشگاه عالمه روانشناسی و  ةدانشکد ،ادکتر ةآموخت دانش. 1
 نی، تهران، ایرائدانشگاه عالمه طباطبا علوم تربیتی،وانشناسی و ر ةدانشکد دانشیار، .2

 ایران ،کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران ةدانشکد . استادیار،3

 تهران، ایران ،یئطباطبادانشگاه عالمه  ،تیعلوم تربیروانشناسی و  ةدانشکد. استادیار، 4

 (19/10/0931 تاریخ پذیرش:ـ  62/10/0931 )تاریخ دریافت:

 چکیده

انجـا   پیشـین   تحقیقاتترکیب  یقاز طر ینثر بر دانشگاه کارآفرؤم یجامع از عوامل سازمان یریتصو ئةارابا هدف  یقتحق ینا
 یزمـان  ةفاصـ   در ،هـای اطععـاتی   جو در پایگاهو بدین منظور پس از جست .بود یبفراترک یکردبا رو یفیک شد. روش پژوهشْ

کـه بـه صـورت مسـ قیض مو ـو        ،مقالـه  20 یتدر نها و یابیارز یندانشگاه کارآفر ةحوزدر مقاله  960تعداد ، 6102 تا 0331
هـا از   داده یـل وتح  یـه تجز یبـرا  .ندتح یل شد ةمرح وارد  ان خاب و ،هدفمندبه روش  کرده بودند،دانشگاه کارآفرین را بررسی 

 0و  هـو  مف 01 و کـد  60 تعـداد  حاصـ ه،  یجن ـا ب ترکیو  یمحققان قب  های یاف ه یلتح  پس ازاس فاده شد.  یکدگذار روش
شـده بـا    ییشناسا یکدها یتو اولو یتاهم یزانمسپس،  شد. ییدکافمن تأ یآزمون کاپا یقاز طر ها اع بار آن و ییمؤلفه شناسا
عطـ  و  سـات ار من  ـ یبانجانبه و پشـ   همه و یقو یرهبر یکدها ،یقتحق های یاف ه. بر اساس دش یینشانون تع یروش آن روپ

دانشـگاه   ةتوسـع را در  یـت اهم یب ـر  یشـ رین ب ینانـه کارآفر یاعضا و فرهنگ سـازمان  ةینانکارآفرو نگرش  یهروح و ـیزم ما
. دشـ  یضترسـ  ینبـر دانشـگاه کـارآفر    ثرؤم یسازمان یها لفهؤم یالگو ،مراحل پژوهش یپس از ط ،یتد. در نهاش ندا ینکارآفر

جـامع،   یکـردی بـا اتخـار رو   ،پـژوهش  یـن . ابـود  ینیها در جهت کـارآفر  حول دانشگاهو فرهنگ در ت ینقش رهبر یدمؤ ْ یجن ا
 .دهد یارائه م ینکارآفر یها دانشگاه زمینةارزشمند در  یهای ینشب
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 مقدمه

ها و مراکز آموزش عاایی با     دانشگاه برای را نوین یسرعت تحوالت اخیر در قرن جاری شرایط

های کاریاا  با     ظرفیت دانشگاهی، دانشگاهتوسعة از طریق  ،رود انتظار می است و وجود آورده

 درک درسات از دانشاگاه کاارآفرین و   زمینا ،  این  در .مسیر دهند دانشگاه کارآفرین تغییر سمت

 است. مؤثرها بسیار  تحوالت دانشگاهانجام پروسة آن در مؤثر بر عوامل سازمانی 

 متعددهای  موریتأماجرای  با ،پیشرفت های  دانشی از کانونب  عنوان  ،کارآفرین هدانشگا

 ةدهناد  شاتا   و (Guerrero et al 2014) دنا ک یماقتصادی و اجتماعی کمک توسعة ب   خود

 کاارآفرینی فرصات  مثاباة  دانش ب   از . زیرااست ای منطق اقتصادی و اجتماعی توسعة مهم 

توییاد   صارفا   ها دانشگاهامروزه نقش  ،بر این اساس .(Ortiz et al 2017) کند برداری می بهره

uerrero et alG 2012 ;اسات ) بلک  انتشار دانش ب  صانعت و جامعا     نیست؛ دانش جدید

2015Kalar ).  تاا باا   کند  میفراهم  ها دانشگاهبسیاری برای های  فرصتجدید  تیمأموراین

ی باا تحاوالت اجتمااعی و    ا ندهیفزاب  طور  برقرار کنند و ارتباطصنعت  مختلف های بخش

 (R & D) 1دانشاگاه توساعة  ی تحقیاق و  هاا  فعاییت ،ویژه اقتصادی مرتبط شوند. بنابراین ب 

های عاج باشد، بلک  ب  جاای آن بخشای از    فعاییت دانشگاهی در برج صرفا تواند  نمیدیگر 

 (spear et al 2016; Miller et al 2016; Mok 2013) ش اسات دانا چهارگانة گان  یا   س پیوند 

و تاشش بارای بررسای    شاده  منجار  هاا   ک  ب  بازسازی سناریوهای تحقیقااتی در دانشاگاه  

یااا   مورد توج  قرار داده است. ،دانشگاه کارآفرینمنزیة ب   ،را ها دانشگاهتوسعة کارهای  راه

هاای کاارآفرین    در مورد دانشاگاه یشین پهای  وهشژبا بررسی پ پژوهش درصدد است نیا

 ثر بار ؤعوامال ساازمانی ما   در خصاو    فراترکیا   ةب  شایو  تحلیلی سیستماتیک و جامع

 .دهد  ئها ارا دانشگاه ةین جایگاه آن در توسعیدانشگاه کارآفرین و تب

 لهئبیان مس

 ةمحرکور موت منزیةسوم، اهمیت کارآفرینی را ب   ةهزارهای ورود ب   در آغازین سال ،جهان

هاای   فعاییات شااخ   کردناد  خوبی دریافات. بار ایان اسااس کشاورها تاشش        توسع  ب 
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 ،مختلفهای  بخشکارآفرینی در های  یف   را ارتقا بخشند و با عنایت ب  مؤجامع ةکارآفرینان

هاای بهینا  جهات     شناسایی فرصتاین امر  .باشندقدم  پیشدر این زمین   ،ها دانشگاهویژه  ب 

 .قرار داده استنظران   صاح ها را مورد توج  ن دانشگاهکارآفرین شد

در خصاو  شناساایی دانشاگاه کاارآفرین و عوامال       گساترده  یمطایعاتگاشت  دهة در دو 

 Etzkowitz 2004; Clark 1998; Sporn) دهد صورت گرفت  میشکل متعددی ک  این دانشگاه را 

& Urbano 2012 Guerrero; 2001)  ،شاده اسات.    ارائا  ایان خصاو     در های مختلفی دیدگاه

اجازای اصالی آن توافاق     باارة هنوز هم در ،های گسترده و در حال رشد با وجود پژوهش ،ییکن

هاای   پاژوهش و  (Urbano 2010 Guerrero; Rothaermel et al 2007 &)ارد ناد چنادانی وجاود   

انساجام و  و  (Schmitz et al 2017سات ) مجزاو  ،شده تقسیم ،در این خصو  پراکنده شده انجام

هاا   سازمانسازی کارآفرینی در  با توج  ب  نقش عوامل سازمانی در نهادین  را ندارد.الزم جامعیت 

 ;Morris & Cornwall 2009; Kuratko & covin 2008با  نقال از    1312)ایاوانی و همکااران   

Hornsby 2002; Zahra 2005; Duncan 1998 ) و جاامع   ،گرایانا   کال  ،تحقیقاات منساجم   نبودِو

 ،این پاژوهش محققان در دانشگاهی،  ویژه در مطایعات داخلی و در خصو  مراکز ب  ،آن بارةدر

درصدد پاسا    ،دانشگاه کارآفرین بارةهای مختلف در دیدگاه ترکی  وپیشینة تحقیقات با بررسی 

در ماؤثری  مربوطا  نقاش   پیشینة  بر اساس عوامل سازمانیکدام   کبودند اساسی پرسش ب  این 

و  ،ترکیا   ،ییپاژوهش شناساا   نیا ا یاصال  بناابراین، موواو    .دانشگاه کاارآفرین دارد توسعة 

 در گساترده  و کیساتمات یس یبررس قیاز طر ،نیمؤثر بر دانشگاه کارآفر یسازمان عوامل بازساری

ماؤثر بار دانشاگاه     یساازمان  عوامل زمینةها در  نشیجامع از ب یریتصو ةارائو  پیشینة تحقیقات،

 پاژوهش  جیاست. نتا نیکارآفر یها هدانشگاة توسعدر  ها آن تیو اویو تیاهم نییو تع نیکارآفر

  نیدانشگاه کاارآفر  ةتوسعمؤثر بر  یعوامل سازمان ةنیزمدر  دیجد ینظر و چچار کیتواند  می

 .کندرا مشخ   ندهیآ قاتیتحق یریگ جهتنموده ، ارائ 

 تحقیق ةپیشینمباني نظری و 

هاای علمای گاار     های اجتماعی و اقتصادی از انقش  ل شدن ب  سازمانها برای تبدی دانشگاه

. انقش  اول مأموریت تویید دانش را از طریاق تحقیاق با     (Nelles & Vorley 2011) اند کرده
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توساعة  انقاش  دوم   ،. ساسا کارد مأموریت سنتی حفظ و انتقاال داناش )تادریا( اوااف      

