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Abstract 
Introduction: Transformation in universities is a necessity in the path of community development. Due to 
a large number of students and the need to think about ways to facilitate their employment, this study aimed 
to develop an entrepreneurial university model at Islamic Azad University of Medical Sciences. 
Methods: This study was qualitative-quantitative. In the qualitative section, ten experts in 
entrepreneurship in Islamic Azad University participated in semi-structured interviews. The content 
analysis method was used to analyze semi-structured interviews. Then, with the Maxqda software, the 
concepts were extracted from the interviews and the primary and sub-variables were obtained. In the 
quantitative section after extraction of final variables from qualitative analysis of interviews, the fuzzy Delphi 
method was used to survey the identified variables and select the final variables. For this purpose, several 
experts were confidentially sent the “Fuzzy Delphi Questionnaire” containing the criteria. Criteria with a 
mean score of less than seven were omitted. Fuzzy Delphi method calculations were performed by coding 
in the Matlab environment. 
Results: According to the experts' viewpoint, the entrepreneurship university model of Islamic Azad 
University of Medical Sciences was developed with two main variables including software factors (including 
six sub-variables) and hardware factors (including six sub-variables). 
Conclusions: The Entrepreneurship University model of Islamic Azad University of Medical Sciences was 
developed with two main variables including software and hardware factors. Therefore, it is suggested that 
this model be used to provide the necessary infrastructure for university entrepreneurship. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 یآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه یبرا نیدانشگاه کارآفر یالگو یطراح
 

 می، محمدکر4 ینیحس یمجتب دی، س3ماهر  ی، عل،*2 محمدزادهیعل لی، خل1 یغالمرضا توشمال

 5 یبهادر
 .رانیواحد تهران شمال، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریمد یتخصص یدکترا یدانشجو ۱
ت، اقتصاد سالم یاستگذاریس قاتیواحد تهران شمال، مرکز تحق یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یدانش ۲

 رانیتهران، ا یآزاد اسالم یدانشگاه علوم پزشک
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یو آموزش پزشک تیریسالمت دانشکده مد یاستگذاریگروه س ار،یاستاد 3
 رانیتهران شمال، تهران، اواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یاستاد 4
 رانیاهلل، تهران، ا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق ار،یدانش 5
ال، واحد تهران شم یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد ار،یمحمدزاده، دانش یعل لیخل: مسئول سندهینو *

 dr_khalil_amz@yahoo.comتهران،  یآزاد اسالم یاقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشک یاستگذاریس قاتیمرکز تحق

 

 ۲0/۱0/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:    0۱/07/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

جهان در عصر حاضر، شاهد تغییرات و تحوالت گسترده و سریع در 

عرصه اجتماعی و اقتصادی است. افزایش رقابت، کمبود منابع، افزایش 

بنیان، شرایط و محیطی جدید برای جامعه و روزافزون اقتصاد دانش

ها دربرگیرنده دانشگاه فراهم نموده است. تاکنون رسالت دانشگاه

که در حال حاضربا توجهبه تحوالت روی داده و  آموزش و پژوهش بود

نیز بر اساس رسالت و تعهد دانشگاه نسبت به جامعه، رشد دانشگاه، به 

تدریج از روش سنتی خود فاصله گرفته وباگسترش همکاری در توسعه 

. [۲, ۱]دار رسالت جدیدی شده است اقتصادی و اجتماعی، عهده

مدیریت در هزاره سوم مبتنی بر اقتصاد دانش محور است که در آن 

تنهایی عامل تمایز وبرتری دیگر پول نقد، ساختمان و تجهیزات به

. [3]هاست نیستند و سرمایه فکری رمز پایداری و توسعه سازمان

هایی که توانستند خود را با شرایط جدید سازگار کنند به دانشگاه

ه اند که تکامل یافتهای نسل سوم یا دانشگاه کارآفرین معروفدانشگاه

خاص های . شرایط و ویژگی[4]های نسل اول و دوم هستند دانشگاه

 چکیده

 یبرا یشیاندو لزوم چاره انیدانشجو یتوسعه جوامع است. با توجه به تعداد باال ریضرورت در مس کیها تحول در دانشگاه :مقدمه

 ام شد.انج یآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادر دانشگاه نیدانشگاه کارآفر یالگو یمطالعه با هدف طراح نیاشتغال انان، ا طیشرا لیتسه

در  ینینفر از خبرگان متخصص و فعال در حوزه کارآفر ۱0 یفی( انجام شد. در بخش کیکم-یفی)ک یبیپژوهش به روش ترک نیا :روش کار

