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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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 .1دانشآموختة دکترا ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3استادیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

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

چکیده
این تحقیق با هدف ارائة تصویری جامع از عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین از طریق ترکیب تحقیقات پیشـین انجـا
شد .روش پژوهشْ کیفی با رویکرد فراترکیب بود .بدین منظور پس از جستوجو در پایگاههـای اطععـاتی ،در فاصـ ة زمـانی
 0331تا  ،6102تعداد  960مقاله در حوزة دانشگاه کارآفرین ارزیابی و در نهایت  20مقالـه ،کـه بـه صـورت مسـ قیض مو ـو
دانشگاه کارآفرین را بررسی کرده بودند ،به روش هدفمند ،ان خاب و وارد مرح ة تح یل شدند .بـرای تجزیـهوتح یـل دادههـا از
روش کدگذاری اس فاده شد .پس از تح یل یاف ههای محققان قب ی و ترکیب ن ـایج حاصـ ه ،تعـداد  60کـد و  01مفهـو و 0
مؤلفه شناسایی و اع بار آنها از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید شد .سپس ،میزان اهمیت و اولویت کدهای شناساییشـده بـا
روش آن روپی شانون تعیین شد .بر اساس یاف ههای تحقیق ،کدهای رهبری قوی و همهجانبه و پشـ یبانـ سـات ار منعطـ و
م مایزـ و روحیه و نگرش کارآفرینانة اعضا و فرهنگ سـازمانی کارآفرینانـه بیشـ رین ـریب اهمیـت را در توسـعة دانشـگاه
کارآفرین داش ند .در نهایت ،پس از طی مراحل پژوهش ،الگوی مؤلفههای سازمانی مؤثر بـر دانشـگاه کـارآفرین ترسـیض شـد.
ن ایجْ مؤید نقش رهبری و فرهنگ در تحول دانشگاهها در جهت کـارآفرینی بـود .ایـن پـژوهش ،بـا اتخـار رویکـردی جـامع،
بینشهایی ارزشمند در زمینة دانشگاههای کارآفرین ارائه میدهد.

کلیدواژگان
آن روپی شانون ،دانشگاه کارآفرین ،رهبری ،فراترکیب ،فرهنگ.



رایانامة نویسندة مسئولabbaspour@atu.ac.ir :
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مقدمه
سرعت تحوالت اخیر در قرن جاری شرایطی نوین را برای دانشگاهها و مراکز آموزش عاایی با
وجود آورده است و انتظار میرود ،از طریق توسعة ظرفیت دانشگاهی ،دانشگاههای کاریاا با
سمت دانشگاه کارآفرین تغییر مسیر دهند .در این زمینا  ،درک درسات از دانشاگاه کاارآفرین و
عوامل سازمانی مؤثر بر آن در انجام پروسة تحوالت دانشگاهها بسیار مؤثر است.
دانشگاه کارآفرین ،ب عنوان کانونی از دانشهای پیشرفت  ،با اجرای مأموریتهای متعدد
خود ب توسعة اقتصادی و اجتماعی کمک میکناد ( )Guerrero et al 2014و شاتا دهنادة
مهم توسعة اقتصادی و اجتماعی منطق ای است .زیرا از دانش ب مثاباة فرصات کاارآفرینی
بهرهبرداری میکند ( .)Ortiz et al 2017بر این اساس ،امروزه نقش دانشگاهها صارفا توییاد
دانش جدید نیست؛ بلک انتشار دانش ب صانعت و جامعا اسات (

;Guerrero et al 2012

 .)Kalar 2015این مأموریت جدید فرصتهای بسیاری برای دانشگاهها فراهم میکند تاا باا
بخشهای مختلف صنعت ارتباط برقرار کنند و ب طور فزایندهای باا تحاوالت اجتمااعی و
ب ویژه اقتصادی مرتبط شوند .بنابراین ،فعاییتهاای تحقیاق و توساعة دانشاگاه

1

(& D

)R

دیگر نمیتواند صرفا فعاییت دانشگاهی در برجهای عاج باشد ،بلک ب جاای آن بخشای از
پیوند س گان یا چهارگانة داناش اسات ()spear et al 2016; Miller et al 2016; Mok 2013

ک ب بازسازی سناریوهای تحقیقااتی در دانشاگاههاا منجار شاده و تاشش بارای بررسای
راهکارهای توسعة دانشگاهها را ،ب منزیة دانشگاه کارآفرین ،مورد توج قرار داده است .یااا
این پژوهش درصدد است با بررسی پژوهشهای پیشین در مورد دانشاگاههاای کاارآفرین
تحلیلی سیستماتیک و جامع ب شایوة فراترکیا

در خصاو

عوامال ساازمانی ماؤثر بار

دانشگاه کارآفرین و تبیین جایگاه آن در توسعة دانشگاهها ارائ دهد.
بیان مسئله
جهان ،در آغازین سالهای ورود ب هزارة سوم ،اهمیت کارآفرینی را ب منزیة موتور محرکة
توسع ب خوبی دریافات .بار ایان اسااس کشاورها تاشش کردناد شااخ

فعاییاتهاای
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کارآفرینانة جامع را ارتقا بخشند و با عنایت ب مؤیف های کارآفرینی در بخشهای مختلف،
ب ویژه دانشگاهها ،در این زمین پیشقدم باشند .این امر شناسایی فرصتهاای بهینا جهات
کارآفرین شدن دانشگاهها را مورد توج صاح نظران قرار داده است.
شناساایی دانشاگاه کاارآفرین و عوامال

در دو دهة گاشت مطایعاتی گساترده در خصاو
متعددی ک این دانشگاه را شکل میدهد صورت گرفت

( Etzkowitz 2004; Clark 1998; Sporn

 ، )2001; Guerrero & Urbano 2012دیدگاههای مختلفی در ایان خصاو

ارائا شاده اسات.

ییکن ،با وجود پژوهشهای گسترده و در حال رشد ،هنوز هم درباارة اجازای اصالی آن توافاق
چنادانی وجاود نادارد ( )Rothaermel et al 2007; Guerrero & Urbano 2010و پاژوهشهاای
انجامشده در این خصو

پراکنده ،تقسیمشده ،و مجزاسات ( )Schmitz et al 2017و انساجام و

جامعیت الزم را ندارد .با توج ب نقش عوامل سازمانی در نهادین سازی کارآفرینی در سازمانهاا
(ایاوانی و همکااران  1312با نقال از

;Morris & Cornwall 2009; Kuratko & covin 2008

 )Hornsby 2002; Zahra 2005; Duncan 1998و نبودِ تحقیقاات منساجم ،کالگرایانا  ،و جاامع
دربارة آن ،ب ویژه در مطایعات داخلی و در خصو
با بررسی پیشینة تحقیقات و ترکی

مراکز دانشگاهی ،محققان در این پاژوهش،

دیدگاههای مختلف دربارة دانشگاه کارآفرین ،درصدد پاسا

ب این پرسش اساسی بودند ک کدام عوامل سازمانی بر اساس پیشینة مربوطا نقاش ماؤثری در
توسعة دانشگاه کاارآفرین دارد .بناابراین ،موواو اصالی ایان پاژوهش شناساایی ،ترکیا  ،و
بازساری عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین ،از طریق بررسی سیساتماتیک و گساترده در
پیشینة تحقیقات ،و ارائة تصویری جامع از بینشها در زمینة عوامل ساازمانی ماؤثر بار دانشاگاه
کارآفرین و تعیین اهمیت و اویویت آنها در توسعة دانشگاههای کارآفرین است .نتایج پاژوهش
میتواند یک چارچو نظری جدید در زمینة عوامل سازمانی مؤثر بر توسعة دانشگاه کاارآفرین
ارائ نموده ،جهتگیری تحقیقات آینده را مشخ

کند.

مباني نظری و پیشینة تحقیق
دانشگاهها برای تبدیل شدن ب سازمانهای اجتماعی و اقتصادی از انقش هاای علمای گاار
کردهاند ( .)Nelles & Vorley 2011انقش

اول مأموریت تویید دانش را از طریاق تحقیاق با
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مأموریت سنتی حفظ و انتقاال داناش (تادریا) اوااف کارد .ساسا ،انقاش

دوم توساعة

اقتصادی و اجتماعی را ،افزون بر آموزش و تحقیق ،مأموریات ساوم دانشاگاههاا قارار داد و
دانشگاهها را ب منزیة دانشگاه کارآفرین مطار کارد ( .)Markuerkiaga et al 2017اساتفاده از
مفهوم دانشگاه کارآفرین بهترین بیان برای نشان دادن تکامال دانشاگاه باا توجا با ایزاماات
جامعة مبتنی بر دانش است ( )Goldstein 2010کا بار نقاش دانشاگاه در توساعة اقتصاادیا
اجتماعی و همکاری بین دانشگاه و ذینفعان خارجی تأکید میکناد (.)Sam & van der 2014
فرایند کارآفرینی دانشگاهی ن تنها انتقال تکنویوژی یا دانش ب صنعت را شامل میشود ،کا از
دیدگاه وسیعتر بازسازی استراتژی و تحول نظام دانشاگاهی ،توساعة فرهنا

کاارآفرینی در

همة سطو  ،ایجاد یک فرمت آموزش تعاملی تجربی ،ایجاد ارزشهایی نظیار اساتقشل ،بااور
ب اهمیت شبک  ،و مسئوییت در افراد را نیز دربرمیگیرد و بیشتر با تویید داناش هماراه اسات
( .)Clauss et al 2018بر این اساس ،توسعة دانشگاهها در جهت کارآفرین شدن در اویین گاام
نیازمند درک و شناخت مفهوم دانشگاههایی است ک ب عنوان کارآفرین فعاییت میکنند.
در خصو

دانشگاه کارآفرین و عواملی ک میتواند با نحاوی در ایجااد و توساعة آن ماؤثر

باشد پژوهشهای گستردهای در سطح ملای و باینایمللای صاورت گرفتا اسات .عمااد شااه 1و
همکارانش ( )2112در پژوهشی ب بررسی عوامل تعیینکننادة فرهنا

دانشاگاه کاارآفرین تحات

شرایط نامساعد در یک کشور در حال توساع پرداختناد .آنهاا در تحقیاق کیفای خاود فرهنا
کارآفرینی دانشگاههای خصوصی و دویتی را در یک اقتصاد ظاهرا خصومتآمیاز ،مانناد پاکساتان،
از طریق تأثیر ارتباط بین عوامل داخلی و خاارجی آن بررسای کردناد و مادیی با منظاور تطبیاق
فرهن

کارآفرینان و عوامل اصلی آن تحت شرایط نامساعد ارائ دادند .آرتور 2و رابیناز ( )2112در