و  هاا قارار داد   مأموریات ساوم دانشاگاه    ،حقیقافزون بر آموزش و ت ،اقتصادی و اجتماعی را

اساتفاده از   (.et al Markuerkiaga 2017کارد ) دانشگاه کارآفرین مطار   منزیة را ب   ها دانشگاه

با  ایزاماات   باا توجا     اهتکامال دانشاگ  شان دادن نبیان برای مفهوم دانشگاه کارآفرین بهترین 

 ا اقتصاادی توساعة  نقاش دانشاگاه در    ر( کا  با  Goldstein 2010) مبتنی بر دانش استجامعة 

 .(Sam & van der 2014کناد )  می نفعان خارجی تأکید اجتماعی و همکاری بین دانشگاه و ذی

شود، کا  از   تنها انتقال تکنویوژی یا دانش ب  صنعت را شامل می ن  کارآفرینی دانشگاهی ندیفرا

فرهنا  کاارآفرینی در   وساعة  تبازسازی استراتژی و تحول نظام دانشاگاهی،   تر عیوسدیدگاه 

بااور  یی نظیار اساتقشل،   ها ارزشسطو ، ایجاد یک فرمت آموزش تعاملی تجربی، ایجاد همة 

 گیرد و بیشتر با تویید داناش هماراه اسات    و مسئوییت در افراد را نیز دربرمی ،ب  اهمیت شبک 

(Clauss et al 2018 .)دن در اویین گاام  ارآفرین شجهت ک ها در دانشگاهتوسعة  ،بر این اساس

 .کنند هایی است ک  ب  عنوان کارآفرین فعاییت می نیازمند درک و شناخت مفهوم دانشگاه

 ماؤثر آن توساعة  تواند با  نحاوی در ایجااد و     در خصو  دانشگاه کارآفرین و عواملی ک  می

و  1د شااه عماا  ایمللای صاورت گرفتا  اسات.     ی در سطح ملای و باین  ا گستردههای  پژوهش باشد

تحات   نیفرهنا  دانشاگاه کاارآفر    ةکنناد  نییعوامل تعب  بررسی  در پژوهشی (2112) شرانهمکا

فرهنا   خاود  تحقیاق کیفای   هاا در   آن. پرداختناد  کشور در حال توساع   کی در نامساعد طیشرا

 ،مانناد پاکساتان   ،زیا آم اقتصاد ظاهرا  خصومت کیرا در  یو دویت یخصوص یها دانشگاهکارآفرینی 

 قیا با  منظاور تطب  و مادیی   کردناد  یآن بررسا  یو خاارج  یعوامل داخل نیتباط بار ریتأث قیاز طر

در  (2112) و رابیناز  2آرتور .دادند نامساعد ارائ  طیآن تحت شرا یو عوامل اصل نان یفرهن  کارآفر

با  ارزیاابی   « ی کاارآفرین ها های دانشگاه چایشو  ها دانشگاهمأموریت سوم »پژوهشی تحت عنوان 

اقتصادی و تبدیل دانشاگاه با    توسعة ت آموزش عایی در اجرای مأموریت سوم مؤسسا های چایش

اران اگا  برخی منابع الزم و تغییر سیاستی ک  سیاست در پژوهش آن دو. ندکارآفرین پرداختمؤسسة 
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انجاام   ،بخشای از مأموریات دانشاگاه   منزیاة  با    ،حماایتی  هاای  فعاییتو مدرسان دانشگاه باید در 

یاک مادل   »تحت عناوان   در پژوهش خود (2112)ش و همکاران 1ژیاک. مارکرشدبرجست   دادند می

اشااره   هاا  بار ایان دانشاگاه    مؤثرب  سیزده عامل  «اوران نهای ف بلوغ کارآفرینی علمی برای دانشکده

فراینادهای  مارتبط باا    ،کلی مربوط ب  محیط زیست، مربوط با  مناابع اساتاد   دستة س  ب  ک  کردند 

و  ر پژوهش خود ب  سا  عامال ساازمانی   ( د1312) شهمکارانساغری و  د.شو دانشکده تقسیم می

بیاانگر اهمیات عامال ساازمانی بار کاارآفرینی        هاا  آن . نتایج تحقیاق کردندمحیطی و فردی توج  

 عوامال ساازمانی بار    ریتاأث  اعشم کردنددر پژوهشی ( 2112) شو همکاران 2وسبلد .بوددانشگاهی 

حمایات  نشاان داد   هاا  آن تحقیاق نتیجاة  . یسات هاا ن  مشاب  شرکت ها دانشگاهتحرک کارآفرینی در 

ناو    ،. همچناین گااارد  مستقیم مای  ریتأثکارآفرینی در دانشگاه  رب ،عامل سازمانی در مقام ،مدیریت

 تواناد  مای در رابط  با حمایات مادیریت اسات و     ای نگرش ب  کارآفرینی در این خصو  واسط 

پژوهش خود با  ایان    ( در2112)ش و همکاران 3کیداب .موج  تسهیل کارآفرینی در دانشگاه شود

مناابع انساانی توجا  کناد و     توساعة  هاای   مدیر دانشگاه کارآفرین باید ب  برناما   ک  نتیج  رسیدند

در  های آموزش و تحقیاق و انتقاال داناش متخصا  باشاند.      علمی نیز باید در زمین  هیئتاعضای 

خش کارآفرینی سازمانی عوامل حمایت مادیریت،  در ب (2114)ش و همکاران 4مدل جامع کوراتکو

و رهبری بر کار کارآفرینی سازمانی مؤثر شاناخت  شاد.   ، پایری پاداش و تقویت، توانمندی، ریسک

و حمایات   ،های پاداش و کنترل، فرهن  سازمانی، ساختار ساازمانی  همچنین، عواملی مانند سیستم

 ساازمانی با    ةکارآفرینانهای  فعاییت ةشرط و مقدم طور ترکیبی پیش طور منفرد و نیز ب  مدیریتی ب 

ی عوامال  بناد  یویات با  شناساایی و او  ( در پژوهشای  1312) شهمکااران ی و ایوان .روند شمار می

های کارآفرین در صانایع غااایی    بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت مؤثرسازمانی 

حمایات مادیریت عاایی ساازمان،     های  مؤیف شامل  در این پژوهش مؤثر. عوامل سازمانی ندپرداخت

هاای ساازمانی، کنتارل و ارزیاابی      استراتژی سازمان، فرهن  سازمانی، سااختار ساازمانی، سیساتم   

                                                                                                                   
1. Markuerkiaga 

2. Vossebeld 

3. Dabic 

4. Kuratko 
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زمیناة  در مطایعاات خاود در    (2112) شو همکااران  1ناور  .بودناد و ارتباطاات اثاربخش    ،سازمان

ینی دانشاگاهی را رهباری کاارآفرینی،    کاارآفر بار پدیادة    ماؤثر دانشگاه کارآفرین عوامل ساازمانی  

ش همکااران  و صافرزاده کردند. و ساختار معرفی  ،های کنترل، مدیریت منابع انسانی، فرهن  تمسسی

 میاان  در ،تهاران  هاای  دانشاگاه  کاارآفرین  هاای  دانشگاه استقرار بر مؤثر عوامل بررسی در( 1322)

 و گیاری  شاکل  کا  در  معرفای کردناد   عاملیرا  بخش تحول رهبری اعمال ،سازمانی احیای عوامل

 .دارند را تأثیر بیشترین کارآفرین های دانشگاه استقرار

( مواردی همچون طراحای و چیادمان   2113( و اتزکویتز )2112)و کلوفستن  2تزیاتزکو

کلیدی در رابط  با کارآفرینی سازمانی در دانشاگاه کاارآفرین    ای هسازرا ها  دانشگاهسازمانی 

 ارائا  متعدد دیگری نیاز   های مدلبر کارآفرینی  مؤثرعوامل سازمانی  ةزمیندر . کردندمطر  

کنتارل،  چاون   ماواردی خاود  در مدل کارآفرینی ( a2112)ش همکارانو  3ایریند شده است.

کارآفرینی  ةکنند تیتقویا کننده  تسهیلو فرهن   ،مدیریت منابع انسانیهای  سیستم ساختار،

ماواردی نظیار سااختار،    ( 2112) شو همکااران  4ینا کر مادل در  کردند.مطر  را سازمانی 

و کوراتکاو   2. در مدل کاوین معرفی شدندو فرهن  عوامل سازمانی  ،کنترل، سیستم پاداش

عوامل  منزیةو نظام پاداش ب   ،ها توانمندی/ فرهن ، منابع مواردی چون ساختار،ب  ( 2111)

 ساازمانی،  فرهن  عایی، ریتمدی حمایت (2112) ون دونو  2جانسون .شدسازمانی توج  

( 2112) و ییسیتاز  2. ویکاوت گرفتناد نظار   درعوامال ساازمانی    را قابلیات  و ،کارآفرینی ّ جو

 و ،پااداش  سیساتم  کاری، اختیار سازمانی، ساختار سازمانی، فرهن  عایی، مدیریت حمایت

 .در نظر گرفتندبر کارآفرینی  مؤثرسازمانی را عوامل سازمانی  ارتباطات

  گرفتن نقاش رهباری با    ربا در نظ (2112رد استناد در این تحقیق مدل ایریند )مدل مو

et al Rothaermel 7200 ;باود ) آن در مطایعات کاارآفرینی دانشاگاهی    ریتأثدییل اهمیت و 

