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  چکیده

آفرینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد هدف از پژوهش حاضر طراحی مسیر توانمندسازي دانشگاه یزد جهت نقش
اکتشافی است. جامعه آماري پژوهش  –ها آمیخته بود. پژوهش از منظر هدف کاربردي و برحسب روش گردآوري داده

گیري قضاوتی تعداد ها با روش نمونهبود که از میان آن 1399یزد در سال  ي اعضاي هیئت علمی دانشگاهمتشکل از کلیه
نفر به عنوان  10اندیشی انتخاب شدند. همچنین با روش گلوله برفی نفر به عنوان خبره براي شرکت در جلسات هم 10

بخش تبیین روابط علی  دهنده به سواالت پرسشنامه، برگزیده شدند. روش پژوهش در بخش تحلیل محتوا کیفی و درپاسخ
باشد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل سیاسی و قانونی، سرمایه انسانی، سبک رهبري و مدیریت و از نوع کمی می

دانشگاه، منابع مالی موجود، عوامل فرهنگی و اجتماعی، فناوري، مدیریت بازار، مدیریت ارتباطات، توانایی در توسعه 
هاي اطالعاتی از توانمندسازهاي ژوهشی حاکم در دانشگاه یزد، مدیریت راهبردي و سیستمعوامل فردي، نظام آموزشی و پ

گانه موثر بر باشند. همچنین از میان عوامل دوازدهآفرینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد میدانشگاه یزد جهت نقش
مدیریت ارتباطات، فناوري، سرمایه انسانی، آفرینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد، توانمندسازي دانشگاه یزد جهت نقش

باشند. همچنین مدیریت و رهبري، هاي اطالعاتی و مدیریت بازار به ترتیب از تأثیرپذیرترین عوامل توانمندساز میسیستم
مدیریت راهبردي، نظام آموزشی و پژوهشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و منابع مالی به ترتیب از موثرترین عوامل 

  روند.ندساز به شمار میتوانم
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  مقدمه
هــاي ارتبــاطی و هــاي اخیــر بــه دنبــال افــزایش رقابــت جهــانی و گســترش فنــاوريدر ســال

-به بهرههاي اقتصادي، دانش محور شده است و اقتصادهاي صنعتی نیز بیشتر اطالعاتی، فعالیت
). Susur, Hidalgo & Chiaroni, 2019انـد ( هـاي مبتنـی بـر دانـش روي آورده    گیـري از سیسـتم  

پـذیري پـایینی دارد و در حـال    گزارش مجمع جهانی اقتصاد کشور ایران نمایـه رقابـت  براساس 
مبتنـی بـر   انتقال از اقتصاد مبتنی بر منابع مادي به اقتصاد مبتنی بر کارایی اسـت و بـا اقتصـادهاي    

نوآوري فاصله زیادي دارد. بنابراین براي ایجـاد تحـول در اقتصـاد ایـران و قـرار گـرفتن آن در       
-ي دانـش از الگوي توسـعه  بایدي پایدار و کاهش فاصله آن از اقتصادهاي پیشرفته مسیر توسعه

انتشـار و  ي ملی متوازن و جامع، وابسته بـه تولیـد، جـذب،    بنیان پیروي شود. در این الگو توسعه
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی اسـت. توسـعه     استفاده از دانش در عرصه

اي در ابعـاد اقتصـادي،   گیرد و بر توسـعه منطقـه  اي صورت میملی متوازن بر بستر توسعه منطقه
ترین سیاسـت در ایـن الگـو    توان گفت که مهماجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... تأکید دارد. می

بنیان، ایجاد هاي توسعه دانشترین پایهبنیان است و یکی از مهماي دانشیروي از توسعه منطقهپ
طیـف   شـامل ). اکوسیستم نوآوري بومی 1398باشد (انتظاري، هاي نوآوري بومی میاکوسیستم

ي نـوآوري، دولـت،   وسیعی از دانشگاهیان، فعاالن صنعتی، بنیادهـا و نهادهـاي فعـال در حـوزه    
ي فرآینـدهاي تولیـد دانـش،    باشد که بـه واسـطه  هاي اقتصادي منطقه میعلمی و سازمان مراکز

. در مـدل اکوسیسـتم   ارتباط دارنـد ها با یکدیگر سازي نتایج حاصل از پژوهشتوسعه و تجاري
شود. سـپس بـا   نوآوري، نتایج حاصل از علوم پایه به علوم کاربردي و یا فناوري پایه ترجمه می

-گذاران بودجه الزم براي انجـام تحقیقـات پیرامـون تجـاري    و مشارکت سرمایهحمایت دولت 
شود. اگر نتایج حاصل از انجام تحقیقات موفقیتسازي علوم کاربردي و فناوري پایه فراهم می

آمیز بود و بازار براي قبول فناوري جدید از شرایط مناسـبی برخـوردار بـود، علـوم کـاربردي و      
دها و محصوالت تجاري تبدیل شده و به عنوان عاملی براي هدایت اقتصاد فناوري پایه به فرآین

Cancino, Merigó & , Giannopoulou, Barlatier & Pénin, 2019( شـود مـی جامعـه شـناخته   

Coronado, 2017, Russell & Smorodinskaya, 2018 .( مطالعات متعدد)Yang, Chen, Du, Lin 

er, Lima & Frank, 2021, Tang, 2020,& Lu, 2021, Lerman, Gerstlberg( دهند که  نشان می
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اسـت کـه تعامـل دولـت،      1اي وآوري یک مدل مارپیچ سه رشتهمبتنی بر دانش و نهسته اقتصاد 
دولت نهادي است که از توسعه اقتصـاد   در این تعامل،کند.  ها را توصیف می و دانشگاه صنعت
هاي خود، درصـدد برقـراري ارتبـاط بـا     با چالشبراي رویایی  کند. صنعتاي حمایت میمنطقه

توسـعه   نیازهـاي بـا آگـاهی از   نیـز    دانشـگاه باشد. دانشگاه و اخذ راهکارهاي پژوهشی نوین می
ایجـاد  نـوآوري و  آمـوزش  ، یآموزشریزي برنامهبه ، اقتصادي -اجتماعی شرایطبهبود و  منطقه

ر توسعه اقتصادي منطقه نقش خود را دو  پرداختهقوي با صنعت به مطالعه و پژوهش پیوندهاي 
-نقش مؤثري را ایفـا مـی   تولید دانش و نوآوريعالوه بر آن که در دانشگاه . دهدمیگسترش 
,Ugnich &  Zmiyakبـا صـنعت و دولـت مشـارکت دارد (    تجاري سازي نوآوري نیـز   کند، در

Taranov, 2020زمینـه آمـوزش و    در توجه صـرف ها از نقش سنتی دانشگاهاي اخیر، ). در سال
ر کرده و عالوه بر آموزش و پـژوهش  یپژوهش به مشارکت فعال در توسعه اقتصادي منطقه تغی

وري آهاي ملی نـو با در نظر داشتن تحوالت جهانی و تغییر در روابط سه عملگرا اصلی در نظام
شگاه هـا  کارآفرینی نیز به عنوان رسالت سوم بر عهده داننوآوري و (صنعت .دولت . دانشگاه ) 

