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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: University of Entrepreneurship has an approach based 
on the relationship between industry and academia and is of great importance 
in Iran, which has a high number of educated and unemployed people. The 
growing population of the country, the demographic composition of the youth, 
the inability of the productive sectors to attract labor, the need to create job 
opportunities and factors such as these are the reasons why major policymakers 
are looking for solutions to solve this problem. Entrepreneurship is not an 
issue, because it plays an important role in the economic development of 
countries. The University of Entrepreneurship is a university where scientific 
entrepreneurship can create a force for economic growth and compete in 
global markets. The importance of moving towards the universities of the third 
millennium, according to the Ministry of Health, is considered as a contextual 
package for the development and innovation in medical sciences education 
based on the country's higher education program. A variety of disciplines 
such as counseling, education, research and development, technology transfer, 
ownership or participation in growth centers and scientific parks are trained, 
which means that it is an accepted responsibility for development. There 
are districts in these universities. In fact, entrepreneurial universities are 
organizationally managed in a way that they have the flexibility to meet socio-
economic needs and strategies to pay attention to environmental opportunities. 
In these universities, entrepreneurship has become part of the university's main 
strategy and the result is the development of entrepreneurial culture in the 
university. The aim of this study is to express the importance of the University 
of Entrepreneurship and to design the model of the third generation university 
in the Islamic Azad University of Medical Sciences in Iran.
Methods: The present research is a fundamental research performed by mixed 
(qualitative-quantitative) research method. From a chronological point of 
view, this research is in the category of cross-sectional research. The study 
area is the Islamic Azad University of Iran. The statistical population of this 
study includes university experts in the field of entrepreneurship. Experts were 
selected based on in two characteristics of education and work experience. In 
this study, experts must have a PhD in Entrepreneurship with at least ten years 
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of experience in education, counseling, and policy-making entrepreneurship-
related fields, as well as scientific published papers. On this basis, 10 qualified 
people have participated in this study. First, thematic analysis was used to 
analyze specialized interviews. Then, using the fuzzy Delphi method, the 
identified factors are validated. MaxQDA software has been used to perform 
the content analysis. Fuzzy Delphi method calculations have been performed 
in Matlab software and structural-interpretive modeling has been performed in 
MicMac software. Data collection tools are interviews related to the qualitative 
part of research and standard Delphi questionnaire and structural-interpretive 
modeling. In the qualitative section, after conducting interviews with experts, 
the interview texts were coded in maxqda software and a number of indicators 
were extracted. Then, by compiling a fuzzy Delphi questionnaire and providing 
it to experts, the obtained indicators were validated and screened. In the 
prohibitions, using the ISM questionnaire, the main categories of research were 
leveled and effective and influential indicators were identified and the final 
research model was presented. 
Results: Based on the analysis of the interviews, the attraction of financial 
resources, innovation, technological entrepreneurship management and the 
entrepreneurial approach of professors were identified as the main categories 
of the third generation university. Based on the results of fuzzy Delphi method, 
33 indicators were selected to measure the categories and these factors were 
obtained using interpretive-structural modeling technique, analysis and finally 
communication and sequence of indicators.  According to the ranking done, 
the final model of the university of The third generation was designed at Islamic 
Azad University of Medical Sciences. Based on this model, entrepreneurial 
organizational culture is at the center of the model. This element is in dynamic 
interaction with attracting financial resources, innovation, technological 
entrepreneurship management and entrepreneurial approach of university 
professors. It should be noted that the quality of knowledge and the texture and 
content of the courses have a direct impact on the entrepreneurial approach 
of university professors. On the other hand, policies are effective in attracting 
university funding. Creating a science and technology park is an effective 
step in the development and enhancement of innovation, and ultimately 
a flexible organizational structure is essential for managing technological 
entrepreneurship. To achieve these ultimate goals, this model should 
emphasize on the general level of students' entrepreneurial skills and activities, 
students' theoretical skills, professors' entrepreneurial knowledge, culture of 
accepting new ideas and plans, realization of knowledge-based development 
and commercialization of science, and establishment of student companies. 
Indicators of the general level of skills and entrepreneurial activities of students, 
professors' entrepreneurial knowledge, the culture of accepting ideas and 
new plans, and the realization of knowledge-based development have high 
influence and low dependence. These variables are identified as independent 
variables. The two indicators of students' theoretical skills and lack of resistance 
to change and bureaucracy have high penetration power and dependency, 
and are considered to be the linked variables. The characteristics of a flexible 
organizational culture, the re-engineering of structures, the existence of an 
entrepreneurial incentive reward system, and the holding of training courses 
have little influence and dependence. These autonomous variables have little 
effect on the system. Other variables are highly dependent and have little 
penetrating power, so they are dependent variables. Also, the variables of 
structure movement towards science and technology park include satisfaction 
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and growth of businesses, interactions of companies located in science and 
technology park, following new projects and registering them, innovation and 
creativity and culture in providing services and independence. The financial 
nature of the university and its self-government are the first level variables and 
as the most influential research variables. The variables of resistance to change 
and bureaucracy, the entrepreneurial experience of professors, the culture 
of supporting innovation and entrepreneurship, and the entrepreneurial 
approach of university presidents are the second level variables. The variables 
of absorption of the contributions of independent financial institutions, flexible 
organizational culture, reengineering of structures, pragmatic culture, and 
application of theories of the blue ocean are the third level variables. Variables 
for attracting government grants, adapting people's abilities to the assigned 
tasks, facilitating rules and regulations in order to protect entrepreneurship, 
selecting operational managers, creative and innovative, participatory and 
team nature of courses, holding training courses and course topics based on 
current needs and society The title of level four variable has been identified. 
Variables include support for student innovation, adaptation of students' ability 
to community needs, development of entrepreneurship and job creation by 
professors, the existence of an entrepreneurial incentive reward system, and 
entrepreneurial management strategies at the fifth level. Finally, the general 
level variables of students' entrepreneurial skills, students' theoretical skills, 
professors' entrepreneurial knowledge, culture of accepting ideas and new 
plans, realization of knowledge-based development and commercialization of 
science and establishment of knowledge-based companies are the most basic 
elements of model.
Conclusion: Based on the achievements of this research, a flexible organizational 
structure is needed to implement the third generation university model. There 
should also be policy-making and academic policies to attract funding. Finally, 
while planning to improve the quality of people's knowledge, the texture and 
content of the courses, the creation of a science and technology park can be on 
the agenda.
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Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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علی ماهر:  استادیار، گروه سیاست گذاری سالمت دانشکدة مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
سیدمجتبی حسینی: استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

محمد کریم بهادری: استاد، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تهران، ایران.

چکیده
کلیدواژه ها

دانشگاه نسل سوم

کارآفرینی

اشتغال دانشجویان

تاریخ دریافت:    ۱398/08/09   

تاریخ پذیرش:    ۱399/0۱/23

زمینه و هدف: دانشگاه کارآفرین رویکردی مبتنی بر رابطة صنعت و دانشگاه دارد و در کشور ایران که آمار افراد تحصیل کرده 
ناتوانی  افزایش جمعیت کشور، ترکیب جمعیتی جوانان،  از اهمیت بسیاری برخوردار است. روند رو به رشد  و بیکار باالیی دارد، 
بخش های تولیدی در جذب نیروی کار، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی و عواملی نظیر این موجب شده است سیاست گذاران 
کالن کشور جهت رفع این معضل در جست وجوی راه حل  باشند و این راهکار چیزی جز مقولة کارآفرینی نیست؛ زیرا کارآفرینی 
سهم بسزایي در توسعة اقتصادي کشورها دارد. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که کارآفرینی علمی در آن بتواند نیرویی برای 
رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث رقابت در بازارهای جهانی شود. اهمیت حرکت به سمت دانشگاه های هزارة سوم از نظر وزارت 
بهداشت تاحدی است که به عنوان یک بستة زمینه ای در مجموع بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر 
برنامة آموزش عالی حوزة سالمت کشور مدنظر قرار گرفته است. فعالیت های دانشگاه ها در این زمینه انواع مختلفی ازقبیل مشاوره، 
آموزش، پژوهش و توسعه، انتقال فناوری، مالکیت یا شرکت در مراکز رشد و پارک های علمی را دربرمی گیرد و این بدان معناست 
که یک مسئولیت پذیرفته شده ای برای توسعة ناحیه ای در این دانشگاه ها وجود دارد. درواقع دانشگاه های کارآفرین از جنبة سازمانی 
ـ  اقتصادی و راهبرد توجه به  به نحوی مدیریت می شوند که دارای توانمندی انعطاف پذیری در پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی 
فرصت های محیطی باشند. در این دانشگاه ها کارآفرین به بخشی از راهبرد اصلی دانشگاه تبدیل شده و پی آمد آن توسعة فرهنگ 
کارآفرینی در دانشگاه است. هدف این مطالعه بیان اهمیت دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه های 

علوم پزشکی آزاد اسالمی کشور ایران است.

بنیادی است و  از نظر هدف، پژوهش  انجام شده است.  با روش پژوهش آمیخته )کیفی ـ کّمی(  این مطالعه  روش بررسی: 
از منظر زمانی، در دستة پژوهش های پیمایشی ـ مقطعی قرار دارد. قلمروی مکانی این مطالعه دانشگاه های آزاد اسالمی ایران 
است. جامعة آماری هم شامل خبرگان دانشگاهی حوزة کارآفرینی است که در دانشگاه های آزاد ایران فعالیت دارند. مالک انتخاب 
خبرگان در پژوهش حاصل دو ویژگی تحصیالت و سابقة کاری است. خبرگان باید مدرک دکتری تخصصی در حوزة کارآفرینی و 
همچنین حداقل ده سال سابقة کاری در زمینه های مرتبط با کارآفرینی داشته باشند. بر این اساس، ۱0 نفر از افراد واجد شرایط در 
این تحقیق شرکت کرده اند. برای نمونه گیری، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است؛ به این معنا که خبرگان باید حداقل 
ده سال در زمینة آموزش، مشاوره و سیاست گذاری در حوزة کارآفرینی سابقة اجرایی داشته و در این زمینه داراي تألیفات علمی 
در قالب کتاب و مقاله باشند. برای تحلیل مصاحبه های تخصصی، ابتدا از روش تحلیل مضمون استفاده شده و سپس با استفاده از 
روش دلفی فازی عوامل شناسایی شده اعتبارسنجی شده است. برای انجام تحلیل مضمون نرم افزار MaxQDA به کار رفته است. 
محاسبات روش دلفی فازی در نرم افزار Matlab و مدل سازی ساختاری ـ تفسیری در نرم افزار MicMac انجام شده است. ابزار 
گردآوری داده ها مصاحبة مربوط به بخش کیفی پژوهش و پرسش نامة استاندارد دلفی و مدل سازی ساختاری ـ تفسیری است. در 
بخش کیفی پس از مصاحبه با خبرگان امر، متون مصاحبه در نرم افزار MaxQDA کدگذاری و تعدادی شاخص استخراج شد. 
در ادامه با تدوین پرسش نامة دلفی فازی و قرار دادن آن دراختیار خبرگان، شاخص های به دست آمده اعتبارسنجی و غربالگری شد. 
درنهایت به کمک پرسش نامةISM ، مقوله های اصلی پژوهش سطح بندی و شاخص های اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شد و مدل 

نهایی پژوهش ارائه گردید.

یافته ها: براساس تحلیل مصاحبه های انجام  شده، جذب منابع مالی، ابداع نوآوری، مدیریت کارآفرینی فناورانه و رویکرد کارآفرینانة 
استادان به عنوان مقوله های اصلی دانشگاه نسل سوم شناسایی شد. برمبنای نتایج روش دلفی فازی، 33 شاخص برای سنجش 
مقوله ها انتخاب گردید و این عوامل با استفاده از تکنیک مدل سازی تفسیری ـ ساختاری تجزیه و تحلیل شد و درنهایت ارتباط 
و توالی شاخص ها به دست آمد.  با توجه به سطح بندی انجام شده، الگوی نهایی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه های علوم پزشکی 
با  پویا  تعامل  این عنصر در  الگو، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در کانون مدل قرار دارد.  این  براساس  آزاد اسالمی طراحی شد. 
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شیوه استناد به این مقاله:

Gholamreza tooshmali , Khalil Alimohammadzadeh , Ali Maher, Seyed Mojtaba Hosseini , Mohammad Karim 
Bahadori S. Conceptualization of Entrepreneurial University and Pattern Design of Third Generation University . 
Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:34.