روش  تهافیساختار  مهین یهامصاحبه لیشرکت نمودند. جهت تحل افتهیساختار  مهین یهادر مصاحبه یآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه

به دست آمد. در بخش  یو فرع یاصل یرهایها استخراج ومتغاز مصاحبه میمفاه Maxqdaافزار محتوا بکار گرفته شد. سپس، با نرم لیتحل

از  ییهان یرهایشده و انتخاب متغ ییشناسا یرهایمتغ یها، جهت نظرسنجمصاحبه یفیک لیاز تحل یینها یرهایپس از استخراج متغ یکم

 Fuzzy Delphi)"یفاز یپرسشنامه دلف"منظور به هرده نفر از خبرگان به طور محرمانه  نی. بددیاستفاده گرد یفاز یروش دلف

Questionnaireیبود، حذف شدند. محاسبات روش دلف 7ها کمتر از نمره آن نیانگیکه م ییارهایموردنظر ارسال شد. مع یارهای( شامل مع 

 صورت گرفت.  Matlabطیدر مح یسیبا کدنو یفاز

شامل عوامل  یاصل ریمتغ ۲با  یآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه ینیدانشگاه کارآفر یخبرگان، الگو دگاهیبا توجه به د ها:افتهی

 شد. ی( طراحیفرع ریمتغ 6)شامل  یافزار( و عامل سختیفرع ریمتغ 6)شامل  ینرم افزار

و عامل  یشامل عوامل نرم افزار یاصل ریمتغ ۲با  یآزاد اسالم یعلوم پزشک یهادانشگاه ینیدانشگاه کارآفر یالگو :یریگجهینت

ها مورد دانشگاه ینیالزم جهت کارافر یهارساختیفراهم نمودن ز یالگو در راستا نیاز ا شودیم شنهادیشد. لذا پ یطراح یافزارسخت

 .ردیاستفاده قرار گ

 یها، اشتغال، علوم پزشکدانشگاه ،ینیکارآفر واژگان کلیدی:
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کشور مانند روند رو به رشد افزایش جمعیت کشور، ترکیب جمعیتی 

های تولیدی در جذب نیروی کار، ضرورت جوانان، ناتوانی بخش

هایی را برای اشتغال های شغلی و عواملی نظیر این، چالشایجادفرصت

 هگذاران و برنام. براین اساس سیاست[5]کنند التحصیالن ایجاد میفارغ

ریزان کالن کشور جهت حل این مشکل به طور جدی به دنبال یافتن 

چرا که  کار چیزی جز کارآفرینی نیست،ها باشند و این راهروزنه

کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشوها در عصر حاضر 

 .[6] شناخته شده است

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن 

نانه های کارآفریالمللی، شرکتشناخته شده است و در مرکز رقابت بین

ها معطوف به انعطاف سازمانی و راهکار تی آنهستند که لبه تیز رقاب

ها ها است، لذا دانشگاهتغییر مستمر در فرآیندها، محصوالت و طرح

توانند با ترویج فرهنگ کارآفرینی در دانشجویان و آموزش می

های کارآفرینی و ایجاد محیطی مناسب برای کارآفرینی به این مهارت

 ها شده و با تقویتنایع و شرکتامر جامه عمل بپوشانند و باعث رشد ص

. یکی از راهکارهای [8, 7]اقتصاد کشور، توسعه ملی را به ارمغان بیاورند 

گذاری در جهت مهم در جهت ایجادکارآفرینی در جامعه، سیاست

های پژوهش محور( به های نسل دوم )دانشگاهتبدیل دانشگاه

. [۱0, 9]باشد های کارآفرین( میم )دانشگاههای نسل سودانشگاه

های انسانی بالقوه جهت توسعه کارآفرینی در رغم وجود سرمایهعلی

های علوم پزشکی کشور، نیاز به مراکزی مت در دانشگاهحوزه سال

های متنوع آموزشی، مشخص که بتوانند با طراحی و اجرای برنامه

پژوهشی و ترویجی نسبت به افزایش دانش، ایجاد انگیزه و القای رفتار 

 .[۱۲, ۱۱] کارآفرینانه اقدام نمایند، وجود دارد

ها، منابع و کارآفرینان را به هم کارآفرینی فرایندی است که فرصت

. [8, 7]دهد مرتبط کرده و طی آن، تغییرات در نظام اقتصادی رخ می

کنند، کارآفرینی نیروی همانگونه که برخی از صاحبنظران هم اشاره می

برهم زننده اقتصاد است که رویدادها و نتایج بلندمدت را شکل داده و 

های اقتصادی و های مناسبی خلق کند، موقعیتموقعیت برای اینکه

شدن، ها در عصر جهانی. دانشگاه[۱3, ۱۲]دهد اجتماعی را تغییر می

های جدیدی که در قبال جامعه، توسعه اجتماعی با توجه به مسئولیت

اند. هدف اقتصادی کشور و بازارآموزشی دارند، دگرگون شده و

های نسل اول آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود. دانشگاه

 یهاها در عرصه دانش عمدتًا در آموزش و تا حدی در پژوهشدانشگاه

 .[۱4] اندبنیادی متوقف بوده

دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی  مهیانقالب دانشگاهی دوم در ن