 ). k  kleiman  loutfy, 2015eSadragöz, Birecikli & Kocakoç, 2021, Kaشده است (گذاشته 
هـاي علـم و فنـاوري اسـت کـه بایـد از       هـاي برتـر کشـور در شـاخص     ستان یزد یکی از اسـتان ا

هاي اقتصادي و تولیدي استان استفاده کرد تا بـه یـک    هاي فناوري در فعالیت هاي حوزه ظرفیت
دانشـگاه یـزد بـه عنـوان     د. در همـین راسـتا،   صاد مبتنی بر علم، نوآوري و فناوري تبدیل شـو اقت

طبـق   و یکی از بازیگران مؤثر در اکوسیسـتم نـوآوري، در تـالش اسـت تـا      دانشگاه مادر استان
توسعه اقتصـاد دانـش   ، هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در جهت ترویج نوآوري سیاست

موجود میان دانشگاه و سایر بازیگران اکوسیسـتم نـوآوري   شکاف نهادي ختن و مرتفع سا بنیان
برقرار کند. بنابراین، در پـژوهش حاضـر   هاي متولی  سازمان را با سایرسازنده  یتعاملاستان یزد، 
بـه شناســایی عوامـل مــؤثر بــر    2شـود تــا بـا تکیــه بـر رویکــرد کیفــی تحلیـل محتــوا    تـالش مــی 

آفرینی در اکوسیسـتم نـوآوري پرداختـه شـود و سـپس بـا       جهت نقشها توانمندسازي دانشگاه

                                                        
1 Triple helix model of innovation 
2 Content Analysis 
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علی و معلولی حاکم بر عوامـل  )، روابط 1Fuzzy Cognitive Mapروش نگاشت شناخت فازي (
موثر بر توانمندساختن دانشگاه یزد جهت تعامل هرچـه بیشـتر بـا بـازیگران فعـال در اکوسیسـتم       

 نوآوري استان یزد تبیین گردد. 

  بانی نظري و پیشینه پژوهشمروري بر م

  اکوسیستم نوآوري  
اي است که در آن گروهی از موجودات با یکـدیگر و بـا محـیط اطـراف     اکوسیستم، منطقه

هایی مرکب از اجزاي زنده و غیـر زنـده و نیروهـاي    ها سیستمخود در ارتباط هستند. اکوسیستم
حال تغییر هستند. رفتار یک جاندار، باشند که با یکدیگر در تعامل بوده و همواره در طبیعی می

گـذارد، در نتیجـه   رفتار سایر جانداران را تحت تأثیر قرار داده و بر محیط اکوسیستم نیز اثر مـی 
). Engler & Kusiak, 2011سرنوشت و بقاي اکوسیستم به رفتار تمام اعضاي آن وابسته اسـت ( 

ي از عوامـل در راسـتاي تحقـق    اکننده تالش مشترك مجموعههاي نوآوري توصیفاکوسیستم
-هاي الزم را فراهم میکنندگان عناصر اصلی و فناورينوآوري هستند. در این مجموعه، تأمین

دهنـد. مشـتریان نیـز ایجـاد     هاي گوناگون خدمات و کاالهاي مکمل را ارائه مـی آورند. سازمان
ارنـد. در مفهـوم   گذهـاي خـود را در مجموعـه بـه اشـتراك مـی      کننده تقاضـا هسـتند و قابلیـت   

نگر بودن نسبت به محصوالت و خدمات ارائه شده بـه  ها با درك ارزش کلیسیستمی، شرکت
). در دنیـاي  Dedehayir, Mäkinen & Ortt, 2018مشتري، بـه مزیـت رقـابتی دسـت مـی یابنـد (      

توانـد بـه تنهـایی منـابع الزم بـراي توسـعه و       هاي یادگیرنده و نوآور، یک شرکت نمـی سازمان
اري شدن خود را فراهم آورد و باید جهت دستیابی به ارزش به بازیگران فعال در اکوسیستم تج

). Talmar,Walrave, Podoynitsyna, Holmström & Romme, 2018نوآوري خود متکی باشند (
هاي ها، وجود وابستگیتعدد عناصر و بازیگران درگیر در اکوسیستم نوآوري، گوناگونی نقش

دگی تعامالت موجود سبب شـده اسـت تـا مـدیریت اکوسیسـتم نـوآوري بسـیار        متقابل و گستر

                                                        
1 FCM 
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چالش برانگیز بوده و همواره در قالب یک سؤال پژوهشی براي دانشـگاهیان و بـه شـکل یـک     
  ).Valkokari et.al, 2016چالش عملی براي فعاالن درگیر در نظام نوآوري مطرح شود (

 پژوهشپیشینه 
ها به سمت تبـدیل شـدن بـه    تا عوامل موثر بر حرکت دانشگاه پژوهشگران درصدد برآمدند

نوآوري را تبیین  آفرینی مطلوب در اکوسیستمها جهت نقشدانشگاه نوآور و توانمندسازي آن
ري در هاي پـژوهش و فنـاو  ) به بررسی نقش سازمان1395نمایند. حسنی، رفیعی و بخشی آنی (

دانـش محـور، نقـش مراکـز تحقیقـاتی در       اقتصاد نقش دانش درنظام ملی نوآوري پرداختند و 
. نتـایج نشـان داد کـه مراکـز     را مطالعـه کردنـد  نظام نوآوري و سـاماندهی اکوسیسـتم نـوآوري    

سه کارکرد انتشار دانـش،  به تحقیقاتی براي نیل به وضعیت مطلوب در اکوسیستم نوآوري باید 
جـوانمردي، عباسـپور، خورسـندي     توجه نمایند.گذاري تامین مالی و تسهیل نوآوري و سیاست

اکوسیسـتم نـوآوري را شناسـایی و الگـوي دانشـگاه       ياجـزا ) 1397طاسکوه و غیاثی ندوشـن ( 
ها بـه  دانشگاه کردند. براساس نتیجه حاصل،نوآور را در چارچوب اکوسیستم نوآوري طراحی 

تـر بـا سـایر    خود را براي مشارکت مطلـوب باید آفرینان اکوسیستم نوآوري عنوان یکی از نقش
ــد ســازند. انتظــاري (  ) بــه بررســی الزامــات توســعه اکوسیســتم  1398عناصــر اکوسیســتم توانمن

کـه توسـعه اکوسیسـتم کـارآفرینی دانشـگاهی      وي دریافـت  کارافرینی دانشگاه بنیان پرداخت. 
د هاي تولید دانش فناورانه، توسعه سرمایه انسانی، پرورش دانشکاران و ایجانیازمند توسعه مولفه

)، عوامـل  1399خـان احمـدلو و همکـاران (   بنیان اسـت.  فرایندهاي نوآوري و کارآفرینی دانش
با رویکـرد فراترکیـب    را هاي نوآوري مبتنی بر دانشگاهگیري و توسعه اکوسیستمموثر بر شکل