*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است

جذب منابع مالی، ابداع نوآوری، مدیریت کارآفرینی فناورانه و رویکرد کارآفرینانة استادان دانشگاه است. الزم است ذکر شود که 
کیفیت دانش افراد و متن و محتوای دروس تأثیر مستقیمی در رویکرد کارآفرینانة استادان دانشگاه دارد. از سوی دیگر خط مشی 
و سیاست گذاری ها در جذب منابع مالی دانشگاه تأثیر می گذارد. ایجاد پارک علم و فناوری گامی مؤثر در توسعه و شکوفایی ابداع 
الزامی است. برای نیل به این اهداف غایی  نوآوری است و درنهایت ساختار سازمانی منعطف برای مدیریت کارآفرینی فناورانه 
مدل، باید بر سطح عمومی مهارت و فعالیت های کارآفرینانة دانشجویان، مهار ت های نظری دانشجویان، دانش کارآفرینی استادان، 
فرهنگ پذیرش ایده  و طرح های جدید، تحقق توسعة مبتنی بر دانایی و تجاری سازی علم و تأسیس شرکت های دانش بنیان تأکید 
شود. شاخص های سطح عمومی مهارت و فعالیت های کارآفرینانة دانشجویان، دانش کارآفرینی استادان، فرهنگ پذیرش ایده  و 
طرح های جدید و تحقق توسعة مبتنی بر دانایی قدرت نفوذ باال و میزان وابستگی اندکی دارند. این متغیرها به عنوان متغیرهای 
مستقل شناسایی می شوند. دو شاخص مهار ت های نظری دانشجویان و عدم مقاومت دربرابر تغییر و بوروکراسی قدرت نفوذ و میزان 
وابستگی باالیی دارند و متغیرهای پیوندی محسوب می شوند. شاخص های فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر، مهندسی مجدد ساختارها، 
وجود سیستم پاداش محرک کارآفرینی و برگزاری دوره های آموزشی، قدرت نفوذ و وابستگی اندکی دارند. این متغیرهای خودمختار 
تأثیر چندانی در این سیستم ندارند. سایر متغیرها نیز وابستگی باالیی و قدرت نفوذ اندکی دارند؛ بنابراین متغیرهای وابسته هستند. 
همچنین متغیرهای حرکت ساختار به سمت انکوباتور و پارک علم و فناوری، رضایت و رشد کسب وکارهای پارک علم و فناوری، 
سطح تعامالت شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری، پیگیری طرح های نوین و ثبت آن ها، نوآوری و خالقیت و فرهنگ 
در ارائة خدمات و استقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن، متغیرهای سطح اول و اثرپذیرترین متغیرهای پژوهش هستند. 
متغیرهای عدم مقاومت دربرابر تغییر و بوروکراسی، تجربة کارآفرینی استادان، فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری و رویکرد کارآفرینی 
رؤسای دانشگاه متغیرهای سطح دوم هستند. متغیرهای جذب کمک های نهادهای مالی مستقل، فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر، 
مهندسی مجدد ساختارها، فرهنگ عمل گرایانه و به کارگیری تئوری های اقیانوس آبی متغیر  سطح سوم هستند. متغیرهای جذب 
کمک های دولتی، متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله، تسهیل قوانین و مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی، گزینش 
مدیران عملیاتی، خالق و نوآور، ماهیت مشارکتی و تیمی دروس، برگزاری دوره های آموزشی و سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز 
و جامعه متغیر سطح چهار شناسایی شدند. متغیرهای حمایت از ابداعات دانشجویان، انطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه، 
توسعة کارآفرینی و اشتغال زایی توسط استادان، وجود سیستم پاداش محرک کارآفرینی و استراتژی های کارآفرینانة مدیریت در 
سطح پنجم هستند. درنهایت متغیرهای سطح عمومی مهارت و فعالیت های کارآفرینانة دانشجویان، مهار ت های نظری دانشجویان، 
دانش کارآفرینی استدادن، فرهنگ پذیرش ایده  و طرح های جدید، تحقق توسعة مبتنی بر دانایی و تجاری سازی علم و تأسیس 

شرکت های دانش بنیان زیربنایی ترین عناصر مدل به شمار می روند. 

نتیجه گیری: براساس دستاوردهای این پژوهش  برای اجرای الگوی دانشگاه نسل سوم به ساختار سازمانی منعطفی 
نیاز است. همچنین خط مشی گذاری و سیاست های دانشگاهی جهت جذب منابع مالی باید صورت گیرد. درنهایت ضمن 
برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت دانش افراد، متن و محتوی دروس، ایجاد پارک علم و فناوری می تواند در دستور کار 

قرار گیرد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت کننده: ندارد.
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مقدمه
جانسن  کارآفرینی  مفهوم  و  تعریف  درخصوص 
مفهوم  کارآفرینی  که  باورند  این  بر   (1) همکاران  و 
چندوجهی پیچیده ای است که در عصر حاضر توجه زیادي 
مهم  این  بر  صاحب نظران  بیشتر  و  کرده  جلب  خود  به  را 
در  بسزایی  سهم  کارآفرینان  و  کارآفرینی  که  دارند  توافق 
می کند  اذعان  ماتالی  دارند.  کشورها  اقتصادي  توسعۀ 
تردیدي وجود ندارد که کارآفرینی در اَشکال مختلف نقش 
و  اقتصادي  سیاسی،  تغییرات  و  صنعتی  انقالب  در  مهمی 
اجتماعی مرتبط با آن داشته است. حتی اثر کارآفرینی بر 
فئودالیسم و ظهور کاپیتالیسم و روش کاري آن به تازگی 
در تعدادي از مطالعات مورد توجه قرار گرفته است. برخی 
از اقتصاددانان درمورد نقش و جایگاه کارآفرینی در تفکر 
اقتصاد پیشرفته و اهمیت کارآفرینان در خلق مزیت های 
اقتصاددانان  از  بسیاري  کرده  اند.  تجدیدنظر  رقابتی 
کارآفرینی را عامل چهارم تولید قرار داده اند. (2) اوریلی و 
همکاران (3) نیز معتقدند کارآفرینی عامل مهمی در ایجاد 
و  جدید  کسب وکارهاي  و  شرکت ها  خلق  نوین،  ایده های 
نوآورانه  روش  است.  کشور  در  اقتصاد  پرورش  کلی  به طور 
براي حل مسئله، آمادگی بیشتر براي تغییر، اعتماد به نفس 
کارآفرینی  با  مرتبط  ویژگی های  از  همه  که  ـ  خالقیت  و 
محسوب می شوند ـ بستر مهمی را براي توسعۀ اقتصادي 

هر جامعه ای فراهم می  آورند. (3)
یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی توجه خاص به 
متوسط  به طور  حاضر  درحال  است.  آموزشی  نظام  تقویت 
همۀ  در  توسعه یافته  و  توسعه  درحال  کشورهاي  تمام  در 
جایگاه  کارآفرینی  ترویج  و  آموزش  تحصیلی،  پایه های 
ویژه ای دارد. از سوی دیگر چگونگی عملکرد نظام آموزش 
کارآفرینی تحت تأثیر تصمیمات راهبردی متخصصان این 
و  جهت  وضع شده  خط مشی های  به عبارتی  است.  حوزه 
مسیر این حرکت را تعیین می کند. (4) مشکالت عدیده ای 
کارآفرینی  آموزش  و  عام  به طور  عالی  آموزش  فعلی  نظام 
مشکالت  این  ازجملۀ  می کند.  تهدید  را  خاص  به طور 
می توان به تدوین برنامه هاي کوتاه مدت، وجود موازي کاري 
و نبود انسجام در برنامه های آموزش کارآفرینی اشاره کرد. 
و  علمی  خط مشی گذاري  نیازمند   مذکور  مشکالت  رفع 
معتبر، و نیل به این هدف مستلزم مطالعۀ هدفمند و علمی 

طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم است. (5) 
بنابراین یکی از وجوه و منظرهای کلیدی دانشگاه نسل 
شایستگی ها،   و  حرفه ای  شغلی،  مهارت های  توسعۀ  سوم 

توانمندسازی دانشجویان و استادان همسو با فرایند توسعۀ 
ملی و حل مسائل جامعه به روش علمی است. روند رو به 
جوانان،  جمعیتی  ترکیب  کشور،  جمعیت  افزایش  رشد 
ضرورت  کار،  نیروی  جذب  در  تولیدی  بخش های  ناتوانی 
موجب  این  نظیر  عواملی  و  شغلی  فرصت های  ایجاد 
این  رفع  جهت  کشور  کالن  سیاست گذاران  می شوند 
راهکار  این  و  باشند  راه حل هایی  جست وجوی  در  معضل 
چیزی جز مقولۀ کارآفرینی نیست؛ زیرا مقولۀ کارآفرینی 

سهم بسزایی در توسعۀ اقتصادي کشورها دارد. (1)
توسعۀ  فرایند  با  بیشتر  هرچه  همسویی  به منظور 
اقتصادی بومی، منطقه ای و بین المللی، دانشگاه ها و نظام 
که  ـ  خود  سنتی  نقش  تغییر  مسیر  در  نیز  عالی  آموزشی 
صرفاً تولید دانش است ـ به دانشگاه کارآفرین ـ که افزون 
بر تولید دانش و خلق ایده ها، آن ها را به عمل هم تبدیل 
و  توسعۀ دانش محور  ایدة  درواقع  نماید.  ـ حرکت  می کند 
به  را  کارآفرینی  مأموریت  کشورها  توسعه ای  برنامه های 
کشورهای  در  را  روند  این  است.  کرده  تحمیل  دانشگاه ها 
(6ـ7)  دید.  می توان  1980م  دهۀ  اواخر  از  توسعه یافته 
اقتصاد  از  پویا  محیط  در  نیز  کارآفرین  دانشگاه  نقش 
دانش، حمایت از توسعۀ اقتصادی از طریق افزایش میزان 
انتقال  و  کاربردی)  و  (بنیادی  پژوهش های  کیفیت  و 
آموزش  طریق  از  جامعه  به  جدیدی  دانش  چنین  سریع 
تعریف  در  کارآفرین  دانشگاه های   (8) است.  کارآفرینی  و 
تولیدکنندة  به عنوان  جامعه،  در  دانشگاه  سنتی  نقش های 
دانش، از طریق پژوهش های بنیادی و کاربردی، فناوری و 
اقتصادی  توسعۀ  از  حمایت  و  نوآوری  دانش،  انتقال  عامل 

تجدیدنظر می کنند. (9ـ10)
به  دوم  نسل  و  اول  نسل  دانشگاه  از  دانشگاه ها  تبدیل 
بی  توجهی  بلکه  است،  ضرورت  نه فقط  کارآفرین  دانشگاه 
این  داشت.  خواهد  درپی  سوئی  پیامدهای  مسئله  این  به 
تحصیل کرده  قشر  بیکاری  مسئلۀ  به  توجه  با  موضوع 
اهمیت بیشتری دارد. بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی 
معضل حادی برای بسیاری از کشورها ازجمله ایران است. 
به  نزدیک  ایران  در  بیکاری  میزان  می دهد  نشان  آمارها 
یک چهارم است. حدود %70 جمعیت ایران زیر 35 سال 
دارند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را تقریباً دوبرابر 
 (11) است.  کرده  اعالم  کشور  در  بیکاری  متوسط  نرخ 
مشکل بیکاری پیامدهای احتمالی مختلفی دارد؛ ازجمله 
مشکالت  و  تنگدستی  و  فقر  فرد،  در  بی ارزشی  احساس 
خانوادگی، بزهکاری و آلوده شدن به اعتیاد و عقب ماندگی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 22

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2962-en.html


مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی ...