پژوهشی تحت عنوان «مأموریت سوم دانشگاهها و چایشهای دانشگاههای کاارآفرین» با ارزیاابی
چایشهای مؤسسات آموزش عایی در اجرای مأموریت سوم توسعة اقتصادی و تبدیل دانشاگاه با
مؤسسة کارآفرین پرداختند .در پژوهش آن دو برخی منابع الزم و تغییر سیاستی ک سیاستگاااران

1. Imad Shaha
2. Arthur
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و مدرسان دانشگاه باید در فعاییتهاای حماایتی ،با منزیاة بخشای از مأموریات دانشاگاه ،انجاام
میدادند برجست شد .مارکرکیاژ 1و همکارانش ( )2112در پژوهش خود تحت عناوان «یاک مادل
بلوغ کارآفرینی علمی برای دانشکدههای فناوران » ب سیزده عامل مؤثر بار ایان دانشاگاههاا اشااره
کردند ک ب س دستة کلی مربوط ب محیط زیست ،مربوط با مناابع اساتاد ،مارتبط باا فراینادهای
دانشکده تقسیم میشود .ساغری و همکارانش ( )1312در پژوهش خود ب سا عامال ساازمانی و
محیطی و فردی توج کردند .نتایج تحقیاق آنهاا بیاانگر اهمیات عامال ساازمانی بار کاارآفرینی
دانشگاهی بود .وسبلد 2و همکارانش ( )2112در پژوهشی اعشم کردند تاأثیر عوامال ساازمانی بار
تحرک کارآفرینی در دانشگاهها مشاب شرکتهاا نیسات .نتیجاة تحقیاق آنهاا نشاان داد حمایات
مدیریت ،در مقام عامل سازمانی ،بر کارآفرینی در دانشگاه تأثیر مستقیم مایگااارد .همچناین ،ناو
نگرش ب کارآفرینی در این خصو
موج

واسط ای در رابط با حمایات مادیریت اسات و مایتواناد

تسهیل کارآفرینی در دانشگاه شود .دابیک 3و همکارانش ( )2112در پژوهش خود با ایان

نتیج رسیدند ک مدیر دانشگاه کارآفرین باید ب برناما هاای توساعة مناابع انساانی توجا کناد و
اعضای هیئتعلمی نیز باید در زمین های آموزش و تحقیاق و انتقاال داناش متخصا

باشاند .در

مدل جامع کوراتکو 4و همکارانش ( )2114در بخش کارآفرینی سازمانی عوامل حمایت مادیریت،
پاداش و تقویت ،توانمندی ،ریسکپایری ،و رهبری بر کار کارآفرینی سازمانی مؤثر شاناخت شاد.
همچنین ،عواملی مانند سیستمهای پاداش و کنترل ،فرهن

سازمانی ،ساختار ساازمانی ،و حمایات

مدیریتی ب طور منفرد و نیز ب طور ترکیبی پیششرط و مقدمة فعاییتهای کارآفرینانة ساازمانی با
شمار میروند .ایوانی و همکاارانش ( )1312در پژوهشای با شناساایی و اویویاتبنادی عوامال
سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کارآفرین در صانایع غااایی
پرداختند .عوامل سازمانی مؤثر در این پژوهش شامل مؤیف های حمایات مادیریت عاایی ساازمان،
استراتژی سازمان ،فرهن

سازمانی ،سااختار ساازمانی ،سیساتمهاای ساازمانی ،کنتارل و ارزیاابی

1. Markuerkiaga
2. Vossebeld
3. Dabic
4. Kuratko
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سازمان ،و ارتباطاات اثاربخش بودناد .ناور 1و همکاارانش ( )2112در مطایعاات خاود در زمیناة
دانشگاه کارآفرین عوامل ساازمانی ماؤثر بار پدیادة کاارآفرینی دانشاگاهی را رهباری کاارآفرینی،
سیستمهای کنترل ،مدیریت منابع انسانی ،فرهن  ،و ساختار معرفی کردند .صافرزاده و همکاارانش
( )1322در بررسی عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاههاای کاارآفرین دانشاگاههاای تهاران ،در میاان
عوامل احیای سازمانی ،اعمال رهبری تحولبخش را عاملی معرفای کردناد کا در شاکلگیاری و
استقرار دانشگاههای کارآفرین بیشترین تأثیر را دارند.
اتزکویتز 2و کلوفستن ( )2112و اتزکویتز ( )2113مواردی همچون طراحای و چیادمان
سازمانی دانشگاهها را سازهای کلیدی در رابط با کارآفرینی سازمانی در دانشاگاه کاارآفرین
مطر کردند .در زمینة عوامل سازمانی مؤثر بر کارآفرینی مدلهای متعدد دیگری نیاز ارائا
شده است .ایریند 3و همکارانش ( )2112aدر مدل کارآفرینی خاود ماواردی چاون کنتارل،
ساختار ،سیستمهای مدیریت منابع انسانی ،و فرهن

تسهیلکننده یا تقویتکنندة کارآفرینی

سازمانی را مطر کردند .در مادل کرنای 4و همکاارانش ( )2112ماواردی نظیار سااختار،
کنترل ،سیستم پاداش ،و فرهن

عوامل سازمانی معرفی شدند .در مدل کاوین 2و کوراتکاو

( )2111ب مواردی چون ساختار ،فرهن  ،منابع /توانمندیها ،و نظام پاداش ب منزیة عوامل
سازمانی توج شد .جانسون 2و ون دون ( )2112حمایت مدیریت عایی ،فرهن

ساازمانی،

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

حمایت مدیریت عایی ،فرهن

سازمانی ،ساختار سازمانی ،اختیار کاری ،سیساتم پااداش ،و

ارتباطات سازمانی را عوامل سازمانی مؤثر بر کارآفرینی در نظر گرفتند.
مدل مورد استناد در این تحقیق مدل ایریند ( )2112با در نظر گرفتن نقاش رهباری با
دییل اهمیت و تأثیر آن در مطایعات کاارآفرینی دانشاگاهی باود (

;Rothaermel et al 2007

1. nor
2. Etzkowitz
3. Ireland
4. Kearney
5. Kevin
6. Johnson
7. Wolcott
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 )Kirby 2006; Etzkowitz 2004; Sporn 2001ک بر اسااس آن عوامال ساازمانی ماؤثر بار
توسعة دانشگاهها ب صورت سیستماتیک و جامع بررسی

شد.

روش پژوهش
پژوهش حاور از نظر هدف کاربردی ،ب یحاظ ماهیت دادهها و سبک تحلیل کیفی ،و از نظار
روش جمعآوری دادهها مبتنی بر اطشعات اسنادی بود .بار ایان اسااس ،هماة پاژوهشهاای
منتشرشده در زمینة دانشگاه کارآفرین در پایگاههای اطشعاتی علمی معتبر داخلای و خاارجی
بر اساس کلیدواژگان تعریفشده و ب منظور دستیابی ب نمون ای ک اشبا نظاری را موجا
شود پیمایش شد و مرتبطترین مطایعات با استفاده از رویکردی هدفمند انتخاا

شاد .مبناای

روایی این پژوهش روایی نظری ای بود و برای دستیابی با آن از راهکارهاای مطایعاة میادانی
گسترده ،تکثرگرایی نظری ،و کاربرد نظر متخصصان اساتفاده شاد .روش پاژوهش تحلیلایا
توصیفی بود .برای تجزی وتحلیل دادهها از روش کدگااری استفاده شد و دادههاای پاژوهش
با استفاده از روش فراترکی
رویکردی برای ترکی
یک ترکی

جماعآوری  ،تحلیال وترکیا

شادند .فراترکیا

یاا متاسانتز

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

تفسیری جدید کمک میکند (2008

محققان زیادی را ب خود جل

 .)Booاین روش در ساالهاای اخیار توجا

کرده است .در واقع ،عبارت فراترکی

کیفی ب مثاباة چتاری

است ک ب خانواده ای از رویکردهای روششناختی برای توسعة دانش جدید بر پایاة تحلیال
دقیق و جامع یافت های تحقیق کیفی موجود اشاره میکند
فراترکی

(.)Xu 2008

با فراهم کردن نگرشی نظاممند برای پژوهشگران ،از راه ترکی

پژوهشهاای

کیفی مختلف ،موووعات و استعارههای جدید و اساسی را کشف میکناد و باا ایان روش
دانش جاری را ارتقا میدهد و دیادی جاامع و گساترده در زمیناة مساائل پدیاد مایآورد.
فراترکی

مستلزم آن است ک پژوهشگر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام دهد و یافت های

پژوهشهای کیفی مرتبط را ترکی

کند (مانیان و رونقی .)1314

برای بررسی یافت ها در این پژوهش از روش فراترکی

سندویوسکی و باروسو اساتفاده

شد ک شامل هفت گام یا مرحل است :گام اول ،تنظایم پرساشهاای پاژوهش؛ گاام دوم،

632

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،3پايیز 8311

بررسی نظاممند متون؛ گام سوم ،جستوجو و انتخاا

مقایا هاای مناسا ؛ گاام چهاارم،

استخراج نتایج؛ گام پنجم ،تجزی وتحلیل و تلفیق یافت های کیفی؛ گام ششم ،کنترل کادهای
استخراجی؛ گام هفتم ،ارائة یافت ها (.)Sandelowski & Barroso 2003

نتايج تحلیل فراترکیب
در این بخش نتایج هر یک از گامهای این تحلیل جداگان ارائ میشود.
باا پرساش درباارة شناساایی

گام اول ،تنظیم پرسشهای پژوهش .تحلیال فراترکیا

ماهیت مووو پژوهش شرو میشود و قبل از شرو مراحل بعادی پاژوهش چاارچو
کلی آن را مشخ

میکند .پرسشهای این پژوهش در این مرحل در جدول  1آمده است.
جدول  .1پرسشهای پژوهش ـ تحلیل فراترکیب

پرسشهای پژوهش

شاخصها

عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین در پیشینة پژوهش کدام است؟ کدامیک از
چ چیزی ()what

عوامل سازمانی نقش مؤثرتری در تحرک دانشگاه ب سمت کارآفرینی دارند؟ ایگوی
مؤیف های سازمانی مؤثر بر توسعة دانشگاه کارآفرین چیست؟

جامعة مطایع ()who

جامعة مورد مطایع برای شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین کدام است؟

محدودة زمانی ()when

عوامل فوق در چ دورة زمانی بررسی و جستوجو شدند؟

چگون ()how

چ روشی برای فراهم کردن مطایعات استفاده شده است؟

گام دوم ،بررسی متون به صورت نظاممندد .در تحلیال فراترکیا

بارای جماعآوری

اطشعات از دادههای ثانوی  ،ب نام اسناد و مدارک گاشت  ،اساتفاده مایشاود .ایان اساناد و
مدارک در پژوهش حاور شامل همة پژوهشهای صاورتگرفتا و در دساترس در زمیناة
دانشااگاه کااارآفرین بودنااد کاا از پایگاااههااای اطشعاااتی
Googlescholar, Sid, Magiran

Emrald Insight, Elziver,

 Sciencedirect,اخاا شادند .ابازار گاردآوری اطشعاات

مجشت علمی داوریشده و ژورنالهاایی در زمیناة مادیریت و آماوزش عاایی و دانشاگاه
کارآفرین بودند .کلیدواژگان برای جستوجو «دانشگاه کارآفرین» 1و «دانشگاه نسل ساوم»

2

1. entrepreneurial university
2. Third Generation University
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و «دانشگاه علمی» 1بودند .محدودة زمانی  1112تا  2112در پژوهشهای خارجی و 1321
تا  1312در پژوهشهای فارسی .برای جساتوجاوی کلیادواژگان در نظار گرفتا شاد و
مرتبطترین مطایعات با استفاده از رویکردی هدفمند انتخا

شدند.