                                                                                                                   
1. nor 

2. Etzkowitz 

3. Ireland 

4. Kearney 

5. Kevin 

6. Johnson 

7. Wolcott 
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Kirby 2006; Etzkowitz 2004; Sporn 2001 ) بار  ماؤثر  عوامال ساازمانی  بر اسااس آن   ک 

 .دشبررسی و جامع اتیک سیستم ب  صورتها  دانشگاهتوسعة 

 روش پژوهش

 ، و از نظار ها و سبک تحلیل کیفی ماهیت داده ب  یحاظ ،پژوهش حاور از نظر هدف کاربردی

هاای   هماة پاژوهش   اسااس، بار ایان    .بوداسنادی بر اطشعات مبتنی ها  آوری داده روش جمع

ر داخلای و خاارجی   معتبی های اطشعاتی علم پایگاه دردانشگاه کارآفرین زمینة در منتشرشده 

نظاری را موجا     ای ک  اشبا  ب  منظور دستیابی ب  نمون و  شده تعریف گانبر اساس کلیدواژ

مبناای  . شاد مطایعات با استفاده از رویکردی هدفمند انتخاا    نیتر مرتبطو  شود پیمایش شد

میادانی  کارهاای مطایعاة    های بود و برای دستیابی با  آن از را  روایی این پژوهش روایی نظری 

 ا روش پاژوهش تحلیلای   و کاربرد نظر متخصصان اساتفاده شاد.   ،گسترده، تکثرگرایی نظری

هاای پاژوهش    دادهو  ها از روش کدگااری استفاده شد وتحلیل داده برای تجزی  .بودتوصیفی 

یاا متاسانتز     یا فراترک .شادند  ترکیا   و تحلیال ،  آوری با استفاده از روش فراترکی  جماع 

نتایج تحقیقات کیفی است. این رویکرد ب  پیشبرد دانش فعلی با ایجاد رکی  تبرای  یرویکرد

 توجا   اخیار  هاای  ساال  در روش این. (Boo 2008کند ) تفسیری جدید کمک می ترکی  یک

 چتاری  مثاباة  ب  کیفی فراترکی  عبارت واقع، در. است کرده جل  خود ب  را زیادی محققان

 تحلیال  پایاة  بر جدید دانش توسعة برای شناختی روش رویکردهای از یا خانوادهب   ک  است

 .(Xu 2008) کند اشاره می موجود کیفی تحقیقهای  یافت  جامع و دقیق

 یهاا  پژوهش ترکی  راه از ،پژوهشگران برای مند نظام یکردن نگرش فراهم فراترکی  با

 روش ایان  باا  و کناد  یم کشف را اساسی و جدید یها استعارهو  موووعات، مختلف کیفی

. آورد یما  پدیاد  مساائل  زمیناة  در گساترده  و دیادی جاامع   و دهد یم ارتقا را جاری دانش

 یها افت ی و دهد انجام عمیق و دقیق یک بازنگری پژوهشگر ک  است نآ مستلزم فراترکی 

 (.1314مانیان و رونقی کند ) ترکی  را مرتبط کیفی یها پژوهش

اساتفاده   فراترکی  سندویوسکی و باروسوا در این پژوهش از روش ه برای بررسی یافت 

، گاام دوم ؛ هاای پاژوهش   تنظایم پرساش   ،گام اول است:شد ک  شامل هفت گام یا مرحل  
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، گاام چهاارم  ؛ هاای مناسا    وجو و انتخاا  مقایا    جست، گام سوم؛ مند متون بررسی نظام

نترل کادهای  ک، گام ششم؛ های کیفی و تلفیق یافت  لیوتحل  یتجز، گام پنجم؛ استخراج نتایج

 .(Sandelowski & Barroso 2003)ها  یافت ، ارائة گام هفتم؛ استخراجی

 نتايج تحلیل فراترکیب

 .شود میهای این تحلیل جداگان  ارائ   در این بخش نتایج هر یک از گام

درباارة شناساایی    پرساش تحلیال فراترکیا  باا     .پژوهشهای  پرسشتنظیم اول، گام 

و قبل از شرو  مراحل بعادی پاژوهش چاارچو      شود یشرو  م ماهیت مووو  پژوهش

 .است آمده 1در جدول  ی این پژوهش در این مرحل ها پرسش .کند میکلی آن را مشخ  

 تحلیل فراترکیبـ  پژوهش های پرسش .1جدول 

 های پژوهش پرسش ها شاخص

 (whatچ  چیزی )

یک از  کدامم است؟ پژوهش کداپیشینة بر دانشگاه کارآفرین در  مؤثرعوامل سازمانی 

در تحرک دانشگاه ب  سمت کارآفرینی دارند؟ ایگوی مؤثرتری عوامل سازمانی نقش 

 ؟چیست دانشگاه کارآفرینتوسعة بر مؤثر های سازمانی  مؤیف 

 ؟کدام استکارآفرین بر دانشگاه مؤثر شناسایی عوامل سازمانی جامعة مورد مطایع  برای  (whoجامعة مطایع  )

 وجو شدند؟ عوامل فوق در چ  دورة زمانی بررسی و جست (whenنی )محدودة زما

 کردن مطایعات استفاده شده است؟  چ  روشی برای فراهم (howچگون  )

 

آوری  بارای جماع   تحلیال فراترکیا   در . مندد  بررسی متون به صورت نظام ،گام دوم

شاود. ایان اساناد و     ه مای اساتفاد  ،ب  نام اسناد و مدارک گاشت  ،های ثانوی  اطشعات از داده

 ةزمینا گرفتا  و در دساترس در    های صاورت  پژوهش همةشامل  در پژوهش حاور مدارک

 ,Emrald Insight, Elziverاطشعاااتی هااای پایگاااهکاا  از  بودنااد  دانشااگاه کااارآفرین 

Sciencedirect, Googlescholar, Sid, Magiran   ابازار گاردآوری اطشعاات    ندا شاد اخا .

دانشاگاه   آماوزش عاایی و   و مادیریت  ةزمینا هاایی در   شده و ژورنال ریمجشت علمی داو

 2«دانشگاه نسل ساوم »و  1«دانشگاه کارآفرین»جو و برای جست واژگان. کلیدبودندکارآفرین 

                                                                                                                   
1. entrepreneurial university 

2. Third Generation University 
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 1321های خارجی و  در پژوهش 2112 تا 1112 زمانی ةمحدود. بودند 1«دانشگاه علمی»و 

در نظار گرفتا  شاد و     گانجاوی کلیادواژ  و برای جسات  .های فارسی در پژوهش 1312تا 

 .مطایعات با استفاده از رویکردی هدفمند انتخا  شدند ترین مرتبط

در ایان  . در پاژوهش حاوار،   هدای مناسد    وجو و انتخاب مقاله جست ،گام سوم

و  ،کیفیات  ،مترهایی چاون عناوان، چکیاده، محتاوا، دسترسای     در نظر گرفتن پارابا  ،مرحل 

مقایا  انتخاا     22و در نهایات  دانشگاه کارآفرین ارزیابی  بارةدرمقای   322روش پژوهش 

صاورت   2روش ارزیاابی حیااتی کسا     باا ها در ایان مرحلا     ارزیابی کیفیت پژوهش شد.

 دهد. ها را نشان می انتخا  مقای  ةشیو 1. نمودار گرفت

 
 انتخاب مقالهة ویش .1نمودار 

پا از گزینش مقاالت  ،در این مرحل . در پژوهش حاور، ج نتایجاستخرا ،گام چهارم

ی مربوط  و منابع استخراج کادها در  کدها کد استخراج شد. 21ها،  بندی آن و منابع و طبق 

 است. آمده 2جدول 

                                                                                                                   
1. academic entrepreneurship 

2. CASP 

 4ر اساس کیفیت تعداد مقاالت رد شده ب

 24تعداد مقاالت رد شده بر اساس محتوی 

 دهیچکتعداد مقاالت رد شده بر اساس 
112 

 22 تعداد منابع رد شده بر اساس عنوان

 322 تعداد منابع یافت شده

 232انتخا  بر اساس چکیده 

شده بر اساس محتوی  دییتعداد مقاالت تأ
21 

 13مقاالت انتخا  شده 

 22شده  دییت نهایی تأتعداد مقاال
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 کدبندی مطالعات پژوهش .2جدول 

 برخی منابع استخراج کد

ایجاد ساختار حمایتی . 1
و دانشجویان استادان برای 

های تجاری و  جهت فعاییت
 غیرتجاری

Farsi Yadolahi et al (2014); Guerrero (2013); Markuerkiaga et al (2017 & 
2014); Guerrero et al (2006); Urbano & Guerrero (2013); Kirby (2006 & 
2002); North (2005 & 1990); Sooreh et al (2011): Etzkowitz (2004 & 2003); 
Clark (1998); Jacob et al (2003) 

 (1312همکاران )و  بیدختی

طر  یا ساختار سازمانی  .2
برای تسهیل و حمایت از 

 رفتارهای نوآوران 

Markuerkiaga et al (2017); Gibb et al (2013); Kirby (2005); Rothaermel et al 
(2007); Zuccala (2015); OECD1 (2012); Gargil (2007) 

 (1312) کارانبیدختی و هم

ساختار سازمانی . 3
 کارآفرینان 

Gibb et al (2013); Guerrero et al (2012); Peterka (2011) 