7 Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:34

کشور از نظر اقتصادی. یکی از راهکارهای ویژه برای کاهش 
توسعۀ  است.  کارآفرینی  اقتصادی،  رشد  و  بیکاری  نرخ 
کارآفرینی در دانشگاه ها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای 
دانش آموختگان دانشگاهی می تواند راهگشای این معضل 

باشد. (12)
دانشگاه  برای  الگویی  حاضر،  پژوهش  در  بنابراین 
آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  کارآفرین 
داده  پاسخ  زیر  اساسی  سؤاالت  به  و  ارائه  کشور  اسالمی 

شده است: 
ـ مقوله های اصلی دانشگاه کارآفرین کدام ند؟ 

ـ شاخص های نهایی پایش دانشگاه کارآفرین کدامند؟
پژوهش،  روش  سپس  و  مرور  پژوهش  پیشینۀ  ابتدا   

تحلیل  و  تجزیه   تکنیک های  و  داده ها  گردآوری  ابزارهای 
روش  از  استفاده  با  ادامه  در  است.  شده  مشخص  داده ها 
شناسایی  مقوله ها  مهم ترین  کیفی  محتوای  تحلیل 
پیشنهادهای  نیز  پایان  در  است.  شده  اعتبارسنجی  و 

کاربردی براساس نتایج پژوهش ارائه شده است. 
دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که کارآفرینی علمی 
در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث 
به سمت  حرکت  اهمیت  شود.  جهانی  بازارهای  در  رقابت 
به حدی  بهداشت   وزارت  نظر  از  سوم  هزارة  دانشگاه های 
است که به عنوان یک بستۀ زمینه ای در مجموع بسته های 
تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه 
آموزش عالی حوزة سالمت کشور مدنظر قرار گرفته است. 
خود  گذار  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اگر   (13)

در  آن ها  جایگاه  کنند،  طی  سوم  نسل  دانشگاه های  به  را 
به  وابستگی شان  و  شد  خواهد  تبیین  دانش بنیان  اقتصاد 
در  کارآفرینی  رسید.  خواهد  حداقل  به  دولتی  بودجه های 
حوزة سالمت موجب تبدیل اقتصاد هزینه به ثروت، توسعۀ 
افزایش  کشور،  پزشکی  فراورده های  و  خدمات  صادرات 
تعامالت دولت های مختلف در حوزه های گوناگون ازجمله 
فرصت  هزاران  ایجاد  مصرف گرایی،  کاهش  و  ارزآوری 
شغلی برای دانش آموختگان سالمت خواهد شد. (14ـ15) 
این  است.  سوم  نسل  دانشگاه  کانونی  عنصر  کارآفرینی 
آموزشی  محافل  توجه  مورد  بیستم  قرن  اواخر  از  مقوله 
کشورهای جهان قرار گرفته و بسیاری از زمینه ها و عالیق 
از  (16ـ18)  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  پژوهشی 
روشن  کارآفرینی  زمینۀ  در  موجود  آثار  و  منابع  بررسی 
و  اقتصادی  تئوری های  در  بار  اولین  واژه  این  که  می شود 
و  مکاتب  وارد  سپس  و  آمده  به وجود  اقتصاددانان  توسط 

کارآفرینی  است.  شده  علوم  رشته های  سایر  تئوری های 
مدرن  عصر  در  اقتصادی  توسعۀ  و  رشد  کلیدی  عامل 
شناخته شده و در عصر حاضر عنصر حیاتی نظام آموزش 
در  که  است  فرایندی  کارآفرینی   (19  ،4) است.  عالی 
می شود  تبدیل  جدید  خدمات  یا  محصول  به  نو  ایدة  آن، 
و  رفاه  ثروت،  ایجاد  بهره وری،  افزایش  به  می تواند  و 
اشتغال زایی منجر گردد. از سوی دیگر کارآفرینی فرایندی 
برنامه ریزی  به  که  بلندمدت  و  پرورشی  و  آموزشی  است 
برنامه های  اجرای  دارد.  نیاز  پژوهشی  و  آموزشی  نظام  در 
و  می شود  شروع  مدرسه  و  خانواده  سطوح  از  کارآفرینی 
در  کارآفرینان   (20) می یابد.  ادامه  سازمان  و  دانشگاه  تا 
شرکت ها، سازمان ها و نهادهای گوناگون موجب کارآفرینی 
رشد  درجهت  می تواند  که  سازمان هایی  از  یکی  می شوند. 
دانشگاه   شود،  واقع  مؤثر  مختلف  جوامع  در  کارآفرینی 
است. (21) در کارآفرینی، فرصت ها، منابع و کارآفرینان به 
هم مرتبط می شوند  و طی آن، تغییرات در نظام اقتصادی 
اشاره  هم  شومپیتر  که  همان گونه  (22ـ23)  می دهد.  رخ 
که  است  اقتصاد  زنندة   برهم  نیروی  کارآفرینی  می کند، 
اینکه  برای  و  می دهد  شکل  را  بلندمدت  نتایج  و  رویدادها 
موقعیت های مناسبی خلق کند، موقعیت های اقتصادی و 

اجتماعی را تغییر می دهد. (24ـ25)
دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که کارآفرینی علمی 
در آن بتواند نیرویی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث 
دانشگاه ها  اساسی  نقش  شود.  جهانی  بازارهای  در  رقابت 
در  است  شده  موجب  متخصص  کار  نیروی  تربیت  در 
کشورهای مختلف، به ویژه توسعه یافته، به تغییر و تحوالت 
 ،(26) همکار  و  می یرز  به زعم   (13) بپردازند.  اساسی 
ارزش  یک  دانشگاهی   پزشکی  علوم  حوزة  در  کارآفرینی 
دانشجویان  استادان،  به  زیرا  می شود؛  تلقی  دانشگاه ها  در 
کشور  در  خاص  به طور  می شود.  خدمت  خود  ذی نفعان  و 
ما، بیشتر دانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدودی از آن ها 
دانشگاه ها  سوم  نسل  هنوز  و  می برند  به سر  دوم  نسل  در 
در ایران به طور جدی مطرح نشده است. از همین روست 
که بسیاری از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های 
کارآفرین در حوزة علوم پزشکی، آن گونه که باید، در بازار 

کار توفیق نمی یابند و بیکار می مانند.
انسانی  نیروی  تربیت  اصلی  کانون  کارآفرین  دانشگاه 
متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها 
و اندیشه های نو می تواند هر لحظه در شریان های حیاتی 
را  نوینی  نیروی  دارد،  رشدی  به  رو  حرکت  که  جامعه 
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نوظهور  ایده های  کاربست  با  نیز  جامعه  و  کند  تزریق 
سازد.  محقق  را  توسعه  اندیشه  است  قادر  دانشگاهیان 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  کارآفرینی  توسعۀ   (27)

طیف  مجری  و  متولی  که  درمانی  ـ  بهداشتی  خدمات  و 
چهارگانۀ  سطوح  در  سالمتی  مراقبت های  از  وسیعی 
پیشگیری، درمان، بازتوانی و تسکینی هستند و مأموریت 
را  پزشکی  علوم  عالی  سطوح  در  پژوهش  و  آموزش  مهم 
متعددی  چالش های  دیگر  سوی  از  و  دارند  برعهده  نیز 
دارد،  وجود  آن ها  بر  حاکم  مدیریتی  نظام  و  رویکرد  در 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  است. (28)  گریزناپذیر 
طرح  اجرای  بر  تأکید  با   1384 سال  اواخر  از  پزشکی 
کارآفرین  به  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  «کاراد» 

وزیران  محترم  و هیئت  داده  اهمیت  دانشگاه ها  این  شدن 
نیز با تصویب و تأکید بر اجرای مصوبۀ شمارة 50876/ت 
دفاتر  یافتن  موجودیت   1384/08/25 مورخ  33913/هـ 
کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی را در مرکز توجه 
کارآفرین،  دانشگاه های  ایجاد  راستای  در  است.  داده  قرار 
حرکت  اهمیت  شده اند.  دانسته  مؤثر  مختلفی  عوامل 
به سمت دانشگاه های هزارة سوم از نظر وزارت بهداشت تا 
به حدی است که به عنوان یک بسته زمینه ای در مجموع 
بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی 
قرار  مدنظر  کشور  سالمت  حوزه  عالی  آموزش  برنامه  بر 
گذار  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اگر  است.  گرفته 
آنها  جایگاه  کنند  طی  سوم  نسل  دانشگاه های  به  را  خود 
در اقتصاد دانش بنیان تبیین خواهد شد و وابستگی آنها به 
در  کارآفرینی  رسید.  خواهد  حداقل  به  دولتی  بودجه های 
حوزه سالمت موجب تبدیل اقتصاد هزینه به ثروت، توسعه 
افزایش  کشور،  پزشکی  فرآورده های  و  خدمات  صادرات 
تعامالت دولت های مختلف در حوزه های گوناگون ازجمله 
ارزآوری و کاهش مصرف گرایی، ایجاد هزاران فرصت شغلی 

برای دانش آموختگان سالمت خواهد گردید. (14ـ15) 
دانشگاه کارآفرین تعاریف بسیاری دارد؛ ولی درمجموع 
و  ساختارها  در  کارآفرینانه  کنش  مفهوم  به  اصطالح  این 
دیدگاه های دانشگاه است. اگرچه نمی توان گفت دانشگاه 
سودجویی  درجهت  خالص  به طور  و  همیشه  کارآفرین 
نمی کند،  سودجویی  هرگز  سنتی  دانشگاه  اینکه  یا  است 
جنبه های  کارآفرین  دانشگاه  اساسی  ویژگی  حال،  این  با 
سایر  با  مقایسه  در  آن  رقابت پذیری  و  کارایی  اقتصادی، 
مدل های دانشگاهی است. (29) درواقع دانشگاه کارآفرین 
از  پاسخ گوتر  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  درمورد 

دانشگاه سنتی است. در جوامع دانش بنیان، انتظار می رود 
دانشگاه ها برای ایفای نقش اصلی تر در پیشرفت اجتماعی، 
نسبت به گذشته، انعطاف بیشتر و سریع تری داشته باشند 
و درجهت افزایش رفاه و رقابت پذیری اقتصادی به تعامل 
از  بهره برداری  و  دانش  انتقال  نوآوری،  جامعه،  با  بیشتر 
 (31) همکار  و  گیب   (30) بپردازند.  علمی  پژوهش های 
و  زمینه  این  در  موجود  آثار  و  منابع  بررسی  براساس 
تجربیات اروپایی و امریکایی معتقدند دانشگاه ها هنگامی 
خود  پتانسیل  حداکثرسازی  از  که  هستند  کارآفرین 
جامعه  در  ارزش  ایجاد  و  ایده هایشان  تجاری سازی  برای 
دانشگاهی  ارزش های  برای  مهمی  تهدید  را  آن  و  نترسند 
منابع  از  آن ها  بودجه ای  نیاز  این  عالوه بر  و  نکنند  تلقی 
متنوع تری تأمین گردد؛ به عبارت دیگر، درآمد دانشگاه ها 
از منابع غیرعمومی افزایش قابل توجهی یابد. فعالیت های 
مشاوره،  ازقبیل  مختلفی  انواع  زمینه  این  در  دانشگاه ها 
یا  مالکیت  فناوری،  انتقال  توسعه،  و  پژوهش  آموزش، 
شرکت در مراکز رشد و پارک های علمی را شامل می گردد 
پذیرفته شده ای  مسئولیت  یک  که  معناست  بدان  این  و 
برای توسعۀ ناحیه ای در این دانشگاه ها وجود دارد. درواقع 
دانشگاه های کارآفرین از جنبۀ سازمانی به نحوی مدیریت 
می شوند که دارای توانمندی انعطاف پذیری در پاسخ گویی 
به  توجه  راهبرد  و  اقتصادی  و  اجتماعی  نیازهای  به 
کارآفرینی  دانشگاه ها  این  در  باشند.  محیطی  فرصت های 
به بخشی از راهبرد اصلی دانشگاه تبدیل شده و پی آمد آن 
توسعۀ فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه است که افراد را برای 
نوآوری  برای  فرصت ها  از  بهره برداری  و  جست وجو  تغییر، 
و توسعه آماده می کند. (3) هدف این مطالعه بیان اهمیت 
دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در 

دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسالمی کشور ایران است.