گام سوم ،جستوجو و انتخاب مقالههدای مناسد  .در پاژوهش حاوار ،در ایان
مرحل  ،با در نظر گرفتن پارامترهایی چاون عناوان ،چکیاده ،محتاوا ،دسترسای ،کیفیات ،و
روش پژوهش  322مقای دربارة دانشگاه کارآفرین ارزیابی و در نهایات  22مقایا انتخاا
شد .ارزیابی کیفیت پژوهشها در ایان مرحلا باا روش ارزیاابی حیااتی کسا  2صاورت
گرفت .نمودار  1شیوة انتخا

مقای ها را نشان میدهد.
تعداد منابع یافت شده 322

تعداد منابع رد شده بر اساس عنوان 22
انتخا
تعداد مقاالت رد شده بر اساس چکیده
112

بر اساس چکیده 232

مقاالت انتخا

شده 13

تعداد مقاالت رد شده بر اساس محتوی 24

تعداد مقاالت رد شده بر اساس کیفیت 4

تعداد مقاالت تأیید شده بر اساس محتوی
21
تعداد مقاالت نهایی تأیید شده 22

نمودار  .1شیوة انتخاب مقاله

گام چهارم ،استخراج نتایج .در پژوهش حاور ،در این مرحل  ،پا از گزینش مقاالت
و منابع و طبق بندی آنها 21 ،کد استخراج شد .کدهای مربوط و منابع استخراج کادها در
جدول  2آمده است.
1. academic entrepreneurship
2. CASP
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 کدبندی مطالعات پژوهش.2 جدول

برخی منابع استخراج
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)

)1312( بیدختی و همکاران
Markuerkiaga et al (2017); Gibb et al (2013); Kirby (2005); Rothaermel et al
(2007); Zuccala (2015); OECD1 (2012); Gargil (2007)

)1312( بیدختی و همکاران
Gibb et al (2013); Guerrero et al (2012); Peterka (2011)

)1311( کردناییج و همکاران
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)

کد
 ایجاد ساختار حمایتی.1
برای استادان و دانشجویان
جهت فعاییتهای تجاری و
غیرتجاری
 طر یا ساختار سازمانی.2
برای تسهیل و حمایت از
رفتارهای نوآوران
 ساختار سازمانی.3
کارآفرینان
 ساختار غیر متمرکز و.4
متمایز

)1321( )؛ موغلی1313( بهزادی و همکاران
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
Noor et al (2012); Markuerkiaga (2017); Baz & Ozgun (2017); OECD (2012);
EC2 (2012)

)1321( موغلی
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( )؛ موغلی1311( )؛ کرد ناییج1312( موسوی و همکاران
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)

)؛1312( )؛ بیادختی و همکاااران1314( )؛ مقدسای و همکاااران1312( سااغری و همکاااران
)1324( )؛ کردتاییج و همکاران1312( )؛ موسوی و همکاران1313( بهزادی و همکاران
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 همکاران1312( موسوی و همکاران
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)

)1313( )؛ بهزادی و همکاران1312( روایی و همکاران
1. Organization for Economic Co-Operation D.evelopement
2. European Commision

 قوانین و مقررات.2
کارآفرینان (انعطافپایری
)قوانین
 برنام های ارزیابی از.2
دانشگاه کارآفرین
 ب کارگیری نیروی انسانی.2
کارآفرین

 برنام های آموزشی.2
)(محتوای کاربردی دروس
 روش تدریا و آموزش.1
متمرکز بر کارآفرینی (توسعة
کارآفرینی در آموزش و
)یادگیری
 مدلهای نقش و نظام.11
پاداش و تشویق و انگیزه
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 کدبندی مطالعات پژوهش.2 ادامه جدول

برخی منابع استخراج

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 و1312( )؛ بیادختی و همکااران1324( )؛ کرد نااییج و همکااران1314( مقدسی و همکاران
)1313( همکاران

Farsi et al (2012); Guenther & Wagner (2008); Philpott et al (2011); Abreu &
Grinevich (2013); Salamzadeh et al (2011)
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 و1312( )؛ سااغری و همکااران1313( )؛ بهازادی و همکااران1312( بیدختی و همکااران
)1314( همکاران

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 و1324( )؛ کارد نااییج و همکااران1313( )؛ بهزادی و همکاران1311( کردناییچ و همکاران
)1314( همکاران

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)

)؛ کارد نااییج و1312( )؛ موساوی و همکااران1313( )؛ بهزادی و همکااران1312( روایی و همکاران
)1321( )؛ موغلی1311( )؛ کرد ناییج و همکاران1324( همکاران
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)
Grop & Goldashner (2010); Salamzadeh et al (2011); Clark (2004); Hannon (2008);
Sooreh et al (2011); Aranha & Garcia (2014)
Mayer (2010); Grop & Goldashner (2010); Salamzadeh et al (2011); Mainardes et al
(2011)

)1314( مقدسی و همکاران
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)
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 و1314( )؛ مقدسای و همکااران1311( )؛ قهرماانی و همکااران1312( بیدختی و همکاران
)؛ بهاازادی و همکاااران1312( )؛ روااایی و همکاااران1312( )؛ ساااغری و همکاااران1312( همکاااران
)1321( )؛ موغلی1313(
Gibb et al (2012); Sooreh et al (2011); Markuerkiaga et al (2017); Sporn (2001)

)1313( بهزادی و همکاران

کد
 توسعة مهارتهای شغلی و.11
مدیریتی و کارآفرینی
 تویید نیروی کارآفرین.12
کارآفرینی یکسارچ

 فرهن.13

 توسعة آگاهی روحی و.14
نگرش کارآفرینان (بین
)دانشجویان و استادان و مدیران

سازمانی کارآفرینان

 فرهن.12

 توانایی نوآوری و ایجاد.12
فرصتها و مخاطرهپایری و
کار تیمی
 دانشگاه نوآور و پایرندة.12
فرهن نوآوری
 دیدگاه مشترک در.12
خصو نوآوری (حمایت از
)نوآوری
 هستة فرمان قوی.11
تقویتشده

 حکومت دانشگاه و رهبری.21
متعهدان و کارآفرینان

 درک و فهم و پشتیبانی از.21
سوی مدیر
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گام پنجم ،تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی .در این پژوهش ،در این مرحلا  ،باا
استفاده از روش کدگااری ،بر اساس تحلیلهای صاورتگرفتا  ،با کماک روش تحلیال
محتوا ،محتوای  22مقایة نهاییِ انتخا شاده تحلیال و در مجماو  21کاد یاا ماورد و 11
مفهوم و  2عامل یا مؤیف شناسایی شد .در جدول  3کدهای نهایی استخراجشدة مارتبط باا
هر مؤیف و مفهوم آمده است .یافت ها در این مرحل نشاان داد در مطایعاات گاشات چناین
مطایعة نظاممند و منسجمی انجام نگرفت است و هر یک از مطایعات پیشاین فقاط با یاک
جنبة ویژه از مقوی های مربوط ب عوامل سازمانی توج کردهاند.
جدول  .3مقولهبندی یافتهها
مفاهیم

کدها

ساختار حمایتی

 .1ایجاد ساختار حمایتی برای استادان و دانشجویان ب منظور فعاییتهای تجاری و
غیرتجاری

مؤلفهها

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

ساختار
ساختار منعطف و
کارآفرینان
کنترل

سیستم ارزیابی و کنترل
جا

مدیریت منابع

نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

انسانی

 .3طر یا ساختار سازمانی کارآفرینان
 .4ساختار غیرمتمرکز و متمایز
 .2انعطافپایری در قوانین و مقرارت
 .2برنام های ارزیابی از دانشگاه کارآفرین (ارزیابی امکانات و ارزیابی تأثیرگااری
دانشگاه)
 .2ب کارگیری نیروی انسانی کارآفرین
 .2برنام های آموزشی کارآفرینی با محتوای کاربردی
 .1روش تدریا و آموزش متمرکز بر کارآفرینی
 .11مدلهای نقش و سیستم پاداش

پرورش نیروی انسانی

 .11توسعة مهارتهای شغلی و مدیریتی و کارآفرینی
 .12تویید نیروی کارآفرین (اعضای هیئتعلمی و دانشجویان و کارکنان)
 .13یک فرهن

فرهن

کارآفرینان

کارآفرینی یکسارچ

 .14توسعة روحیة کارآفرینی و نگرش کارآفرینان بین دانشجویان و استادان و مدیران
 .51فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
 .12توانایی نوآوری و شناخت و ایجاد فرصتها و مخاطرهپایری و کار تیمی

فرهن
فرهن

نوآوران

 .12دانشگاه نوآور و مخاطرهپایر و پرورشدهندة رفتارهای کارآفرینان
 .12دیدگاه مشترک در خصو

رهبری قوی و هم جانب و
رهبری

پشتیبان
تمایز مدیریتی و حکمرانی

نوآوری در دانشگاه

 .11هستة فرمان قوی تقویتشده
 .21حاکمیت دانشگاه و رهبری کارآفرینان و متعهدان
 .21درک و فهم پشتیبانی از سوی مدیر یا تیم اجرایی و جل

مشارکت کارکنان
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گام ششم ،کنترل کیفیت .مبنای روایای ایان پاژوهش روایای نظریا ای باود و بارای
دستیابی ب آن از راه کارهای مطایعاة میادانی گساترده ،تکثرگرایای نظاری ،و کااربرد نظار
متخصصان استفاده شد .برای کنترل مفاهیم استخراجی ،از مقایسة نظار پژوهشاگر باا یاک
خب ره استفاده شد .در این قسمت ،برای ارزیابی میازان توافاق باین ایان دو رتبا دهناده از
شاخ