 (1311) و همکاران  کردناییج

ساختار غیر متمرکز و . 4
 متمایز

Brantianu & Stanciu (2010); North (1990 & 2005); Markuerkiaga et al 
(2017); Rothaermel et al (2007); Guerrero et al (2006); Noor et al (2012); 
Nelles & Vorley (2011); Farsi Yadolahi1 et al (2014); Clark (2004); Clark 
(1998); Sporn (2001); Peterka (2008); Kirby (2006); Gibb et al (2013); Clark 
(2006); OECD (2012 & 2009); Salamzadeh et al (2011); Salamzadeh et al 
(2015); Gibb et al (2012); Jakob (2016) 

 (1321) یموغل ؛(1313همکاران )بهزادی و 
قوانین و مقررات . 2
پایری  انعطاف) نان یکارآفر

 (قوانین
 

Goldstein (2010); Kirby et al (2011); Salamzadeh et al (2011); O’Shea et al 
(2005); Guerrero & Urbano (2010); Rothaermel et al (2007); Fini et al (2009); 
Jacob et al (2003); Markuerkiaga (2017); Salamzadeh et al (2015); Sooreh et 
al (2011); Farsi Yadolahi et al (2014); Muovi et al (2014) 

 (1312)موسوی و همکاران 

های ارزیابی از  برنام . 2
 دانشگاه کارآفرین

Noor et al (2012); Markuerkiaga (2017); Baz & Ozgun (2017); OECD (2012); 
EC2 (2012) 

 (1321) موغلی

کارگیری نیروی انسانی   ب. 2
 کارآفرین

Salamzadeh et al (2011); Ropke (1998); Guerrero et al (2006); Guerrero et al 
(2012); Sooreh et al (2011); Guerrero et al (2010); Farsi Yadolahi et al 
(2014); Farsi et al (2012); Yosef et al (2008) 

 (1321) یموغل ؛(1311) جینایکرد  ؛(1312و همکاران ) موسوی

های آموزشی  برنام . 2
 ()محتوای کاربردی دروس

Markuerkiaga et al (2017); Guerrero et al (2006); Peterka (2011 & 2008); 
Salamzadeh et al (2011); Guerrero et al (2012); Guerrero & Urbano (2010); 
Baz & Ozgun (2017); Jakob (2016); Farsi Yadolahi et al (2014); Mazdeh et al 
(2013); OECD (2012); Muovi et al (2014); Yosef et al (2008) 

 (؛1312همکاااران )بیادختی و  (؛ 1314همکاااران )مقدسای و  (؛ 1312همکاااران )سااغری و  
 (1324)و همکاران   کردتاییج(؛ 1312همکاران )موسوی و (؛ 1313همکاران )بهزادی و 

. روش تدریا و آموزش 1
توسعة )متمرکز بر کارآفرینی 

کارآفرینی در آموزش و 
 (یادگیری

Farsi Yadolahi et al (2014); EC (2012); Guerrero et al (2006); Hannon (2008); 
Markuerkiaga et al (2017); Sooreh et al (2011); Baz & Ozgun (2017); Sperrer 
et al (2016); Mazdeh& et al (2013) 

 (1314(؛ مقدسی و همکاران )1312موسوی و همکاران )

های نقش و نظام  مدل. 11
 پاداش و تشویق و انگیزه

Guerrero et al (2006); Guerrero (2007); Gibb et al (2013); Salamzadeh et al 
(2015); Rothaermel et al (2007); Sooreh et al (2011); Guerrero (2012); Kirby 
(2006); Guerrero et al (2010); Sperrer et al (2016); Gibb et al (2009); 
Guerrero (2006); Farsi Yadolahi1 et al (2014); Muovi et al (2014) 

 (1313بهزادی و همکاران )(؛ 1312همکاران )روایی و 

                                                                                                                   
1. Organization for Economic Co-Operation D.evelopement 

2. European Commision 



  634     (گاه کارآفرين )با رويکرد فراترکیببر دانش مؤثرشناسايي عوامل سازماني 

 شکدبندی مطالعات پژوه .2جدول ادامه 

 برخی منابع استخراج کد

و  های شغلی مهارت. توسعة 11
 مدیریتی و کارآفرینی

Shane (2004); kets et al (2014); Guerrero et al (2006); Jacob et al (2003); Gunther & 
Wagner (2008); Higher Education in Europe (2004); Gibb et al (2012); Salamzadeh 
et al (2011) 

بهازادی و   ؛(1312همکااران ) بیادختی و   ؛(1324) و همکااران  جیناای کرد  ؛(1314و همکاران ) مقدسی
 (1313همکاران )

 & Farsi et al (2012); Guenther & Wagner (2008); Philpott et al (2011); Abreu تویید نیروی کارآفرین. 12
Grinevich (2013); Salamzadeh et al (2011) 

 فرینی یکسارچ فرهن  کارآ. 13

Gibb (2012); Peterka (2008); Mainardes et al (2011); Etzkowitz (2003); Aranha & 
Garcia (2014); Garcia et al (2013); Kirby (2006); Kirby (2002); Clark (1998 & 2004); 
North (1990 & 2005); Muovi et al (2014); Nelles & Vorley (2011); Yosef et al (2008) 

مقدسای و   ؛(1312ی و همکااران ) سااغر  (؛1313)ی و همکااران  بهازاد  (؛1312همکااران ) بیدختی و 
 (1314همکاران )

آگاهی روحی  و . توسعة 14
نگرش کارآفرینان  )بین 

 و مدیران( و استادان دانشجویان

Shane (2004); Urbano & Guerrero (2013); Rothaermel et al (2007); Higher Education 
in Europe (2004); Kirby (2002 & 2011); Markuerkiaga (2017); Ropke (1998); Clark 
(1998); Kirby et al (2011 & 2011); Etzkowitz (2003); Markuerkiaga et al (2014); 
Kirby (2009); Guerrero et al (2006); Farsi et al (2012); Noor et al (2012); Farsi 
Yadolahi et al (2014); Muovi et al (2014) 

مقدسای و   ؛(1324) و همکااران  جیناای کارد  (؛ 1313بهزادی و همکاران ) ؛(1311)و همکاران   چیکردنای
 (1314همکاران )

 کارآفرینان  سازمانی فرهن . 12

Liesner (2006); Sporn (2001); Clark (1998); Vestergaard (2007); Guerrero et al 
(2006); Rothaermel et al (2007); Blenker et al (2005); Guerrero & Urbano (2010); 
Rothaermel et al (2007); O’Shea et al (2001); Clark (2006); Guerrero et al (2012); 
Guerrero et al (2010); Zuccala (2015); Farsi Yadolahi et al (2014) 

و  کارد نااییج   ؛(1312همکااران ) ی و موساو  (؛1313همکااران ) بهزادی و ؛ (1312همکاران )روایی و 
 (1321موغلی )(؛ 1311)و همکاران   جینایکرد  ؛(1324) همکاران 

توانایی نوآوری و ایجاد . 12
پایری و  مخاطرهو  ها فرصت

 تیمی کار

Kirby (2002a); Guerrero et al (2006); Kirby (2002); Clark (1998); Clark (2004); 
Kirby (2005); Guerrero & Urbano (2010); Peterka (2011 & 2008); Etzkowitz (2003); 
Gibb et al (2009) 

پایرندة دانشگاه نوآور و . 12
 فرهن  نوآوری

Grop & Goldashner (2010); Salamzadeh et al (2011); Clark (2004); Hannon (2008); 
Sooreh et al (2011); Aranha & Garcia (2014) 

دیدگاه مشترک در . 12
آوری )حمایت از خصو  نو

 نوآوری(

Mayer (2010); Grop & Goldashner (2010); Salamzadeh et al (2011); Mainardes et al 
(2011) 

 (1314) مقدسی و همکاران

. هستة فرمان قوی 11
 شده تقویت

Gibb (2013); Mayer (2010); Guerrero & Urbano (2010); Sporn (2001); Peterka 
(2011); Brantianu & Stanciu (2010 & 2008); Guerrero et al (2006); Hannon (2008); 
Garcia et al (2013); Noor et al (2012); Clark (1998 & 2004); Guerrero & Urbano 
(2010); Guerrero et al (2012) 

. حکومت دانشگاه و رهبری 21
 متعهدان  و کارآفرینان 

OECD (2012); Zuccala (2015); Gibb et al (2012); Sporn (2001); Mainardes et al 
(2011); Gibb et al (2012); Subotzky (1999); Brantianu & Stanciu (2010); North (1990 
& 2005); Guerrero et al (2006); Noor et al (2012); Farsi Yadolahi1 et al (2014); 
Salamzadeh et al (2015); Rotamel et al (2007); Gibb et al (2013); Salamzadeh et al 
(2011); Aranha & Garcia (2014); Sooreh et al (2011); Baz & Ozgun (2017); 
Etzkowitz (2004); Ropke (1998); Guerrero et al (2012); Guerrero et al (2010); 
Mazdeh et al (2013); Sperrer et al (2016); Nelles & Vorley (2011); Guerrero et al 
(2006); Yosef et al (2008) 

(؛ موساوی و  1314همکااران ) (؛ مقدسای و  1311(؛ قهرماانی و همکااران )  1312) بیدختی و همکاران
(؛ بهاازادی و همکاااران 1312(؛ روااایی و همکاااران )1312(؛ ساااغری و همکاااران )1312همکاااران )

 (1321(؛ موغلی )1313)
. درک و فهم و پشتیبانی از 21

 وی مدیرس

Gibb et al (2012); Sooreh et al (2011); Markuerkiaga et al (2017); Sporn (2001) 
 (1313بهزادی و همکاران )
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باا   ،در این مرحلا   در این پژوهش، .های کیفی وتحلیل و تلفیق یافته تجزیه ،گام پنجم