گیـري و توسـعه اکوسیسـتم نـوآوري     که عوامل مؤثر بـر شـکل  ها دریافتند آن. شناسایی کردند
-منـدي فعالیـت  نظام"، "گريسازي و هدایتفرهنگ"، "ري و مدیریت راهبرديگذاسیاست"

 "عوامـل محیطـی  "و  "سـاختار و تعـامالت  "، "هاایجاد و توسعه زیرساخت"، "هاي دانشگاهی
ي دانشـگاه پرداخـت و   تحلیل اکوسیستم نوآوري باز بـا نقـش محـور    به) 2013( 1لئونباشد. می

                                                        
1 León 
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نواوري باز با محوریت دانشگاه باید به عـواملی نظیـر سـبک    ایجاد اکوسیستم براي که  دریافت
 1توجـه نمـود. کـاواي   هـاي پژوهشـی   طـرح نتقـال فنـاوري و   رهبري، فرهنگ، سرمایه انسـانی، ا 

بیان کرد کـه نـوآوري بـاز نـه     پرداخت و ها ي مفهوم نوآوري باز در دانشگاه) به توسعه2017(
کنندگان، گیر در فرآیند نوآوري، شرکا، تسهیلدارد که عبارت است از افراد در عامل موفقیت

دسترسی به منابع، رهبري، مدیریت فرآیند، فرهنگ، دولـت و مـدیریت پتنـت و اختـراع. پوپـا،      
-بینی کننده و نقش تعـدیل ) پژوهشی را با عنوان نقش پیش2017( 2سوتواکوستا و مارتینزکانسا

هـاي کوچـک و متوسـط، انجـام     کارگـاه ورانه بر نوآوري باز، مطالعه تجربـی در  آگر محیط نو
ثیر مثبت بر محیط نواورانه دارد انجام وظایف تأ دردادند. نتایج نشان داد که تعهد نیروي انسانی 

. کـاي، مـا و   داخل و خارج سازمان تأثیرگـذار اسـت  و محیط نوآرانه نیز بر جریان نوآوري در 
 یـک نیـز  بـراي نـوآوري و   ه نیـروي محرکـ  آموزش عـالی بـه عنـوان     که) معتقدند 2020( 3چن

و  نـوآوري  نیـروي محرکـه  ، ادغـام هـر دو نقـش    شـود شناخته مـی براي توسعه پایدار زور کاتالی
هـاي نـوآوري    اکوسیستم بابه بهترین شکل در تعامل آموزش عالی  تواندمی کاتالیزگر پایداري

تبیـین روابـط    ، چارچوب فراگیـر جهـت  مقاله 16در این پژوهش، به دنبال مطالعه  بازتاب شود.
گانـه  هـاي سـه  موجود میان آموزش عالی و اکوسیستم نوآوري ارائه گردید و بـا تعریـف نقـش   

-دانشگاه در اکوسیستم نوآوري، چارچوب ارائه شده تشریح شد. با مطالعه مقاالت موجود مـی 
هـا در موفقیـت اکوسیسـتم    توان دریافت کـه علـی رغـم اهمیـت نقـش توانمندسـازي دانشـگاه       

آفرینـی  هـا جهـت نقـش   تاکنون مدلی جامع از عوامل موثر بر توانمندسـازي دانشـگاه  نوآوري، 
هـاي خـود صـرفا بـه     مطلوب در اکوسیستم نوآوري ارائه نشده است و نویسندگان در پـژوهش 

انـد. بنـابراین نیـاز اسـت تـا بـا رویکـرد جـامع بـه          شناسایی و تحلیل چند عامل موثر اکتفا نموده
-یزد جهت حرکت بـه سـمت نـوآوري و نقـش     توانمندسازي دانشگاه شناسایی عوامل موثر بر

آفرینی موثر در اکوسیستم نوآوري استان یزد پرداخته و با آگاهی از روابط علی و معلولی میان 
 ها پرداخت.  عوامل به مدیریت صحیح و کارآمد آن

                                                        
1 Kawai 
2 Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa 
3 Cai, Y., Ma, J., & Chen, Q 



  207 ... آفرینی در اکوسیستم نوآوري با استفاده ازها جهت نقشطراحی مسیر توانمندسازي دانشگاه 

  شناسیروش
 -ردي و آمیختـه هـا بـه ترتیـب کـارب    پژوهش حاضر از منظر هدف و روش گـردآوري داده 

 1399باشد. جامعه آماري پژوهش شامل اعضاي هیئت علمی دانشگاه یزد در سـال  اکتشافی می
هـا در  بود که در حوزه اکوسیستم نوآوري دانش نظري و یا تجربه عملـی دارندکـه از میـان آن   

 نفر به عنوان خبره بـراي شـرکت در   10گیري قضاوتی تعداد بخش تحلیل کیفی، با روش نمونه
گیـري گلولـه   اندیشی انتخاب شدند. همچنین در بخش تحلیل کمی، با روش نمونـه جلسات هم

دهنـده بـه سـواالت پرسشـنامه، برگزیـده شـدند. روش گـردآوري        نفر به عنوان پاسـخ  10برفی 
تبیـین روابـط علـی و     کمـی،  و در بخـش  اسـت  تحلیل محتـوا کیفـی   اطالعات در بخش کیفی

هاي مورد در پژوهش حاضر براي گردآوري داده. است فازيمعلولی با روش نگاشت شناخت 
-گیـري از روش فـیش  اي (بهـره مطالعات کتابخانهتحلیل کیفی (تحلیل محتوا) از  در بخشنیاز 

برداري) و نظرخواهی از افراد خبره (برگزاري جلسات مصاحبه بـاز) و در بخـش تحلیـل کمـی     
قق ساخته بهره گرفته شد که بـراي تحلیـل   (بخش نگاشت شناخت فازي)، از ابزار پرسشنامه مح

هـا در بخـش کمـی، روش    ها در بخش کیفی رویکـرد تحلیـل محتـوا و بـراي تحلیـل داده     داده
-نگاشت شناخت فازي مورد کاربرد قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با توجه به آن که مصاحبه

ر ثبت و ضـبط  گیري صورت گرفت و همواره تالش شد تا دقت الزم دها بدون هرگونه جهت
اطالعات لحاظ شـود، و جامعیـت و صـحت سـؤاالت مصـاحبه نیـز مـورد تأییـد کارشناسـان و          

ها به عنوان ابزار گردآوري خبرگان دانشگاهی واقع شد، از این رو روایی فرآیند انجام مصاحبه
قـع  داده، مورد تأیید بود. همچنین روایی محتوایی پرسشنامه براساس نظر خبرگان مورد تأییـد وا 

باشـد، نیـاز   محور مییک روش تحلیل خبره FCMآن که روش شد. الزم به ذکر است به دلیل 
راستاي هدف پـژوهش کـه طراحـی مسـیر     ). در 1394به بررسی پایایی نبود (قاسمی و قبادیان، 

سـؤاالت پژوهشـی    ،باشدآفرینی در اکوسیستم نوآوري میها جهت نقشتوانمندسازي دانشگاه
آفرینـی در اکوسیسـتم   یـزد جهـت نقـش    عوامل مؤثر بـر توانمندسـازي دانشـگاه   ) 1 مطرح شد:

، تأثیرگـذارترین و  ) در مسـیر توانمندسـازي دانشـگاه یـزد    2 نـوآوري اسـتان یـزد کـدام اسـت؟     
مسیر توانمندسازي  بهتوان با توجه چه سناریوهایی را می) 3 تأثیرپذیرترین عوامل کدام هستند؟

بـا توجـه بـه    ) 4 رینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد تدوین نمـود؟ آفیزد جهت نقش دانشگاه
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آفرینـی  جهـت نقـش  یزد ، چه راهکارهـایی   دانشگاه توانمندسازهايروابط علی و معلولی میان 
 شود؟پیشنهاد میدر اکوسیستم نوآوري استان یزد دانشگاه یزد 

ت کـه بـا هـدف تفسـیر     اي از مطالعـات کیفـی اسـ   الزم به ذکر است که تحلیل محتوا گونه
هـا و اسـتخراج   مند، کد گذاري مفاهیم، شناسایی تـم بندي نظامي طبقهمحتواي متن و به واسطه

نمـودار   نیـز  نگاشـت شـناخت فـازي    ).Moldavska &Welo, 2017گیـرد ( الگوهـا صـورت مـی   
هـا و  ي مفاهیمی مانند قـوانین، رویـدادها، گـره   باشد که در بر گیرندهگرافیکی هدایت شده می

 ).Kosko, 1986(ها وجود دارد روابط علت و معلولی است که میان آن

  فرآیند اجراي پژوهش
ــام اول ــوع     در گ ــات موض ــق ادبی ــه عمی ــس از مطالع ــوا پ ــل محت ــک روش تحلی ــه کم  ،، ب

-مـی آفرینی در اکوسیستم نوآوري شناسایی و استخراج توانمندسازهاي دانشگاهی جهت نقش
هـا از روش نگاشـت شـناخت    بررسی روابط علـی و شـدت روابـط آن    براي. در گام دوم، شود

پس از ایجاد مـاتریس عوامـل موفقیـت بـا توجـه بـه عوامـل توانمندسـاز          شود.فازي استفاده می
استخراج شده در گام اول، ماتریس فازي شده عوامل موفقیت، ماتریس رابطه قدرت موفقیـت،  

نمایش گرافیکی نگاشت شناخت فـازي ارائـه    ماتریس نهایی رابطه قدرت موفقیت و در نهایت
  . یابدمیاختصاص و ارائه راهکار گام سوم نیز به تحلیل سناریوها شود.می

  یافته ها

  الف) توصیف جمعیت شناختی
نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه یـزد (دو تـن از اسـاتید زن و     10در بخش تحلیل کیفی، 

اندیشـی انتخـاب   اوتی براي مشارکت در جلسات همهشت تن از اساتید مرد بودند) با روش قض
ها در مرتبه دانشیاري و شش تن در مرتبه استادیاري فعالیت داشتند. از شدند که چهار تن از آن

سال در دانشگاه یـزد فعالیـت داشـتند و سـابقه      15منظر سابقه شغلی، شش نفر از اساتید بیش از 
نفـر از اعضـاي    10سال بود. در بخش تحلیل کمی نیز 15تا  5فعالیت چهار نفر از اساتید نیز بین 

-هیئت علمی دانشگاه یزد (سه تن از اساتید زن و هفت تن از اساتید مرد بودند) بـا روش نمونـه  
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هـا در  گویی به سواالت پرسشنامه انتخاب شدند،که پنج تـن از آن برفی براي پاسخگیري گلوله
ري فعالیت داشتند. از منظر سـابقه شـغلی، پـنج نفـر از     مرتبه دانشیاري و پنج تن در مرتبه استادیا

سال در دانشگاه یزد فعالیت داشتند. سه نفر از اساتید، از سابقه شغلی کمتر از  15اساتید بیش از 
  سال بود.  15تا  5مند بودند و سابقه فعالیت دو نفر از اساتید نیز بین پنج سال بهره

  

  نتایج حاصل از تحلیل محتوا. 1جدول 
 دسته مفهومی مقوله

 ها و قوانینگذاري، سیاستسیاست، حمایت سیاسی، عوامل سیاست سیاسی و قانونی 
  کیفیت سرمایه انسانی، مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی

 مدیریت و رهبري
راهبردي، حمایت رهبران محلی، رهبري، رهبري در محیط  مدیریت دانشگاه، شخصیت

 کارآفرینانه، رهبران متعهد

 منابع مالی
گذاري، نهاد مالی، منابع مالی، هاي جدید سرمایهسرمایه مالی، ساختار مالی دانشگاه، فرصت

تأمین مالی،  مالی، برنامه کنندگان منابع مالی، حمایتمالی، پذیرش ریسک مالی، تأمین سیاست
  گذاريسرمایه گذاري، حلقه هاي تقویتی و متعادل مکانیزمسرمایه

فرهنگی، فرهنگ و جامعه،  سازي، عوامل فرهنگی متمرکز، زمینهفرهنگ سازمانی، فرهنگ  اجتماعی فرهنگی و
 فرهنگ و نگرش کارآفرینانه، تعامالت اجتماعی، توسعه هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی

 تکنولوژي، عوامل تکنولوژي، توسعه تکنولوژي فناوري
  تجاري، بازار محلی، بازار جهانی، گنجایش بازار  زیرساختپویایی بازار، آزادي بازار،  مدیریت بازار

 مدیریت ارتباطات
ارتباطی،  المللی، شبکهعلم و فناوري، تعامالت بین ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتباط با پارك

  روابط غیر رسمی، انتقال تحقیق و توسعه

 توسعه عوامل فردي
تی، اخالق کارآفرینانه دانشگاهیان، عوامل فردي، روانشناخ اي، ویژگیحرفه و مهارت قابلیت

فردي دانشگاهیان،  هاي ارزشی، استعداد فردي، تنوع در ویژگیهاي رفتاري، مهارتاستراتژي
  کارآفرینی تقویت مهارت

 نظام آموزشی و پژوهشی
هاي دانشگاهی، نظام آموزشی مبتنی بر کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، استناد به پژوهش

قیقات عالی در زمینه کارآفرینی، گسترش برنامه هاي آموزشی، بهبود نظام آموزشی، تح
   نوآوري در آموزش

 اقتصادي، تدوین استراتژي ریزي استراتژیک، تمرکز بر استراتژيکارآفرینی، برنامه استراتژي مدیریت راهبردي
  سازمانی، تدوین استراتژي در راستاي پرورش اکوسیستم نوآوري، 

  فناوري اطالعات، مدیریت دانش، مدیریت اطالعات، مدیریت داده اطالعاتی سیستم

  ب) تحلیل کیفی
  آفرینی در اکوسیستم نوآوريیزد جهت نقش انشگاهشناخت توانمندسازهاي د

آفرینـی در اکوسیسـتم   یـزد جهـت نقـش    درگام اول عوامل موثر بر توانمندسـازي دانشـگاه  
در ایـن  گیـري از رویکـرد تحلیـل محتـوا شناسـایی و اسـتخراج شـد.        نوآوري استان یزد با بهره
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شـد. معیـار انتخـاب    مقاله فارسـی و التـین بـود ایجـاد      42اي از مجموعهحله، پایگاه داده که مر
هاي علمی منتشر سال اخیر)، اعتبار پایگاه 15(مقاالت منتشر شده در  هاآن، زمان انتشار مقاالت