کاپای کوهن استفاده شد .نتیجة محاسبة مقادار شااخ

باا اساتفاده از نارمافازار

 SPSSدر جدول  4آمده است .با توج ب کوچکتر بودن عدد معناداری از  1/12اساتخراج
کدها پایایی مناسبی داشت.
جدول  .4مقادیر اندازة توافق

مقدار

انحراف استاندارد

عدد معناداری

کاپای مورد توافق

1/222

1/122

1/111

تعداد موارد متغیر

21

تحلیل محتوا مرحل ای از فرایند اطشعاتی است ک از طریق آن محتاوای ارتباطاات باا
ب کارگیری مجموع ای از قوانین طبق بندیشاده و نظاامدار تغییار و تبادیل ماییاباد و با
صورت دادههای خشص شده و قابل مقایس درمیآید .روش آنتروپی شانون پردازش دادهها
را در مبحث تحلیل محتوا بسیار قوی انجام می دهد .آنتروپی در تئوری اطشعات شاخصای
است برای اندازه گیری عدم اطمینان ک از طریق یک توزیع احتماال بیاان مایشاود (آذر و
همکاران  .)1322در روش آنتروپی شانون ابتدا پیام بار حسا
پاسخگو در قای

مقویا هاا با تناسا

هار

فراوانی شمارش میشود .سسا ،با استفاده از باار اطشعااتی هار مقویا ،

درجة اهمیت هر یک محاسب میشود .بر این اساس ،میزان پشتیبانی پژوهشهای گاشت از
یافت های این پژوهش ب صورت آماری مشخ
عدم اطمینان ( )Ejو وری

میشود .برای این منظاور ،باار اطشعااتی

اهمیت ( )Wjمحاسب میشود (مانیان و رونقی  1314ب نقل از

آذر  .)1321برای محاسبة وزن هار یاک از مفااهیم نیاز مجماو وزن کادهای آن مفهاوم
محاسب شد و بر اساس وزنهای ب دستآمده در جدول رتب بندی صورت گرفت.
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جدول  .5مقولهبندی یافتهها

کدها

فراوانی

عدم اطمینان Ej

ضری

X2

2

-1/111

1/112

1/134

2

X3

2

-1/121

1/113

1/121

3

21

X4

24

-1/212

1/111

1/121

1

2

X5

14

-1/142

1/112

1/121

2

11

X6

2

-1/121

1/114

1/122

1

12

X7

12

-1/131

1/112

1/142

1

11

آموزش نیروی

X8

21

-1/124

1/111

1/124

1

2

انسانی

X9

12

-1/131

1/112

1/142

2

11

X10

12

-1/121

1/114

1/122

1

2

X11

12

-1/131

1/112

1/142

2

11

X12

2

-1/121

1/113

1/124

3

12

X13

11

-1/122

1/114

1/122

3

2

X14

23

-1/211

1/111

1/121

1

3

X15

21

-1/121

1/111

1/122

2

4

X16

11

-1/124

1/112

1/143

1

14

X17

2

-1/121

1/114

1/122

2

12

X18

2

-1/121

1/113

1/124

3

12

رهبری قوی و

X19

12

-1/123

1/114

1/123

2

1

مدیریت و

هم جانب و پشتیبان

X20

32

-1/222

1/112

1/112

1

1

رهبری

تمایز مدیریتی و

X21

(عوامل)

ساختار حمایتی
ساختار

ساختار منعطف و
کارآفرینان

کنترل

سیستم ارزیابی
نیروی انسانی

جا
منابع
انسانی

پرورش نیروی
انسانی

کارآفرینان

فرهن
فرهن
فرهن

نوآوران

حکمران

2

-1/121

1/113

اهمیت Wj

رتبه در مفاهیم

رتبه در کل

X1

12

-1/121

1/112

1/122

1

2
12

مؤلفهها

مفاهیم

1/124

1

12

گام هفتم ،ارائة یافتهها .در این مرحل یافت هاای تحقیاق ارائا مایشاود .در پاژوهش
حاور ،بر اساس ورای

ب دستآمده در جدول  ،2کدهای رهباری قاوی و هما جانبا و

پشتیبان ،ساختار منعطف و متمایز ،روحی و نگارش کارآفریناناة اعضاا ،فرهنا

ساازمانی

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

اهمیت را در توسعة دانشگاه کارآفرین داشتند و در کل باالترین رتبا هاا را کسا
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کردند .اهمیت این موارد و تکرارپایری آن نسبت ب سایر کدها بیشتر بود .ازینرو ،میتوان
گفت توج ب موارد ذکرشده در مطایعة پژوهشاگران بیشاتر ماورد توجا باوده و اهمیات
بیشتری در پیشین تحقیقات دانشگاه کارآفرین داشت است.
نتایج حاصل و تعیین اهمیت مؤیف ها بر اساس روش آنتروپی شانون بیانگر آن است ک
مؤیف های سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین بر اساس اهمیات آنهاا در توساعة دانشاگاه
شامل رهبری ،فرهن  ،ساختار ،مدیریت منابع انسانی ،و کنترل اسات .ایان موواو نقاش
پراهمیت رهبری و فرهن

در توسعة دانشگاهها را در جهت کارآفرینی تأیید میکند.

بر اساس یافت های پژوهش ایگوی نهایی عوامل سازمانی ماؤثر بار دانشاگاه کاارآفرین
مطابق شکل  1تدوین شد.
 رهبری قوی و همهجانبه وپشتیبان
 -تمایز مدیریتی و حکمرانی

رهبری

 فرهنگ نوآورانه فرهنگکارآفرینانه

فرهنگ

 ساختار حمایتی ساختار منعطفو کارآفرینانه

ساختار
دانشگاه
کارآفرین

مديريت منابع انساني

کنترل

جذب و آموزشوپرورش
نیروی انسانی

سیستم ارزیابی و کنترل
امکانات و فرایندها

شکل  .1الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین
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بحث و نتیجه
بررسی پیشینة نظری در مورد دانشگاه کارآفرین بیانگر دیدگاههای مختلف در خصاو

عوامال

سازمانی مؤثر بر توسعة این دانشگاه است؛ عواملی ک توج با آن مایتواناد در تنظایم رواباط
کاری و تحول دانشگاهها از نقش سنتی ب کارآفرین مؤثر باشد .یکن ،با وجود انباشات مطایعاات
در این خصو
خصو

 ،نتایج ارائ شده رویکردی جامعنگر در ایان حاوزه نادارد و خا پاژوهش در

احصای ابعاد معرفیشده احساس میشود .در این پژوهش با رویکرد فراترکیا

یاک

طبق بندی عمومی از عوامل سازمانی مؤثر بار دانشاگاه کاارآفرین بار اسااس پیشاینة تحقیقاات
انجامشده ارای شد .بدین منظور ابتدا پیشینة پاژوهش در خصاو

عوامال ساازمانی ماؤثر بار

سازمانهای کارآفرین بررسی و مؤیف های مؤثر در این زمین شناسایی شد .ساسا ،باا تحلیال و
بررسی مطایعات انجامشده و با استناد ب مدل کارآفرینی ایریند و همکارانش ( )2112و توج با
نقش رهبری در کارآفرین شدن دانشگاهها ،پنج عامل ،با منزیاة پایا و اسااس مطایعا در ایان
زمین  ،معرفی شد و بر اساس رویکرد فراترکی

و مطایعة  22پژوهش معتبار در حاوزة دانشاگاه

کارآفرین برای شناسایی پارامترهای سازمانی ماؤثر بار دانشاگاه اقادام شاد و  21پاارامتر (کاد)
شناسایی و این پارامترها در  11مقوی  ،ک بیانگر عوامال ساازمانی ماؤثر بار دانشاگاه کاارآفرین
بودند ،طبق بندی شد .در نهایت ،مقوی های شناساییشده تحت پانج مؤیفا یاا عامال ساازمانیا
شامل رهبری ،ساختار ،فرهن  ،مدیریت منابع انسانی ،کنترلا معرفی و با کماک روش آنتروپای
شانون مفاهیم (کدهای) مربوط رتب بندی شدند؛ ک ب ترتی

مؤید نقش مؤثر رهبری ،فرهنا ،

ساختار ،و مدیریت منابع انسانی در تحول دانشگاهها ب سوی کارآفرینی است.
عوامل شناساییشده و روابط آنها در شکل  1آمده است .مدل ارائ شده در این تحقیق،
اگرچ در بعضی زمین ها با مدلهای دیگر تشاب دارد ،از این نظر ک با نگاه کلگرایانا با
بررسی نظاممند مووو و تبیین مؤیف های آن پرداخت است ،با سایر پژوهشهای انجامشده
متفاوت است .نقش و جایگاه هر یک از مؤیف ها در ادام میآید.
رهبدری :رهباری کارآفرینانا یاک جساتوجاوگر فرصات و ایگاویی بارای رفتارهااای
کارآفرینان است و بر رفتارهای شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها تأکید مایکناد .دانشاگاههاا
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برای تحقق مأموریت خود ب مدیرانی با ویژگیهای شخصیتی رهبری و پستهای تماموقات
حرف ای نیاز دارند ( .)Guerrero et al 2012یافت های پژوهش مطابق جدول  2نشاان داد یکای
از زمین های قوی و پراهمیت عنصر سازمانی در کارآفرین شدن دانشگاه رهبری است؛ ک با
منزیة مؤیفة اصلی دانشگاه کارآفرین مورد توج پژوهشاگران اسات .بررسای پیشاینة تحقیاق
نقش رهبری را در دو مؤیفة رهبری قوی و هم جانب و پشتیبان و همچنین تماایز مادیریتی و
حکمرانی بیان میکند ک در مقوی هایی چون هستة فرمان قاوی و تقویاتشاده ،درک و فهام
پشتیبانی از سوی مدیر یا تیم اجرایی ،حاکمیات دانشاگاه ،و رهباری کارآفرینانا و متعهدانا
معرفی شده است ک با تأثیر هم جانب و مستقیم بر کل سیستم نقشی مؤثر در تحول دانشاگاه
بر عهده دارند .بررسی نتایج تحقیق و رتب بندی مؤیف های سازمانی مؤثر بر دانشگاه کاارآفرین
مؤید نقش پراهمیت رهبری در تحول دانشگاهها جهت کارآفرین شدن است.
فرهنگ :عامل مهم دیگر در بررسی پیشینة دانشگاه کارآفرین فرهن