تحلیال  کماک روش    با  ،گرفتا   های صاورت  وش کدگااری، بر اساس تحلیلر استفاده از

 11و  کاد یاا ماورد    21در مجماو    تحلیال و  شاده  انتخا  مقایة نهاییِ 22 محتوای ،محتوا

شدة مارتبط باا    کدهای نهایی استخراج 3جدول در . شناسایی شد مؤیف عامل یا  2مفهوم و 

 نیچنا  گاشات   مرحل  نشاان داد در مطایعاات   نیدر اها  افت . یآمده استو مفهوم  مؤیف هر 

یاک   فقاط با    نیشا یاز مطایعات پ کی انجام نگرفت  است و هر و منسجمی دمن مطایعة نظام

 .اند هکردهای مربوط ب  عوامل سازمانی توج    از مقوی ژهیو ةجنب

 ها بندی یافته مقوله. 3جدول 

 کدها مفاهیم ها مؤلفه

 ساختار

 ساختار حمایتی

تجاری و  های یتفعایب  منظور و دانشجویان استادان ساختار حمایتی برای  ایجاد. 1
 غیرتجاری

 نوآوران  و کارآفرینان  های برنام طر  یا ساختار سازمانی برای تسهیل و حمایت از . 2

ساختار منعطف و 
 کارآفرینان 

 طر  یا ساختار سازمانی کارآفرینان . 3

 متمایزو  ساختار غیرمتمرکز. 4

 پایری در قوانین و مقرارت انعطاف. 2

 ارزیابی و کنترل سیستم کنترل
گااری تأثیر)ارزیابی امکانات و ارزیابی  های ارزیابی از دانشگاه کارآفرین برنام . 2

 دانشگاه(

مدیریت منابع 
 انسانی

 کارگیری نیروی انسانی کارآفرین  ب. 2 جا  نیروی انسانی

 آموزش نیروی انسانی
 آموزشی کارآفرینی با محتوای کاربردی های برنام . 2

 روش تدریا و آموزش متمرکز بر کارآفرینی. 1

 پرورش نیروی انسانی

 نقش و سیستم پاداش های مدل. 11

 مدیریتی و کارآفرینیو  شغلی های مهارتتوسعة . 11

 دانشجویان و کارکنان(و  علمی هیئتاعضای ) نیکارآفرتویید نیروی . 12

 فرهن 

 فرهن  کارآفرینان 

 کسارچ یک فرهن  کارآفرینی ی. 13

 و مدیران و استادان کارآفرینی و نگرش کارآفرینان  بین دانشجویان. توسعة روحیة 14

 کارآفرینانه سازمانی فرهنگ. 51

 فرهن  نوآوران 

 تیمی و کار پایری مخاطرهو  ها فرصتتوانایی نوآوری و شناخت و ایجاد . 12

 رفتارهای کارآفرینان  ةدهند پایر و پرورش مخاطرهو  دانشگاه نوآور. 12

 دیدگاه مشترک در خصو  نوآوری در دانشگاه. 12

 رهبری

و  جانب  هم و  رهبری قوی
 پشتیبان

 شده فرمان قوی تقویت. هستة 11

 حاکمیت دانشگاه و رهبری کارآفرینان  و متعهدان . 21

 و جل  مشارکت کارکناناجرایی درک و فهم پشتیبانی از سوی مدیر یا تیم . 21 تمایز مدیریتی و حکمرانی
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ای باود و بارای    مبنای روایای ایان پاژوهش روایای نظریا      . کنترل کیفیت، گام ششم

و کااربرد نظار    ،کارهای مطایعاة میادانی گساترده، تکثرگرایای نظاری      دستیابی ب  آن از راه

برای کنترل مفاهیم استخراجی، از مقایسة نظار پژوهشاگر باا یاک     متخصصان استفاده شد. 

 دهناده از  ره استفاده شد. در این قسمت، برای ارزیابی میازان توافاق باین ایان دو رتبا      خب

افازار   مقادار شااخ  باا اساتفاده از نارم      ةمحاسب ةنتیجشاخ  کاپای کوهن استفاده شد. 

SPSS اساتخراج   12/1بودن عدد معناداری از  تر کاست. با توج  ب  کوچ آمده 4جدول  در

 کدها پایایی مناسبی داشت.

 مقادیر اندازة توافق. 4جدول 

 عدد معناداری انحراف استاندارد مقدار 

 111/1 122/1 222/1 کاپای مورد توافق

   21 تعداد موارد متغیر

 

ای از فرایند اطشعاتی است ک  از طریق آن محتاوای ارتباطاات باا     تحلیل محتوا مرحل 

یاباد و با     دار تغییار و تبادیل مای    شاده و نظاام   بندی ای از قوانین طبق  کارگیری مجموع  ب 

ها  . روش آنتروپی شانون پردازش دادهدیآ یمشده و قابل مقایس  در های خشص  صورت داده

دهد. آنتروپی در تئوری اطشعات شاخصای   را در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام می

و  آذرشاود )  مای گیری عدم اطمینان ک  از طریق یک توزیع احتماال بیاان    است برای اندازه

هاا با  تناسا  هار      حسا  مقویا    ابتدا پیام بار در روش آنتروپی شانون (. 1322 همکاران

با استفاده از باار اطشعااتی هار مقویا ،      ،سسا .شود پاسخگو در قای  فراوانی شمارش می

های گاشت  از  این اساس، میزان پشتیبانی پژوهش شود. بر یک محاسب  می درجة اهمیت هر

شود. برای این منظاور، باار اطشعااتی     می مشخ این پژوهش ب  صورت آماری  های یافت 

ب  نقل از  1314مانیان و رونقی ) شود ( محاسب  میWj) تیاهم( و وری  Ej) نانیاطمعدم 

یاک از مفااهیم نیاز مجماو  وزن کادهای آن مفهاوم        برای محاسبة وزن هار  (.1321آذر 

 .بندی صورت گرفت ده در جدول رتب آم دست های ب  محاسب  شد و بر اساس وزن
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 ها بندی یافته مقوله .5جدول 

ها  مؤلفه
 )عوامل(

دها مفاهیم
ک

نی 
اوا
فر

 

 

ان
مین
 اط
دم
ع

 
E

j
 

ت
می
 اه
 
ضری

 
W

j
 

یم
فاه
ر م
ه د
رتب

 

کل
ر 
ه د
رتب

 

 ساختار

 ساختار حمایتی
X1 12 121/1- 112/1 122/1 1 2 

X2 2 111/1- 112/1 134/1 2 12 

ساختار منعطف و 
 ارآفرینان ک

X3 2 121/1- 113/1 121/1 3 21 

X4 24 212/1- 111/1 121/1 1 2 

X5 14 142/1- 112/1 121/1 2 11 

 X6 2 121/1- 114/1 122/1 1 12 سیستم ارزیابی کنترل

منابع 
 انسانی

 X7 12 131/1- 112/1 142/1 1 11 جا  نیروی انسانی
آموزش نیروی 

 انسانی

X8 21 124/1- 111/1 124/1 1 2 

X9 12 131/1- 112/1 142/1 2 11 

پرورش نیروی 
 انسانی

X10 12 121/1- 114/1 122/1 1 2 

X11 12 131/1- 112/1 142/1 2 11 

X12 2 121/1- 113/1 124/1 3 12 

 فرهن 

 فرهن  کارآفرینان 

X13 11 122/1- 114/1 122/1 3 2 

X14 23 211/1- 111/1 121/1 1 3 

X15 21 121/1- 111/1 122/1 2 4 

 فرهن  نوآوران 

X16 11 124/1- 112/1 143/1 1 14 

X17 2 121/1- 114/1 122/1 2 12 

X18 2 121/1- 113/1 124/1 3 12 

مدیریت و 
 رهبری

 و رهبری قوی
 و پشتیبانجانب   هم 

X19 12 123/1- 114/1 123/1 2 1 

X20 32 222/1- 112/1 112/1 1 1 

یز مدیریتی و تما
 حکمران

X21 2 121/1- 113/1 124/1 1 12 

 

در پاژوهش   .شاود  مای  ارائا  ی تحقیاق  هاا  افت در این مرحل  ی. ها ارائة یافته ،گام هفتم

جانبا  و   هما   و ، کدهای رهباری قاوی  2آمده در جدول  دست بر اساس ورای  ب  حاور،

اعضاا، فرهنا  ساازمانی     ةانا کارآفرینپشتیبان، ساختار منعطف و متمایز، روحی  و نگارش  

های آموزشای کاارآفرینی باا محتاوای کااربردی بیشاترین        و برنام  ،یکسارچ  کارآفرینان  و

هاا را کسا     و در کل باالترین رتبا   شتنددادانشگاه کارآفرین  ةتوسعوری  اهمیت را در 
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توان  و، میر این موارد و تکرارپایری آن نسبت ب  سایر کدها بیشتر بود. ازین تیاهم کردند.

