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 3مهدی محمدی
ها و مراکز آموزش عالي  امروزه تغییر در دانشگاه چکیده:

ت است و دانشجویان، جامعه و هم چنین نیازها و تجارب یک ضرور

ها و مراکز آموزش عالي باید  آنها تغییر کرده است. بنابراین دانشگاه

نسبت به تغییرات در پیرامون خود، آگاه و مطلع باشند. هدف 

پژوهش حاضر، طراحي چارچوب زیست بوم کارآفریني مبتني بر 

فراترکیبِ کیفي هفت  تفاده ازاین پژوهش کیفي با اس دانشگاه بود.

تیم فراترکیب . انجام شد (2007باروسو ) و ای سندلوسکيمرحله

متشکل از سه نفر متخصص در حوزه آموزش عالي و مسلط به روش 

 منبع پژوهشي مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت 52. فراترکیب بود

 25استخراج  و در  ها، مضامین پایهو تحلیل داده که با تجزیه 

سطح اول قرار گرفتند. سپس مضامین  مضمون سازمان دهنده

سطح دوم  مضمون سازمان دهنده 4سطح اول در  سازمان دهنده

شامل ذینفعان و بازیگران، برنامه درسي کارآفرینانه، توانمندسازها، 

چارچوب در نهایت بندی شدند. رهبری دانشگاه کارآفرین طبقه 

ارائه این  .شکل گرفتدانشگاه  زیست بوم کارآفریني مبتني بر

چارچوب به متولیان عرصه آموزش عالي کمک مي کند تا با بهره 

زیست بوم کارآفریني گیری از آن، ملزومات و زمینه های استقرار 

 را فراهم نمایند. مبتني بر دانشگاه
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Abstract: Today, change in universities and higher 

education centers is a necessity due to the ongoing 
changes in the nature students, society, as well as their 

needs and experiences. Therefore, universities and 

higher education centers should be aware of the 
changes in their environment. The purpose of this 

study was to design a framework of university-based 

entrepreneurial ecosystem. This qualitative research 
was conducted using the seven-level qualitative meta-

synthesis of Sandelowski and Barros (2007). The 

meta-synthesis team consisted of three people 
including experts in the field of higher education who 

were proficient in the meta-synthesis method. The 

corpus of the study included 52 related research 
papers selected for the purpose of analysis, and by 

analyzing the data, the basic themes were extracted 

and placed in the 25 first level organizer themes. 
Next, the organizers of the first level in the 4 themes 

of the second level organizer include Stakeholders 

and actors, entrepreneurial curriculum, enablers, 
entrepreneurial university leadership. Finally, the 

framework of the university-based entrepreneurship 

ecosystem was formed. The presentation of this 

framework helps the trustees of the higher education 

field to use it to provide the requirements and grounds 

for the establishment of a university-based 
entrepreneurial ecosystem. 
Keywords: ecosystem, entrepreneurship, curriculum, 

university, higher education  

 

 

                                                 
 : ایران، شیراز، شیراز دانشگاهاستادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  . 1
(نویسنده مسئول)  : maryam.shafiei@gmail.com     
  abbas.rajaei85@gmail.com: ایران  شیراز، شیراز، دانشگاه آموزشی، ریزی برنامه و یتمدیر بخش دکتری، دانشجوی .2 

  .comm48r52@gmail :ایران شیراز، شیراز، دانشگاه آموزشی، ریزی برنامه و مدیریت بخش دانشیار،. 3 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1401.13.26.2.5
mailto:maryam.shafiei@gmail.com
mailto:abbas.rajaei85@gmail.com
mailto:m48r52@gmail.com


 عباس رجائي آذرخواراني، مهدی محمدی، مریم شفیعي سروستاني

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال                      34

 

 

 مقدمه
لفه ای مهم برای توسعه اقتصادی کشورها محسوب مي ؤکارآفریني، م و نوآوریامروزه 

پیشرفت داشته باشد و  دانش بر مبتني جهاني اقتصاد در دارد قصد که کشوری هر شود. برای
، تولید فرآیندهای قلب در ها دانشگاه .رقابت کند، کارآفریني عنصری اساسي محسوب مي شود

 عنوان به ها دانشگاه از سیاستگذاران اکنون .دارند قرار جامعه در دانش از برداری هبهر و انتشار
کرده  دانش جدیدی را ایجاد کارآفریني و نوآوری از حمایت برای که کنند مي یاد بازیگراني مهم

 ارائه از دانشگاه ها به تدریج نقش خود را .و از طریق انتقال آن از دانش بهره برداری مي کنند
جدید،  دانش گیری و کارآفرین تغییر داده اند. شکل نوآور مرکز یک به صرف آموزش هنده ید

 دانش اقتصاد ایجاد سمت به تدریج که دانشگاه ها را به ایجاد کرده را جدیدی اندازهای چشم
بحران هایي که آموزش عالي کشور را هر روز با دغدغه ها و بنیان به پیش مي برد. یکي از 

 ه مي کند، همگام نبودن دانشگاه ها با سیاست های اقتصاد دانش بنیان است.مشکل مواج
زیست  یک از بخشي زیرا، دارند کارآفریني بهبود در مهمي نقش عالي آموزش موسسات

1کارآفریني بوم
هستند ولي در کشور ما به این امر مهم توجه ویژه ای  دولت و صنعت مرتبط با 

بخش های مختلف کشور مرتبط نیستند و نیازهای کشور از نشده و دانشگاه ها به صنعت و 
پیوسته  هم به عناصر از تعدادی شامل کارآفریني طریق دانشگاه ها برطرف نمي گردد. زیست بوم

کنند. این نوع زیست  و تقویت مي تسهیل را کارآفریني رشد و نوآوری متقابل طور به که بوده
ها مي باشد که از فرصت های  زیرساخت و نهادها، گرانبازی از پیوسته هم به ای بوم ها مجموعه

 به رو ای انگیزه کارآفریني زیست بوم مفهوم کارآفرینانه پشتیباني و حمایت مي کند. در پشت
 در کارآفریني های فعالیت رشد و ارتقا برای ابتکاراتي و ها سیاست، ها برنامه توسعه برای رشد

، سیاسي، اجتماعي عناصر از ترکیبي کارآفرینانه یها زیست بوم .دارد وجود مختلف مناطق
 مي حمایت نوآور های استارتاپ رشد و توسعه از که هستند منطقه یک در فرهنگي و اقتصادی

ظهور  ها زیرساخت و موسسات، ها سازمان، بازیگران متقابل ارتباط با ها زیست بوم این .کنند
 تعامالت پویا و های ویژگي براساس نها آ ; یستندن ایستا کارآفریني های پیدا مي کنند. زیست بوم

 فرهنگ و ها شبکه، دانش گسترش طریق از یابند. دانشگاه ها مي تکامل ها سازمان و عوامل بین
 و پژوهش، کنند. آموزش مي فراهم جدید های فرصت برای خلق محیط مناسبي را، کارآفرینانه

 مي کارآفرینانه فرصت های شناسایي و یدخلق دانش جد باعث دانشگاه با محیط خارجي تعامل
دانش و فراهم شدن  جذب ظرفیت گسترش باعث در زیست بوم کارآفریني همکاری .گردد

 گذاری سرمایه شود. فعالیت های مي نوظهور های در راستای فناوری سازی تجاری های فرصت

                                                 
1
. Entrepreneurship Ecosystem 



 .. .يمبتن ينیبوم کارآفر ستیز يچارچوب مفهوم

 

 35 

، 1انسون و همکاراندارد )ج مطابقت کارآفریني زیست بوم تعریف با دانشگاه اطراف و داخل در
2019.) 