روش بررسی
بر  مبتنی  با  و  است  بنیادی  هدف،  نظر  از  پژوهش  این 
روش پژوهش آمیخته انجام شده است. از منظر زمانی هم 

در دستۀ پژوهش های پیمایشی ـ مقطعی قرار دارد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه های  مطالعه  این  مکانی  قلمروی 
خبرگان  شامل  پژوهش  آماری  جامعۀ  است.  ایران 
دانشگاه های  در  که  است  کارآفرینی  حوزة  دانشگاهی 
روش  از  نمونه گیری  برای  می کنند.  فعالیت  ایران  آزاد 
که  معنا  این  به  است؛  شده  استفاده  هدفمند  نمونه گیری 
خبرگان باید حداقل 10 سال در زمینۀ آموزش، مشاوره و 
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سیاست گذاری در حوزة کارآفرینی سابقۀ اجرایی داشته و 
در این زمینه داراي تألیفات علمی در قالب کتاب و مقاله 

باشند.
ویژگی  دو  حاصل  مطالعه  در  خبرگان  انتخاب  مالک 
خبرگان  پژوهش،  این  در  است.  کاری  سابقۀ  و  تحصیالت 
داشته  کارآفرینی  حوزة  در  تخصصی  دکترای  مدرک  باید 
باشند. همچنین حداقل 10 سال سابقۀ کاری در زمینه های 
مرتبط با کارآفرینی نیز دارا باشند. بر این اساس، 10 نفر از 

افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند.
ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسش نامه 
است. برای اعتبارسنجی داده ها طبق نظریۀ لینکلن و گوبا، 
از چهار معیار قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت 
اطمینان و تأییدپذیری استفاده شده است. (32) خبرگان 
محاسبۀ  جهت  کردند.  تأیید  را  معیار  چهار  هر  پژوهش 
 (Pi) اسکات  پی  و   (PAO) هولستی  ضریب  از  پایایی 
استفاده شده است. میزان این دو شاخص در پژوهش های 
کیفی باید از 0/7 بیشتر باشد. (33ـ35) برای این منظور 
و   0/82 برابر   PAO مقدار  و  شده  انجام  کدگذاری  بار  دو 
مقدار Pi نیز 0/78 به دست آمده؛ بنابراین پایایی پژوهش 

تأیید می شود. 
نمی توانند  به تنهایی  کّمی  روش های  که  آنجا  از 

الگوی  تشکیل دهندة  عناصر  و  مسائل  پیچیدگی های 
دانشگاه نسل سوم را بدون اریبی ارزیابی کنند، از ترکیب 
بخش  در  است.  شده  استفاده  کیفی  ـ  کّمی  روش های 
اصلی  مقوله های  مضمون،  تحلیل  روش  استفاده  با  کیفی 
به  سپس  و  شناسایی  کارآفرین  دانشگاه  الگوی  فرعی  و 
اعتبارسنجی شاخص ها با روش دلفی فازی پرداخته شده 
ساختاری  مدل سازی  روش  از  استفاده  با  درنهایت  است. 
گردیده  ارائه  سوم  نسل  دانشگاه  نهایی  الگوی  تفسیری،  ـ 
است. الگوی کلی رویکرد ترکیبی پژوهش حاضر در شکل 

1 آمده است.
استفاده   MaxQDA نرم افزار  از  مضمون  تحلیل  برای 
 Matlab شده است. محاسبات روش دلفی فازی در نرم افزار
 MicMac نرم افزار  در  تفسیری  ـ  ساختاری  مدل سازی  و 

انجام شده است.

تحلیل مضمون
تحلیل مضون یکی از روش های پرکاربرد در پژوهش های 
از  است  عبارت  کیفی  محتوای  تحلیل  است.  کیفی 
مجموعه ای از تکنیک هایی که برای تحلیل نظام مند متن 
مصاحبه های پژوهشی استفاده می شود. ایدة اصلی فرایند 
تحلیل محتوا، حفظ مزایای تحلیل محتوای کّمی همگام 

 پژوهش  ـ تعیین نمونة 1 جدول
 

 خبرگان حائز شرط  شرط  نماد  شاخص خبرگی 
 α≥5 22 سال یا  10باالی   α مرتبط  ةمیزان تجرب

 16 ( β ≥ا ی تخصصی )دکترادکتر β سطح تحصیالت 
α خبرگان نهایی  ∩ β 11 سال و مدرک تحصیالت تکمیلی  10باالی    تجربة 

 
  

جدول 1ـ تعیین نمونة پژوهش

 

 با روش پژوهش آمیخته دانشگاه نسل سوم یالگو   یطراح. چارچوب 1شکل 
  

شکل1- چارچوب طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم با روش پژوهش آمیخته
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تفسیر  مراحل  به  آن  انتقال  و  ارتباطات  علم  توسعۀ  با 
کیفی تحلیل هاست. به طور خالصه می توان گفت هدف از 
پژوهش کیفی افزایش درک و فهم ما از این موضوع است 
اصلی)  (تِم های  اصلی  عوامل  چه  از  نظر  مورد  مقولۀ  که 
تشکیل شده و برای سنجش این عوامل از چه شاخص هایی 
(تِم های فرعی) باید استفاده کرد. (36) در این تحقیق نیز، 
به عنوان  کارآفرین  دانشگاه های  مطالعه  مورد  اصلی  مقولۀ 
نسل سوم نظام آموزش عالی است. برای این منظور ابتدا 
با  نیم ساخت یافته  و  ساخت یافته  تخصصی  مصاحبه های 
اشباع  به  دستیابی  از  پس  است.  شده  انجام  امر  خبرگان 
فرعی  و  اصلی  تِم های  قالب  در  خبرگان  دیدگاه  نظری، 

دسته بندی و مدل اولیۀ پژوهش ارائه شده است.

(FDM) روش دلفی فازی
گردشگری  پایدار  توسعۀ  شاخص های  شناسایی  برای 
فرهنگی، تکنیک دلفی فازی به کار گرفته شده است. برای 
مطابق  درجه  هفت  طیف  از  خبرگان  دیدگاه  فازی سازی 

جدول 2 استفاده شده است.
محاسبه  افراد  نمرات  فازی  میانگین  باید  بعدی،  گام  در 
گرفته  نظر  در   0/7 تحمل  آستانه  پژوهش،  این  در   شود. 

شده است؛ بنابراین هر شاخصی که مقدار فازی زدایی شدة 
(37ـ38)  می شود.  تأیید  باشد،  داشته   0/7 از  بزرگ تر 
مالک دستیابی به توافق و پایان دلفی آن است که میانگین 
امتیازات سؤاالت مرحلۀ اول و دوم مقایسه شود. چنانچه 
 (0/2) کم  خیلی  آستانۀ  حد  از  مرحله  دو  بین  اختالف 

کوچک تر باشد، فرایند نظرسنجی متوقف می شود. (39)

مدل سازی ساختاری ـ تفسیری
مطالعۀ  براساس  تفسیری  ـ  ساختاری  مدل سازی 
روش  این  شد.  ارائه   (41) اندرسیک  توسط   (40) وارفیلد 
متغیر  چند  ویژگی های  بین  ارتباط  تحلیل  و  تجزیه  برای 

در  می شود.  استفاده  شده اند،  تعریف  مسئله  یک  برای  که 
این روش، ابتدا شاخص های زیربنایی موضوع مورد مطالعه 
شناسایی و سپس روابط بین این عوامل و راه دستیابی به 
پیشرفت توسط این عوامل ارائه می شود. (40) مدل سازی 
ساختاری ـ تفسیری از طریق طراحی ماتریس خودتعاملی 
و   نفوذ  قدرت  ماتریس  دستیابی،  ماتریس  ساختاری، 

وابستگی و سرانجام سطح بندی عناصر انجام می شود. 

ماتریس خودتعاملی ساختاری
تفسیری  ـ  ساختاری  مدل سازی  روش  در  گام  اولین   
روابط  شناسایی  با  است.  خودتعاملی  ماتریس  تشکیل 
تشکیل  ساختاری  خودتعاملی  ماتریس  شاخص ها، 
می شود. به طور کلی چهار حالت بین متغیرها وجود دارد 
که با استفاده از الگوی مندرج در جدول 3 تعیین می شود.

یافته ها
شناسایی شاخص های الگوی دانشگاه نسل سوم

مصاحبه های  کارآفرین  دانشگاه  برای  مدلی  ارائۀ  جهت 
علوم  دانشگاه های  خبرگان  با  نیم ساخت یافته  تخصصی 
پزشکی آزاد اسالمی صورت گرفت. در این مرحله، پیش از 
شروع مصاحبه، 6 سؤال باز درنظر گرفته و در طول فرایند 
مطرح  نیز  جدیدی  سؤاالت  که  شد  پیش بینی  مصاحبه 
محتوایی  گسترة  و  عمق  با  پژوهشگر  اینکه  برای  شود. 
داده ها آشنا شود، اقدام به بازخوانی مکرر داده ها و خواندن 
داده ها به صورت فعال (جست وجوی معانی و الگوها) شده 

است.
تجزیه  مورد  محتوایی  تحلیل  روش  با  مصاحبه ها  نتایج 
مصاحبه ها  متن  منظور،  این  برای  گرفت.  قرار  تحلیل   و 

چندین بار مطالعه و مرور شد. سپس داده ها به واحدهای 
معنایی در قالب جمالت و پاراگراف های مرتبط با معنای 
اصلی شکسته شد. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور 

 هاگذاری شاخص ارزشطیف هفت درجه فازی برای  ـ2جدول 
 

 اهمیت کامالً بی  اهمیتخیلی بی  اهمیتبی  متوسط  بااهمیت  خیلی بااهمیت  کامالً بااهمیت 
(0.9, 1, 1) (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.3, 0.5, 0.75) (0.1, 0.3, 0.5) (0, 0.1, 0.3) (0, 0, 0.1) 

 
  

جدول 2ـ طیف هفت درجه فازی برای ارزش گذاری شاخص ها

 تفسیری رد استفاده در طراحی مدل ساختاری ـ  عالئم مو ـ3جدول 
 

V A X O 
 رابطه  نبودِ ه یدوسو رابطة تأثیر دارد  iبر   jمتغیر  تأثیر دارد  jبر   iمتغیر 

 
  

جدول 3ـ عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاری ـ تفسیری
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کدها  و  نوشته  معنایی  واحد  هر  مناسب  کدهای  سپس  و 
تجزیه  و  جریان  شد.  طبقه بندی  معنایی  تشابه  براساس 
تکرار  ترتیب  همین  به  مصاحبه  هر  شدن  اضافه  با  تحلیل 
یافت.  ادامه  نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  مصاحبه ها  شد. 
در  تکرار  به  رسیدن  نظری  اشباع  به  دستیابی  مالک 
باز  کدگذاری  مرحلۀ  در  است.  بوده  استخراجی  کدهای 
517 کد شناسایی گردید که با مالحظات انجام شده به 37 
شاخص دست یافته شد. شاخص های الگوی دانشگاه نسل 
در  مضمون  تحلیل  روش  به  مصاحبه ها  از  مستخرج  سوم 

جدول 4 ارائه شده است.