های کارآفرین به عنوان نسل سوم و دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه

با هدف تربیت نیروهای انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعت پا به عرصه 

ها نه تنها ظهور گذاشتند. در فرایند انقالب دوم، دانشگاه

ه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارمأموریت نوآوری فناورانه و درنتیجعهده

شدند، بلکه آموزش فرد به آموزش سازمان )آموزش کارآفرینی( و 

ها . دانشگاه[۱5]های گروهی تبدیل شد های فردی به پژوهشپژوهش

های نویددهنده فعالیت اقتصادی تا انقالب دوم هرگز نگران یافتن ایده

در داخل مراکز پژوهشی و آموزشی خود نبودند. اما امروزه اکثر 

های مورد نیاز برای ها و مهارترا برای توسعه توانمندی ها خوددانشگاه

های پژوهشی مختلف های اقتصادی در رشتهشناخت و ارزیابی ایده

 .[۱6] انددهی کردهتخصصی سازمان

نظران که معتقدند، کارآفرینی با آموزش به رغم آنکه برخی از صاحب

شود و باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت مستقیم حاصل نمی

کرد، اما ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش 

های صنعتی که با یک دانشگاه . شرکت[۱7]کارآفرینان وجود دارد 

. به جویندکارآفرین در ارتباط باشند، از مزایای فناوری آن نیز بهره می

ها باید تکمیل شده و ای علمی و صنعتی دانشگاهاین جهت فرآینده

. این [۱8]های دانشگاهی رخ دهد ها از دل پژوهشایجاد این شرکت

 ها و ازرابطه دوجانبه است و مراکز صنعتی از دانش و فناوری دانشگاه

دانشجویان و کارآفرینان خالق و با استعداد بهره گرفته و دانشگاه نیز 

د خواهد بود. با تسهیل روابط علمی منهای مالی این مراکز بهرهاز کمک

تر و سریع ترو صنعتی مرتبط با کارآفرینی، پیشرفت علم و صنعت سهل

های کارآفرین، خواهد گشت. یکی از نهادهای مؤثر در حمایت از دانشگاه

 .[۱9] های صنعتی و پژوهشی استمؤسسات و شرکت

د لمی در آن بتواندانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که کارآفرینی ع

نیرویی برای رشد اقتصادی ایجاد کند و باعث رقابت در بازارهای جهانی 

های هزاره سوم از نظر وزارت شود. اهمیت حرکت به سمت دانشگاه

ای در مجموع بهداشت تا به حدی است که به عنوان یک بسته زمینه

 ههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامبسته

. [۲۱, ۲0]آموزش عالی حوزه سالمت کشور مدنظر قرار گرفته است 

های های علوم پزشکی کشور گذار خود را به دانشگاهاگر دانشگاه

های اشتغال فراهم شده و فرسودگی کارآفرین طی کنند فرصت

 شناختی، امید بهتحصیلی کاهش یافته و از سوی دیگر، سرمایه روان

. در دانشجویان جایگاه [۲۲]اشتغال و سالمت روانی بهبود خواهد یافت 

ها به اهد شد و وابستگی آنبنیان تبیین خوها در اقتصاد دانشآن

های دولتی به حداقل خواهد رسید. کارآفرینی در حوزه سالمت بودجه

موجب تبدیل اقتصاد هزینه به ثروت، توسعه صادرات خدمات و 

های مختلف در های پزشکی کشور، افزایش تعامالت دولتفرآورده

زاران گرایی، ایجاد ههای گوناگون ازجمله ارزآوری و کاهش مصرفحوزه

. [۲4, ۲3]آموختگان سالمت خواهد گردید فرصت شغلی برای دانش

های کارآفرین و در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر ایجاددانشگاه

 ل و تسریع روندتواند نقش بسزایی در تسهیالزم، می یداشتن الگو

های نسل سوم داشته باشد های نسل دوم به دانشگاهتبدیل دانشگاه

. یک راهکار مهم جهت افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ [۱3]