را ایجاد کرده که از طریق  مطلوبي ، شرایط2کارآفریني مبتني بر دانشگاه زیست بوم ایجاد
آن دانشگاه مي تواند با بسیاری از نهادها و سازمان ها همکاری و تعامل داشته باشد. این نوع از 

گذارند و فرصت  مي تأثیر نهکارآفرینا فعالیت های کیفیت و ماهیت بر زیست بوم های دانشگاهي
 هر (. اثربخشي2019، 3و آربانو  های زیادی را برای تولید دانش جدید ایجاد مي کند )گرینو

 یک در شود، به عبارتي تغییر مي تعدیل سیستم های قسمت سایر توسط از زیست بوم قسمت
وفقیت در زمینه گردد. م مي دیگر قسمت های در تغییر به منجر کارآفریني زیست بوم از قسمت

 و کارآفرینان، ها دانشگاه، جامعه، خصوصي بخش، ها ی کارآفریني به همکاری همه جانبه دولت
زیست  اصطالح( 2010)5همکاران و فتر .(2021، 4کراوس و دارد )بونکن بستگي دیگر بسیاری

، 1990 ههد (. از2020، 6الویوس و کردند )کوبلیسکا مطرح را دانشگاه بر مبتني کارآفریني بوم
 و دانشگاه با است شده تبدیل ها دانشگاه از بسیاری مهم مأموریت سومین به اقتصادی توسعه

اقتصادی پشتیباني مي  رشد با مرتبط کارآفریني های از فعالیت ایجاد پارک های علم و فناوری
 مزیست بو مهم عناصر عنوان به آنها پارک های علمي و فناوری و ها دانشگاه کنند. اکنون

 از عناصر مختلف مانند ترکیبي کارآفریني های اند. زیست بوم شده شناخته کارآفریني

 مربوط کارآفرینانه های فعالیت که هستند فرهنگي های ارزش موسسات و، اجتماعي ساختارهای
 مي پشتیباني و تشویق را جدید های گذاری سرمایه ایجاد به کمک و اعتبار تأمین، شروع به

 شده است و تبدیل اقتصادی عملکرد و رشد محرک نیروی به دانش سال اخیرکنند. در چند 
 تحقیقاتي های زمینه و جدید ای رشته میان انجام پژوهش های با کارآفرین های دانشگاه
نیکسون و -)نیکلزجامعه در حال انطباق با محیط خارجي هستند  مشکالت حل بر متمرکز

 (.2020، 7همکاران

 تا باشند داشته بیشتری کارآفریني ماهیت باید ها وهش، دانشگاهعالوه بر تحقیق و پژ
، امروزی دانش بنیان اقتصاد بتوانند دانش جدید ایجاد کرده و آن را تجاری سازی کنند. در

 با همراه را کشور یک اقتصادی رشد که شود مي تلقي حیاتي نیرویي عنوان به کارآفرین دانشگاه
 منبع و مکان دانش بنیان یک کارآفرین برد. دانشگاه مي پیش خالقیت به و نوآوری گسترش
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 مي دانشجویان و دانشگاهیان آن در که است دانشگاهي جامعه توسط کارآفریني فرصت های
 به تحقیقات در تحولي، تجارت آغاز کنند. اخیراً و دانش تلفیق با را جدیدی فعالیت های توانند
هم  روند است. این شده مشاهده پیشرفته کشورهای در ویژه به، "کارآفرین دانشگاه" مدل سمت

را تحت تاثیر قرار داده است. امروزه  آسیایي حال توسعه در کشورهای از چنین برخي
در دنیای آکادمیک  دانشگاهي انقالب دومین عنوان به را کارآفرین دانشگاه پژوهشگران، ایجاد

 دانش انتقال باعث کارآفرین دانشگاه اند کهکرده  ادعا پژوهشگران، راستا این قلمداد مي کنند. در
های  پارک و ایجاد درآمد برای دانشگاه شده و از طرفي دیگر موجب توسعه صنعت به فناوری و

، 1مي گردد )احمد و همکاران عمومي ارزش ایجاد و محلي و ای منطقه مشارکت، صنعتي
شده که عبارتند از : سطح (. ساختار زیست بوم مبتني بر دانشگاه از چند سطح تشکیل 2018

فردی )شامل دانشجو، استاد، کارکنان و مدیریت (، سطح گروهي )شامل اعضای هیئت علمي، 
دانشجویان (، سطح سازماني )شامل مراکز، پارک های علم و فناوری( و سطح رویداد جامعه و 

بوم ها، دانشگاه  ذینفعان)شامل دولت و بنیانگذاران(. پژوهشگران معتقدند که قلب این نوع زیست
 و ها دانشگاه توسط شده تولید و فعالیت های کارآفرینانه از طریق آموزش و پژوهش است. دانش

 که معناست بدان به کار گرفته شود. این جامعه در ثروت تولید برای باید موسسات تحقیقاتي
 توسعه ارتقاء اب، سنتي پژوهشي و آموزشي فعالیتهای بر دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتي عالوه

 را جدیدی دانش، افراد بین مداوم تعامل طریق از ها کنند. دانشگاه مي کمک جامعه به اقتصادی
 و ها ایده خلق به منجر و شود مي دگرگون صریح و ضمني دانش آن در که کنند مي ایجاد

 )دی شود سرریز جامعه به باید شده ایجاد دانش شود که این مي پویا روشي به جدید مفاهیم
مبتني بر  کارآفریني زیست بوم اصلي عناصر جمله از (.2019، 2ترکومیان ویتاله و اولیویرا

 مسابقات، کارآفریني مراکز ایجاد، کارآفریني های برنامه و ها دوره از ای فزاینده دانشگاه، تعداد
 التحصیالن مي باشد. در چارچوب این فارغ های آپ استارت و دانشجویي کار و کسب طرح

، آموزش طریق از ذینفعان تمام بین دانش خلق فرآیند برای مناسبي های زیست بوم ها، محیط
کارآفریني ایجاد شده و با ایجاد پل ارتباطي بین دانشگاه و صنعت دانش  فرآیندهای و تحقیق

 کارآفریني زیست بوم یک در دانش تولیده شده را به اقتصاد کشور وارد مي کنند. سرریزهای
 دوی هر و شود مي کارآفرینان و دانشجویان میان در کارآفریني ایجاد باعث دانشگاه رب مبتني

(. متاسفانه 2020، 3)سکاندو و همکاران کسب وکار منجر مي شود های بدیع ایده توسعه به ها آن
دانش تولید شده در دانشگاه های کشور بومي سازی نشده و کاربردی نیست و گره ای از 

باز نمي کند. هر ساله تعداد زیادی پایان نامه در دانشگاه توسط دانشجویان مشکالت کشور را 
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ارشد و دکتری به نگارش در مي آید اما استفاده ای از نمي شود و همین امر انگیزه دانشجویان 
برای کسب علم و دانش را با مشکل مواجه مي کند، زیرا دانش و تحقیقات آنها متناسب با زیست 

نمي باشد. بنابراین با ایجاد زیست بوم های کارآفریني در کشور مي توان برنامه بوم صنعت ایران 
های درسي دانشگاه ها را بروز رساني و کاربردی نمود و در آینده ای نزدیک شاهد دانش بنیان 

باتوجه به اهمیت باالی تجاری سازی دانش و شدن دانشگاهای کشور و چابک سازی آنها باشیم. 
هي ؛ امروزه مراکز تحقیقاتي و پژوهشي از جمله دانشگاه ها باید مشکل گشای تحقیقات دانشگا

صنعت کشور باشند که این مهم تنها با ایجاد و طراحي یک زیست بوم مبتني بر دانشگاه ها 
 محقق خواهد شد، لذا انجام این پژوهش با تاکید بر این هدف ضرورت پیدا خواهد کرد.  

یست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه صورت نگرفته های زیادی در زمینه ز پژوهش
خورد. شیل و  بیشتر به چشم مي داخليهای  است، مخصوصاً این کمبود در زمینه پژوهش

 بر مبتني کارآفریني زیست بوم بر ای در پژوهش خود با عنوان مقدمه (2020) 1همکاران
، دانشگاه چارچوب در کارآفریني هبنگالدش بیان کردند که توسع از موردی مطالعه یک: دانشگاه 
 خواهد کشور و توسعه اقتصادی اشتغال ایجاد بر مستقیمي تأثیر و داده افزایش را صنعت تعامل با
( در پژوهش خود با عنوان روش ارزیابي و برنامه ریزی برای 2020) 2مي یر و همکاران داشت.