است ک موفقیات

و شکست برنام های توسع  ،غایبا ،ب آن نسبت داده میشود (مدرسای و مدرسای
محققان فرهن

.)1312

سازمانی حمایتکننده را پایشنیااز کاارآفرینی ساازمانی و عامال مهام در

پرورش فعاییت کارآفرینانة سازمان میدانند ( )Zampetakis & Beldekos 2009و بار نقاش
مثبت فرهن

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

دانشگاه کارآفرین تأکید و از فرهن
یاد کردهاند و ظهور فرهن

ب عنوان یکی از عوامل توسعة کارآفرینی در دانشگاهها

جدید مبتنی بر ارزشهای کارآفرینان را در توساعة دانشاگاههاا

مورد توج قرار دادهاند (رابینز و همکاران .)2112
فرهن

در این پژوهش در چارچو

مفااهیمی چاون فرهنا

کارآفرینانا و فرهنا

نوآوران بررسی شاد .دانشاگاههاا ،از طریاق انتقاال داناش کااربردی در حاوزة اشاتغال و
مهارتآموزی و بسترسازی فرهنگی و حمایت پژوهشی از کارآفرینان ،مفاهیم کارآفرینی را
وارد دانشگاه می کنند و دانش و نگارش و مهاارت دانشاجویان را با ساوی کاارآفرینی و
کارآفرین شدن سوق میدهند ( .)Brantianu & Stanciu 2010بررسایهاای انجاامشاده در
پیشینة تحقیق و ترکی

نتایج و تحلیل آن بر اساس روش آنتروپی نیز مؤید توج محققاان
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و نگرش و روحی در کارآفرین شدن دانشگاه و جایگاه بااالی آن در

رتب بندی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشاگاه اسات .بناابراین ،باا تارویج روحیا و فرهنا
کارآفرینی میتوان نگرش دانشجویان و استادان و کارکناان را با نقاش و رساایت جدیاد
دانشگاه تغییر داد و زمینة توسعة کارآفرینی در دانشگاهها را فراهم کرد.
ساختار :با اینک مفهوم سااختار ساازمانی یاک حقیقات اسات و بار افاراد ساازمان اثار
میگاارد و هم ب نوعی با آن سروکار دارند ،کموبیش ،مفهومی انتزاعی است ک نقش افاراد
سن

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

ساختار سازمانی ب مثابة پای و اساس و زیرسااخت تبادیل دانشاگاههاا از حایات سانتی با
کارآفرینی است .زیرا الزماة کاارآفرینی خشقیات اسات و با اساتناد نظار شاومسیتر ()1113
خشقیت جزئی از کارآفرینی ب شمار میرود ک الزمة آن انعطافپایری و متمایز بودن و غیار
متمرکز بودن ساختارهای سازمان است (مدرسی و مدرسی  .)1312دانشگاه زماانی مایتواناد
کارآفرین باشد ک در اجرای قوانین انعطافپایری الزم را داشت باشد و امکان تصامیمگیاری
در سطو مختلف را فراهم آورد .این ویژگیهای ساختاری موج

تساهیل جریاان پارورش

ایادههااای نوآورانا در سااطو پااایین سااازمان ماایشااود و ساابکهااای ماادیریتی خااشق و
منحصرب فرد را پرورش میدهد ک مؤید نقش پراهمیت ساختار و تاأثیر متقابال آن بار ساایر
پارامترهاست .رتب بندی مفاهیم مربوط بر اساس آنتروپی شانون نیز توجا محققاان با تاأثیر
ساختار منعطف و متمایز در روابط بین مؤیف ها و کارآفرین شدن دانشگاه را نشان میدهد.
مدیریت منابع انسانی :بهرهوری هر سازمان تا حد قابل مشحظ ای با نحاوة مادیریت و
کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی آن بستگی دارد .زیرا مهمترین منبع قدرت سازمانها مناابع
انسانى منحصرب فردى اسات کا حاوزههااى تخصصى گوناگون در اختیار دارند (عباسپاور
 .)1312در زمینة مدیریت منابع انسانی و نقش مؤثر آن در توسعة دانشگاه کارآفرین توج با
این نکت وروری است کا اگرچا کاارآفرینی ،با معنای ایجااد خادمات و محصاوالت و
کس وکارهای جدید ،خروجی سازمانهای کارآفرین محسو

میشود ،رفتاار کارآفرینانا را

اساسا افراد بروز میدهند (عزتیراد و همکاران  .)1312سرمایة انسانی باکیفیات ،کا ظرفیات
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الزم جهت تغییر ماهیات دانشاگاه با سامت کاارآفرینی را دارد ،از مؤیفا هاای مهام

دانشااگاه کااارآفرین اساات ک ا نقااش اساساای در ایجاااد تعااامشت گسااترده بااا صاانعت و
سیاستگااریهای دانشگاه جهت حرکت ب سمت کاارآفرین شادن دارد .توجا با جاا
نیروی انسانی کارآفرین ،اجرای برنام های آموزش کاارآفرینی و ارائاة محتاوای کارآفرینانا ،
توسعة مهارتهای کارآفرینانة افراد ،تشش برای تویید نیروی کارآفرین ،و ارائة ایگوهای نقش
و سیستم پاداش از موووعاتی است ک در پیشاینة دانشاگاه کاارآفرین بادان توجا شاده و
صاح نظران ب آنها پرداخت اند .بر این اساس ،برای بیشترین بهرهوری از افرادی ک جاا
میشوند باید فرصت آموزشهای الزم بارای آنهاا فاراهم شاود .بناابراین ،توجا با ارائاة
برنام های آموزش کارآفرینی و تدوین محتوای کارآفرینان در برنام های درسی دانشاگاه بایاد
در اویویت برنامة مدیریت منابع انسانی جهت کارآفرین شادن دانشاگاههاا قارار گیارد .ایان
مووو میتواند در ایجاد انگیزة الزم برای پرداختن ب فعاییت کارآفرینانا در دانشاگاه ماؤثر
باشد .بسیاری از راهبردهای منتشرشده در سراسر جهاان واژة کاارآفرین یاا کاارآفرینی را در
نظام پاداش و تشویق و انعطافپایری ب

کار باردهاناد (Guerrero & Urbano 2012؛ Peterka

2008؛ Aranha & Garcia 2014؛ Mazdeh et al 2013؛ منصوریان و فااتحراد 1312؛ تقایپاور
ظهیر و حسنمرادی 1322؛ موسوی و همکاران  .)1312بنابراین ،مدیریت منابع انساانی بایاد
ومن توج ب مکانیسمهای جا

و تأمین و آموزشوپارورش نیاروی انساانی باکیفیات با

مووو انگیزش در کارکناان از طریاق سیساتمهاای تشاویقی و ایگاوی نقاش در موفقیات
برنام های کارآفرینی دانشگاه در حوزة مدیریت منابع انسانی ب طور خا

توج کند.

کنترل :کنترل را درجة تطابق عملیات انجامشده با عملیاتی ک باید انجام شود و تشش بارای
جلوگیری از تفاوتها و تضادهای احتمایی تعریف کردهاند (مدرسی  .)1312بررسایهاا نشاان
داد عامل کنترل ،ب منزیة یکی از زمین های مهم در پیشینة دانشگاه کارآفرین ،کمتار ماورد توجا
قرار گرفت است و اجما زیادی در این خصو

وجود ندارد؛ ب نحاوی کا ایان مفهاوم باین

مفاهیم سازمانی دانشگاه کارآفرین در پایینترین سطح رتب بندی از نظر اهمیت قارار دارد .نتاایج
برخی پژوهشها مؤید آن است ک کنتارل مساتقیم و وجاود قواعاد دساتوپااگیر و مقاررات
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سختگیران با روحیة علمی ،ب ویژه در مورد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عایی ،سازگار نیسات
(قهرمانی و همکاران  .)1321اما ،توج ب این مؤیف از بعد ارزیابی امکانات دانشاگاه و ارزیاابی
تأثیرگااری اقدامات انجامشده در کارآفرین شدن دانشگاه ارزشمند است.
یافت های این فراترکی

و اتفاقنظر صاح نظاران در پیشاینة تحقیقاات نشاان داد اگار با

عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه توج شود و همافزایی الزم بین عوامل معرفیشده ایجااد شاود،
زمین ها و شرایط الزم برای کارآفرین شدن دانشگاهها فراهم میآید .نتایج بررسی کالگرایانا در
پژوهش حاور ،ک نقش رهبری و فرهن

را در توسعة دانشاگاه کاارآفرین ماؤثرتر بیاان کارده

است ،با پژوهشهای انجامشده توسط علیروا موغلی ( ،)1321ایاوانی و همکاارانش (،)1312
صفرزاده و همکاارانش ( ،)1322جای وسابیل ( ،)2112ویکاات و ییساز ( ،)2112و جوهاانا
( )2112همسوست؛ درحاییک در پژوهش زیویار و همکارانش ( )1312مهمترین ویژگایهاای
سازمان کارآفرین داشتن راهبرد روشن و منعطف و مشتریمادار و مادون اسات و در پاژوهش
فرامرزنیا و همکارانش ( )1313بیانیة مأموریت و رسایت سازمان ب عناوان ویژگای مهام ماورد
توج قرار گرفت است .در پژوهش جارونویج 1و آوتنیا )2113( 2س عامل آموزش و تحقیاق
و صنعت ،در تحقیق دابیک 3و همکارانش ( )2112برنامة مدیریت منابع انساانی ،و در مطایعاات
اتزکویتز 4و کلوفساتن ( )2112و اتزکاویتز ( )2113مقویا هاایی همچاون طراحای و چیادمان
سازمانی دانشگاهها ،در رابط با کارآفرینی سازمانی در دانشاگاه کاارآفرین ،ساازة کلیادی اعاشم
شده است .اما ،ب رغم همسو بودن یا غیرهمسو بودن یافت ها ،هایچیاک از مطایعاات پیشاین در
خصو

عوامال ساازمانی ماؤثر بار دانشاگاه کاارآفرین چاارچو جاامعی کا دربرگیرنادة

دیدگاههای مختلف در این خصاو

باشاد ارائا نکاردهاناد .ایان پاژوهش یکای از نخساتین

پژوهشهایی است ک در آن پژوهشگران ب صورت جامع نقش عوامال ساازمانی را در پیشاینة
دانشگاه کارآفرین ،از طریق ترکی

مطایعات انجاامشاده ،بررسای کاردهاناد و بینشای جدیاد و

1. Jarohnovich.
2. Avotins
3. Dabic
4. Etzkowitz
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ارزشمند در این زمین ارائ دادهاند ک میتواند در تغییر سیاستهای دانشگاهها در تبادیل شادن
ب دانشگاه کارآفرین مؤثر باشد و درکی عمیقتر از پیشینة موجود در دانشگاههای کاارآفرینی را،
با سازماندهی عوامل سازمانی مؤثر بر آن ارائ دهد ک نقطة شرو مهمی بارای مطایعاات علمای
بیشتر دربارة دانشگاه کارآفرین باشد.
از محدودیت های پژوهش حاور این بود ک نتایج این تحقیق باا اساتناد با  22مقایاة
انتخا شده صورت گرفت؛ درحاییک کتا ها و پژوهشهای دیگاری نیاز وجاود داشات
است .ومنا پژوهشهای انتخابی نیز محدود با دو گاروه زباان انگلیسای و فارسای و در
محدودة زمانی مشخ

بود.