پژوهشاگران بیشاتر ماورد توجا  باوده و اهمیات        ةمطایعگفت توج  ب  موارد ذکرشده در 

 .داشت  است دانشگاه کارآفرینپیشین  تحقیقات  بیشتری در

ست ک  ا بر اساس روش آنتروپی شانون بیانگر آن ها یف ؤمنتایج حاصل  و تعیین اهمیت 

دانشاگاه   ةتوساع هاا در   ین بر اساس اهمیات آن بر دانشگاه کارآفر مؤثرهای سازمانی  یف ؤم

نقاش   موواو  ایان   اسات.  و کنترل ،شامل رهبری، فرهن ، ساختار، مدیریت منابع انسانی

 .کند تأیید میدر جهت کارآفرینی را ها  دانشگاه ةتوسعپراهمیت رهبری و فرهن  در 

کاارآفرین   بار دانشاگاه   ماؤثر  عوامل سازمانی های پژوهش ایگوی نهایی بر اساس یافت 

 تدوین شد. 1مطابق شکل 

 

 
 

 کارآفرینبر دانشگاه  مؤثرعوامل سازمانی  یالگو .1شکل 

 رهبری

 ساختار فرهنگ

 کنترل مديريت منابع انساني

 
دانشگاه 
 کارآفرین

 ساختار حمایتی -

ساختار منعطف  -

 و کارآفرینانه

 

جانبه و  رهبری قوی و همه -

 پشتیبان

 تمایز مدیریتی و حکمرانی -

 فرهنگ نوآورانه -

فرهنگ  -

 کارآفرینانه

 سیستم ارزیابی و کنترل

 فرایندها  امکانات و

وپرورش  جذب و آموزش

 نیروی انسانی
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 بحث و نتیجه

های مختلف در خصاو  عوامال    دیدگاهنظری در مورد دانشگاه کارآفرین بیانگر پیشینة بررسی 

تواناد در تنظایم رواباط     مای   توج  با  آن  عواملی ک؛ این دانشگاه استتوسعة بر  مؤثرسازمانی 

با وجود انباشات مطایعاات    ،باشد. یکن ثرمؤها از نقش سنتی ب  کارآفرین  دانشگاهکاری و تحول 

پاژوهش در  خا   و نادارد  در ایان حاوزه   نگر  جامعشده رویکردی  ارائ در این خصو ، نتایج 

با رویکرد فراترکیا  یاک   این پژوهش در . شود میشده احساس  ابعاد معرفیاحصای خصو  

پیشاینة تحقیقاات   بار دانشاگاه کاارآفرین بار اسااس       مؤثربندی عمومی از عوامل سازمانی  طبق 

بار   ماؤثر در خصاو  عوامال ساازمانی    پاژوهش   پیشینةبدین منظور ابتدا . شدارای  شده  انجام

باا تحلیال و   شد. ساسا،  شناسایی زمین  در این  مؤثر های یف ؤمو  بررسیکارآفرین  های سازمان

توج  با   ( و 2112) شهمکارانشده و با استناد ب  مدل کارآفرینی ایریند و  بررسی مطایعات انجام

پایا  و اسااس مطایعا  در ایان     منزیاة  با    ،پنج عاملها،  نقش رهبری در کارآفرین شدن دانشگاه

دانشاگاه  حاوزة  پژوهش معتبار در   22مطایعة معرفی شد و بر اساس رویکرد فراترکی  و  ،زمین 

کاد(  پاارامتر )  21 و بار دانشاگاه اقادام شاد     ماؤثر  سازمانی یپارامترهاشناسایی  برایکارآفرین 

بار دانشاگاه کاارآفرین     ماؤثر ک  بیانگر عوامال ساازمانی    ،مقوی  11در  پارامترهاشناسایی و این 

 ا مانییاا عامال سااز    مؤیفا  شده تحت پانج   شناسایی های مقوی  ،در نهایت .شدبندی  طبق بودند، 

معرفی و با کماک روش آنتروپای    ا کنترل ،، فرهن ، مدیریت منابع انسانیساختار شامل رهبری،

 ،رهبری، فرهنا  مؤثر نقش مؤید ک  ب  ترتی  ؛ بندی شدند رتب  ی( مربوط )کدها میمفاهشانون 

 .کارآفرینی استسوی   بها  و مدیریت منابع انسانی در تحول دانشگاه ،ساختار

 ،شده در این تحقیق ارائ مدل  .است آمده 1ها در شکل  شده و روابط آن ییعوامل شناسا

گرایانا  با     این نظر ک  با نگاه کل از ،های دیگر تشاب  دارد ها با مدل اگرچ  در بعضی زمین 

شده  های انجام سایر پژوهش با ،آن پرداخت  استهای  یف ؤمین یمند مووو  و تب بررسی نظام

 آید. می در ادام  ها مؤیف از یک  هر جایگاهمتفاوت است. نقش و 

 یرفتارهااا یبارا  ییایگاو و  جاوگر فرصات  و جسات  کیا  رهباری کارآفرینانا    رهبدری: 

 هاا  دانشاگاه  .کناد  تأکید مای ها  برداری از فرصت بر رفتارهای شناسایی و بهره و است نان یکارآفر
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وقات   ی تمامها پست ی شخصیتی رهبری وها یژگیوب  مدیرانی با  خود تیمأموربرای تحقق 

یکای  داد نشاان   2جدول های پژوهش مطابق  یافت . (Guerrero et al 2012) نیاز دارندی ا حرف 

با    ک  ؛رهبری است شدن دانشگاه  کارآفریندر عنصر سازمانی و پراهمیت  های قوی از زمین 

 تحقیاق پیشاینة  بررسای   .اصلی دانشگاه کارآفرین مورد توج  پژوهشاگران اسات  ة یفؤممنزیة 

جانب  و پشتیبان و همچنین تماایز مادیریتی و    هم و  رهبری قویة مؤیفنقش رهبری را در دو 

، درک و فهام  شاده  تقویات فرمان قاوی و  هستة چون هایی  در مقوی  ک  کند میحکمرانی بیان 

و رهباری کارآفرینانا  و متعهدانا      ،پشتیبانی از سوی مدیر یا تیم اجرایی، حاکمیات دانشاگاه  

 در تحول دانشاگاه مؤثر  یجانب  و مستقیم بر کل سیستم نقش هم  ریتأثک  با  شده استمعرفی 

بر دانشگاه کاارآفرین  مؤثر های سازمانی  بندی مؤیف  بررسی نتایج تحقیق و رتب  .بر عهده دارند

 .است ها جهت کارآفرین شدن ی در تحول دانشگاهرهبر یتنقش پراهم مؤید

موفقیات   دانشگاه کارآفرین فرهن  است ک پیشینة سی دیگر در برر عامل مهم فرهنگ:

 .(1312 مدرسای و  شود )مدرسای  میب  آن نسبت داده  ،غایبا توسع ،  های برنام و شکست 

عامال مهام در    ونیااز کاارآفرینی ساازمانی     پایش کننده را  محققان فرهن  سازمانی حمایت

 نقاش  بار و  (& Beldekos 2009 Zampetakis) دانند سازمان میکارآفرینانة پرورش فعاییت 

 ساوی   با   گااار  و دانشاگاهی  کاارآفرینی  بروز در دانشگاه و جامع  بر حاکم فرهن  مثبت

ها  دانشگاه در کارآفرینی ةتوسع عوامل از عنوان یکی  تأکید و از فرهن  ب  کارآفرین دانشگاه

هاا   دانشاگاه  ةتوساع در  کارآفرینان  را های ارزش بر مبتنی جدید فرهن  ظهور و اند دهکریاد 

 (.2112 و همکاران اند )رابینز توج  قرار داده مورد

کارآفرینانا  و فرهنا     فرهن  در این پژوهش در چارچو  مفااهیمی چاون فرهنا    

 اشاتغال و  ةحاوز  در کااربردی  داناش  طریاق انتقاال   از ،هاا  دانشاگاه  .شاد نوآوران  بررسی 

 را مفاهیم کارآفرینی کارآفرینان، از حمایت پژوهشی و فرهنگی بسترسازی و آموزی مهارت

 و کاارآفرینی  ساوی  با   را و مهاارت دانشاجویان   نگارش  و دانش کنند و می دانشگاه وارد

شاده در   انجاام  هاای  بررسای . (Brantianu & Stanciu 2010دهند ) یم سوق کارآفرین شدن

ن امحققا ید توج  ؤاساس روش آنتروپی نیز م تحلیل آن بر نتایج وترکی  و  تحقیق پیشینة
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و جایگاه بااالی آن در   دانشگاهشدن  کارآفریننگرش و روحی  در  و فرهن  مؤثرب  نقش 

 فرهنا   و روحیا   تارویج  باا  ،بناابراین اسات.   بر دانشاگاه مؤثر بندی عوامل سازمانی  رتب 

 جدیاد  رساایت  و با  نقاش   را کارکناان  و استادان و دانشجویان نگرش توان یمکارآفرینی 

 .کردها را فراهم  کارآفرینی در دانشگاه ةتوسع ةزمینو  داد دانشگاه تغییر

مفهوم سااختار ساازمانی یاک حقیقات اسات و بار افاراد ساازمان اثار           اینک با  ساختار:

مفهومی انتزاعی است ک  نقش افاراد   ،وبیش کم ،و هم  ب  نوعی با آن سروکار دارندگاارد  می

هاای پاژوهش بیاانگر نقاش      (. یافت 1322دهد )خنیفر و وکیلی  سن  زیرین آن را تشکیل می

از حایات سانتی با     هاا   دانشاگاه اساس و زیرسااخت تبادیل   و  پای مثابة ساختار سازمانی ب  

( 1113) تریشاومس کاارآفرینی خشقیات اسات و با  اساتناد نظار       الزماة   زیراکارآفرینی است. 