اعتبارسنجی شاخص های الگوی دانشگاه نسل سوم
شاخص های  صحت  از  اطمینان  حصول  برای 
رویکرد  از  نهایی  شاخص های  انتخاب  و  شناسایی شده 
طیف  از  خبرگان  دیدگاه  فازی سازی  برای  و  فازی،  دلفی 
هفت درجه استفاده شد. دیدگاه 11 کارشناس دربارة هر 
میانگین   1 رابطۀ  از  استفاده  با  و  شد  گردآوری  شاخص 
فازی دیدگاه خبرگان محاسبه گردید. پس از فازی زدایی 
که  شاخص هایی  سطح،  مرکز  روش  با  میانگین  مقادیر 
امتیازی کمتر از 0/7 به دست آوردند، حذف شدند. بر این 
اساس، در راند نخست، 4 شاخص حذف شد و 33 شاخص 
دلفی  تحلیل  گرفت.  قرار  خبرگان  اختیار  در  باقی مانده 
پیدا  ادامه  دوم  راند  در  باقی مانده  شاخص های  برای  فازی 

کرد. در این مرحله، 25 شاخص براساس دیدگاه 26 خبره 
مورد ارزیابی قرار گرفت. خالصۀ نتایج تکنیک دلفی فازی 

در جدول 5 آمده است. 
براساس نتایج مندرج در جدول 5 مشخص گردید که در 
راند دوم هیچ سؤالی حذف نشد. همچنین در تمامی موارد 
اختالف کوچک تر از 0/2 است؛ بنابراین می توان راندهای 
شاخص   33 درنهایت،  ترتیب  این  به  برد.  به پایان  را  دلفی 
انتخاب شد. این شاخص ها در قالب تم های اصلی و فرعی 

دسته بندی شد.
تم های اصلی این پژوهش عبارت ند از عوامل نرم افزاری و 
عوامل سخت افزاری. عوامل سخت افزاری خود شامل ایجاد 
و  مالی  منابع  جذب  نوآوری،  و  ابداع  فناوری،  و  علم  پارک 
از  نیز  نرم افزاری  عوامل  است.  منعطف  سازمانی  ساختار 
کارآفرینانه،  رویکرد  افراد،  دانش  کیفیت  است:  قرار  این 
مدیریت  کارآفرینانه،  سازمانی،  فرهنگ  دانشگاه،  اساتید 
و  متن  سیاست گذاری ها،  خط مشی  فناورانه،  کارآفرینی 
عناصر  این  از  هریک  سنجش  گویه های  دروس.  محتوای 
نیز با تحلیل کیفی مشخص شد. این عناصر درنهایت برای 
دانشگاه های  در  سوم  نسل  دانشگاه  نهایی  مدل  طراحی 

علوم پزشکی آزاد اسالمی استفاده شد.

طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم
جهت طراحی الگوی نهایی دانشگاه نسل سوم از روش 

 هاشده از مصاحبه ی الگوی دانشگاه نسل سوم استخراج هاشاخص  ـ4جدول 
 

 مربوطه  هایشاخص  تم فرعی  تم اصلی

عوامل 
سخت 

افزاری 
 

 سطح،  یپارک علم و فناور ی وکارهاکسب و رشد  تیرضا، یسمت انکوباتور و پارک علم و فناور حرکت ساختار به  ی فناورپارک علم و  جادیا
 ی مستقر در پارک علم و فناور  یهاتعامالت شرکت 

 خدمات ةو فرهنگ در ارائ ت یو خالق ی، نوآور ت دانشجویانحمایت از ابداعا ، هاهای نوین و ثبت آن پیگیری طرح  ابداع و نوآوری 
 لی مستقل نهادهای ما  هایجذب کمک ، های دولتیجذب کمک دانشگاه و خودگردان بودن آن،  یاستقالل مال ی جذب منابع مال 

 جدد ساختارها م ی مهندس، یروکراسوو ب  ریی برابر تغ مقاومت در عدم، ریپذانعطاف  یفرهنگ سازمان منعطف  یساختار سازمان

عوامل نرم 
افزاری 

 

های  تمهار ، هانطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامع، دانشجویان های کارآفرینانةی مهارت و فعالیتسطح عموم دانش افراد  تیفیک
 نظری دانشجویان 

  دیاسات هنانیکارآفر کردیرو
 توسط اساتید  زاییاشتغال و  کارآفرینی  ة، توسع اساتید کارآفرینی تجربة، اساتید کارآفرینیدانش  دانشگاه 

  یفرهنگ سازمان
 نانه یکارآفر

،  های جدیدطرح و  ش ایده فرهنگ پذیر ، کارآفرینیوجود سیستم پاداش محرک ،  فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری
 گرایانه عمل فرهنگ 

  کارآفرینی تیریمد
 فناورانه 

علم و   سازیتجاری ، رؤسای دانشگاه کارآفرینیرویکرد ،  ییبر دانا  یتنمب ة، تحقق توسعهای کارآفرینانه مدیریتاستراتژی 
 بنیان دانش  یهاشرکت  تأسیس

  رانیمد گزینش، کارآفرینیاز  تی حما  یو مقررات در راستا نیقوان  لی ، تسهبا وظایف محوله  متناسب بودن توانمندی افراد هاگذاری سیاست  مشیخط 
 ی آب  انوسیاق یهای تئور   یری کارگخالق و نوآور، به ی، اتیعمل

 جامعه روز و  ازیبر ن   ی، سرفصل دروس مبتنهای آموزشیبرگزاری دوره دروس،   یم یو ت یمشارکت  تیماه دروس  متن و محتوای 
 
  

جدول 4ـ شاخص های الگوی دانشگاه نسل سوم استخراج شده از مصاحبه ها
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ماتریس  شد.  استفاده  تفسیری  ـ  ساختاری  مدل سازی 
خودتعاملی ساختاری در جدول 6 و ماتریس دریافتی نیز 

در جدول 7 ارائه شده است.
سوم،  نسل  دانشگاه  کلیدي  شاخص های  تعیین  براي 
قدرت نفوذ و وابستگی معیارها بر اساس ماتریس دستیابی 
تشکیل شده است. نمودار قدرت نفوذ و وابستگی در شکل 
و  متقابل  روابط  نهایی  الگوی  است.  شده  داده  نمایش   2
سطوح  شاخص های  ارتباط  و  شاخص ها  بین  تأثیرگذاري 

درک  موجب  که  است  شده  داده  نشان  به خوبی  مختلف 
علوم  دانشگاه  مدیران  به وسیلۀ  تصمیم گیری  فضاي  بهتر 

پزشکی ایران می شود.
فعالیت های  و  مهارت  عمومی  سطح  شاخص های 
کارآفرینانۀ دانشجویان، دانش کارآفرینی اساتید، فرهنگ 
بر  مبتنی  توسعۀ  تحقق  و  جدید  طرح های  و  ایده   پذیرش 
و  دارند  اندکی  وابستگی  میزان  و  باال  نفوذ  قدرت  دانایی 
به عنوان متغیرهای مستقل شناسایی می شوند. دو شاخص 

 ی فاز  یدلف  کیتکن  جی نتا ةخالص  ـ5جدول 
 

0.511-

0.662

0.609

0.452--

 
  

جدول 5ـ خالصة نتایج تکنیک دلفی فازی
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 SSIMماتریس خودتعاملی ساختاری  ـ 6جدول
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 ISMماتریس دریافتی تکنیک   ـ7جدول 
 

 
 
 
  

SSIM جدول6ـ ماتریس خودتعاملی ساختاری

ISM جدول 7ـ ماتریس دریافتی تکنیک
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برابر  در  مقاومت  عدم  و  دانشجویان  نظری  مهار ت های 
باالیی  وابستگی  میزان  و  نفوذ  قدرت  بوروکراسی  و  تغییر 
دارند و متغیرهای پیوندی محسوب می شوند. شاخص های 
فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر، مهندسی مجدد ساختارها، 
برگزاری  و  کارآفرینی  محرک  پاداش  سیستم  وجود 
دارند.  اندکی  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  آموزشی،  دوره های 
سیستم  این  در  چندانی  تأثیر  خودمختار  متغیرهای  این 
نفوذ  قدرت  و  باالیی  وابستگی  نیز  متغیرها  سایر  ندارند. 

اندکی دارند؛ بنابراین متغیرهای وابسته هستند.

سطح بندی عناصر و طراحی الگو
پیش نیاز،  مجموعۀ  و  دستیابی  مجموعۀ  تعیین  از  پس 
متغیری  اولین  می شود.  حساب  مجموعه  دو  اشتراک 
دستیابی  قابل  مجموعۀ  با  برابر  مجموعۀ  دو  اشتراک  که 
عناصر  بنابراین  بود؛  خواهد  اول  سطح  باشد،  (خروجی ها) 

سطح اول بیشترین تأثیرپذیری را در مدل خواهند داشت. 
پس از تعیین سطح، معیاری که سطح آن معلوم شده، از 
تمامی مجموعه حذف می شود و مجدداً مجموعۀ ورودی ها 
بعدی  متغیر  سطح  و  می دهد  تشکیل  را  خروجی ها  و 

 پژوهش قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای  ـ8جدول 
 

 میزان وابستگی  قدرت نفوذ  وی دانشگاه نسل سوم های طراحی الگشاخص 
C01 15 5 دان بودن آن ردانشگاه و خودگ  یاستقالل مال 
C02 9 3 یدولت  یهاکمک  جذب 
C03 9 3 مستقل  یمال ینهادها یهاکمک  جذب 
C04 6 3 پذیرانعطاف  یسازمان فرهنگ 
C05 14 20 ی روکراس وو ب ر ییبرابر تغ مقاومت در  عدم 
C06 6 4 جدد ساختارهام یمهندس 
C07 8 3 ی سمت انکوباتور و پارک علم و فناور ساختار به  حرکت 
C08 13 10 ی پارک علم و فناور  یوکارهاو رشد کسب  تیرضا 
C09 12 6 ی مستقر در پارک علم و فناور  یهاتعامالت شرکت  سطح 
C10 11 3 هاو ثبت آن  نی نو یهاطرح   یری گیپ 
C11 8 2 ان یاز ابداعات دانشجو تیحما 
C12 12 7 و فرهنگ در ارائه خدمات  تیو خالق   ینوآور 
C13 6 25 ان یدانشجو نانهیکارآفر یهاتیمهارت و فعال  یعموم سطح 
C14 8 6 جامعه   یازهایبا ن انیدانشجو  ییتوانا انطباق 
C15 8 26 ان یدانشجو ینظر  یهات مهار 
C16 4 16 د ی اسات  کارآفرینی دانش 
C17 8 4 د ی اسات  ی کارآفرین ةتجرب 
C18 8 13 د ی توسط اسات زاییاشتغال و  کارآفرینی ةتوسع 
C19 8 5 ی از ابداع و نوآور تیحما فرهنگ 
C20  7 11 رینی کارآفپاداش محرک  ستم ی س وجود 
C21 6 20 د یجد یهاو طرح  ده یا رشیپذ فرهنگ 
C22 12 4 گرایانه عمل  فرهنگ 
C23 8 8 ت یریمد ةنانیکارآفر یهای استراتژ 
C24 5 25 یی بر دانا یمبتن ةتوسع تحقق 
C25 9 3 دانشگاه  یرؤسا کارآفرینی کردیرو 
C26  3 8 بنیان دانش  یهاشرکت  تأسیس علم و  سازیتجاری 
C27 8 7 محوله فی افراد با وظا یبودن توانمند   متناسب 
C28 8 7 کارآفرینی از  تیحما یو مقررات در راستا  نی قوان ل یتسه 
C29 9 3 خالق و نوآور  ،یات یعمل رانیمد نشیگز 
C30  14 9 ی آب انوسیاق ی های تئور یر یکارگبه 
C31 9 6 دروس  یم یو ت یمشارکت  تیماه 
C32  6 6 ی آموزش یهادوره  یبرگزار 
C33 1 7 روز و جامعه  ازیبر ن ی دروس مبتن سرفصل 

 

جدول 8ـ قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای پژوهش
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به دست می آید.
نتایج تحلیل نشان داد: 

1. متغیرهای حرکت ساختار به سمت انکوباتور و پارک 
علم و فناوری، رضایت و رشد کسب وکارهای پارک علم و 
علم  پارک  در  مستقر  شرکت های  تعامالت  سطح  فناوری، 
و  نوآوری  آنها،  ثبت  و  نوین  طرح های  پیگیری  فناوری،  و 
خالقیت و فرهنگ در ارائۀ خدمات و استقالل مالی دانشگاه 
و خودگردان بودن آن متغیرهای سطح اول و اثرپذیرترین 

متغیرهای پژوهش هستند.
2. متغیرهای عدم مقاومت دربرابر تغییر و بوروکراسی، 
تجربۀ کارآفرینی اساتید، فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری 
و رویکرد کارآفرینی رؤسای دانشگاه متغیرهای سطح دوم 

هستند.
مستقل،  مالی  نهادهای  کمک های  جذب  متغیرهای   .3
فرهنگ سازمانی انعطاف پذیر، مهندسی مجدد ساختارها، 
فرهنگ عمل گرایانه و به کارگیری تئوری های اقیانوس آبی 

متغیر  سطح سوم هستند.
بودن  متناسب  دولتی،  کمک های  جذب  متغیرهای   .4
توانمندی افراد با وظایف محوله، تسهیل قوانین و مقررات 

در راستای حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران عملیاتی، 
خالق و نوآور، ماهیت مشارکتی و تیمی دروس، برگزاری 
و  روز  نیاز  بر  مبتنی  دروس  سرفصل  و  آموزشی  دوره های 

جامعه به عنوان متغیرهای سطح چهار شناسایی شده اند.
انطباق  دانشجویان،  ابداعات  از  حمایت  متغیرهای   .5
توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه، توسعۀ کارآفرینی و 
محرک  پاداش  سیستم  وجود  اساتید،  توسط  اشتغال زایی 
سطح  در  مدیریت  کارآفرینانۀ  استراتژی های  و  کارآفرینی 

پنجم هستند.
و  مهارت  عمومی  سطح  متغیرهای  درنهایت   .6
نظری  مهار ت های  دانشجویان،  کارآفرینانه  فعالیت های 
پذیرش  فرهنگ  اساتید،  کارآفرینی  دانش  دانشجویان، 
دانایی  بر  مبتنی  توسعۀ  تحقق  جدید،  طرح های  و  ایده  
دانش بنیان  شرکت های  تأسیس  و  علم  تجاری سازی  و 

زیربنایی ترین عناصر مدل هستند. 
الگوی نهایی سطوح متغیرهای شناسایی شده در شکل 
2 نمایش داده شده است. در این نگاره، فقط روابط معنادار 
عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین و همچنین روابط 

درونی معنادار عناصر هر سطر درنظر گرفته شده است.