د و ها و تأکیبیکاری، کارآفرینی است. توسعه کارآفرینی در دانشگاه

تواند برای مشکالت اقتصادی و اجتماعی مبادرت ورزیدن به آن می

 .[۲0] جامعه، راهگشا باشد

 دهیآمده است. به عق عمل به تعاریف بسیار زیادی کارآفرین از دانشگاه

Clark ،هستندکه  مترقی و مدرنی هایسازمان های کارآفریندانشگاه

 محیطی، خود را بازنگری و بازتعریف شرایط پیچیده تطبیق با به منظور

 های در حال رشد و ظرفیتخواسته بین تا به ناهماهنگی کنندمی

 بحث به متعددی . اندیشمندان[۲5]برنخورند  هابه آن پاسخگویی

 خود را منتشر مطالعات پرداخته و نتایج کارآفرین درباره دانشگاه

 پیامدهای بر پژوهشگران بیشتر که نشان داد هاساختند. بررسی

ران برخی از پژوهشگ اند. دراین میانتأکید کرده شدن دانشگاه کارآفرین

 قرار داده و به ارائه الگو اقدام کارآفرین را مدنظر دانشگاه یرهاینیز متغ

 Clark [۲5]، Ropke به تواناند. ازجمله این اندیشمندان میکرده

[۲6]، Sporn [۲7]، Etzkowitz [۲8]، Kirby [۲9]  اشاره نمود. در
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ان نظرمتغیرهای مهم دانشگاه کارآفرین از نظر برخی از صاحب ۱جدول 

 .[30] آورده شده است

 

 متغیرهای مهم دانشگاه کارآفرین .1جدول 

 مهم دانشگاه کارآفرین یرهایمتغ سال نظران الگوهای دانشگاه کارآفرینصاحب

Clark [۲5] ۲0۱۲ هسته رهبری قوی، گسترش محیط سازمانی، متنوع سازی منابع مالی، هسته فنی قوی دانشگاهی، گسترش فرهنگ کارآفرینی 

Ropke [۲6] ۲0۱0 ای کارآفرین و تعامالت کارآفرینانهشیوه مدیریت کارآفرینانه، اعض 

Sporn [۲7] ۲0۱3 نظارت، رهبری و فرهنگتیریمأموریت و هدف، ساختار، مد ، 

Etzkowitz [۲8] ۲0۱5 دانش، همبستگی، استقالل، پیوند و نوسازی 

Kirby [۲9] ۲0۱7 دهی و ارتقاءدهی، سازمانو پاداش صیصحه گذاشتن و تأیید، مشارکت، اجرا، ارتباطات، تشویق و حمایت، تشخ 

 

پذیری در دانشگاه کارآفرین دارای انعطاف ،Gibb & Hannon از نظر

ر ب تمرکزاقتصادی و راهبرد توجه و  -نیازهای اجتماعی به پاسخگویی

ها های محیطی است و افراد رابرای جستجو و استفاده از فرصتفرصت

 ینیکارآفر Sijde زعم. به[3۱]کند نوآوری و توسعه آماده می برای

 کاربرد دانش و تحریک رفتار برای معنی ایجاد محیطی به دانشگاهی

علمی و  تمام اعضای و ساختارهای مجموعۀ کارآفرینانه در میان

غیر از  های دیگریعوامل و مسئولیت به هادانشگاهی است. دانشگاه

لوبیت علمی به مط )تبدیل دانش تمرکزکنند دیانگیزه درآمد و منفعت با

. دانشگاه کارآفرین نیز باید به شیوه [3۲]اقتصادی(  -اجتماعی

های علم و فناوری و کند و مراکز رشد تجاری و پارک کارآفرینانه عمل

 کند و دانشجویان را در این کز مورد نیاز را سازماندهیدیگر مرا

آموختگان به دانشجویان و دانش طریق ساختارها مشارکت دهد و از این

 .[33] نماید کمک وکاراندازی کسبدر ایجاد و راه

بنابراین، دانشگاه کارآفرین به عنوان الگوی حاکم بر نظام آموزشی در 

یت باالیی برخوردار است. اگرچه مطالعات متعددی عصر حاضر، از اهم

در زمینه طراحی الگوهای گوناگون دانشگاه کارآفرین در نقاط مختلف 

ای با هدف طراحی الگوی دنیا انجام شده است، اما تاکنون مطالعه

های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی دانشگاه کارافرین در دانشگاه

ی حق اند به خوبالعات پیشین نتوانستهکشور انجام نگرفته است و مط

های مطلب را درخصوص طراحی الگوی دانشگاه کارافرین در دانشگاه

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ادا نمایند. لذا این مطالعه با هدف 