 مستقر کارآفریني زیست بوم یک ابيارزی برای را زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه، روشي
 کارآفریني به مربوط های و فعالیت اصلي ذینفعان شناسایي در که دادند ارائه دانشگاه در

کالس درس  سنتي آموزش نسبت به کارآفریني به آموزش و است در ارتباط ذینفعان با مستقیماً
با عنوان زیست بوم در پژوهش خود  (2020) 3اهمیت بیشتری مي دهد. ساموئل و همکاران

به صورت مشترک تالش  کارآفریني برای کارآفریني مبتني بر دانشگاه بیان کردند دانشگاه هایي
 مي دسترس آنها است که در هایي استراتژی، دارند کارآفریني های برنامه و کنند مي کنند مي

در  (2015انتظاری )دهند.   ارتقا را کارآفریني های زیست بوم زمان گذشت با توانند به کمک آن
دانش در ایران بیان کرد که  بر مبتني کارآفریني های زیست بوم پژوهش خود با عنوان طراحي

، کارآفریني ظرفیت، کارآفریني فرصت از عبارتند موثر بر زیست بوم های دانش بنیان عوامل
 تولید، ماعياجت سرمایه، انساني سرمایه، نوآوری سرمایه، کارآفریني فرهنگ، فناوری یادگیری

شرکت های صنعتي. تامسن و  و دانشگاه تعامالت و اطالعات ساختار و زیرساخت، دانش
 کارآفریني های زیست بوم سیاسي در پژوهش خود با عنوان زیست بوم (2018) 4همکاران
دانشگاه بیان کردند که زیست بوم سیاسي به دانشگاه های کارآفرین کمک  بر مبتني اجتماعي
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امل تغییر باشند و آنها را تشویق مي کند که در فضای کارآفریني اجتماعي بین مي کند که ع
در پژوهش خود با عنوان  (2018) 1نظر و عمل یک پل ارتباطي برقرار کنند. بیشوف و همکاران

 موسسات آموزش کارآفریني های زیست بوم از تحلیلي: کارآفریني آموزش در ذینفعان همکاری
امر  در ذینفعان د در زیست بوم های کارآفریني مبتني بر دانشگاه همکاریاروپا بیان کردن عالي

در پژوهش خود با عنوان  (2018) 2کارآفریني بسیار اهمیت دارد. اوستیگارد و مارینوا آموزش
سرمایه انساني در زیست بوم کارآفریني بیان کردند که ابعاد زیست بوم کارآفریني عبارتند از 

مالي، فرهنگ، حمایت ها، سرمایه انساني و در بین ابعاد، سرمایه انساني سیاست، بازار، امور 
 کارآفرین در پژوهش خود با عنوان بازگرداندن (2020) 3مهمترین مولفه است. لوکس و همکاران

 کارآفریني آموزش و اجتماعي سرمایه، رواني کارآفریني بیان کردند که سرمایه های زیست بوم به
 4انکاسي و همکاران  .گذارد مي تأثیر آنها فردی شرکت عملکرد بر ماًمستقی مشاغل صاحبان

 در کارآفریني زیست بوم ایجاد در کارآفریني دانشگاه ( در پژوهش خود با عنوان نقش2020)
 طي در کارآفریني زیست بوم سیستم یک که پس از جنگ بیان کردند که هنگامي اقتصاد

 زیست بوم تکامل برای را مهمي های چالش ها تمحدودی این، باشد رفته بین از درگیری
کنند و از طریق ایجاد دانشگاه کارآفریني مي توان این  مي ایجاد درگیری از پس کارآفریني

 ( در پژوهش خود با عنوان ارزیابي2020) 5هرهاس و همکاران  محدودیت ها را برطرف ساخت.
د که سیر تکامل زیست بوم کارآفریني کارآفریني بیان کردن های زیست بوم پیچیده پویایي های

کند.  مي تغییر زمان گذشت با که گرفت نظر در غیرخطي آشفته روند یک عنوان به توان مي را
 کارآفریني های زیست بوم سازی ( در پژوهش خود با عنوان مفهوم2019) 6لینک و ساراال

مبتني  کارآفریني های ومکارآفرین بیان کردند که زیست ب اقتصادی های بنگاه نقش: دانشگاهي
 اهمیت دانش بر مبتني اقتصادهای در کارآفریني های فرصت و نوآوری تسهیل در بر دانشگاه

 زیست بوم اصلي های ( در پژوهش خود با عنوان مولفه2021) 7یوان و همکاران .دارند ای فزاینده
های کارآفریني  بیان کردند که مولفه های اکوسیستم توسعه حال در اقتصاد در کارآفریني

در پژوهش  (2021) 8سانتا آنا و جلیفسکي .ها زیرساخت و سرمایه، فناوری، مردم از : عبارتند
محیطي بیان کردند که  زیست تعامالت و کارآفرینانه های زیست بوم پویایي، خود با عنوان فضا

ط و پویایي در زیست بوم های کارآفرینانه، فضا سرمایه ای مهم و با ارزش است و موجب نشا
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 در رهبری و مشارکت در پژوهش خود با عنوان (2018) 1هارپر اندرسون زیست بوم مي گردد.
 رشد و نوآوری برای کانوني به کارآفرینانه های کارآفریني بیان کردند زیست بوم های زیست بوم

 مدل زا تابعي حدی تا مختلف موارد در مشارکت های شیوه در تفاوت .اند شده تبدیل ای منطقه
 مي شکل را بوم زیست هر نهادی و فرهنگي هنجارهای که است فرد به منحصر رهبری های
 زیست بوم ذینفعان بیشتر که مشترکي های محیط گیری شکل برای تواند مي رهبری .نقش.دهد

 باشد. حیاتي، امیدوارند آن به
ای کارآفرینانه، تفکر امروزه از دانشگاه ها انتظار مي رود که با الگوبرداری از زیست بوم ه

 (. فرض2019، 2کارآفریني را از طریق فعالیت ها و نوآوری های جدید ارتقاء دهند )کمانزی
 .است متنوع و نوآورانه ایده های ترکیب کردن, زیست بوم مبتني بر دانشگاه  یک در اساسي
 کنند مي عيس و کرده ترویج را دانش سازی تجاری، های تحقیقاتي دانشگاه از بسیاری اکنون

با  ها کنند. امروزه دانشگاه تزریق خود التحصیالن فارغ و کارکنان بین در را کارآفریني ذهنیت
 حال در، دیگر موسسات و گذاران سرمایه,  دولت,  ها شرکت,  کارآفرینان ادغام و یکپارچه سازی

 که است حياصطال "دانشگاهي کارآفریني" .هستند آکادمیک کارآفریني های زیست بوم توسعه
از طریق آن، نتایج تحقیقات خود را تجاری سازی مي کنند. زیست بوم  علمي کادر و دانشگاه

های جدید مي  فناوری سازی تجاری تسریع به های کارآفریني مبتني بر دانشگاه از یک طرف
. (2018، 3اویارا و )یي دانشگاه کمک مي کنند کارآفریني پایدار توسعه پردازند و از طرف دیگر به

 بنیان دانش اقتصاد در اقتصادی موفقیت کلید وری بهره رشد که دارد وجود عمومي باور این
 مي تولید آنچه ارزش افزایش با و یا تولید هزینه کاهش با توان مي را وری بهره .است جهاني

 فرایندهایي یا خدمات، جدید کاالهای معرفي یعني نوآوری نیازمند امر این .داد افزایش شود
 توسعه و تحقیق .دهد مي افزایش را کنیم مي تولید آن هزینه به نسبت ما که آنچه ارزش که است

در  کارآفریني با این حال ارتقای فرهنگ، باشد نوآوری برای بزرگي منبع تواند دانشگاهي مي
دانشگاه زمینه را برای انتقال نتایج تحقیقات به بازار و صنعت فراهم مي کند )سادک و 

مطالعه پژوهش های کیفي، ادبیات مربوط به  با در این بررسي، تالش شده تا .(2015، 4انهمکار
 ارائه این نوع از زیست بوم ها تحلیل برای تر جامع چارچوبي و ساخته تر غني این موضوع را

 خالهای و شکاف ها ترسیم برای منسجم و تالشي جامع بررسي یک دهد. در واقع این مقاله
دانشي و  خالهای شناسایي با با این موضوع مي باشد و در آن سعي شده تامرتبط  پژوهشي

با توجه به موارد مسیر پژوهش را برای تحقیقات آینده هموارتر و روشن تر سازد. بنابراین ، نظری
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کارآفریني مبتني بر دانشگاه  زیست بوم چارچوب طراحي مقاله این هدف مطرح شده در باال، 
 است.