 

 (پژوهشهای )منبع: یافته نمودار قدرت نفوذ و وابستگی ـ 1نمودار 
  

نمودار 1ـ نمودار قدرت نفوذ و وابستگي )منبع: یافته های پژوهش(
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با توجه به سطح بندی انجام شده، الگوی نهایی دانشگاه 
اسالمی  آزاد  پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  سوم  نسل 
سازمانی  فرهنگ  الگو،  این  براساس  است.  طراحی  قابل 
تعامل  در  عنصر  این  دارد.  قرار  مدل  قلب  در  کارآفرینانه 
پویا با جذب منابع مالی، ابداع نوآوری، مدیریت کارآفرینی 
فناورانه و رویکرد کارآفرینانۀ اساتید دانشگاه است. کیفیت 
بر  مستقیمی  تأثیر  دروس  محتوای  و  متن  و  افراد  دانش 
دیگر  سوی  از  دارد.  دانشگاه  اساتید  کارآفرینانۀ  رویکرد 
خط مشی و سیاست گذاری ها بر جذب منابع مالی دانشگاه 
مؤثر است. ایجاد پارک علم و فناوری گامی مؤثر در توسعه 
ساختاری  نهایت  در  و  است  نوآوری  ابداع  شکوفایی  و 
سازمانی منعطفی برای مدیریت کارآفرینی فناورانه الزامی 
است. برای نیل به این اهداف غایی، این مدل باید بر سطح 
دانشجویان،  کارآفرینانۀ  فعالیت های  و  مهارت  عمومی 
اساتید،  کارآفرینی  دانش  دانشجویان،  نظری  مهار ت های 
توسعۀ  تحقق  جدید،  طرح های  و  ایده   پذیرش  فرهنگ 
مبتنی بر دانایی و تجاری سازی علم و تأسیس شرکت های 

دانش بنیان تأکید شود.

بحث 
دانشگاه های نسل سوم با رویکردی مبتنی بر کارآفرینی 
و حل مسائل اشتغال جامعه در کانون توجه نظام آموزشی 
حوزة  در  عملی  و  علمی  خأل  به  نظر  دارد.  قرار  مدرن 
مدلی  شد  کوشش  مطالعه  این  در  دانشگاهی،  کارآفرینی 
عملیاتی برای دانشگاه های نسل سوم ارائه شود. در مطالعۀ 
حاضر مشاهده شد که یکی از گام های اساسی برای توسعۀ 
کارآفرینی توجه به امر آموزش متناسب با نیاز روز صنایع 
و  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن  جذب  دیگر  طرف  از  است. 
داشتن  به  منوط  کار  بازار  در  کشور  عالی  آموزش  مراکز 
در  باید  آن ها  از  بخشی  که  است  ویژگی هایی  و  توانایی ها 
طول دوران تحصیل ایجاد گردد. با این حال می توان اذعان 
تقویت  و  توسعه  همانا  کارآفرینی  فرهنگ سازی  که  کرد 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  آن  آموزش  و  کارآفرینی  روحیۀ 
آموزش عالی است. با بروز تحول در دانشگاه های سنتی و 

 
ی آزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه نسل سوم در دانشگاه  یالگو ـ3 شکل  

 

شکل 3ـ الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسالمی
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پذیرش نقش توسعۀ اقتصادی، دانشگاه کارآفرین عالوه بر 
به ویژه  فناورانه  نوآوری  تحقق  عامل  پژوهش،  و  آموزش 
طریق  این  از  و  می گردد  پیشرفته  فناوری های  فضای  در 
پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق 

توسعۀ مبتنی بر دانایی فراهم می شود. 
یکی از اهداف پژوهش حاضر تعیین عوامل سخت افزاری 
علوم  دانشگاه های  برای  کارآفرین  دانشگاه  ایجاد  بر  مؤثر 
شد،  مشاهده  که  همان طور  بود.  اسالمی  آزاد  پزشکی 
سازمانی  ساختار  ازجمله  مختلفی  سخت افزاری  عوامل 
منعطف، جذب منابع مالی، ابداع و نوآوری و ایجاد پارک 

علم و فناوری تعیین شدند. 
ساختار  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  حاضر  مطالعۀ  در 
سازمانی  فرهنگ  مانند  شاخص هایی  از  منعطف  سازمانی 
بوروکراسی  و  تغییر  دربرابر  مقاومت  عدم  و  انعطاف پذیر 
سال  در  می شود.  تشکیل  ساختارها  مجدد  مهندسی  و 
ساختار  که  کرد  بیان  مطالعه ای  در  فرانک (42)  2007م، 
سازمانی متغیر دیگری است که بر فعالیت های کارآفرینانۀ 
کارآفرین  دانشگاه  او،  اذعان  به  است.  تأثیرگذار  دانشگاه 
زمانی شکوفا می شود که ساختار سازمانی آن از تعداد تقریباً 
کمی الیه تشکیل شده باشد. او همچنین انعطاف پذیری و 
در  تأثیرگذار  عوامل  ازجمله  را  ساختارها  مجدد  مهندسی 
پژوهش  نتایج  با  مطالعه  این  نتایج  کرد.  بیان  حوزه  این 
ساختارها  مجدد  مهندسی  و  انعطاف پذیری  نظر  از  حاضر 

همخوانی دارد.
منابع  جذب  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  حاضر،  پژوهش  در 
و  دانشگاه  مالی  استقالل  مانند  شاخص هایی  از  مالی 
جذب  و  دولتی  کمک های  جذب  آن،  بودن  خودگردان 
در  می شود.  تشکیل  مستقل  مالی  نهادهای  کمک های 
داد.  انجام   (43) کالرک  را  دیگری  مطالعۀ  1998م،  سال 
در پژوهش او، مدل نظری دیگری مبتنی بر توجه به عوامل 
عوامل  شد.  بیان  زیر  اجزای  دارای  و  درونی  و  محیطی 
و  است  غیررسمی  و  رسمی  بخش  دو  شامل  که  محیطی 
بخش رسمی شامل رهبری قدرتمند، محیط گسترش یافته 
با  مذکور  تحقیق  این  نتایج  است.  متنوع  مالی  منابع  و 
گسترش یافته،  محیط  نظر  از  حاضر  پژوهش  یافته های 
جذب کمک های دولتی و جذب کمک های نهادهای مالی 

مستقل (منابع مالی متنوع) سازگاری دارد. 
نوآوری  و  ابداع  مؤلفۀ  که  شد  بیان  پیِش رو  مطالعۀ  در 
ثبت  و  نوین  طرح های  پیگیری  مانند  شاخص هایی  از 
آن ها، حمایت از ابداعات دانشجویان و نوآوری و خالقیت 

سال  در  می شود.  تشکیل  خدمات  ارائۀ  در  فرهنگ  و 
2007م، روترمل و همکاران (44) در پژوهش خود مدلی 
فعالیت های  آن  در  که  کردند  ارائه  شرکتی  دانشگاه  از 
نتایج  بدون  پژوهش  و  آموزش  و  است  ارزشمند  سودآور 
تجاری ارزشی ندارند. همچنین دانشگاه ها باید نوآوری را 
درک کنند و آن را به عنوان مؤلفۀ حیاتی در استراتژی شان 
را  نوآوری  حوزه  این  پژوهشگران  از  برخی  دهند.  توسعه 
شیوة بی نظم و برنامه ریزی نشده معرفی کرده اند؛ درحالی 
که برخی دیگر آن را اصلی نظام مند می دانند. با توجه به 
درست  می توانند  دیدگاه ها  این  دوی  هر  نوآوری،  ماهیت 
که  کردند  بیان  خود  پژوهش  در  همچنین  آن ها  باشند. 
یکی از راه های درک این مفهوم، تمرکز بر دو نوع نوآوری 
رادیکال و تدریجی است. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش 
حاضر از نظر ابداع و نوآوری، حمایت از ابداعات دانشجویان 

و خالقیت در ارائۀ خدمات همسو است. 
پارک  ایجاد  مؤلفۀ  که  شد  داده  نشان  حاضر  مطالعۀ  در 
ساختار  حرکت  مانند  شاخص هایی  از  فناوری  و  علم 
رشد  و  رضایت  فناوری،  و  علم  پارک  و  انکوباتور  به سمت 
تعامالت  سطح  و  فناوری  و  علم  پارک  کسب وکارهای 
شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری تشکیل می شود. 
 2002 سال  در   (45) همکاران  و  هورنزبی  مطالعۀ  نتایج 
کارآفرینی  بر  مؤثر  عوامل  مجموعۀ  که  است  این  گویای 
جدید  کسب وکار  ایجاد   .1 اصلی  بُعد  سه  در  دانشگاهی 
احیای  و  دگرگونی  یا  نوسازی   .2 فعلی،  کسب وکار  درون 
مجدد سازمان ها از طریق تجدید حیات حوزه های کلیدی 
کسب وکار و 3. خالقیت و نوآوری قرار می گیرد. نتایج این 
مطالعه با یافته های پژوهش حاضر از نظر ایجاد کسب وکار 
و  علم  پارک  و  انکوباتور  به سمت  ساختار  حرکت  و  جدید 

فناوری همخوانی دارد.
عوامل  تعیین  حاضر  مطالعۀ  اهداف  از  دیگر  یکی 
برای  کارآفرین  دانشگاه  ایجاد  بر  مؤثر  نرم افزاری 
دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسالمی بود. همان طور که 
رویکرد  ازجمله  مختلفی  نرم افزاری  عوامل  شد،  مشاهده 
فناورانه،  کارآفرینی  مدیریت  دانشگاه،  اساتید  کارآفرینانۀ 
فرهنگ  افراد،  دانش  کیفیت  دروس،  محتوای  و  متن 
تعیین  سیاست گذاری ها  خط مشی  و  کارآفرینانه  سازمانی 