پیشنهاد
یافت های این پژوهش میتواند بینشی ارزشمند با مادیران و سیاساتگااارانی ارائا دهاد کا
درصدد افزایش رفتار کارآفرینانة دانشگاهیاند .پیشنهاد میشود ،با توج ب پیچیدگیهای حااکم
بر سیستم دانشگاهها ،نقش مدیریت و رهبری ب منزیة عنصر کلیدی و هستة عمدة تصمیمگیاری
در سیاستگااریها مورد توج خا

قرار گیرد و در برنامة انتصا مادیران با ویژگایهاای

رهبران کارآفرین توج شود .همچنین ،مؤسساات آماوزش عاایی با منظاور تحقاق و توساعة
کارآفرینی در دانشگاهها ب نقش فرهن

و نگرش توج کنند و جهت ایجاد فرهن

کارآفرینانا

زمین های الزم را ب گون ای فراهم آورند کا دانشاجویان و اساتادان و کارکناان بتوانناد هویات
کارآفرینی را درخود ایجاد کنند .نیز ،پیشنهاد میشود دانشگاهها در زمینة تغییر سااختار ساازمانی
ب ساختاری منعطف و غیرمتمرکز و کارآفرینان اقدام کنند .مؤسسات آموزش عاایی بایاد توجا
خود را ب آموزش و بهبود مهارتهای کارآفرینی دانشجویان معطوف کنند تا آنان را بارای ورود
ب بازار کار و ب عهده گرفتن فعاییتهای کارآفرینان آماده سازند.
این تحقیق همچنین بینشهای ارزشمندی جهت پژوهشهای آتی در این زمینا ارائا کارده
است .مطایعات چندسطحی جهت شناسایی عوامل ماؤثر بار کاارآفرینی دانشاگاهی در ساطو
تحلیل متفاوت و نیز مطایعات تطبیقای و برجسات ساازی عوامال نهاادی و زمینا ای در شادت
اهمیت پیشرانهای کارآفرینی دانشگاهی میتواند مسیری جاا برای پژوهشهای آتی باشد.

664

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،81شمارة  ،3پايیز 8311

منابع
آذر ،عادل؛ سید حیدر میرفخرایدینی؛ علیاصغر اناواری رساتمی (« .)1322بررسای مقایسا ای
تحلیل دادهها در شش سیگما ،با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیمگیری چند شاخص »،
مدرس علوم انسانی :)4(12 ،ص

1ا .32

ایوانی ،سید مهدی؛ روا کهنهوشنژاد؛ سعید صفری؛ سعید خادامرادی (« .)1312شناساایی و
اویویتبندی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی باا تبیاین نقاش
نهادین سازی کارآفرینی» ،مطایعات مدیریت بهبود و تحول ،د  ،22ش  :21ص

1ا .24

بهزادی ،نازنین؛ سید مصطفی رووی؛ رسول حسینی (« .)1313طراحی ایگوی مفهومی دانشگاه
کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی» ،توسعة کارآفرینی :)4(2 ،ص

212ا .213

بیدختی ،امین؛ روا محمدی؛ محسن رحیمی (« .)1312طراحی ایگوی تضمین کیفیت دانشاگاه
کارآفرین در نظام دانشگاهی ایران» ،مطایعات انادازهگیاری و ارزشایابی آموزشای:)22(2 ،
ص

222ا .223

تقیپور ظهیر ،علی؛ نرگا حسنمرادی (« .)1322ایگوی مناس

دانشگاه کارآفرین» ،اقتصااد و

مدیریت ،ش .21
خنیفر ،حسین؛ فردین وکیلی (« .)1322رابطة باین سااختار ساازمانی و کاارآفرینی ساازمانی و
اقتصادی در شرکتهای اقتصاادی کوچاک و متوساط» ،توساعة کاارآفرینی ،ش  ،2س ،1
ص

32ا .22

روایی ،بیژن؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ علی دالور (« .)1312طراحای و تادوین مادل
عوامل مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی» ،علوم اجتماعی ،ش  ،3ص

121ا .212

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

سازمانی در وزارت ورزش و جواناان» ،مادیریت فرهنا

ساازمانی ،د  ،12ش  ،1صا

122ا .212
ساغری ،فاطم ؛ عبداهلل علیاسماعیلی ،بابک حسینزاده (« .)1312ارائاة مادل عوامال ماؤثر بار
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای آزاد اسشمی» ،رهباری و مادیریت آموزشای،)2(12 ،
ص

11ا .112

664 

شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين (با رويکرد فراترکیب)

صفرزاده ،حسین؛ محمود احمدیشریف؛ غشمروا کارگریان مروستی (« .)1322بررسی عوامل
مؤثر بر استقرار دانشگاههای کارآفرین» ،فناوری آموزش :)2( ،ص

132ا .121

عباسپور ،عباس ( .)1312مدیریت منابع انسانی پیشرفت (رویکردهاا ،فراینادها ،و کارکردهاا)،
سمت ،چ .11
عزتیراد ،جم؛ کمال سخدری؛ مرتضی موسیخانی (« .)1312مطایعات تجاریسازی داناش باا
رویکرد اکوسیستم کارآفرینی» ،آموزش عایی ایران133 :)2(1 ،ا .122
علمبیکی ،امیر؛ ایرج ملکمحمدی؛ سید محمد مقیمی (« .)1322بررسی عوامل ساازمانی ماؤثر
بر توسعة کارآفرینی سازمانی در ترویج کشاورزی» ،تحقیقات اقتصاد و توساعة کشااورزی،
 :)1(41ص

21ا .21

فرامرزینیا ،ورغام؛ حمید حمی فرهادی راد ( « .)1313مفاهیم و ورورت دانشگاه کارآفرین و

ارائة مدل نظری سنجش دانشاگاه کاارآفرین در دانشاگاه شاهید چماران اهاواز» ،هماایش
بینایمللی مدیریت ،تهران ،مؤسسة سفیران فرهنگی مبین.
قهرمانی ،محمد؛ محمدحسن پرداختچی؛ طاهر حسینزاده (« .)1322فرهن
آن با کارآفرینی سازمانی» .چشمانداز مدیریت دویتی ،ش  ،1ص

ساازمانی و رابطاة

22ا .31

کردنائیج ،اساداهلل؛ پرویاز احمادی؛ زهارا قرباانی؛ ناازیش نیاکاان الهیجای (« .)1311بررسای
ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس» ،توسعة کارفرینی :)12(2 ،صا
42ا .24
کردنائیج ،اسداهلل؛ محمود احمدپور داریانی؛ شاها ایادین شاما (« .)1324طراحای سااختار
سازمانی مراکز و آموزشگاههای کاارآفرینی در کشاور» ،پاژوهشهاای مادیریت در ایاران،
 :)2(1ص

111ا .122

مانیان ،امیر؛ محمدحسن رونقی (« .)1314ارائة چارچو

جامع پیادهسازی بازاریابی اینترنتی باا

استفاده از روش فراترکی » ،دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران :)4(2 ،ص

111ا .121

مدرسی سریزدی ،سیده جمیل ( .)1312اصول سرپرستی ،ترم  ،چ .22
مدرسی سریزدی ،سیده جمیل ؛ سید محمدمهدی مدرسی ( .)1312کارآفرینی ،ترم  ،چ .11
مقدسی ،جواد؛ معصوم کیکاوسای آرانای؛ یایش کیکاوسای آرانای (« .)1314عوامال ماؤثر بار
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 مادیریت بهداشات،»کارآفرین شدن دانشگاههای علوم پزشکی در نظام آموزش عایی ایران
.21 ا41 :)4(2 ،)و درمان (نظام سشمت
 «تحلیل کشن دانشگاه کارآفرین در چهارچو ایگاوی.)1312(  فاطم و مهدی فاتحیراد،منصوریان
.44  ا32

 ص،24  ش، رهیافت نو،»س شاخگی وبررسی عوامل موفقیت این دانشگاه

 «ارائة.)1312(  سید حسین؛ ابراهیم صایحیعمران؛ مقصود فراستخواه؛ جعفر توفیقی،موسوی
.22 ا1

 ص:)22(11 ، آموزش مهندسی ایران،»مدل توسعة دانشگاه کارآفرین در ایران

، علوم مدیریت ایران،» «تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی.)1321(  علیروا،موغلی
.112 ا113

 ص:)11(2

References
Abbaspour, A. (2018). Advanced Human Resource Management (Approaches,
Processes and Functions), Tehran: Samt Publishing, Print 11. (In Persian)
Abreu, M. & Grinevich, V. (2013). “The nature of academic entrepreneurship in the
UK: Widening the focus on entrepreneurial activities”, Research Policy, 42(2):
pp. 408-422.
Alambaigi, A., Malek Mohammadi, I., & Moghimi, S. M. (2009). “A Study of
Organizational Factors Affecting the Development of Organizational
Entrepreneurship in Agricultural Promotion”, Journal of Economic Research and
Agricultural Development, 40(1): pp. 21-29. (In Persian)
Alvani, S. M., Kohan Hoosh Nejad, R., Safari, S., & Khodamoradi, S. (2013).
“Identify and Prioritize Organizational Factors affecting Implementation of
Corporate Entrepreneurship Dimensions with explain role of institutionalizing
entrepreneurship”, Journal of Management Studies in Development and
Evolution, Vol. 22, Issue 70, pp. 1-24. (In Persian)
Azar, A., Mirfakhradini, S. H., & Anvari Rostami, A. A. (2008). “A Comparison of
Data Analysis in Six Sigma, with the help of statistical tools and multi-criteria
decision making techniques”, Journal of Humanities Teacher, 12(4): pp. 1-35.
(In Persian)
Barcik, A., Dziwiński, P., & Jakubiec, M. (2017). “The potential of academic
entreneurship in universities of academic entrepreneurship in universities of
viserrad group countries”, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
Zarządzanie, 27(1), pp. 18-35.
Baz, M. & Ozgun, H. (2017). “A model proposeal related the creation of
Entrepreneur University in Turkey and evaluation of applicability”, international
refereed academic social sciences journal, Issue: 28, pp.1-28U 28.
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). “Designing A Conceptual
Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship
Approach”, Journal of Entrepreneurship Development, 7(4): pp. 713-697. (In