 

 پژوهش روش
پژوهش از نوع کاربردی، در زمره پژوهش های کیفي و از نوع فراترکیب بوده که با  این

تیم فراترکیب از انجام شده است.  (2007) 1استفاده از روش هفت مرحله ای ساندلوسکي و بارسو
و یک نفر متخصص  آموزش عاليیک نفر متخصص در حوزه مدیریت آموزشي، متخصص  یک نفر

 های اطالعاتي و رشته علوم دانش با همراهي کارشناس ارشد پایگاه در روش پژوهش فراترکیب
به منظور اطمینان و اعتباربخشیدن به جست و جوی رساني تشکیل شده است. الع شناسي و اط

جامع و نظام مند پیشینه مرتبط با موضوع و یافتن منابع الزم از نفر از کارشناسان ارشد رشته 
نشان داده  1ي نیز استفاده شد. گام های فراترکیب در شکل علوم دانش شناسي و اطالع رسان

 شده است.

 

 گام اول( تنظیم سوال پژوهش 
؛  چیزی، چه کسي، چه زماني و چگونه ها عموماً براساس چهار سئوال چه این پرسش

ت پژوهش بر اساس هدف پژوهش تنظیم شد مرحله بررسي القابل تنظیم است. پس از آنکه سئوا
زیست بوم کارآفریني  چارچوبشود. سئوال اصلي پژوهش این بود که  ابع آغاز ميمند من نظام

 ؟تشامل چه مولفه هایي اس مبتني بر دانشگاه

 ( بررسی متون به صورت نظام منددوم گام
 اند ، تیلور4، اشپرینگر3، ساینس دایرکت2در این پژوهش هشت پایگاه داده شامل امرالد

 از پژوهشي متون جست وجوی انتخاب شدند. برای 4ل اسکالر، گوگ3، وایلي2، سیج1فرانسیس
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برای جست و جوی مقاالت در این پایگاه ها از واژه های  .شد استفاده مختلفي کلید واژه های
زیست بوم کارآفریني در آموزش » ، «دانشگاه کارآفرین » ، « 5زیست بوم کارآفریني» کلیدی 

 با پایگاه های داده نخست گام استفاده شد. در« 7زیست بوم کارآفریني دانشگاهي» ، «6عالي

 عنوان ارتباط اساس بر ها مقاله تمامي و شدند جستجو کلیدی اصطالحات و واژگان از استفاده

 مقاله هایي تا بود این بر تالش  .شدند آوری جمع گسترده صفحه فایل یک در آنها با مقاله

 .شود پژوهش گنجانده در باال باکیفیت

 ( جست و جو و انتخاب مقاله های مناسبسوم  گام
به منظور افزایش اعتبار جست و جو، عالوه بر استفاده از روش های جست و جوی 
سیستماتیک و نظام مند و هم چنین روش خوشه چیني، از جست و جوی دستي ژورنال های 

، به دالیل معتبر و مرتبط و مطالعه آنالین نیز استفاده شد، چون بعضي از پژوهش های مربوطه
مختلف از جمله عدم استفاده از واژه های کلیدی استاندارد، در جست و جوی آنالین پایگاه ها 
یافت نمي شدند. از این رو فرآیند جست و جو تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه داشت. 

ي و مقاالت یافته شده در مرحله قبل، مطابق با معیارهای مدنظر پژوهشگران مورد ارزیاب
غربالگری قرار گرفت تا در نهایت منابع مناسب انتخاب شدند. در پژوهش پیش رو، معیارهای 

( مي باشد، هم چنین 2021تا  2010انتخاب مقاالت زبان مقاالت )انگلیسي( و زمان انتشار )
براساس پرسش اصلي پژوهش در گام اول و هدف ویژه فراترکیب حاضر، معیارهای مشخصي 

مقاالتي که در مجالت معتبر  -1رفتن مقاالت در مرور به این شرح تعیین گردید : برای در نظر گ
علمي پژوهشي با روش کیفي یا روش ترکیبي )برای استفاده از نتایج بخش کیفي( چاپ شده 

مقاالتي که با هدف توسعه مفهوم زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه انجام شده  -2باشند. 
که در یافته های آنها به سودمندی یک یا چند مولفه موثر در حوزه زیست بوم مقاالتي  -3باشد. 

کارآفریني مبتني بر دانشگاه انجام شده باشد. در نهایت پس از ارزیابي های صورت گرفته از میان 
 جست و جوی فرایند 1 پژوهش برگزیده شد. جدول 52مقاله با رویکرد کیفي و یا ترکیبي،  100

 .مي دهد نشان را منابع مند نظام
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 منابع نظام مند جست وجوی فرایند :1جدول 

پایگاه های اطالعاتي و استنادی 

 جست و جو

فرانسیس، سیج،  اند شامل امرالد، ساینس دایرکت، اشپرینگر، تیلور

 وایلي، گوگل اسکالر

ي در زیست بوم کارآفریني، دانشگاه کارآفرین،  زیست بوم کارآفرین کلیدواژه های جست و جو

 آموزش عالي،  زیست بوم کارآفریني دانشگاهي

 کلیدی کلمات و چکیده عنوان، زمینه های جست و جو

 2021تا  2010 بازه زماني جست و جو

 

 گام چهارم( استخراج اطالعات منابع
ها، ی دادهبرای تجزیه و تحلیل اطالعات مرتبط با این پژوهش از مراحل استخراج اولیه

ها استفاده شد. ضمن آن که از ر فراترکیب، و در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها دشمول داده
های کیفي نویسي به منظور تحلیل یافتهها و تکنیک کمّي فراچکیده بندی یافتهتکنیک دسته

تکنیک دسته بندی یافته ها و تکنیک کمي فراچکیده  (2007ساندلوسکي و بارسو ) .استفاده شد
حلیل یافته های کیفي معرفي مي کنند. در دسته بندی، ایده ها با موضوع نویسي را به منظور ت

های مورد نظر فراترکیب، شناسایي و استخراج شده و در دسته های مشخصي قرار مي گیرند. در 
کنار تکنیک دسته بندی، فرا چکیده نویسي نیز، به دلیل ایجاد مبنایي قوی تر و تعاملي تر برای 

در فراترکیب، ابزاری بسیار مفید تلقي مي شود. این ابزار کمي، در واقع تفسیر های نوآورانه 
فرایند استخراج، مجزاسازی، ویرایش، گروه بندی و در نهایت خالصه سازی یافته های متني به 

مضامین  2(. در جدول 2007)ساندلوسکي و بارسو،  صورت مجموعه ای از اعداد و گزاره هاست
 یش داده شده است.استخراج شده از منابع نما

 استخراج شده از منابع پایه مضامین : 2جدول 

 مضامین پایه  منابع

، (2021) 2(، کائو و شي2017)1ودی و پادایاچي

 (2020) 3کالرک و همکاران

ارتباط جامعه، بخش عمومي و خصوصي، دولت و 

 آموزش عالي

 5ویلیامز و ، بیکن(2019) 4منگ و همکاران

(2021) 

زی، مشتریان برجسته، تیم های شریک تجاری سا

 دانشگاهي

 همکاری دانشگاه، دولت، سازمان های تجاری 2، آرنال و همکاران(2018) 1چینتا و سوزان

                                                 
1
. Wadee & Padayachee 

2
. Cao & Shi 

3
. Clark et al 

4
. Meng et al 

5
. Bacon & Williams 



 .. .يمبتن ينیبوم کارآفر ستیز يچارچوب مفهوم

 

 43 

 مضامین پایه  منابع

(2020) 

، فارینها و (2018) 3کارایانیس و همکاران

 (2020) 4همکاران

، ی صنعتينوآوری در دانشگاه ها، سازمان ها

 سازمان های مرتبط با دانشگاه

، شبکه لیتسهتوسعه سرمایه انساني، منابع فکری،  ( 2021) 6، هاریما و همکاران(2018) 5رد اکانر و

 یا منطقه تیحاکم

 8(، نوال و همکاران2021، براش )(2014) 7براش

(2021) 