شدند. 
رویکرد  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  حاضر  مطالعۀ  در 
دانش  مانند  شاخص هایی  از  دانشگاه  اساتید  کارآفرینانۀ 
توسعۀ  و  اساتید  کارآفرینی  تجربۀ  اساتید،  کارآفرینی 
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کارآفرینی و اشتغال زایی توسط اساتید تشکیل می شود. با 
این حال می توان اذعان نمود که فرهنگ سازی کارآفرینی 
آن  آموزش  و  کارآفرینی  روحیۀ  تقویت  و  توسعه  همانا 
تحول  ایجاد  با  است.  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  در 
اقتصادی،  توسعۀ  نقش  پذیرش  و  سنتی  دانشگاه های  در 
دانشگاه کارآفرین عالوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق 
پیشرفته  فناوری های  فضای  در  به ویژه  فناورانه  نوآوری 
می شود و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم 
فراهم  دانایی  بر  مبتنی  توسعه  تحقق  برای  زمینه  و 
می گردد. الیت و ایسرالوتز (46) در 2019م نیز در نتایج 
مؤلفه هایی  را  فناورانه  تحقق  در  مانع  عوامل  مطالعه شان 
استراتژی های  و  دانشگاهی  دانش  از  استفاده  عدم  نظیر 
نوآور و عدم حمایت های ناکافی دولت دانسته اند. در سال 
2012م، مطالعه ای دیگر را آودریش (47) انجام داد و در 
باید  کارآفرین  دانشگاه  که  کرد  بیان  خود  پژوهش  نتایج 
جهت  کارکنان   و  دانشجویان  برای  را  مناسبی  محیط 
فراهم  کارآفرینی  فرصت های  از  بهره برداری  و  کشف 
یک  از  کارآفرین  دانشگاه  که  کرد  اظهار  همچنین  سازد. 
شده  تشکیل  یکدیگرند،  با  تقابل  در  که  سه بخشی  مدل 
با  مطالعه  این  نتایج  کارآفرینی.  و  پژوهش  آموزش،  است: 
اساتید،  دانش  و  آموزش  نظر  از  حاضر  پژوهش  یافته های 

پژوهش و توسعۀ کارآفرینی تناسب دارد. 
مدیریت  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  پیشِ رو  تحقیق  در 
استراتژی های  مانند  شاخص هایی  از  فناورانه  کارآفرینی 
دانایی،  بر  مبتنی  توسعۀ  تحقق  مدیریت،  کارآفرینانۀ 
علم  تجاری سازی  و  دانشگاه  رؤسای  کارآفرینی  رویکرد 
در  می شود.  تشکیل  دانش بنیان  شرکت های  تأسیس  و 
اوربانو  و  گوئرو  توسط  که  2012م  سال  در  مطالعه ای 
به  مشغول  سازمان های  تغییرات  ارزیابی  هدف  با   (48)

انگلیس  و  ژاپن  دانشگاه های  در  کارآفرینانه  فعالیت های 
انجام شد، مشاهده گردید که استراتژی های نهادی جدید 
با  ارتباط  و  سرمایه گذاری)  و  رهبری  مدیریت،  (نظارت، 
دیگر نهادها موجب ایجاد پنج نوع دانشگاه کارآفرین شده 
است. نتایج این مطالعه با یافته های پژوهش حاضر از نظر 
کارآفرینی  رویکرد  و  مدیریت  کارآفرینانۀ  استراتژی های 

رؤسای دانشگاه همخوانی دارد.
در مطالعۀ حاضر مشاهده شد که مؤلفۀ متن و محتوای 
تیمی  و  مشارکتی  ماهیت  مانند  شاخص هایی  از  دروس 
دروس  سرفصل  و  آموزشی  دوره های  برگزاری  دروس، 
تجزیه  نتایج  می شود.  تشکیل  جامعه  و  روز  نیاز  بر  مبتنی 

و تحلیل داده های این مطالعه نشان می دهد یکی از ارکان 
آموزش  امر  به  کافی  توجه  کارآفرینی  توسعۀ  جهت  مهم 
اوشیا  2005م،  سال  در  است.  جامعه  روز  نیاز  با  متناسب 
و همکاران (49) پژوهشی با هدف تحلیل چرایی موفقیت 
بیشتر برخی دانشگاه ها در ایجاد شرکت های انشعابی انجام 
ترکیب  و  دانشگاهی  منابع  بین  که  کردند  اثبات  و  دادند 
معناداری  ارتباط  مختلف  انشعابی  فعالیت های  در  آن ها 
وجود دارد. نتایج این مطالعه با یافته های پژوهش حاضر از 
دروس، برگزاری دوره های  تیمی  و  نظر ماهیت مشارکتی 
آموزشی و  منابع دانشگاهی و ترکیب آن ها در فعالیت های 

انشعابی مختلف هم راستاست.
کیفیت  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  پیشِ رو  مطالعۀ  در 
مهارت  عمومی  سطح  مانند  شاخص هایی  از  افراد  دانش 
توانایی  انطباق  دانشجویان،  کارآفرینانۀ  فعالیت های  و 
نظری  مهار ت های  و  جامعه  نیازهای  با  دانشجویان 
جذب  دیگر  طرف  از  می شود.  تشکیل  دانشجویان 
کشور  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 
در بازار کار ملزم به داشتن توانایی ها و ویژگی هایی است 
که بخشی از آن ها باید در طول دوران تحصیل برای افراد 
ایجاد شود. در مطالعۀ وان  دبورک و همکاران (50) در سال 
2019م نیز به لزوم داشتن توانایی  و مهارت  در افراد اشاره 
شده است. در سال 2006م، دوان ایرالند (51) در پژوهش 
کیفیت  و  ساختاری  ویژگی های  که  رسید  نتیجه  به  خود 
دانش افراد موجب تسهیل رویارویی با ایده های نوآورانه در 
سطوح پایین سازمان می شود و سبک های مدیریتی خالق و 
منحصربه فرد را پرورش می دهد. همین امر موجب می شود 
دانش به شیوه ای به اشتراک گذاشته شود که موجب بهبود 
شود.  پیشتازانه  رفتار  به  تمایل  و  ریسک پذیری  نوآوری، 
نیاز به تغییر نقش نیز معموالً درنتیجۀ موفقیت کارکنان و 
پرداختن آن ها به نوآوری ایجاد می شود. نتایج این مطالعه 
مهارت  عمومی  سطح  نظر  از  حاضر  پژوهش  یافته های  با 
و فعالیت های کارآفرینانه و مهار ت های نظری دانشجویان 

همخوانی دارد.
در مطالعۀ حاضر مشاهده شد که مؤلفۀ فرهنگ سازمانی 
کارآفرینانه از شاخص هایی مانند فرهنگ حمایت از ابداع و 
نوآوری، وجود سیستم پاداش محرک کارآفرینی، فرهنگ 
عمل گرایانه  فرهنگ  و  جدید  طرح های  و  ایده   پذیرش 
تشکیل می شود. در این الگو، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  در  اگر  که  است  کانونی  عنصر 
آزاد اسالمی نهادینه شود، می توان انتظار داشت دستیابی 
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تسهیل  مجموعه  این  در  سوم  نسل  دانشگاه  اهداف  به 
مطالعۀ  در   (52) کلی  و  هایتون  2006م،  سال  در  گردد. 
نیز  عملکرد»  با  متناسب  «پرداخت  که  دادند  نشان  خود 
افزایش  سازمان  نوآوری  در  را  تیم ها  با  افراد  مشارکت 
می دهد. آن ها بیان کردند که سیستم نامناسب تشویق و 
انگیزشی  و  پاداش  سیستم های  همچنین  و  پاداش ها  ارائۀ 
نیز  سازمانی  کارآفرینی  توسعۀ  به  توجه  بدون  تنظیم شده 
از  را  سازمان  و  ندارد  را  بالقوه  کارآفرینان  تحریک  توان 
همچنین  می کند.  محروم  آن  در  موجود  کارآفرینی  منابع 
که  کرد  بیان   (53) فرای  1993م  سال  در  مطالعه ای  در 
زیرا  کند؛  ایجاد  حمایت کننده  سیستمی  باید  سازمان 
سنتی  فرهنگ  تبدیل  برای  چندانی  امید  حمایت،  بدون 
به فرهنگ کارآفرینانه نیست. نتایج این مطالعات با نتایج 
ایده ،  پذیرش  کارآفرینی،  فرهنگ،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
پاداش ها  ارائۀ  و  تشویق  مناسب  سیستم  وجود  و  حمایت 

تناسب دارد. 
خط مشی  مؤلفۀ  که  شد  مشاهده  حاضر  تحقیق  در 
بودن  متناسب  مانند  شاخص هایی  از  سیاست گذاری ها 
و  قوانین  تسهیل  محوله،  وظایف  با  افراد  توانمندی 
مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران 
عملیاتی، خالق و نوآور و به کارگیری تئوری های اقیانوس 
آبی تشکیل می شود. گوئرو و اوربانو (48) در سال 2012م 
در تحقیق خود بیان کردند که به طور کلی مدل مفهومی 
در  درونی  و  محیطی  عوامل  به  وابسته  کارآفرین  دانشگاه 
محیطی  عوامل  است.  کارآفرین  دانشگاه  توسعۀ  و  ایجاد 
امکانات  به  درونی  عوامل  و  رسمی  و  غیررسمی  عوامل  به 
دارد.  اجزایی  و  عناصر  مدل  این  می شود.  گفته  منابع  و 
عوامل رسمی (سازمان کارآفرین و ساختار دولت، حمایت 
(دیدگاه  غیررسمی  عوامل  افراد)،  آموزش  و  کارآفرین  از 
کارآفرینی  روش های  کارآفرینی،  درخصوص  دانشگاهیان 
نیروی  کالبدی،  مالی،  (سرمایۀ  منابع  پاداش)،  نظام  و 
انسانی و تجاری) و امکانات (شبکه ها و ارتباطات، ارزش و 
اعتبار). نتایج این مطالعه با یافته های پژوهش حاضر از نظر 
حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران عملیاتی و متناسب 

بودن توانمندی افراد با وظایف محوله  همخوانی دارد.
در  مطالعه  این  نتایج  بر  مبتنی  کاربردی  پیشنهادهای 

چهار محور قابل بررسی است. 
خبرگان  به  فناوری،  و  علم  پارک  ایجاد  محور  در 
دانشگاهی فعال در حوزة کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی 
جهت  مدون  برنامه های  به کارگیری  با  می شود  پیشنهاد 

فناوری  و  علم  پارک  و  انکوباتور  به سمت  ساختار  حرکت 
باشند؛  داشته  حاضر  کارآفرینی  تقویت  و  ارتقا  در  سعی 
جوامع  در  معضالت  بزرگ ترین  از  یکی  بیکاری  چراکه 
تالش های  نیازمند  آن  رفع  و  می شود  محسوب  مختلف 
آوردن  فراهم  با  همچنین  است.  ذی ربط  افراد  بی وقفۀ 
و  فناوری  و  علم  پارک  کسب وکارهای  رشد  و  رضایت 
افزایش سطح تعامالت شرکت های مستقر در پارک علم و 
فناوری نیز خواهند توانست انتظارات مبتنی بر پیاده سازی 

دانشگاه نسل سوم را برآورده نمایند.
در محور ابداع و نوآوری، به خبرگان دانشگاهی فعال در 
حوزة کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی پیشنهاد می شود با 
پیگیری طرح های نوین و ثبت آن ها به حمایت از ابداعات 
انگیزة  تشویقی،  طرح های  ارائۀ  با  و  پردازند  دانشجویان 
نوآوری  وجود  دهند.  افزایش  زمینه  این  در  را  دانشجویان 
طرح ریزی  الزمۀ  خدمات  ارائۀ  در  فرهنگ  و  خالقیت  و 
دانشگاه کارآفرین بوده و خبرگان دانشگاهی فعال در حوزة 
کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی باید در این زمینه از افراد 

متخصص و دارای مهارت کمک بگیرند. 
در محور جذب منابع مالی، به خبرگان دانشگاهی فعال 
در حوزة کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی پیشنهاد می شود 
بر روی عامل استقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن 
بیشتر کار و تالش کنند. وجود منابع مالی کافی و تأمین 
هزینه های موجود یکی از مهم ترین عوامل در راستای نیل 
به اهداف ایجاد دانشگاه نسل سوم است. همچنین با جذب 
مستقل  مالی  نهادهای  کمک های  و  دولتی  کمک های 
نیاز  مورد  هزینه های  تأمین  به  زمینه  این  در  می توانند 
دانشگاه  کالن  و  خرد  اهداف  پیشبرد  درجهت  و  بپردازند 

نسل سوم گام بردارند. 
به  منعطف،  سازمانی  ساختار  محور  در  درنهایت 
خبرگان دانشگاهی فعال در حوزة کارآفرینی دانشگاه آزاد 
انعطاف پذیر  سازمانی  فرهنگ  می شود  پیشنهاد  اسالمی 
را در دانشگاه نهادینه کنند؛ زیرا یکی از اهداف اصلی هر 
سازمانی دستیابی به موفقیت است. موفقیت های چشمگیر 
و  سو  یک  از  امکانات  حداقل  با  سازمان هایی  اخیر  دهۀ 
شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی 
دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در 
موفقیت آن ها بوده است که در این میان، فرهنگ سازمانی 
همچنین  می گردد.  تلقی  سازمان  عملکرد  در  مؤثر  عاملی 
سرلوحۀ  را  بوروکراسی  و  تغییر  دربرابر  مقاومت  عدم 

کارهای خود قرار دهند.
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نتیجه گیری
به  افراد  دستیابی  و  اشتغال  موضوع  اهمیت  به  نظر 
دانشگاه های  در  الگو  این  به کارگیری  نظر  مورد  شغل 
نتایج  براساس  است.  ضروری  اسالمی  آزاد  پزشکی  علوم 
نهادینه سازی  روند  در  تسریع  می رسد  به نظر  پژوهش، 
فرایند کارآفرینی در دانشگاه ها ضمن حل بخشی از معضل 
ایده های  خلق  به  دانشگاهی،  دانش آموختگان  بیکاری 
فرایند  یک  شروع  برای  دانشگاهی  صاحب نظران  جدیدتر 
کارآفرینی  نهادینه سازی  کند.  شایانی  کمک  کارآفرینی 
در دانشگاه ها در راستای ایجاد شغل، خلق ثروت، افزایش 
عمل  ایران  کشور  عمومی  پیشرفت  درنهایت  و  رفاه  سطح 
برای  دقیق  هدف گذاری  طریق  از  همچنین  می کند. 
دستیابی به کارآفرینی دانشگاهی، جذب منابع مالی الزم، 
برنامه ریزی صحیح درسی و تحول در نظام فعلی آموزش 
به  اسالمی  آزاد  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تبدیل  امکان 

دانشگاه کارآفرین میسر می شود.