هـا و مراکـز علمـی و تحقیقـاتی در     آفرینـی دانشـگاه  کننده مقـاالت و تأکیـد مقـاالت بـر نقـش     
ي عوامـل مـوثر   هایی که بیان کننده، عبارتمتن مقاالتدقیق  اکوسیستم نوآوري بود. با مطالعه

آفرینـی در اکوسیسـتم نـوآوري هسـتند، مشـخص شـد.       ها جهت نقـش بر توانمندسازي دانشگاه
هـاي مفهـومی   هاي مذکور براساس شماره مقاله کدگذاري شده و در قالب دسـته سپس عبارت

هـاي مـرتبط گردیـد. در    اسـتخراج مقولـه  منجـر بـه   هاي مفهومی، بررسی شدند. در نهایت دسته
گیــري از روش اندیشــی کــه اعضــاي آن بــا بهــرهدر جلســات هــم هــاي بــازبینی، مقولــهمرحلــه

گیري قضاوتی انتخاب شدند، مورد بحث قرار گرفت. نتـایج حاصـل از تحلیـل محتـوا در      نمونه
  شود.)، مشاهده می1جدول (

  تحلیل کمیج) 
 تبیین روابط علی و معلولی حاکم میان عوامل توانمندساز دانشگاهی 

ستخراج شده در گام اول، ماتریس اولیه موفقیت با توجه به عوامل توانمندساز ا در گام دوم
سـطر (بـه تعـداد عوامـل      12، شـامل  12*10موفقیـت یـک مـاتریس    . مـاتریس اولیـه   ایجاد شـد 

پیرامـون   خبرگـان  پـس از گـردآوري نظـر   ستون (به تعداد افراد خبـره) بـود.    10توانمندساز) و 
آفرینی در اکوسیستم نـوآوري اسـتان یـزد    میزان اهمیت عوامل توانمندساز دانشگاه جهت نقش

: خیلی زیـاد)، مقـادیر مربـوط بـه هریـک از      5 -: خیلی کم1(در قالب طیف پنج تایی لیکرت (
ی انسـان  هیسرما)، C1ی (و قانون یاسیس، شامل دوازده عامل سطرهاي ماتریسها تبیین شد. درایه

)C2 ،(و رهبـر  تیریمد) يC3 ،( مـال  منـابع) یC4 ،( و اجتمـاع  یفرهنگـ) یC5 ،( فنـاور) يC6 ،(
و  یآموزشـ  نظـام )، C9ي (عوامـل فـرد   توسـعه )، C8( ارتباطـات  تیریمـد )، C7( بازار تیریمد

، مـاتریس  سـپس . بود) C12ی (اطالعات هايستمیس) و C11ي (راهبرد تیریمد)، C10ی (پژوهش
ایجـاد شـد. در ایـن     )،1اولیـه موفقیـت مرحلـه پـیش و رابطـه (     موفقیت فازي براساس مـاتریس  

ظـر خبرگـان حـد    باشد. با توجـه بـه ن  دهنده درجه عضویت هر عامل میماتریس هر عنصر نشان
 ها در نظر گرفته شد. براي پاسخ 1و حد پایین  5باالي 
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Xi (Aij) = 	( )
	( ) 	( )

 رابطه (1) 							
 

 به دست آمد. ) 4) و (3)، (2) نیز با استفاده از روابط (2جدول (ماتریس قدرت روابط 
Dj= |푥1(푣푗)− 푥2	(푣푗)| (2) رابطه  
AD= 

∑ |   رابطه (3)|
푆 = 1 −퐴퐷												رابطه (4) ضریب نزدیکی دو بردار  

  ماتریس قدرت روابط .2جدول 
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9  C10  C11 C12 

C1 1 6/0  82/0 45/0 92/0 55/0 87/0 57/0 9/0 62/0 62/0  42/0  
C2  6/0 1 77/0 85/0 67/0 8/0 67/0 82/0 55/0 87/0 82/0  82/0  
C3  82/0 77/0  1 62/0  9/0 72/0 9/0 75/0 77/0 75/0 75/0  6/0  
C4  45/0 85/0 62/0 1 52/0  75/0 57/0 77/0 4/0 77/0 77/0  92/0  
C5  92/0 67/0 9/0 52/0 1 62/0  95/0 65/0 82/0 65/0 65/0  5/0  
C6  55/0 8/0 72/0 75/0 62/0 1 67/0  92/0 82/0 65/0 65/0  5/0  
C7  87/0 67/0 9/0 57/0 95/0 67/0 1 7/0  77/0 7/0 7/0  55/0  
C8  57/0 82/0 75/0 77/0 65/0 92/0 7/0 1 52/0 8/0 8/0  75/0  
C9  9/0 55/0 77/0 4/0 82/0 82/0 77/0 52/0  1 62/0  62/0  37/0  
C10  62/0 87/0 75/0 77/0 65/0 65/0 7/0 8/0 62/0 1 9/0  75/0  
C11  62/0 82/0 75/0 77/0 65/0 65/0 7/0 8/0 62/0 9/0 1  72/0  
C12  42/0 82/0 6/0 92/0 5/0 5/0 55/0 75/0 37/0 75/0 72/0  1 

  

 گـروه کـانونی کـه در برگیرنـده پـنج  نفـر از افـراد خبـره در حـوزه          ،براي مـاتریس نهـایی  
ارتباطات بی معناي موجود میان عوامل حـذف و جهـت   و  اکوسیستم نوآوري بود، تشکیل شد

تـا میـزان    انتقـال یافـت   1اف سـی ام مپـر   افـزار روابط نیز تبیین شد. سپس ماتریس نهایی بـه نـرم  
نـرم افـزار مـذکور    تأثیرپذیري، تأثیرگذاري و درجه مرکزیت هریک از عوامل مشخص شـود.  

                                                        
1 FCMmapper 
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نگاشـت   لیـ و تحل هیـ و تجز یاست که قـادر بـه بررسـ     1اکسل کروسافتیبر ما یابزار مبتن کی
  دهد.) نتایج حاصل از تحلیل ماتریس نهایی را نشان می3جدول (اشد. بیم يشناخت فاز

آفرینــی در گانــه مـوثر بــر توانمندســازي دانشــگاه یـزد جهــت نقــش  از میـان عوامــل دوازده 
هــاي اکوسیســتم نــوآوري اســتان یــزد، مــدیریت ارتباطــات، فنــاوري، ســرمایه انســانی، سیســتم 

باشـد. مـدیریت و   رپذیرترین عوامـل توانمندسـاز مـی   اطالعاتی و مدیریت بازار به ترتیب از تأثی
رهبري، مدیریت راهبردي، نظام آموزشی و پرورشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و منابع مـالی  

دهـد  . بررسی درجه مرکزیت عوامـل نشـان مـی   نمندساز هستندبه ترتیب از موثرترین عوامل توا
  را دارد.ها) تأثیرپذیري و تأثیرگذاريبیشترین درجه مرکزیت (مجموع که مدیریت راهبردي 