 مشترک يبرنامه درسبرنامه درسي پویا، پژوهش، 

نتقال تکنولوژی، واحدهای پژوهش و نوآوری، ا (2020)10والد و ، کانشبا(2018) 9سامبو

 دانشجویان، مراکز کارآفریني

 12اوبرین و همکاران، (2020)11بل و همکاران

(2019) 

ی، چند رشته ا یکردهایروتدریس و یادگیری، 

 فرهنگ دانش محور، منابع، ذینفعان، زیرساخت

سرمایه انساني، خلق و سرریز ، ياجتماع هیسرما  (2020)14بداو و همکاران، (2015) 13استام

 بودجه یواسطه گرش، دان

(، بندیکسون و 2015)15فورلینگرو همکاران

 (2021)16همکاران

 و ابتکارات، آموزش کارآفریني، نوآوری پژوهش

 18(، کانترن و همکاران2011) 17ایسنبرگ   

(2021) 

سرمایه انساني مبتني بر کارآفریني، سیاست، 

بودجه و درآمدهای مالي، فرهنگ نوآورانه، حمایت 

                                                                                                                     
1
. Chinta& Sussan 

2
. Arenal et al 

3
. Carayannis et al 

4
. Farinha et al 

5
. O’Connor& Reed 

6
. Harima et al 

7
. Brush 

8
. Novela et al 

9
. Sambo 

10
. Kansheba & Wald 

11
. Bell et al 

12
. O’Brien et al 

13
. Stam 

14
. Bedő et al 

15
. Fuerlinger et al 

16
. Bendickson et al 

17
. Isenberg 

18
. Cantner et al 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 مضامین پایه  منابع

 سازماني، بازار رقابتي

 نیت های کارآفرینانه، حمایت دانشگاهي (2018(، سامبو )2017) 1یوسف و همکاران 

 حمایت مادی، حمایت اجتماعي، حمایت فرهنگي ( 2021) 2(، چو و همکاران2020نیکسون )-نیکلز

 و ، میسون(2017) 3جمیل و همکاران

 (2014)4براون

پیوند قوی بین کارآفرینان، مربیان، موسسات 

پژوهشي، دانشگاه ها، سرمایه گذاران، دولت، 

 انجمن ها، سایر ذینفعان

 و (، بلیتسکي2018)5العبری و همکاران 

 (2017)6هیرون

ه انساني مبتني بر نوآوری، دولت تکنولوژی، سرمای

ذانش بنیان، حمایت از کارآفریني، بودجه و امور 

 مالي

رهبری دانش، زیرساخت های سازماني، منابع  (2020)8(، الهیکاینن2014)7رایس و همکاران 

 اساسي

 عوامل مادی، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي ( 2021)10(، لوت و همکاران2017)9اسپایگل

 و (، بریجز2016) 11اسپایگلاستام و 

 (2021)12پوگ

شبکه ها، رهبری راهبردی، بودجه و امور مالي، 

خدمات استعداد، دانش، فرهنگ کارافرینانه، 

 یها رساختیزي، تقاضا، نهادهای رسمي، بانیپشت

 يکیزیف

خصوصي سازی دانش، اعتبار بخشیدن به دانش،  (2021) 14، آداپا و همکاران(2020) 13راندی

 دانش هماهنگي

، آتیاس و (2010) 1شامبر و نکتي

 (2020)2همکاران

تدریس متمرکز بر کارآفریني، پژوهش های با 

 کیفیت، ذینفعان، فناوری، آموزش های تخصصي

                                                 
1
. Yusoff et al 

2
. Cho et al 

3
. Jamil et al 

4
. Mason & Brown 

5
. Al-Abri et al 

6
. Belitski & Heron 

7
. Rice et al 

8
. Lahikainen 

9
. Spigel 

10
. Loots et al 

11
. Stam & Spigel 

12
. Brydges & Pugh 

13
. Roundy 

14
. Adapa et al 
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 مضامین پایه  منابع

، روسالن و (2018)3تامسن و همکاران

 (2019)4همکاران

 راتیی، تغیان، ابتکارات دانشجونفعانیمشارکت ذ

  بالقوه

 و ، کانگاس(2016) 5مازارول و همکاران

 (2020)6آرورا

سرمایه گذاری در آموزش های کارآفرینانه، پژوهش 

 اصیل، توسعه اقتصادی

 و ، لینتون(2020مي یر و همکاران )

 (2019)7کلینتون

، دانشجویي مشغولیتآموزش مداوم، کارآموزی، 

 ایده پردازی، حمایت از زیست بوم خارجي

ارتقاء فرهنگ تعاملي، سرمایه انساني،  سیاست، (2020)9، پوچک(2019) 8شي و کلي

 بودجه و امور مالي، حمایت ها، بازار

، کانشبا و (2018)10هوانگ ساد و همکاران

   (2020همکاران )
فعالیت های علمي و آموزشي، انتقال تکنولوژی، 

 مدیریت پژوهش، مشارکت اجتماعي

 

 تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته ها پنجم( گام
 اصلي مفاهیم جست و جوی با نویسي چکیده فرا و دسته بندی کنیکت گام با این در

 این تطبیق و شده آوری گزارش های جمع در زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه با مرتبط

 برخي حذف و ادغام تغییر، اصالح، و گزارش ها دیگر و گزارش همان در مفاهیم سایر با مفاهیم

  است. شده داده نشان 3 جدول در آن نتایج که دندش تولید جدیدی مضامین ها، آن از
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
1
. Shambare & Nekati 

2
. Atiase et al 

3
. Thomsen et al 

4
. Roslan et al 

5
. Mazzarol et al 

6
. Kangas & Aarrevaara 

7
. Linton & Klinton 

8
. Hsieh & Kelley 

9
. Pocek 

10
. Huang-Saad et al 
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زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر  دوم و اول سطح دهنده سازمان پایه، مضامین :  3جدول 

 دانشگاه

مضامین  مضامین پایه

سازمان 

دهنده 

 سطح اول

مضامین 

سازمان 

دهنده 

 سطح دوم

مضمون 

 فراگیر

ارتباط با  و آموزش عالی ارتباط جامعه، بخش عمومی و خصوصی، دولت

 ذینفعان

 

 

بازیگران و 

 ذینفعان

 
 

  
گاه

نش
 دا

 بر
ي

تن
مب

ي 
رین

رآف
گا

م 
 بو

ت
یس

ز
 

  

ذینفعان و  شریک تجاری سازی، مشتریان برجسته، تیم های دانشگاهی

بازیگران 

 کلیدی

همکاری و  همکاری دانشگاه، دولت، سازمان های تجاری

 مشارکت

زمان های صنعتی، سازمان های مرتبط نوآوری در دانشگاه ها، سا

 با دانشگاه

نوآوری 

مبتني بر 

 ذینفعان

 تیحاکم، شبکه لیتسهتوسعه سرمایه انسانی، منابع فکری، 

 یا منطقه

نقش و 

مشارکت 

 دانشگاه

 یبرنامه درسبرنامه درسی پویا، پژوهش های بین رشته ای، 

 مشترک

آموزش 

کارآفریني 

 دروني

 

 

 

برنامه درسي 

فرینانهکارآ  

 

 

 

واحدهای پژوهش و نوآوری، انتقال تکنولوژی، دانشجویان، مراکز 

 کارآفرینی

جو 

آموزشي 

 کارآفرینانه

ی، فرهنگ دانش چند رشته ا یکردهایروتدریس و یادگیری، 

 محور، منابع، ذینفعان، زیرساخت

حمایت از 

رفتارهای 

 کارآفرینانه

واسطه سرریز دانش،  سرمایه انسانی، خلق و، یاجتماع هیسرما

  بودجه یگر

ارتقاء 

عملکردهای 

 کارآفرینانه

فرآیندهای  و ابتکارات، آموزش کارآفرینی، نوآوری پژوهش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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مضامین  مضامین پایه