تقدیر و تشکر 
این مقاله بخشی از رسالۀ دکتری رشتۀ مدیریت خدمات 
راهنمایی  به  توشمالی  غالمرضا  آقای  درمانی،  ـ  بهداشتی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  علی محمدزاده  خلیل  دکتر  آقای 
در  که  است   972 پایان نامه  شمارة  با  شمال  تهران  واحد 
از  بدین وسیله  است.  شده  تصویب   1397/12/16 تاریخ 
مطالعه  این  انجام  در  را  ما  نوعی  هر  به  که  کسانی  تمامی 

یاری رساندند، تشکر و قدردانی می شود.

References
1. Johnson D, Craig JB, Hildebrand R. Entrepreneurship 

education: Towards a discipline-based framework. 
Journal of Management Development. 2016; 25(1): 
40-54.

2. Matlay H. Researching entrepreneurship and 
education: what is entrepreneurship education 
and does it matter? Education and Training. 2015; 
48(8/9): 704-718.

3. O’Reilly NM, Robbins P, Scanlan J. Dynamic 
capabilities and the entrepreneurial university: a 
perspective on the knowledge transfer capabilities 
of universities. Journal of Small Business & 
Entrepreneurship. 2018; 31(3): 243-263.

4. Guerrero M, Urbano D, Cunningham JA, Gajon E. 
Determinants of graduates’ start‐ups creation across 
a multi‐campus entrepreneurial university: the case 

of monterrey institute of technology and higher 
education. Journal of Small Business Management. 
2018; 56(1): 150-178.

5. Aldrich HE. The emergence of entrepreneurship as 
an academic field: A personal essay on institutional 
entrepreneurship. Research Policy. 2015; 41(7): 
1240-1248.

6. Etzkowitz H. Research groups as ‘quasi-firms’: the 
invention of the entrepreneurial university. Research 
Policy. 2003; 32(1): 109-121.

7. Kordnaeij A, Ahmadi P, Ghorbani Z, Niakan N. 
Investigating the Characteristics of Entrepreneurial 
University at Tarbiat Modares University. 
Entrepreneurship Development Magazine. 2002; 
3(5): 47-64.

8. Bercovitz J, Feldman M. Entpreprenerial universities 
and technology transfer: A conceptual framework 
for understanding knowledge-based economic 
development. The Journal of Technology Transfer. 
2006; 31(1): 175-188.

9. Arnaut D. Towards an entrepreneurial University. 
International Journal of Euro-Mediterranean 
Studies. 2010; 3(1): 135-152.

10. Gibb A. Exploring the synergistic potential in 
entrepreneurial university development: towards 
the building of a strategic framework. Annals of 
Innovation & Entrepreneurship. 2012; 3(1): 16742.

11. Seydaei SE, Bahari E, Zarei A. Study of the status 
of employment and unemployment in Iran during 
1990-2010. Rahbord Tosee Journal. 2010; 12(25): 
37-45. [Persian]

12. Rahmanian D, Abdollahi MJ. Out of Unemployment 
Covered by Unemployment: The Impact of Land 
Reform on Recognition of Unemployment. Social 
History Research Journal. 2017; 14(6): 45-56. 
[Persian]

13. Bruton G, Khavul S, Siegel D, Wright M. New 
Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: 
Microfinance, Crowdfunding, and Peer-to-Peer 
Innovations. Entrepreneurship Theory and Practice. 
2015; 39(1): 9-26.

14. Khoundabi B, Vahdati M. Estimation of 
Unemployment Odds of 15 Years or More Persons. 
Iranian Journal of Official Statistics Studies. 2017; 
27(2): 167-188. [Persian]

15. Premand P, Brodmann S, Almeida R, Grun R, 
Barouni M. Entrepreneurship Education and Entry 
into Self-Employment Among University Graduates. 
World Dev. 2016; 77(2): 311-327.

16. Agarwal R, Shah SK. Knowledge sources of 
entrepreneurship: Firm formation by academic, 
user and employee innovators. Research Policy. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 22

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2962-en.html


مفهوم سازی دانشگاه کارآفرین و طراحی الگوی ...

21 Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:34

2014; 43(7): 1109-1133.
17. Koelewijn WT, Ehrenhard ML, Groen AJ, van Harten 

WH. Intra-organizational dynamics as drivers of 
entrepreneurship among physicians and managers 
in hospitals of western countries. Social Science & 
Medicine. 2012; 75(5): 795-800.

18. Romero-Martínez AM, Fernández-Rodríguez 
Z, Vázquez-Inchausti E. Exploring corporate 
entrepreneurship in privatized firms. Journal of 
World Business. 2010; 45(1): 2-8.

19. Klofsten M, Fayolle A, Guerrero M, Mian S, Urbano 
D, Wright M. The entrepreneurial university as 
driver for economic growth and social change-Key 
strategic challenges. Technological Forecasting and 
Social Change. 2019; 141: 149-158.

20. Siegel DS, Wright M. Academic Entrepreneurship: 
Time for a Rethink? Brit J Manage. 2015; 26(4): 582-
595.

21. Powell WW, Sandholtz KW. Amphibious 
entrepreneurs and the emergence of organizational 
forms. Strateg Entrep J. 2012; 6(2): 94-115.

22- Hurley AE. Incorporating feminist theories into 
sociological theories of entrepreneurship. Women 
in Management Review. 2017; 14(2): 54-62.

23. Kazemi Torbaghan M, Mobaraki MH. [Investigating 
the effect of entrepreneurship on iran’s economic 
growth using biasi’s averaging approach]. 
Entrepreneurship Development Quarterly. 2015; 
5(3): 125-144. [Persian]

24. Awasthi D. Approaches to entrepreneurship 
development: The Indian experience. Journal of 
Global Entrepreneurship Research. 2017; 1(1): 107-
124.

25. Fu-Lai Yu T. Towards a theory of the entrepreneurial 
state. International Journal of Social Economics. 
2016; 28(9): 752-766.

26. Meyers AD, Pruthi S. Academic entrepreneurship, 
entrepreneurial universities and biotechnology. 
Journal of Commercial Biotechnology. 2011; 17(4): 
349-357.

27. Urbano D, Guerrero M. Entrepreneurial 
Universities: Socioeconomic Impacts of Academic 
Entrepreneurship in a European Region. Economic 
Development Quarterly. 2013; 27(1): 40-55.

28. Astebro T, Bazzazian N, Braguinsky S. Startups 
by recent university graduates and their faculty: 
Implications for university entrepreneurship policy. 
Research Policy. 2012; 41(4): 663-677.

29. Rinne R, Koivula J. The changing place of the 
university and a clash of values The Entrepreneurial 
University in the European Knowledge Society; A 
Review of the Literature. Journal of the programme 

on institutional management in higher education in 
europe. 2005; 17(3).

30. Koivula J, Rinne R. Managerialism and 
Entrepreneurialism in Universities: Is there Space 
for Creativity? Enlightenment, Creativity and 
Education. 2012: 147-169.

31. Gibb A, Hannon P. Towards the entrepreneurial 
university. International Journal of Entrepreneurship 
Education. 2014; 4(1): 73-110.

32- Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic inquiry. Research 
on Social Work Practice. 1985; 20(2): 137159.

33. Holsti OR. Content analysis for the social sciences 
and humanities. Reading MA: Addison-Wesley 
(content analysis). 1969.

34- Krippendorff K. Content analysis: An introduction 
to its methodology. Sage publications. 2018.

35. Wang W. A content analysis of reliability in 
advertising content analysis studies. 2011.

36- Feldman DC. The devil is in the details: Converting 
good research into publishable articles. Sage 
Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA. 2004.

37. Tzeng GH, Teng JY. Transportation investment 
project selection with fuzzy multiobjectives. 
Transportation Planning and Technology. 1993; 
17(2): 91-112.

38. Wu C-H, Fang W-C. Combining the Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method 
for developing critical competences of electronic 
commerce professional managers. Quality & 
Quantity. 2011; 45(4): 751-768.

39. Cheng C-H, Lin Y. Evaluating the best main battle 
tank using fuzzy decision theory with linguistic 
criteria evaluation. European Journal of Operational 
Research. 2002; 142(1): 174-186.

40. Warfield JN. Societal systems planning, policy and 
complexity. Cybernetics and System. 1978; 8(1): 
113-115.

41. Anderseck K. Institutional and academic 
entrepreneurship: implications for university 
governance and management. Higher Education in 
Europe. 2004; 29(2): 193-200.

42. Frank DJ, Meyer JW. University expansion and the 
knowledge society. Theory and Society. 2007; 36(4): 
287-311.

43. Clark BR. Creating Entrepreneurial Universities: 
Organizational Pathways of Transformation. . Issues 
in Higher Education. 1998.

44. Rothaermel FT, Agung SD, Jiang L. University 
entrepreneurship: a taxonomy of the literature. 
Industrial and Corporate Change. 2007; 16(4): 691-
791.

45. Hornsby JS, Kuratko DF, Zahra SA. Middle managers’ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            21 / 22

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2962-en.html


غالمرضا توشمالی و همکاران

22Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:34

perception of the internal environment for corporate 
entrepreneurship: assessing a measurement scale. 
Journal of Business Venturing. 2002; 17(3): 253-273.

46. Light I, Isralowitz RE. Immigrant Entrepreneurs 
and Immigrants in the United States and Israel. 
Routledge. 2019.

47. Audretsch DB, Keilbach MC, Lehmann EE. 
Entrepreneurship and economic growth. Oxford 
University Press. 2012.

48. Guerrero M, Urbano D. The development of an 
entrepreneurial university. J Technol Transf. 2012; 
37(1): 43-74.

49. O’Shea RP, Allen TJ, Morse KP, O’Gorman C, Roche 
F. Delineating the anatomy of an entrepreneurial 
university: the Massachusetts Institute of Technology 

experience. R&d Management. 2005; 37(1): 1-6.
50. van den Broek J, Benneworth P, Rutten R. 

Institutionalization of cross-border regional 
innovation systems: The role of university 
institutional entrepreneurs. Regional Studies, 
Regional Science. 2019; 6(1): 55-69.

51. Duane Ireland R, Kuratko D, Morris M. A health 
audit for corporate entrepreneurship: innovation at 
all levels: part II. Journal of Business Strategy. 2006; 
27(2): 21-30.

52. Hayton JC, Kelley DJ. A competency based framework 
for promoting corporate entrepreneurship. Human 
Resource Management. 2006; 45(3): 407-427.

53. Fry F. Entrepreneurship: a planning approach. . West 
Group. 1993; 15(2): 256-263.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2962-en.html
http://www.tcpdf.org