  پذیري، تأثیرگذاري و مرکزیت عوامل توانمندسازدرجه تأثیر .3جدول 
  مرکزیت تأثیرگذاري تأثیرپذیري مقوله  مرکزیت تأثیرگذاري تأثیرپذیري مقوله
C1 05/2 1/5 15/7 C7 75/6 58/5 33/12 

C2 6/7 72/5 32/13 C8 08/8 33/5 4/13 

C3 13/6 38/8 5/14 C9 9/5 73/3 63/9 

C4 75/2 05/6 8/8 C10 48/6 48/7 95/13 

C5  33/4 43/6 75/10 C11 58/6 03/8 6/14 

C6 68/7 65/5 33/13 C12 93/6 77/3 7/10 

 
به منظور نمایش گرافیکی نگاشت شناخت نمایش گرافیکی نگاشت شناختی فازي 

هاي اجتماعی مورد استفاده قرار براي ترسیم و تحلیل شبکه که 2فازي، از نرم افزار پاژك
  گیرد، استفاده شد.  می

گانـه توانمندسـاز و خطـوط،    دوایـر هریـک از عوامـل دوازده   )، 1در مدل ارائه شده شکل (
ورودي و خطـوط  دهد. با توجه به تراکم خطـوط  روابط علی و معلولی میان عوامل را نشان می

خروجی، مدیریت ارتباطات و مدیریت و رهبري بـه ترتیـب از تأثیرپـذیرترین وتأثیرگـذارترین     

                                                        
1 Microsoft Excel 
2 Pajek 
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دهد، باشند. اجتماع خطوط ورودي و خروجی هریک از عوامل نشان میعوامل توانمندساز می
  ي علی و معلولی قرار دارد. مدیریت راهبردي در مرکز شبکه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگاشت شناخت فازي پژوهش. 1شکل 

  تحلیل سناریو
مبنـی بـر تغییـر مقـادیر      باشد و با تدوین سـناریوهاي خش پویاي پژوهش میتحلیل سناریو ب

وامـل موجـود در مـدل    ، میزان تغییرات و رفتار سـایر ع زگانه توانمندساهریک از عوامل دوازده
صـی  کدهایی تعیین شد که هرکد بیان کننده مقـدار مشخ  شود. براي اعمال تغییرات،بررسی می

= 3= تغییر مثبت زیـاد،  2= عدد یک اعمال شود، 1اعمال شود،  = عدد صفر0از تغییرات است (
= تغییر 7= تغییر منفی زیاد، 6= تغییر مثبت خیلی کم، 5= تغییر مثبت کم، 4تغییر مثبت متوسط، 

نتـایج حاصـل از    .= بدون تغییـر) 10= تغییر منفی خیلی کم، 9= تغییر منفی کم، 8منفی متوسط، 
) 4هایی کـه درجـه مرکزیـت بـاالیی دارنـد، بـه شـرح جـدول (        تحلیل سناریو براي توانمندسـاز 

  باشد. می
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 ویسنار لیحاصل از تحل جینتا .4جدول 
نتایج بدون   نتایج حاصل از اجراي سناریو و کد تغییرات

  تغییر
 اول دوم سوم  اول  کد  دوم  کد  سوم  کد  عامل توانمندساز  سناریوها

 قانونیسیاسی و   -   -   -  95/0 91/0 6 89/0 6 95/0 9

 سرمایه انسانی  -   -   -  9998/0 9995/0 8 9995/0 6 9995/0 8

 مدیریت و رهبري  -   0  -  9991/0 998/0 7 0 0 9981/0 8

 منابع مالی  -   -   -  9764/0 9488/0 6 9559/0 6 9488/0 6

  فرهنگی و اجتماعی  -   -   -  9951/0 9906/0 7 9879/0 6 9906/0 7
 فناوري  -   -   -  9998/0 9996/0 8 9996/0 6 9996/0 8

 مدیریت بازار  -   -   -  9995/0 999/0 8 9987/0 6 999/0 8

 مدیریت ارتباطات  -   -   -  9998/0 9997/0 8 9997/0 6 9997/0 8

 توسعه عوامل فردي -  -  -  9989/0 998/0 8 9977/0 6 998/0 8

 نظام آموزشی و پژوهش -  -  0 9994/0 9984/0 8 9986/0 6 0 0

 مدیریت راهبردي 0 -  -  9994/0 0 0 9987/0 6 9986/0 8

 هاي اطالعاتیسیستم -  -  -  9996/0 9991/0 8 9992/0 6 9991/0 8

  بحث و نتیجه گیري
آفرینی در اکوسیسـتم  هدف از پژوهش طراحی مسیر توانمندسازي دانشگاه یزد جهت نقش

-جهت نقش توانمندسازعامل  12که  نشان دادنتایج حاصل از گام اول بود. نوآوري استان یزد 
. بررسـی روابـط علـی و    مشـارکت دارنـد  در اکوسیستم نوآوري استان یزد دانشگاه یزد آفرینی 

ــان عوامــل توانمندســاز روشــن ســاخت   ــان عوامــل دوازدهمعلــولی می ــر کــه از می ــه مــوثر ب گان
اطالعـاتی و  هاي ، مدیریت ارتباطات، فناوري، سرمایه انسانی، سیستمي دانشگاه یزدتوانمندساز

باشـند. همچنـین مـدیریت و    مدیریت بازار به ترتیـب از تأثیرپـذیرترین عوامـل توانمندسـاز مـی     
رهبري، مدیریت راهبردي، نظام آموزشی و پژوهشی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و منابع مـالی  

ن روند. بررسی درجه مرکزیت عوامل نشـا به ترتیب از موثرترین عوامل توانمندساز به شمار می
داد که در نگاشت شناخت فازي، توانمندسازهاي مدیریت راهبردي، مدیریت و رهبري و نظام 
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ــذیري و تأثیرگــذاري   ــت (مجمــوع تأثیرپ ــا) آموزشــی و پژوهشــی از بیشــترین درجــه مرکزی ه
 1هاي حاصل از بررسی روابط علی و معلولی، سـیدرات و فریخـا  برخوردار هستند. درتأیید یافته

هـا بـه   که سبک مدیریت و رهبري نقـش بسـزایی را در حرکـت دانشـگاه     ندمعتقد هست) 2018(
فرهنگ و سب با نوآوري در گرو بنیه مالی، سازي سبک مدیریتی منا. پیادهداردسمت نوآوري 

افتـد کـه   زمانی اتفاق مـی باشد و مدیریت درست دانشگاه نوآور ها میساختار سازمانی دانشگاه
هاي الزم وجود داشته باشد /فرهنگ کارافرینی در بـین مـدیران   بودجه کافی براي انجام فرآیند

هـاي فـردي کارافرینانـه داشـته     دانشگاه و اساتید نهادینه شده باشد / مـدیران و رهبـران ویژگـی   
بـزانیال، گارسـیا اوالال،    به زعمباشند و ساختار دانشگاه براي مدیریت کارافرینانه منعطف باشد. 