سازمان 

دهنده 

 سطح اول

مضامین 

سازمان 

دهنده 

 سطح دوم

مضمون 

 فراگیر

آموزشي 

 نوآورانه

سرمایه انسانی مبتنی بر کارآفرینی، سیاست، بودجه و درآمدهای 

 مالی، فرهنگ نوآورانه، حمایت سازمانی، بازار رقابتی

فرهنگ 

 کارآفریني  

حمایت و  نیت های کارآفرینانه، حمایت دانشگاهی

 پشتیباني

مکانیزم  حمایت مادی، حمایت اجتماعی، حمایت فرهنگی

های 

 حمایتي

وی بین کارآفرینان، مربیان، موسسات پژوهشی، دانشگاه پیوند ق

 ها، سرمایه گذاران، دولت، انجمن ها، سایر ذینفعان

زیرساخت 

ها و مراکز 

 رشد

 

 

 

تکنولوژی، سرمایه انسانی مبتنی بر نوآوری، دولت دانش بنیان،  توانمندسازها

 حمایت از کارآفرینی، بودجه و امور مالی

الزامات 

 کارکردی

توسعه و  بری دانش، زیرساخت های سازمانی، منابع اساسیره

 رشد پایدار

سازماندهي  عوامل مادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی

 ارتباطات

شبکه ها، رهبری راهبردی، بودجه و امور مالی، استعداد، دانش، 

ی، تقاضا، نهادهای رسمی، بانیخدمات پشتفرهنگ کارافرینانه، 

 یکیزیف یها رساختیز

شرایط 

 سیستمي

فرآیندهای  خصوصی سازی دانش، اعتبار بخشیدن به دانش، هماهنگی دانش

 سیستمي

تدریس متمرکز بر کارآفرینی، پژوهش های با کیفیت، ذینفعان، 

 فناوری، آموزش های تخصصی

مکانیزم 

های 

 سازماني

 اقابلیت ه  بالقوه راتیی، تغیان، ابتکارات دانشجونفعانیمشارکت ذ
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مضامین  مضامین پایه

سازمان 

دهنده 

 سطح اول

مضامین 

سازمان 

دهنده 

 سطح دوم

مضمون 

 فراگیر

سرمایه گذاری در آموزش های کارآفرینانه، پژوهش اصیل، توسعه  

 اقتصادی

سرمایه 

 انساني

 

رهبری 

دانشگاه 

 کارآفرین
، ایده پردازی، دانشجویی مشغولیتآموزش مداوم، کارآموزی، 

 حمایت از زیست بوم خارجی

عوامل 

درون زا و 

 برون زا

ی، بودجه و امور سیاست، ارتقاء فرهنگ تعاملی، سرمایه انسان

 مالی، حمایت ها، بازار

ارتقاء 

 زیست بوم

فعالیت های علمی و آموزشی، انتقال تکنولوژی، مدیریت پژوهش، 

 مشارکت اجتماعی

برنامه های 

راهبردی 

 دانشگاهي

 
 25 در سپس و شد انجام کلي تری دسته بندی شده، شناسایي پایه مضامین اساس بر

 این که گردید ارائه و بندی دسته 4 شماره جدول قالب در اول سطح دهنده سازمان مضمون

ذینفعان و بازیگران،  دوم سطح سازمان دهنده مضامین دسته 4 به نیز دهنده سازمان مضامین
 تمامي نهایت شدند. در تبدیلبرنامه درسي کارآفرینانه، توانمندسازها، رهبری دانشگاه کارآفرین 

شدند. در  ارائه زیست بوم گارآفریني مبتني بر دانشگاه، اگیرفر مضمون قالب در مذکور مضامین
 .است شده ارائه 2 شکل در زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه نهایت، چارچوب
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 زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه : چارچوب2شکل 

 

 یافته ها کیفیت کنترل و یابی اعتبار ( ششم گام
 واضح توصیف و توضیحات کردن فراهم با تا گردیده تالش پژوهش این فرآیند سراسر در

 ابزارهای از الزم زمان در و شده طي دقت به پژوهش مراحل موجود، گزینه های برای روشن و

 اعتبارداده ها با استفاده ازتکنیک های اعتبار .شود استفاده پژوهش ها ارزیابي جهت مناسب

 اعتماد پذیری و داده ها همسوسازی و پژوهشگران خودبازبیني طریق از انتقال پذیری و  پذیری

نتایج  و شد تعیین همسوسازی پژوهشگران و اطالعات جمع آوری جریان دقیق هدایت با
فراترکیب (. 1985، 1گوبا و است) لینکلن برخوردار باالیي اعتبار و از قابلیت اطمینان پژوهش،

 2ی راهکارهای مناسب به منظور ارتقای اعتبارگران مي بایست از آغاز تا انجام فرایند، در اندیشه 
( چهار نوع اعتباریابي را برای فراترکیب معرفي 2007و باروسو )  سندلوسکيپژوهش خود باشند. 

3اعتباریابي توصیفي -1مي کنند: 
شناسایي تمامي گزارش های مرتبط و تشخیص مشخصه   :

4اعتباریابي تفسیری -2های هر گزارش. 
کمال ادراک و نقطه نظرات محققان از  ارائه ی تمام و :

                                                 
1
 . Lincoln & Guba 

2
. Validity 

3
. Descriptive 

4
. Interpretive 
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1اعتباریابي نظری -3گزارش ها. 
اعتبار روش هایي که فراترکیب گر به منظور یکپارچه سازی و  :

2اعتباریابي پراگماتیک -4تفسیر یافته های پژوهشي توسعه داده و به کار مي برد. 
به معنای   :

 اساس بر .ب بودن روش شناسي فراترکیبسودمندی، قابلیت انتقال دانش، کاربردی بودن و مناس
یافته ها براساس  کیفیت کنترل و  یابي اعتبار (2007)و باروسو  سندلوسکي رهنمودهای

 صورت گرفت :  4سازوکارهای جدول 
و باروسو،  کیفی )سندلوسکی فراترکیب مطالعات اعتبار کردن بهینه های : روش 4جدول 

2007) 

 فرآیندها
 نوع اعتباریابی

 پراگماتیک نظری تفسیری یفیتوص

       بازنگر دو توسط حداقل گزارش هر مستقل ارزیابي

      .مجرب کتابدار یک با مشاوره

 جستجوها نتایج درباره ی بحث منظور به پژوهشی تیم هفتگی جلسه های

 منابع جستجوی راهبردهای اصالح و و شکل دهی

     

و نتایج،  کار روند در یراتتغی فرایندها، رویه ها، تمام از مستندسازی
 تیمی نشست های برگزاری

        

 نتایج دربارهي بحث منظور به پژوهشي تیم هفتگي جلسه های

 مطالعات ارزیابي راهبردهای درباره ی تصمیم گیری و ارزیابي ها

      

      آموزش عالي متخصصان با مشاوره

ه های مشورت با متخصص پژوهش های فراترکیب در زمینه بررسی حوز
 نظری.

     

و  مورد توافق تثبیت حوزه های منظور به تیم پژوهشی هفتگی جلسه های
 اجماع به تا رسیدن نظر اختالف شامل و موارد درباره حوزه ها مذاکره

       

 

 گام هفتم : یافته های پژوهش
زیست بوم  ابعاد ترین مهم از یکي پژوهش، این در آمده دست به یافته های اساس بر

در زیست بوم کارآفریني مبتني بر  و کارآفریني مبتني بر دانشگاه، بازیگران و ذینفعان است
ارتباط با ذینفعان )ارتباط جامعه، بخش عمومي و خصوصي،  چون مؤلفه هایي مشتمل بر دانشگاه

تیم  دولت و آموزش عالي(،  ذینفعان و بازیگران کلیدی )شریک تجاری سازی، مشتریان برجسته،
های دانشگاهي(، همکاری و مشارکت )همکاری دانشگاه، دولت، سازمان های تجاری(، نوآوری 
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مبتني بر ذینفعان )نوآوری در دانشگاه ها، سازمان های صنعتي، سازمان های مرتبط با دانشگاه( 
 تیحاکم، شبکه لیتسهو نقش و مشارکت دانشگاه )توسعه سرمایه انساني، منابع فکری، 

 ( مي باشد. یا منطقه
 که است زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه بُعد برنامه درسي کارآفرینانه، دومین

برنامه آموزش کارآفریني دروني )برنامه درسي پویا، پژوهش های بین رشته ای،  مؤلفه های
(، جو آموزشي کارآفرینانه )واحدهای پژوهش و نوآوری، انتقال تکنولوژی، مشترک يدرس