664 

)شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين (با رويکرد فراترکیب

Persian)
Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). “Designing a Conceptual
Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship
Approach”, Journal of Entrepreneurship Development, 5(3): pp. 47-64. )In
Persian(.
Belitski, M. & Aginskaya, H. (2018). “Defining Academic Spinoffs and
entrepreneurial University”, Technology Entrepreneurship, FGF Studies in Small
Business and Entrepreneurship, pp. 211-223.
Bidokhti, A., Mohammadi, R., & Rahimi, M. (2018). “Designing a Quality
Assurance Model of Entrepreneur University in the Iranian University System”,
Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, 8(22), pp. 263-227.
(in Persian)
Boo, H. W. (2008). A meta-synthesis of emergency network management strategies
and analysis of Hurricane Katrina (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Brantianu, C. & Stanciu, S. (2010). “An overview of present research related to
entrepreneurial university”, Management and Marketing, Vol. 5, pp. 117–134.
Clark, B. R. (1998). creating entrepreneurial universities. Organizational pathways
of transformation, Issues in Higher Education, Pergamon & Elsevier Science,
Oxford
Clark, B. R. (2004). Sustaining change in universities. Continuities in case studies
and concepts, Society for Research into Higher Education & Open University
Press, Maidenhead
Clauss, T., Moussa, A., & Kesting, T. (2018). “Entrepreneurial university: a
stakeholder-based conceptualisation of the current state and an agenda for future
research”, Int. J. Technology Management, Vol. 77, Nos. 1/2/3, pp. 109–144.
Dabic, M., Loureiro, M., & Daim, T. (2015). “unraveling the attitudes on
entrepreneurialuniversity: The case of croation and Spanish universities”,
Technology in since, Vol. 42, pp. 161-114.
Ezzati Rad, J., Sokhdari, K., & MusaKhani, M. (2017). “Knowledge
Commercialization Studies with Entrepreneurship Ecosystem Approach”,
Journal of Iranian Higher Education, 9(2): pp. 165-133. (in Persian)
Etzkowitz, H. (2017). “Innovation lodestar: the entrepreneurial university in a stellar
knowledge firmament”, Technological Forecasting and Social Change, 123, pp.
122-129.
Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). “The future of
theuniversity and the university of the future: evolution of ivory tower to
entrepreneurial paradigm”, Research policy, 29(2): pp. 313-330.
Etzkowitz, H. (2003). “Research groups as ‘‘quasi-firms’’: the invention of the
entrepreneurial university”, Research Policy, 32(1): pp. 109-121.
Etzkowitz, H. (2004). “The evolution of the entrepreneurial university”,
International Journal of Technology and Globalisation, Vol. 1, pp. 64-77.
Etzkowitz, H. & Klofsten, M. (2005). The Innovating Region: Toward a Theory of
Knowledge-Based Regional Development. Wiley-Blackwell: R & D
Management, pp. 243-255.

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

644

FaramarziNia, S. & Farhadi Rad, H. (2014). “Concepts and Necessities of
Entrepreneurial University and Presenting Theoretical Model of Assessing
Entrepreneurship University in Shahid Chamran University of Ahvaz”,
International Conference on Management, Tehran, Mobin Cultural Ambassadors
Institute. (In Persian)
Farsi, J. Y., Imanipour, N., & Salamzadeh, A. (2012). “Entrepreneurial university
conceptualization: Case of Developing Countries”, Global Business and
Management Research: An International Joural, 4(2), pp. 193-204.
Farsi, J., Modarresi, M., Motavaseli, M., & Salamzadeh, A. (2014). “Institutional
factors affecting academic entrepreneurship: The case of university of Tehran”,
Economic Analysis, 47(1-2): pp. 139-159.
Finlay, I. (2004). “Living in an ‘entrepreneurial’university”, Research in PostCompulsory Education, 9(3), pp. 417-434.
Fichter, K. & Tiemann, I. (2017). “Factors influencing university support for
sustainable entrepreneurship: Insights from explorative case studies” Journal of
Cleaner Production, 175: pp. 512–524.
Ghahremani, M., Pardakhtchi, M. H., & Hosseinzadeh, T. (2006). “Organizational
culture and its relationship with organizational entrepreneurship”. Journal of
Public Management Perspectives, No. 1, pp. 25-39. (in Persian)
Gibb, A. (2012). “Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university
development: towards the building of a strategic framework”, Annuals of
Innovation and Entrepreneurship, 3(1).
Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2013). “Leading the entrepreneurial
university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education
institutions. In A. Altmann & B. Ebersberger (Eds.)”, Universities in Change:
Managing Higher Education Institutions in the Age of Globalization. New York:
Springer, pp. 9-45.
Goldstein, H. A. (2010). “The “entrepreneurial turn” and regional economic
development mission of universities”, Annals of Regional Science, 44(1), pp.
83–109.
Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: evidence
from emerging world leaders, MIT Skoltech Initiative.
Guenther, J. & Wagner, K. (2008). “Getting out of the ivory tower–new perspectives
on the entrepreneurial university”, European Journal of International
Management, 2(4): pp. 400-417.
Guerrero, M. & Urbano, D. (2012). “The development of an entrepreneurial
university”, The journal of technology transfer, 37(1): pp. 43-74.
Guerrero, M., Cunningham, J. A., & Urbano, D. (2015). “Economic impact of
entrepreneurial universities activities: An exploratory study of the United
Kingdom”, Research Policy, 44(3): pp. 748-764.
Guerrero, M., Kirby, D., & Urbano, D. (2006). “A literature review on
entrepreneurial universities: An institutional approach”, In third Conference of
Pre-communications to Congresses, University of Barcelona.

644 

)شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين (با رويکرد فراترکیب

Guerrero, M., Toledano, N., & Urbano, D. (2011). “Entrepreneurial universities and
support mechanisms: a Spanish case study”, International Journal of
Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 13, pp. 144–160.
Guerrero, M., Urbano D., Cunningham J. A., & Organ, D. (2014). Entrepreneurial
universities in two European regions: a case study comparison. The Journal of
Technology Transfer, 39(3): pp. 415-434.
Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016).
“Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic
landscape”, Small Business Economics, 47(3): pp. 551-563.
Hannon, P. (2008). Entrepreneurship education strategies and best practice: Views,
thoughts, challenges, opportunities. National Council for Graduate
Entrepreneurship, UK, Puerto de la Cruz Disponível em: http://ec. Europa.
Eu/education/higher-education/doc/business/october08/hannon_en. Pdf
Higher Education in Europe- UNESCO (2004). Entrepreneurship in Europe, 9(2).
Carfax publishing.
Ireland, R. D., Kuratko, D. F., & Morris, M. H. (2006a). “A health audit for
corporate entrepreneurship: Innovation at all levels”, part I, Journal of Business
Strategy, 27(1): pp. 10-17.
Jacob, M., Lundqvist, M., & Hellsmark, H. (2003). “Entrepreneurial transformations
in the Swedish university system: the case of Chalmers University of
Technology”, Research Policy, 32(9): pp. 1555–1568.
Jakob, V. (2016). “Scientists, transition to academic entrepreneurship economic and
psychological determinants”, Journal of economic psychology, No. 33. pp. 628641.
Jarohnovich, N. & Avotins, CH. (2113). The Changing Role of the Entrepreneurial
University in Developing Countries: The Case of Latvia. Journal of Higher
Education Theory and Practice, vol. 13(2): pp. 121–144.
Johnson, S. & Van de Ven, A. H. (2002). “A framework for entrepreneurial strategy.
In M. A. Hitt, R. D. Ireland, S. M. Camp, & D. L. Sexton (Eds.). Strategic
entrepreneurship: Creating a new mindset (pp. 66–85). Oxford UKBlackwell
Publishers.
Kalar, B. & Antoncic, B. (2015). “The entrepreneurial university, academic
activities and technology and knowledge transfer in four European countries”,
Technovation, Vols. 36/37, pp. 1–11.
Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). “A conceptual model of public sector
corporate entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management
Journal, 4(3), pp. 295-313.
Khanifar, H. & Vakili, F. (2008). “the relationship between organizational structure
and organizational and economic entrepreneurship in small and medium
economic companies”, Journal of Entrepreneurship Development, No. 2 of the
first year 35-55. (In Persian)
Kirby, D. (2006). “Creating entrepreneurial universities in the UK: applying
entrepreneurship theory to practice”, Journal of Technology Transfer, 31(5): pp.
599–603.

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

642

Klofsten, M. & Jones-Evans, D. (2000). “Comparing academic entrepreneurship in
Europe—the case of Sweden and Ireland”, Small Business Economics, 14(4): pp.
299–310.
Kordnaij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakan Lahiji, N. (2012). “Investigating
the Characteristics of Entrepreneurial University in Tarbiat Modares University”,
Journal of Entrepreneurship Development, 5(17): pp. 64-47. (In Persian)
Kordnaij, A., Ahmadpordaryani, M., & Shams, S. (2005). “Designing the
organizational structure of entrepreneurship centers and schools in the country”,
Journal of Management Research in Iran, 9(2): 119-156. (in Persian)
Kucel, A., Róbert, P., Buil, M., & Masferrer, N. (2016). “Entrepreneurial skills and
education‐job matching of higher education graduates”, European Journal of
Education, 51(1): pp. 73-89.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Covin, J. G. (2014). “Diagnosing a firm’s internal
environment for corporate entrepreneurship”, Business Horizons, 57, pp. 37-47.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2009).
“Onceptualizing corporate entrepreneurship strategy”, Academy of Management
Executive, 16(4): pp. 5–20.
Liesner, A. (2006). “Education or Service? Remarks on teaching and learning in the
entrepreneurial university”, Educational philosophy and theory, 38(4): pp. 483495.
Ljaz, M., Yasin, G., & Zafar, M. J. (2012). Cultural Factors Effecting
Entrepreneurial Behaviour Among Entrepreneurs: Case Study of Multan,
Pakistan. International Jour.
Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United
States. Princeton Univ. Press, Princeton.
Mainardes, E. W., Alves, H., & Raposo, M. (2011). “the process of change in
university management: from the ‘ivory tower’ to entrepreneurialism”,
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 33(2): pp. 124–149.
Manian, A. & Ronaghi, M. H. (2015). “A Comprehensive Framework for Emarketing Implementation by Meta-Synthesis Method”, Journal of Business
Management, 7(4): pp. 920-901. (In Persian)
Mansoorian, F. & Fatehi Rad, M. (2013). “Macro Analysis of Entrepreneurial
University in the Framework of the Three-Branch Model and the Success Factors
of this University”, New Approach No. 54, pp. 35-44. (In Persian)
Markuerkiaga, L., Errasti, N., Ochoa, C., & Arcelus, M. (2017). “UNEK, an
Academic Entrepreneurship Maturity Model for Technological Faculties”,
Dirección y Organización, (61), pp. 12-18.
Markuerkiaga, L., Igartua, J. I., & Errasti, N. (2014). “Factors fostering
entrepreneurial universities to develop academic entrepreneurship activities: an
assessment of European universities”, International Journal of Technology
Transfer and Commercialisation, 13(1-2): pp. 107-132.
Martinelli, A., Meyer, M., & Von Tunzelmann, N. (2008). “Becoming an
entrepreneurial university? A case study of knowledge exchange relationships
and faculty attitudes in a medium-sized, research-oriented university”, Journal of