گـذاري بـراي نـوآوري و    هـا در سـرمایه  توانمنـدي دانشـگاه  ، )2020( 2پانوس کاسترو و آروتی
هـاي  ، توجـه بـه برنامـه   کنان و اعضـاي هیئـت علمـی   کارآفرینی، آموزش کارآفرینی براي کار

راهبردي جهت توسعه کارآفرینی و حمایت تیم مدیریتی دانشگاه در اکوسیستم نـوآوري تـأثیر   
)  بــر وجــود منــابع مــالی  2018( 3اگــا و ســانزبســزایی دارد. فرنانــدز نــوگرا، آروتــی، مارکوکی 

ي نـوآوري و کـارآفرینی، همسـویی    هـا، آمـوزش و پـژوهش در زمینـه    کارآفرینی در دانشـگاه 
آفرینـی دانشـگاه در   در نقـش  هاماموریت و راهبردهاي دانشگاه و حمایت تیم مدیریتی دانشگاه

دانشگاه فرهنگی و اجتماعی،  ثیرگذاري عواملکند. در راستاي تأاکوسیستم نوآوري تأکید می
آفرینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد، بر ترویج براي توانمندسازي خود جهت نقشباید یزد 

هـاي موجـود جهـت    فرهنگ نوآوري تأکید داشـته و تـالش کنـد تـا دانشـجویان را بـا فرصـت       
مبتنـی بـر   هـاي دانشـگاهی   بیشتر آشنا سـازد، پـژوهش  و کارآفرینی،  کاربردي ساختن نوآوري

هـاي  ي پـذیرش شکسـت و اسـتمرار در فعالیـت    و روحیه اي را تشویق کردهنوآوري میان رشته
نوآورانه را در دانشجویان تقویت نمایـد. تأثیرگـذاري عامـل فرهنگـی و اجتمـاعی در حرکـت       

پـوري، عربیـون، پـور    ) و میگـون 2017( 4ها به سمت نوآوري، توسط خطاب و المگلیدانشگاه

                                                        
1 Sidrat, S., & Frikha 
2 Bezanilla, M. J., García-Olalla, A., Paños-Castro, J., & Arruti, A 
3 Fernández-Nogueira, D., Arruti, A., Markuerkiaga, L., & Saenz 
4 Khattab, I., & Al-Magli, O. O 
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جهـت  . شـود تأییـد مـی  ) 1399زاده، اردالن و قنبـري ( )، سـلطان 1397مبینی دهکـردي ( بصیر و 
تبیین روابط علی و معلولی میان عوامل توانمندساز، در نگاشت شناخت فازي به تحلیـل سـناریو   

که اگر مدیریت راهبردي بـه عنـوان یکـی از     نشان دادپرداخته شد. نتایج حاصل از سناریو اول 
آفرینی در اکوسیستم نوآوري استان یزد، توجه نشود، ، انشگاه یزد جهت نقشتوانمندسازهاي د

عملکرد عوامل سیاسی و قانونی و منابع مالی به میزان زیادي تضعیف خواهد شد و سـبب بـروز   
نشان داد که اگر مدیریت سناریو دوم شود. نتایج تغییرات منفی در رهبري و عوامل فرهنگی می

آفرینـی در اکوسیســتم  از عوامـل توانمندســاز دانشـگاه جهـت نقــش    و رهبـري بـه عنــوان یکـی   
ي عوامل توانمندساز موجود در مدل، به میزان قابـل  نوآوري استان یزد نادیده گرفته شود، کلیه

نظـام آموزشـی   به نشان داد که اگر همچنین نتیجه سناریو سوم اي تضعیف خواهند شد. مالحظه
آفرینـی در اکوسیسـتم   توانمندساز دانشگاه یزد جهت نقـش و پژوهشی به عنوان یکی از عوامل 

و  شـده اي تضـعیف  منابع مالی دانشگاهی به طـور قابـل مالحظـه    توجه نشودنوآوري استان یزد 
 نارسایی در عامل فرهنگی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

  پیشنهادها
آفرینی هرچـه  جهت نقشنظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه شود تا براي تقویت پیشنهاد می

ي آن اعضـاي هیئـت علمـی و    بهتر در اکوسیستم نوآوري، تدابیري اندیشیده شود تا بـه واسـطه  
-دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد به جاي انجام تحقیقات با افق زمانی بلندمدت، هم

زمـانی کوتـاه   هـاي پژوهشـی را بـا افـق     هاي صنعتی و نیاز نوآورانه صنعت طـرح راستا با پویایی
صـنایع  هـاي  به صورت کاربردي براي رفـع چـالش  ها خروجی پژوهشاز مدت تعریف کنند تا 

در رابطه با عامل توانمندساز مدیریت و رهبري مطلوب اسـت تـا در دانشـگاه     .برداري شودبهره
 دانـش یزد واحد مدیریت تکامل و نوآوري ایجاد شود. مدیر تکامل و نوآوري دانشگاه باید بـه  

وآوري و کارآفرینی مجهز بوده و نسبت به ساختار پویاي دانشگاه اشراف کامل داشته باشـد و  ن
هاي الزم جهت ایجاد یک محیط نوآورانه دانشـگاهی، توانـا باشـد. جهـت     در تأمین زیرساخت

هاي راهبردي دانشگاه با پرورش و توسعه اکوسیسـتم نـوآوري اسـتان یـزد و     سازي برنامهسوهم
شود تا دانشـگاه یـزد، تعـامالت خـود بـا سـایر       ازي کاري با سایر نهادها، پیشنهاد میپرهیز از مو
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هاي ارزشـی ورودي و خروجـی خـود را    جریانا به خوبی تبیین ساخته و آفرین رنهادهاي نقش
بـرداري  و بهـره  هاي خروجیشناسایی نماید تا در برنامه راهبردي براي ارتقا سطح کیفی جریان

 هـاي عملیـاتی را بـراي   هاي ورودي، اهداف کالن، خرد و به دنبال آن برنامـه مطلوب از جریان
هاي آتی پیشنهاد آفرینی بهتر در اکوسیستم نوآوري استان یزد تدوین نماید. براي پژوهشنقش

-گیري از روش پویایی سیستم در محیط شبیهبا بهره پژوهش، شود تا نگاشت شناخت فازي می
  ود. سازي به اجرا گذاشته ش

  
 

   



  218 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  منابع 
 "رانیـ در ا انیـ دانشـگاه بن  ینیکـارآفر  سـتم یالزامـات توسـعه اکوس  "). 1398انتظاري، یعقـوب ( 

 26 -1):1(25، یدر آموزش عال يزیپژوهش و برنامه ر
ــ ــعید      ج ــن س ــاثی ندوش ــی، غی ــکوه عل ــندي طاس ــاس، خورس ــور عب ــاس پ ــیوا، عب  وانمردي ش

ــرانطراحــی الگــوي دانشــگاه نــوآور در چــارچوب  ").1397(  "اکوسیســتم نــوآوري در ای
  170-137:)4( 10 ،آموزش عالی ایران