 یکردهایروان، مراکز کارآفریني(، حمایت از رفتارهای کارآفرینانه )تدریس و یادگیری، دانشجوی
ی، فرهنگ دانش محور، منابع، ذینفعان، زیرساخت(، ارتقاء عملکردهای کارآفرینانه چند رشته ا

(، فرآیندهای  بودجه یواسطه گرسرمایه انساني، خلق و سرریز دانش، ، ياجتماع هیسرما)
و ابتکارات، آموزش کارآفریني، نوآوری(، حمایت و پشتیباني )نیت های  پژوهشانه )آموزشي نوآور

مادی، حمایت اجتماعي، حمایت کارآفرینانه، حمایت دانشگاهي(، مکانیزم های حمایتي )حمایت 
فرهنگي( و فرهنگ کارآفریني )سرمایه انساني مبتني بر کارآفریني، سیاست، بودجه و درآمدهای 

 مالي، فرهنگ نوآورانه، حمایت سازماني، بازار رقابتي( را شامل مي شود. 
 سومین بعد زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه، توانمندسازها است که مولفه های

زیرساخت ها و مراکز رشد )پیوند قوی بین کارآفرینان، مربیان، موسسات پژوهشي، دانشگاه ها، 
سرمایه گذاران، دولت، انجمن ها، سایر ذینفعان(، الزامات کارکردی )تکنولوژی، سرمایه انساني 

شد مبتني بر نوآوری، دولت دانش بنیان، حمایت از کارآفریني، بودجه و امور مالي(، توسعه و ر
پایدار )رهبری دانش، زیرساخت های سازماني، منابع اساسي(، سازماندهي ارتباطات )عوامل 
مادی، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي(، شرایط سیستمي )شبکه ها، رهبری راهبردی، بودجه و 

ي، تقاضا، نهادهای رسمي، بانیخدمات پشتامور مالي، استعداد، دانش، فرهنگ کارافرینانه، 
ي(، فرآیندهای سیستمي )خصوصي سازی دانش، اعتبار بخشیدن به دانش، کیزیف یها رساختیز

هماهنگي دانش(، مکانیزم های سازماني )تدریس متمرکز بر کارآفریني، پژوهش های با کیفیت، 
، یان، ابتکارات دانشجونفعانیمشارکت ذذینفعان، فناوری، آموزش های تخصصي( و قابلیت ها )

 شامل مي شود.( را بالقوه راتییتغ

 که زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه است بُعد چهارمین رهبری دانشگاه کارآفرین

سرمایه انساني )سرمایه گذاری در آموزش های کارآفرینانه، پژوهش اصیل، توسعه  بر مشتمل
، ایده دانشجویي مشغولیتاقتصادی(، عوامل درون زا و برون زا )آموزش مداوم، کارآموزی، 

دازی، حمایت از زیست بوم خارجي(، ارتقاء زیست بوم )سیاست، ارتقاء فرهنگ تعاملي، سرمایه پر
انساني، بودجه و امور مالي، حمایت ها، بازار( و برنامه های دانشگاهي )فعالیت های علمي و 

 آموزشي، انتقال تکنولوژی، مدیریت پژوهش، مشارکت اجتماعي( را شامل مي شود.
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 ینتیجه گیر و بحث
ها و مراکز آموزش عالي یک ضرورت است و دانشجویان، جامعه و  امروزه تغییر در دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالي باید  هم چنین نیازها و تجارب آنها تغییر کرده است. بنابراین دانشگاه
نسبت به تغییرات در پیرامون خود آگاه و مطلع باشند. لذا در پژوهش حاضر از فراترکیب به 

 موظفند ها پرداخته شده است. دانشگاهکارآفریني مبتني بر دانشگاه  زیست بوم چارچوب حيطرا
 طي باشند. داشته دانش انتقال و ملي توسعه در بیشتری نقش، جامعه اقتصادی رشد تسریع برای

 منطقه رقابت از حمایت برای ملي و المللي بین سطح در مختلفي های سیاست، گذشته دهه دو
 .باشند داشته اساسي نقشي شود مي خواسته ها دانشگاه از اغلب آن در که، است هشد اجرا ای

دانشگاه ها با تبدیل شدن به زیست بوم های کارآفرینانه مي توانند خود را با تغییرات محیطي 
انطباق داده و در سطح باالتر بر محیط خود تاثیرگذار باشند. براساس یافته های به دست آمده 

ش یکي از مولفه های زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه، بازیگران و ذینفعان در این پژوه
یک بازیگر  عنوان به که دارند وجود ذینفعاني، دانشگاه در مستقر کارآفریني زیست بوم است. در

، کارکنان جمله از، سطوح تمام در رهبران کلیدی با بقیه ی اجزای زیست بوم در تعامل هستند.
 در جهت ایجاد تغییر عوامل عنوان به توانند مي مشاوران و اساتید هر کدام، مربیان، دانشجویان
، دولت، التحصیالن فارغ، والدین و دانشجویان شوند. تبدیل بازیگران برجسته به کارآفریني

این نوع زیست بوم ها محسوب مي شوند.  برجسته ذینفعان در زمره صنعت و ها رسانه، جامعه
سناریوی  به پاسخ بهترین عنوان به، دولتي و خصوصي های بخش و ها انشگاهد میان همکاری

 و یادگیری، دانش تحقیقات تاثیر بهبود و کاتالیزوری مهم برای زیست بوم کارآفرینانه و ابزاری
این یافته از پژوهش با یافته ی پژوهش شیل و همکاران  .است  شده پیشنهاد تغییر مدیریت

( همسو مي باشد. شیل و همکاران 2020(، انکاسي و همکاران)2019ن )(، منگ و همکارا2020)
 یک: دانشگاه  بر مبتني کارآفریني زیست بوم بر ای ( در پژوهش خود با عنوان مقدمه2020)

 تعامل با، دانشگاه چارچوب در کارآفریني بنگالدش بیان کردند که توسعه از موردی مطالعه
 داشت. خواهد کشور و توسعه اقتصادی اشتغال ایجاد بر قیميمست تأثیر و داده افزایش را صنعت

 .است زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه بُعد دومین، برنامه درسي کارآفرینانه
 تحول قطعاً های کارآفریني فعالیت در دانشگاه دخالت و کارآفرینانه های درسي برنامه معرفي

 پیامدهای برنامه های درسي دانشگاه در کند.مي  ایجاد آن زیست بوم و دانشگاه در عظیمي
 عنوان به توان مي را این امر کرد و انکار توان نمي را التحصیالن فارغ کارآفریني قصد به مربوط
 تشویق در اصلي عامل نهادی عوامل و ها سیاست، گرفت نظر در محیط و رفتار بین تعامل

 وجود تحقیقاتي کمتر رسد مي نظر به لحا این با است. کارآفریني در دانش آموختگان دخالت
 قصد باشد. متمرکز کارآفریني قصد بر دانشگاهي کارآفریني زیست بوم تأثیر بر که دارد

 عوامل مانند دارد وجود نیز دیگری عوامل و، است مشاغل ایجاد عنصری کلیدی در کارآفریني
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 بر عالوه نانه نقش دارند.و فعالیت های کارآفری قصد گیری شکل در که داخلي عوامل و بیروني
 اینکه تأیید بنابراین. دارد وجود مثبت رابطه التحصیالن فارغ قصد و محیطي عوامل بین، این

 برای دانش آموختگان قصد در مهمي تأثیر، کنند مي درک را محیطي پشتیباني دانش آموختگان
(، 2019و ساراال )دارد. این یافته از پژوهش با یافته ی پژوهش لینک  جدید کار یک شروع

( همسو 2020(، سکاندو و همکاران )2019)1کلوفستن و همکاران ، (2020ساموئل و همکاران )
 های زیست بوم سازی ( در پژوهش خود با عنوان مفهوم2019مي باشد. لینک و ساراال )

 های کارآفرین بیان کردند که زیست بوم اقتصادی های بنگاه نقش: دانشگاهي کارآفریني
 بر مبتني اقتصادهای در کارآفریني های فرصت و نوآوری تسهیل در مبتني بر دانشگاه فرینيکارآ