متمایز بودن و غیار  و  پایری انعطافآن الزمة ک  رود  میب  شمار ی از کارآفرینی ئخشقیت جز

تواناد   مای دانشگاه زماانی   (.1312مدرسی و  متمرکز بودن ساختارهای سازمان است )مدرسی

 گیاری  تصامیم و امکان باشد داشت  الزم را پایری  انعطافک  در اجرای قوانین  باشدکارآفرین 

ساختاری موج  تساهیل جریاان پارورش     های ویژگیاین  .آوردفراهم را در سطو  مختلف 

ماادیریتی خااشق و  هااای ساابک شااود و مااینوآوراناا  در سااطو  پااایین سااازمان هااای  دهایاا

آن بار ساایر    تاأثیر متقابال  نقش پراهمیت ساختار و ید مؤدهد ک   میفرد را پرورش  منحصرب 

 ریتاأث با   محققاان  مفاهیم مربوط  بر اساس آنتروپی شانون نیز توجا   بندی  رتب . ستپارامترها

 .دهد را نشان می دانشگاه شدن کارآفرین وها  مؤیف روابط بین  درساختار منعطف و متمایز 

مادیریت و  نحاوة  ای با    سازمان تا حد قابل مشحظ  وری هر بهره مدیریت منابع انسانی:

مناابع   ها ترین منبع قدرت سازمان مهمزیرا . بستگی داردآن مؤثر منابع انسانی  و کاربرد صحیح

پاور   )عباسهااى تخصصى گوناگون در اختیار دارند  اوزهفردى اسات کا  ح انسانى منحصرب 

توج  با    دانشگاه کارآفرین توسعةآن در  مؤثرو نقش  مدیریت منابع انسانیزمینة در (. 1312

محصاوالت و  و  با  معنای ایجااد خادمات     ،کاارآفرینی  این نکت  وروری است کا  اگرچا   

را رفتاار کارآفرینانا     ،شود یمهای کارآفرین محسو   کارهای جدید، خروجی سازمانو کس 

کا  ظرفیات    ،انسانی باکیفیات سرمایة  (.1312راد و همکاران  عزتی) دهند بروز میافراد  اساسا 
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مهام  هاای   یفا  مؤاز را دارد، جا  الزم جهت تغییر ماهیات دانشاگاه با  سامت کاارآفرینی      

 کاا  نقااش اساساای در ایجاااد تعااامشت گسااترده بااا صاانعت و   اسااتدانشااگاه کااارآفرین 

توجا  با  جاا      دارد.شادن   کاارآفرین دانشگاه جهت حرکت ب  سمت های  گااری سیاست

محتاوای کارآفرینانا ،   ة ارائا آموزش کاارآفرینی و  های  برنام نیروی انسانی کارآفرین، اجرای 

ی نقش ایگوها ةارائ و ،افراد، تشش برای تویید نیروی کارآفرینکارآفرینانة های  مهارتتوسعة 

و  شاده توجا   بادان  دانشاگاه کاارآفرین   پیشاینة  است ک  در  موووعاتیاز  پاداشسیستم و 

از افرادی ک  جاا   وری  بهرهبر این اساس، برای بیشترین . اند پرداخت  ها ب  آننظران  صاح 

ة ارائا توجا  با    بناابراین،   فاراهم شاود.  هاا   آنالزم بارای  های  آموزشباید فرصت شوند  می

 دبایا های درسی دانشاگاه   تدوین محتوای کارآفرینان  در برنام و  آموزش کارآفرینیهای  برنام 

قارار گیارد. ایان    هاا   دانشاگاه  شادن  کارآفرینمدیریت منابع انسانی جهت برنامة در اویویت 

 ماؤثر فعاییت کارآفرینانا  در دانشاگاه   پرداختن ب  الزم برای انگیزة در ایجاد تواند  میمووو  

کاارآفرین یاا کاارآفرینی را در    واژة بسیاری از راهبردهای منتشرشده در سراسر جهاان  باشد. 

 Peterka؛ Guerrero & Urbano 2012اناد )  ب  کار بارده پایری  انعطافنظام پاداش و تشویق و 

پاور   تقای ؛ 1312راد  و فااتح  منصوریان ؛Mazdeh et al 2013؛ Aranha & Garcia 2014؛ 2008

 دمدیریت منابع انساانی بایا   بنابراین، (.1312همکاران موسوی و ؛ 1322 مرادی ظهیر و حسن

وپارورش نیاروی انساانی باکیفیات با        آموزشو  نیتأمو  جا های  مکانیسمومن توج  ب  

تشاویقی و ایگاوی نقاش در موفقیات     هاای   سیساتم انگیزش در کارکناان از طریاق   مووو  

 .کندتوج  خا   ب  طور نابع انسانیمدیریت محوزة کارآفرینی دانشگاه در های  برنام 

شده با عملیاتی ک  باید انجام شود و تشش بارای   لیات انجاممتطابق عدرجة : کنترل را کنترل

نشاان   هاا  بررسای (. 1312)مدرسی اند  تعریف کردهی احتمایی تضادهاها و  جلوگیری از تفاوت

ماورد توجا     کمتار  ،انشگاه کارآفریندپیشینة در  های مهم یکی از زمین منزیة ب   ،عامل کنترلداد 

ب  نحاوی کا  ایان مفهاوم باین       ؛و اجما  زیادی در این خصو  وجود ندارد قرار گرفت  است

نتاایج   بندی از نظر اهمیت قارار دارد.  سطح رتب  نیتر نییپامفاهیم سازمانی دانشگاه کارآفرین در 

وپااگیر و مقاررات    سات ست ک  کنتارل مساتقیم و وجاود قواعاد د    ا آنمؤید ها  برخی پژوهش
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سازگار نیسات   ،آموزش عاییمؤسسات ها و  دانشگاهدر مورد ویژه  ب  ،علمیروحیة سختگیران  با 

امکانات دانشاگاه و ارزیاابی    یف  از بعد ارزیابیؤتوج  ب  این م . اما،(1321)قهرمانی و همکاران 

 .ستاارزشمند شدن دانشگاه  کارآفریندر  شده گااری اقدامات انجامتأثیر

اگار با    داد نشاان  پیشاینة تحقیقاات   نظاران در   نظر صاح  و اتفاقفراترکی  های این  یافت 

شده ایجااد شاود،    الزم بین عوامل معرفیافزایی  همو شود بر دانشگاه توج   مؤثرعوامل سازمانی 

نا  در  گرایا بررسی کال  جینتا .آید میها فراهم  ها و شرایط الزم برای کارآفرین شدن دانشگاه زمین 

کارده  بیاان  ماؤثرتر  دانشاگاه کاارآفرین   توسعة نقش رهبری و فرهن  را در  ک ، پژوهش حاور

(، 1312) ش، ایاوانی و همکااران  (1321) یموغلروا  علیشده توسط  های انجام با پژوهش ،است

جوهاانا  و (، 2112) ساز ییویکاات و  (، 2112) لیوساب جای   ،(1322) شهمکااران صفرزاده و 

هاای   ترین ویژگای  مهم (1312) شو همکاران زیویار وهشژک  در پ حاییدر ؛سوست هم( 2112)

و در پاژوهش  اسات  مادار و مادون    مشتری و منعطف و راهبرد روشن شتنسازمان کارآفرین دا

ماورد  و رسایت سازمان ب  عناوان ویژگای مهام    بیانیة مأموریت  (1313)ش فرامرزنیا و همکاران

تحقیاق  و  ( س  عامل آموزش2113) 2آوتنیا و 1نویجدر پژوهش جارو .قرار گرفت  استتوج  

 در مطایعاات و  ،مدیریت منابع انساانی ة برنام( 2112) شهمکارانو  3دابیکتحقیق و صنعت، در 

همچاون طراحای و چیادمان    هاایی   مقویا  ( 2113اتزکاویتز )  و( 2112) و کلوفساتن  4اتزکویتز

اعاشم   کلیادی  ةسااز ، ر دانشاگاه کاارآفرین  در رابط  با کارآفرینی سازمانی د ،ها دانشگاهسازمانی 

 در پیشاین  مطایعاات  از یاک  هایچ ، ها سو بودن یافت  سو بودن یا غیرهم رغم هم ب اما، . شده است

 ةکا  دربرگیرناد   بار دانشاگاه کاارآفرین چاارچو  جاامعی      ماؤثر خصو  عوامال ساازمانی   

 نخساتین  کای از پاژوهش ی  نیا ا اناد.  هکارد   نئا ارا این خصاو  باشاد   های مختلف در دیدگاه

پیشاینة  در را ب  صورت جامع نقش عوامال ساازمانی    در آن پژوهشگران است ک  یهای شپژوه

جدیاد و   یبینشا و  اناد   ، بررسای کارده  شاده  مطایعات انجاام  ترکی  از طریق ،دانشگاه کارآفرین

                                                                                                                   
1. Jarohnovich.  

2. Avotins 

3. Dabic 

4. Etzkowitz 
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شادن   دیلتبا در  ها دانشگاه های در تغییر سیاستتواند  میک   اند ارائ  داده ارزشمند در این زمین 

 ،های کاارآفرینی را  موجود در دانشگاهپیشینة از  تر قیعم یدرکو  باشد مؤثرب  دانشگاه کارآفرین 

شرو  مهمی بارای مطایعاات علمای     ةنقط ک  دهدارائ  مؤثر بر آن با سازماندهی عوامل سازمانی 