هـاي   بررسی نقش سازمان"). 1395علی. ( ،بخشی آنی ،سعیدحسین ،رفیعی ،سید حمزه ،حسنی
ــت       ــنعت نف ــگاه ص ــوردي پژوهش ــه م ــوآوري؛ مطالع ــی ن ــام مل ــاوري در نظ ــژوهش و فن پ

  76-63): 4(9، سیاست علم و فناوري "ایران
). 1399حسن. ( ،زارعی متین ،حمید ،یزدانی ،مهدي ،محمدي ،هاشم ،معزز ،رضا ،خان احمدلو

"  هفراترکیب عوامل موثر بر شکل گیري و توسعه اکوسیسـتم نـوآوري مبتنـی بـر دانشـگا     "

 130-97):3(3، مدیریت نوآوري در سازمان هاي دفاع
عوامـل مـوثر بـر     ییشناسـا ". )1399( روسی، سـ ي، اردالن، محمـد رضـا، قنبـر   دیسلطانزاده، وح

، یدر علـوم انسـان   تیـ ابتکـار و خالق  "کشـور  یدولتـ  يدر دانشگاه ها یآموزش ینیکارآفر
10)1(: 209-244.  

ترسیم و رتبه بندي سناریوهاي آینده صـنعت  "). 1394محمدرضا. ( ،قبادیان، احمدرضاقاسمی، 
مـدیریت توسـعه    فصـلنامه  ."وگیري از نقشه شناختی فازي و تحلیـل سـناری   برق ایران با بهره

  134-101): 1(3، فناوري
میگون پوري، محمد رضا، عربیون، ابوالقاسم، پوربصیر، محمد مهدي، مبینـی دهکـردي، علـی    

مدل سازي و پیکره بندي عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پـردیس  " .)1397(
 .560-541): 3(11، کارآفرینیتوسعه   "دانشگاهی

Bezanilla, M. J., García-Olalla, A., Paños-Castro, J., & Arruti, A. (2020). “Developing 
the Entrepreneurial University: Factors of Influence”. Sustainability, 12(3),1-19 

Cai, Y., Ma, J., & Chen, Q. (2020). “Higher Education in Innovation Ecosystems” 
Sustainability, 12 (4376),1-12 

Cancino, C. A., Merigó, J. M., & Coronado, F. C. (2017). “A bibliometric analysis of 
leading universities in innovation research”. Journal of Innovation & 
Knowledge, 2(3), 106-124. 



  219 ... آفرینی در اکوسیستم نوآوري با استفاده ازها جهت نقشطراحی مسیر توانمندسازي دانشگاه 

Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., & Ortt, J. R. (2018). “Roles during innovation ecosystem 
genesis: A literature review”. Technological Forecasting and Social 
Change, 136,.18-29.  

Engler, J., & Kusiak, A. (2011). “Modeling an innovation ecosystem with adaptive 
agents”. International journal of innovation science, 3(2), 55-68. 

Fernández-Nogueira, D., Arruti, A., Markuerkiaga, L., & Saenz, N. (2018).“The 
entrepreneurial university: A selection of good practices”. Journal of 
Entrepreneurship Education, 21(3), 1-17.  

Giannopoulou, E., Barlatier, P. J., & Pénin, J. (2019). “Same but different? Research 
and technology organizations, universities and the innovation activities of 
firms”. Research Policy, 48(1), 223-233. 

Karagöz, Ö. S., Birecikli, Ş. Ü., & Kocakoç, İ. D. (2021). “Determinants of University 
Efficiency Focusing on Entrepreneurship and Innovation Activities”. In Global, 
Regional and Local Perspectives on the Economies of Southeastern Europe, pp. 
299-314. Springer, Cham. 

Kawai, H. (2017). “Open Innovation University-Industry Collaboration: Student Idea 
Contests and Exit Strategy in Japan”. JFMRA, 1(2), 31-48. 

Khattab, I., & Al-Magli, O. O. (2017). “Towards an integrated model of 
entrepreneurship ecosystem”. Journal of Business & Economic Policy, 4(4),80-92.  

Kosko، B. (1986). “Fuzzy cognitive maps”. International journal of man-machine 
studies، 24(1),65-75 

Leon, G. (2013), “Analysis of university-driven open innovation ecosystems: the UPM 
case study”, available at: www.upm.es/sfs/Montegancedo/documentos, 202013 

Lerman, L. V., Gerstlberger, W., Lima, M. F., & Frank, A. G. (2021). “How 
governments, universities, and companies contribute to renewable energy 
development? A municipal innovation policy perspective of the triple helix”. Energy 
Research & Social Science, 71, 101854, in Press. 

Moldavska, A., & Welo, T. (2017). “The concept of sustainable manufacturing and its 
definitions: A content-analysis based literature review”. Journal of Cleaner 
Production, 166, 744-755 

Popa, S., Soto-Acosta, P., & Martinez-Conesa, I. (2017). “Antecedents, moderators, and 
outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in 
SMEs”. Technological Forecasting and Social Change, 118,134-142.  

Russell, M. G., & Smorodinskaya, N. V. (2018). “Leveraging complexity for 
ecosystemic innovation”. Technological Forecasting and Social Change, 136, 114-
131.  

Sadek, T., Kleiman, R., & Loutfy, R. (2015). “The role of technology transfer offices in 
growing new entrepreneurial ecosystems around mid-sized 
universities”. International Journal of Innovation and Regional Development, 6(1), 
61-79. 

Sidrat, S., & Frikha, M. A. (2018). “Impact of the qualities of the manager and type of 
university on the development of the entrepreneurial university”. The Journal of 
High Technology Management Research, 29(1), 27-34. 

Susur, E., Hidalgo, A., & Chiaroni, D. (2019). “The emergence of regional industrial 
ecosystem niches: A conceptual framework and a case study”. Journal of cleaner 
production, 208, 1642-1657. 



  220 1400تابستان ، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

Talmar, M., Walrave, B., Podoynitsyna, K. S., Holmström, J., & Romme, A. G. L. 
(2018). “Mapping، analyzing and designing innovation ecosystems: The Ecosystem 
Pie Model”. Long Range Planning، 101850, in Press.  

Tang, H.-h.H. (2020), "The strategic role of world-class universities in regional 
innovation system: China’s Greater Bay Area and Hong Kong’s academic 
profession", Asian Education and Development Studies, Vol. ahead-of-print No. 
ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEDS-10-2019-0163. 

Valkokari, K., Amitrano, C. C., Bifulco, F., & Valjakka, T. (2016). “Managing Actors, 
Resources, and Activities in Innovation Ecosystems–A Design Science Approach”. 
In Working Conference on Virtual Enterprises, pp. 521-530. Springer, Cham. 

Yang, Z., Chen, H., Du, L., Lin, C., & Lu, W. (2021). “How does alliance-based 
government-university-industry foster clean tech innovation in a green innovation 
ecosystem?”. Journal of Cleaner Production, 283, 12455, in Press. 

Zmiyak, S. S., Ugnich, E. A., & Taranov, P. M. (2020). “Development of a regional 
innovation ecosystem: The role of a pillar university”. In Growth poles of the global 
economy: Emergence, changes and future perspectives, 567-576. Springer, Cham. 