643 

)شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين (با رويکرد فراترکیب

Technology Transfer, Vol. 33, No. 3, pp. 259–283.
Mazdeh, M. M., Razavi, S. M., Hesamamiri, R., Zahedi, M. R., & Elahi, B. (2013).
“An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state
universities“, Higher Education, 65(2): pp. 207–226.
Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Alexander, A., & Puthusserry, P. (2016).
“Knowledge Transfer in Quadruple. Helix Ecosystems: An Absorptive Capacity
Perspective”, R & D Management, 46(2): pp. 383-399.
Modaresi, S. J. & Modaresi, S. M. (2015). Entrepreneurship, Tehran: Termeh
Publishing. Print 11. (In Persian)
Modaresi, S. J. (2019). Supervisory Principles, Tehran: Termeh Publishing, Print 22.
(In Persian)
Moghaddasi, J., Keikavousi Arani, M., & Keikavousi Arani, L. (2016). “Factors
Affecting the Entrepreneurship of Medical Sciences Universities in the Iranian
Higher Education System”, Journal of Healtheare Management (Health System),
6(4): pp. 59-49. (In Persian)
Moghli, A. R. (2010). “the Effect of Organizational Factors on Academic
Entrepreneurship”, Iranian Journal of Management Sciences, 5(19): pp. 103-118.
(In Persian)
Motavaseli, J. Y., Markovic, M. R., & Kesim, H. K. (2015). “Institutional factors
affecting the transformation of entrepreneurial universities”, International
Journal of Business and Globalisation, 14(3), pp. 271-291.
Mousavi, S. H., Salehi Omran, E., Farasatkhah, M. & Towfighi, J. (2018).
“providing a model for development of entrepreneurial university in Iran”,
Journal of Iranian Engineering Education, 19(76): pp. 28-1. (In Persian)
Nelles, J. & Vorley, T. (2011). “Entrepreneurial architecture: a blueprint for
entrepreneurial universities”, Canadian Journal of Administrative Sciences,
28(3): pp: 341-353.
Nor, L., Siddiq, M., & Yusof, M. (2012). “Internal factors of academic
entrepreneurship: The case of four Malaysian Public Research Universities”,
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 8(1): pp. 84115.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance.
University Press, Cambridge.
North, D. C. (2005). “Institutions and the process of economic change”,
Management International, 9(3): 1–7.
O’Shea, R. P., Chugh, H., & Allen, T. J. (2008). “Determinants and consequences of
university spinoff activity: Aconceptual framework”, The journal technology
transfe, 33(6), pp. 653-66.
O‟Shea, R. P., Allen, T. J., Morse, K. P., O‟Gorman, C., & Roche, F. (2007).
“delineating the anatomy of an entrepreneurial university”, R & D Management,
37(1): 1–16.
Olearnik, J. & Pluta-Olearnik, M. (2015). “Entrepreneurial university–from ideas to
reality”, Optimum. Studia Ekonomiczne.
Organization for Economic Co-Operation and development (OECD) (2012). A

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

646

Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. Final version, 18
December.
Ortiz, M. P., Gomez, J. A., Merigo-Lindahl, J. M., & Armengot, C. R. (2017).
Entrepreneurial Universities Exploring the Academic and Innovative Dimensions
of Entrepreneurship in Higher Education. ISSN 2197-5698.
O'shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). “Entrepreneurial
orientation, technology transfer and Publishing.regions: A case study
comparison”, The Journal of technology Transfer, 39(3): pp. 415-434..
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Brostrom, A., D’Este, P., & Krabel,
S. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature
on university-industry relations. Research Policy, 42(2); pp. 423-442.
Rezaei, B., Abbaspour, A., Rahimian, H., & Delavar, A. (2013). “Design and
Development of Model Factors Related to Academic Entrepreneurship”, Journal
of Social Sciences, No. 3, pp. 202-179. (In Persian)
Ropke, J. (1998). “The Entrepreneurial University Innovation academic knowledge
creation and regional development in globalized economy”, Marburg: PhillipsUniversität.
Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). “University entrepreneurship: a
taxonomy of the literature”, Industrial and corporate change, 16(4): pp. 691-791.
Rubens, A., Spigarelli, F., Cavicchi, A., & Rinaldi, C. (2017). “Universities’
third mission and the entrepreneurial university and the challenges they
bring to higher education institutions”, Journal of Enterprising Communities:
People and Places in the Global Economy, Vol. 11 Issue: 03, pp. 354-372.
Safarzadeh, H., Ahmadi-Sharif, M., & Kargarian Marvasti, G. M. (2009).
“Investigating the factors affecting the establishment of entrepreneurial
universities”, Journal of Educational Technology, (2): pp. 137-151. (In Persian)
Saghari, F., Ali Ismaili, A., & Hosseinzadeh, B. (2018). “Presenting the Model of
Factors Affecting Academic Entrepreneurship in Islamic Azad Universities”,
Journal of Educational Leadership and Administration, 12(2): pp. 106-91. (In
Persian)
Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). “toward a systematic
framework for an entrepreneurial university: A study in Iranian context with an
IPOO model”, Global Business and Management Research.An International
Journal, 3(1): pp. 31-37.
Sam, C. & van der Sijde, P. (2014). “Understanding the concept of the
entrepreneurial university from the perspective of higher education models”,
Higher Education, 68(6): pp. 891–908.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). “Toward a Meta synthesis of qualitative
findings on motherhood in HIV-positive women”, Research in Nursing &
Health, 26(2): pp. 153-170.
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Senthesizing Qualitative
Research.New York: Springer publishing company.
Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G. A., & de Souza, J. A. (2017). “Universities
in the Context of the Knowledge-Based Society According to Systemism:

644 

)شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر دانشگاه کارآفرين (با رويکرد فراترکیب

Evidences from a Brazilian Community University“, In Entrepreneurial
Universities, pp. 83-104. Springer.
Shah, S. I., Shahjehan, A., & Afsar, B. (2018). “Determinants of Entrepreneurial
University Culture under Unfavorable Conditions: Findings from a Developing
Country”, Higher Education Policy, pp. 1-23.
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth
creation. Edward Elgar publishing.
Shumpeter, J. (1942). Capitalism socialism and democracy. Harper colophon. New
York.
Sooreh, L. K., Salamzadeh, A., Safarzadeh, H., & Salamzadeh, Y. (2011). “Defining
and Measuring Entrepreneurial Universities: A Study in Iranian Context Using
Importance-Performance Analysis and TOPSIS Technique”, Global Business
and Management Research: An International Journal, 3(2): pp. 182-199.
Sperrer, M., Müller, C., & Soos, J. (2016). “The concept of the entrepreneurial
university applied to universities of technology in Austria: already reality or a
vision of the future”, Technology Innovation Management Review, 6(10): pp.
37-44.
Sporn, B. (2001). “Building adaptive universities: emerging organisational forms
based on experiences of European and US universities”, Tertiary Education and
Management, Vol. 7, pp. 121–134.
Subotzky, G. (1999). “Alternatives to the entrepreneurial university: new modes of
knowledge production in community service programs”, igher Education, Vol.
38, pp. 401–440.
Taghipour Zahir, A. & Hassan Moradi, N. (2006). Appropriate Model of
Entrepreneurial University, Journal of Economics and Management. No. 69. (In
Persian)
Trippl, M., Sinozic, T., & Smith, H. L. (2015). “the role of universities in regional
development: conceptual models and policy institutions in the UK, Sweden and
Austria”, European Planning Studies, Vol. 23, No. 9, pp. 1722–1740.
Urbano, D. & Guerrero, M. (2013). “Entrepreneurial universitie: Socio-economic
impactsof academic entrepreneurship European region”, Economic Development
Quarterly, 27: pp. 140-55.
Van Looy, B., Landoni, P., Callaert, J., Van Pottelsberghe, B., Sapsalis, E., &
Debackere, K. (2011). “Entrepreneurial effectiveness of European universities:
an empirical assessment of antecedents and trade-offs”, Research Policy, Vol.
40, No. 4, pp. 553–564.
Vossebeld, J. (2015). How can universities use organizational factors to stimulate
entrepreneurship? A quantitative study on entrepreneurial behaviour at the
departments of management & governance and behavioural sciences of the
University of Twente, (Master's thesis, University of Twente)
Wolcott & Lippitz, M. (2007). “The four models of corporate entrepreneurship”, Mit
Sloan management review, Vol. 49, No. 1, pp. 75-82.Xu, Y. (2008).
“Methodological issues and challenges in data collection and analysis of
qualitative meta-synthesis”, Asian Nursing Research, 2(3): pp. 173-183.

8311  پايیز،3  شمارة،81  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

644

Yusuf, M. (2008). “Organizational antecedents of academic entrepreneurship public
research universities: a conceptual framework”, AbdulRazak University Journal,
5(2): pp. 36-51.
Zampetakis, L. A., Beldekos, P., & Moustakis, V. (2009). “Day to day”
entrepreneurship within organizations: The role of trait Emotional Intelligence
and perceived organizational Support”, European management Journal, 27(3):
pp. 165-175.
Zhou, C. & Peng, X. (2008). “The entrepreneurial university in China: Nonlinear
paths”, Science and Public Policy, 35(9): pp. 637-646.
Zimmer, L. (2006). “Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with
texts”, Journal of advanced nursing, 53(3), pp. 311-318.
Ziviar, F., Farahani, A., & Keshavarz, L. (2017). “Identification of structural barriers
to organizational entrepreneurship in the Ministry of Sports and Youth”, Journal
of Organizational Culture Management, 15(1): pp. 187-205. (in Persian)
Zuccala, M (2015). “The nature of academic entrepreneurship in the UK: Widening
the focus on entrepreneurial activities”, Research policy, No. 42, pp. 405-422.