 دانشگاه کارآفرین باشد. دربارةبیشتر 

 ةمقایا  22اساتناد با     باا تایج این تحقیق ک  ن بودهای پژوهش حاور این  از محدودیت

  وجاود داشات  ی دیگاری نیاز   ها پژوهشها و  ک  کتا  درحایی ؛صورت گرفتشده  انتخا 

گاروه زباان انگلیسای و فارسای و در      ی انتخابی نیز محدود با  دو ها پژوهش ومنا  .است

 زمانی مشخ  بود. ةمحدود

 پیشنهاد

کا    ارائا  دهاد   گااارانی  مادیران و سیاسات  با   مند تواند بینشی ارزش های این پژوهش می یافت 

حااکم  های  پیچیدگیبا توج  ب  شود،  می. پیشنهاد اند دانشگاهیکارآفرینانة درصدد افزایش رفتار 

گیاری   تصمیمهستة عمدة عنصر کلیدی و منزیة ، نقش مدیریت و رهبری ب  ها دانشگاهبر سیستم 

هاای   ویژگای  با   انتصا  مادیران برنامة در  و گیردتوج  خا  قرار مورد  ها گااری در سیاست

توساعة  آماوزش عاایی با  منظاور تحقاق و       مؤسساات  ،همچنین .توج  شودکارآفرین رهبران 

جهت ایجاد فرهن  کارآفرینانا    کنند وها ب  نقش فرهن  و نگرش توج   دانشگاه کارآفرینی در

و کارکناان بتوانناد هویات     تادانو اسا  دانشاجویان آورند کا   ی فراهم ا گون ب  را های الزم  زمین 

تغییر سااختار ساازمانی    در زمینةها  دانشگاهشود  پیشنهاد مینیز، . کنند ایجاد درخود کارآفرینی را

  توجا  آموزش عاایی بایاد    مؤسسات. کنندغیرمتمرکز و کارآفرینان  اقدام و  ب  ساختاری منعطف

تا آنان را بارای ورود  کنند ان معطوف کارآفرینی دانشجویهای  مهارتآموزش و بهبود ب  خود را 

 .سازندکارآفرینان  آماده های  فعاییتب  عهده گرفتن ب  بازار کار و 

کارده  آتی در این زمینا  ارائا     های های ارزشمندی جهت پژوهش این تحقیق همچنین بینش

بار کاارآفرینی دانشاگاهی در ساطو       ماؤثر . مطایعات چندسطحی جهت شناسایی عوامل است

ی در شادت  ا نا  یزمساازی عوامال نهاادی و     مطایعات تطبیقای و برجسات   متفاوت و نیز  تحلیل

 .های آتی باشد تواند مسیری جاا  برای پژوهش های کارآفرینی دانشگاهی می اهمیت پیشران
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 منابع

 یا سا  یبررسای مقا » .(1322) یاصغر اناواری رساتم   علی ایدینی؛میرفخر حیدر سید ؛آذر، عادل

 ،«گیری چند شاخص  در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیمها  تحلیل داده

 .32ا 1 : ص (4)12 ،مدرس علوم انسانی

 و ناساایی ش(. »1312) خادامرادی  سعید؛ صفری سعید ؛نژاد هوش کهن روا ؛ایوانی، سید مهدی

 نقاش  ینتبیا  باا  سازمانی کارآفرینی کردن ابعاد اجرایی بر ثرؤم سازمانی عوامل بندی اویویت

 .24 ا1: ص  21، ش 22، د تحول مطایعات مدیریت بهبود و، «کارآفرینی سازی نهادین 

دانشگاه  طراحی ایگوی مفهومی» .(1313رسول حسینی ) ؛رووی بهزادی، نازنین؛ سید مصطفی

 .213ا 212 : ص (4)2، کارآفرینی ةتوسع، «کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

طراحی ایگوی تضمین کیفیت دانشاگاه  » .(1312) رحیمی محسن ؛حمدیم روا ؛بیدختی، امین

: (22)2، گیاری و ارزشایابی آموزشای    مطایعات انادازه ، «کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران

 .223ا 222 ص 

اقتصااد و   ،«ایگوی مناس  دانشگاه کارآفرین» .(1322) مرادی حسن نرگا ؛، علیظهیر پور تقی
 .21ش  ،مدیریت

باین سااختار ساازمانی و کاارآفرینی ساازمانی و       ةرابط(. »1322)وکیلی  فردین؛ سینخنیفر، ح

، 1 س ،2ش  ،کاارآفرینی  ةتوساع  ،«های اقتصاادی کوچاک و متوساط    اقتصادی در شرکت

 .22ا 32 ص 

طراحای و تادوین مادل    » .(1312دالور ) رحیمیان؛ علی پور؛ حمید عباس روایی، بیژن؛ عباس

 .212 ا121ص   ،3ش  ،علوم اجتماعی، «ی دانشگاهیعوامل مرتبط با کارآفرین

شناسایی موانع ساختاری کاارآفرینی  (. »1312) کشاورز یقمان ؛ابوایفضل فراهانی؛ زیویار، فرزاد

، صا   1ش  ،12د ، مادیریت فرهنا  ساازمانی    ،«سازمانی در وزارت ورزش و جواناان 

 .212ا 122

مادل عوامال ماؤثر بار      ةارائا » .(1312) زاده بابک حسین ،اسماعیلی عبداهلل علی ؛ساغری، فاطم 

 (،2)12، رهباری و مادیریت آموزشای   ، «های آزاد اسشمی کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه

 .112 ا11ص  
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بررسی عوامل »(. 1322) کارگریان مروستیروا  غشم ؛شریف  احمدی محمود ؛صفرزاده، حسین

 .121ا 132: ص  (2، )موزشفناوری آ ،«های کارآفرین استقرار دانشگاه مؤثر بر

 (،رویکردهاا، فراینادها، و کارکردهاا   ). مدیریت منابع انسانی پیشرفت  (1312) پور، عباس عباس

 .11سمت، چ 

سازی داناش باا    مطایعات تجاری» .(1312خانی ) موسی یمرتض ؛سخدری راد، جم؛ کمال عزتی

 .122ا 133 :(2)1، آموزش عایی ایران، «رویکرد اکوسیستم کارآفرینی

بررسی عوامل ساازمانی ماؤثر   » .(1322مقیمی ) سید محمد ؛محمدی ملک ایرج ؛بیکی، امیر علم

، کشااورزی  ةتحقیقات اقتصاد و توساع ، «کارآفرینی سازمانی در ترویج کشاورزی ةبر توسع

 .21ا 21ص   :(1)41

ارآفرین و مفاهیم و ورورت دانشگاه ک» (.1313 ) راد فرهادی  حمی حمید ؛ورغام ،نیا فرامرزی

هماایش   ،«مدل نظری سنجش دانشاگاه کاارآفرین در دانشاگاه شاهید چماران اهاواز       ةارائ
 .سفیران فرهنگی مبین ةسسؤ، تهران، مایمللی مدیریت بین

 ةفرهن  ساازمانی و رابطا  » .(1322)زاده  حسین طاهر ؛پرداختچی محمدحسن قهرمانی، محمد؛

 .31ا 22ص   ،1ش  ،دویتی انداز مدیریت چشم«. آن با کارآفرینی سازمانی

بررسای  »(. 1311نیاکاان الهیجای )   قرباانی؛ ناازیش   احمادی؛ زهارا   ؛ پرویاز هللکردنائیج، اسادا 

: صا   (12)2، کارفرینی ةتوسع، «های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس ویژگی

 .24 ا42

طراحای سااختار   » (.1324)شاما   ایادین  شاها   ؛احمدپور داریانی محمود ؛اسداهلل ،کردنائیج

 ،هاای مادیریت در ایاران    پاژوهش  ،«کشاور های کاارآفرینی در   سازمانی مراکز و آموزشگاه

 .122ا 111ص   :(2)1
سازی بازاریابی اینترنتی باا   چارچو  جامع پیاده ةارائ» .(1314رونقی ) مانیان، امیر؛ محمدحسن

 .121 ا111: ص  (4)2، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، «ز روش فراترکی ااستفاده 

 .22چ ، ترم  ،اصول سرپرستی .(1312مدرسی سریزدی، سیده جمیل  )

 .11 چ ،، ترم ینیکارآفر .(1312)مدرسی  محمدمهدی سید؛ مدرسی سریزدی، سیده جمیل 

عوامال ماؤثر بار    (. »1314)کیکاوسای آرانای    کیکاوسای آرانای؛ یایش    مقدسی، جواد؛ معصوم 
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مادیریت بهداشات   ، «پزشکی در نظام آموزش عایی ایران های علوم کارآفرین شدن دانشگاه
 .21 ا41: (4)2، (نظام سشمت)و درمان 

 ایگاوی  چهارچو  در کارآفرین دانشگاه کشن تحلیل» .(1312) راد فاتحی مهدی ومنصوریان، فاطم  

 .44ا  32 ص  ،24ش  ،رهیافت نو ،«دانشگاه این موفقیت عوامل وبررسی شاخگی س 

 ةارائ» .(1312توفیقی ) جعفر ؛خواه فراست مقصود ؛عمران صایحی ابراهیم ؛ینحس موسوی، سید

 .22 ا1: ص  (22)11، آموزش مهندسی ایران ،«دانشگاه کارآفرین در ایران ةمدل توسع

، علوم مدیریت ایران ،«تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی» .(1321) روا یموغلی، عل

 .112ا 113 : ص (11)2
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