 دارند. ای فزاینده اهمیت دانش
است. در این  زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه، توانمندسازها ابعاد از دیگر یکي

سازها در یک زیست زیست بوم ها توانمندسازها نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دارند، توانمند
بوم کارآفرینانه مبتني بر دانشگاه، به سه دسته فردی، مالي و تجاری تقسیم مي شوند. 
توانمندسازهای فردی شامل نوآوری های راهبردی و فرهنگ مي باشد که موجب توانمندی 

خرد  گذاری کارآفرینانه افراد مي گردد. توانمندسازهای مالي شامل بانک، سرمایه گذاران، سرمایه
مي باشد که موجب ایجاد انگیزه برای کارآفرینان مي گردد . توانمندسازهای تجاری شامل 
 سیاست ها، زیرساخت ها، بازار و فرصت های تجاری سازی و پارک های علم و فناوری. موفقیت

 طریق از را اقتصادی رشد رود مي انتظار که شود مي منجر نتایجي به زیست بوم استقرار این در
 محرک کارآفرین های دانشگاه. کند تسریع کارآفرین های دانشگاه به ها دانشگاه تبدیل یندفرآ

 کاهش و اقتصادی رشد به بخشیدن سرعت، جدید های گذاری سرمایه تولد برای توجهي قابل
جانسون و ، (2015انتظاری )این یافته از پژوهش با یافته ی پژوهش  .بود خواهند بیکاری

در پژوهش خود با عنوان  (2015انتظاری )همسو مي باشد.  (2020) راندی، (2019همکاران )
موثر بر زیست  دانش در ایران بیان کرد که عوامل بر مبتني کارآفریني های زیست بوم طراحي

 فرهنگ، فناوری یادگیری، کارآفریني ظرفیت، کارآفریني فرصت از عبارتند بوم های دانش بنیان
 ساختار و زیرساخت، دانش تولید، اجتماعي سرمایه، انساني سرمایه، نوآوری سرمایه، کارآفریني

 شرکت های صنعتي. و دانشگاه تعامالت و اطالعات
 .است زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه بُعد رهبری دانشگاه کارآفرین چهارمین

 ظهور .است بوده توجه مورد، کارآفریني از زودتر بسیار و قبل بسیار، ها قرن کلي طور به رهبری
 آموزش بخش ای فزاینده بطور، اقتصادی رشد محرک عنوان به آن اهمیت و دانش اقتصاد مفهوم
 را تحوالتي چنین بتواند که کند فراهم را ماهری کار نیروی تا است کشیده چالش به را عالي

                                                 
1
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 های واستهخ انبوه به مولد پاسخگویي توانایي، تغییر حال در محیط یک چارچوب در .دهد ارائه
 و ها ارزش رهبری دانشگاه کارآفرین نیازمند رهبری دانشگاهي است. در واقع قلب دانشگاهیان

 مي تحریک را نوآوری که فرهنگي گیری شکل در دانشگاهي رهبران است. آکادمیک های هویت
( کارآفریني و صنعتي مشارکت، دانش انتقال، سوم مأموریت های فعالیت، مثال عنوان به) کند

 جهت تعیین، تحقیقات هدایت برای رهبری نقش، دانشگاه کارآفرین در. دارند حیاتي نقشي
بسیار اساسي و مهم تلقي مي  صنعتي - علمي تعامالت تقویت برای، فزاینده طور به، و تدریس

 گروه تنها نه که رود مي انتظار دانشگاهي رهبران شود. بنابراین در زیست بوم های کارآفرینانه از

 نیز تجاری نتایج به را آنها بلکه کنند تولید پژوهشي نتایج و کرده مدیریت را تحقیقاتي های
اوستیگارد و  .، (2018هارپر اندرسون )این یافته از پژوهش با یافته ی پژوهش  ..کنند تبدیل

در ( 2018هارپر اندرسون )همسو مي باشد.   (2020)  مي یر و همکاران، (2018)مارینوا 
 کارآفریني بیان کردند زیست بوم های زیست بوم در رهبری و مشارکت با عنوان پژوهش خود

 های شیوه در تفاوت .اند شده تبدیل ای منطقه رشد و نوآوری برای کانوني به کارآفرینانه های
 هنجارهای که است فرد به منحصر رهبری های مدل از تابعي حدی تا مختلف موارد در مشارکت
 گیری شکل برای تواند مي رهبری نقش .دهد مي شکل را بوم زیست هر نهادی و فرهنگي

 .باشد حیاتي، امیدوارند آن به زیست بوم ذینفعان بیشتر که مشترکي های محیط
مطابق با فراترکیب انجام شده، بازیگران و ذینفعان، فعالیت های کارآفرینانه، 

وسیستم کارآفریني مبتني بر دانشگاه توانمندسازها و رهبری دانشگاه کارآفرین مهم ترین ابعاد اک
 تواند مي که است دانشگاهي کارآفریني برای پیامدهای مثبتي دارای تحقیق این هستند. نتایج
 .کند تبدیل زیست بوم کارآفریني مبتني بر دانشگاه یک به دانشگاهي را کارآفریني سیستم های

 : شود در نهایت با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات زیر مطرح مي
، کارایي بهبود و منابع تخصیص سازی بهینه، مدیریتي روابط تقویت برای دانشگاه -1

 دانشگاه. دهد توسعه را قدرتمندی حاکمیتي ساختار و کرده تقویت را باال سطح مدیریت باید
 برای مشترک هدف یک تا کند تنظیم استراتژیک ای برنامه خود شرایط به توجه با باید همچنین

 و داخلي های همکاری مدیریت برای را ای ویژه مرکز و کند ایجاد دانشگاه کارکنان انگیزه
 .کند ایجاد خارجي

 ارزیابي ایجاد انگیزه در دانشگاه باید باید سیستم در زیست بوم های دانشگاهي برای -2
ي اصالح شود. در زمینه استقرار زیست بوم کارآفرین کارآفرینان درآمد تقسیم سیستم و پرسنل

 یا رسمي های محیط و ها گرفت، زیر روش نادیده ها دانشگاه در را سازی فرهنگ نباید
. کنند درک را کارآفریني اهمیت و شوند باز سیستم وارد آزادانه سازد مي قادر را اعضا غیررسمي

 ندکن دعوت کارآفرینان از و کنند برگزار را گفتگوهایي و فعالیت ها توانند مي دانشگاه ها، بعالوه
 .بگذارند اشتراک به کارآفریني فرهنگ و جو تدریجي رشد برای را خود عملي تجربیات تا
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 های ایده تولید برای مغزی تفکر و تعامل امکان مستلزم ای رشته میان مبادله -3
است، به همین دلیل  مختلف های زمینه از ای رشته بین های تیم استقرار به تشویق و نوآورانه

 دانشگاهي باید به آن توجه ویژه ای شود. در زیست بوم های
 داخل ذینفعان کلیه مشارکت و همکاری نیازمند کارآفریني دانشگاه موفق زیست بوم -4

 توسعه هدایت و تسهیل برای سیاستگذاری چارچوب است. بنابراین باید یک دانشگاه خارج و
 .شود اجرا گسترده ذینفعان عاملت براساس و شود اجرا و فرموله باید کارآفریني فعال های دانشگاه

 کارآفریني نوظهور های تکنولوژی روی بر که,  ها دانشگاه بین کاری هم های مکانیسم -5
 اقتصادی توسعه اقدامات هماهنگي و بیشتر دانش گذاری اشتراک به برای باید,  هستند متمرکز
 .شوند طراحي

 تربیت کنند را رهبراني تا شود ادایج کارآفرین دانشگاه راهبری برای برنامه یک باید -6
 .کنند هدایت کارآفرین را دانشگاه تحقق اهداف زیست بوم به دستیابي روند تا باشند مجهز که

باید از طریق هماهنگي  پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کارآفریني  عملکرد -7
 اقدامات دانشگاهي و تسهیم دانش بهبود یابد.

همکاری بین  توسعه و سیستم عملکرد تقویت منظور به  کارآفریني زیست بوم -8
 دانشگاه و دولت و صنعت باید دائما مورد نظارت و ارزیابي مستمر قرار گیرد.
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