های علوم پزشکی آزاد طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین در دانشگاه

 .اسالمی انجام شد

 روش کار

شناسی است که با رویکرد ترکیبی یک مطالعه روش مطالعه حاضر

های کیفی به تنهایی کمی( انجام شده است. از آنجا که روش-)کیفی

های مسائل و عناصر تشکیل دهنده الگوی دانشگاه توانند پیچیدگینمی

های کمی نیز کارافرین را بدون ارزیابی مورد مطالعه قرار دهند، از روش

ه ها بهای تحلیل دادهشده است. در نتیجه روش در این مطالعه استفاده

 .دو دسته کیفی و کمی تقسیم شدند

نفر از مدرسین و خبرگان فعال  ۱0در بخش کیفی جامعه آماری شامل 

های علوم پزشکی آزاد اسالمی بودند که به درحوزه کارافرینی دانشگاه

ک انتخاب شدند. افراد مذکور، دارای مدر گیری هدفمندروش نمونه

تحصیلی در زمینه کارآفرینی بوده و همچنین حداقل ده سال در زمینه 

گذاری در حوزه کارآفرینی سابقه اجرایی آموزش، مشاوره و سیاست

داشته و در این زمینه دارای تألیفات علمی در قالب کتاب و مقاله 

اند. در این مرحله پیش از شروع مصاحبه شش سؤال باز در نظر بوده

د بینی در نظر گرفته شدر طول فرایند مصاحبه این پیشگرفته شد و 

ها تا رسیدن به اشباع که سؤاالت جدیدی نیز مطرح شود. مصاحبه

نظری ادامه یافت. مالک دستیابی به اشباع نظری رسیدن به تکرار در 

کدهای استخراجی بود. سؤاالت مطرح شده در مصاحبه، به شرح ذیل 

 :باشندمی

 دارد؟ ییهایژگین چه دانشگاهی است و چه ودانشگاه کارافری. ۱

 گذار( بر ایجاد دانشگاه کارافرین کدامند؟ ریعوامل علی )تأث. ۲

 مؤثر بر ایجاد دانشگاه کارافرین کدامند؟ یانهیعوامل زم. 3

عوامل مداخله گر )پیش برنده و یا بازدارنده( بر ایجاد دانشگاه . 4

 کارافرین کدامند؟

 پیشنهادی برای دستیابی به کارافرین کدامند؟راهکاره های . 5

 پیامدهایی مثبت یا منفی دستیابی به یک دانشگاه کارافرین کدامند؟. 6

ها، پژوهشگر به استخراج مفاهیم با روش تحلیل پس از انجام مصاحبه

محتوایی )تِم( به استخراج مفاهیم از متون مصاحبه و سپس شناسایی 

الگوی دانشگاه کارافرین پرداخته شد  متغیرهای اصلی و فرعی طراحی

به هر یک از مفاهیم استخراج شده،  ۱۲نسخه  MaxQda افزارو با نرم

 .یک کد اختصاص داده شده است

 جهت محاسبه پایایی پس از انجام تحلیل کیفی، از ضریب هولستی

(PAO) و پی اسکات (Pi)  استفاده شد. میزان این دو متغیر در

. برای این منظور [38-34]بیشتر باشد  70/0ز مطالعات کیفی باید ا

نیز  Pi و مقدار 8۲/0برابر  PAO دوبار کدگذاری انجام شد و مقدار

 یبه دست آمد. بنابراین، پایایی مورد تأیید قرار گرفت. کدگذار 78/0

نظر در حیطه اول توسط پژوهشگر و کدگذاری دوم توسط یک صاحب

 .طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین انجام گردید

در بخش کمی پژوهش از روش دلفی فازی که فرایندی دارای ساختار 

گیری در طی راندهای پیمایشی، به تصمیم بینی و کمکبرای پیش

آوری اطالعات و در نهایت، اجماع گروهی است و اقدام به پاالیش، جمع

. بعد [39]اصلی است، استفاده شده است  یرهایترکیب و شناسایی متغ

ها، جهت حصول نهایی مصاحبه یرهایاز شناسایی و استخراج متغ

ی نهای یرهایشناسایی شده و انتخاب متغ یرهایاطمینان از صحت متغ

فازی استفاده گردید. جهت انجام این روش نخست به از روش دلفی 

تر در مصاحبه بخش کیفی هریک از اعضای گروه خبرگان که پیش

پرسشنامه دلفی "شرکت داده شده بودند، بطور جداگانه و محرمانه 

 یرهای، شامل متغ"[40]( Fuzzy Delphi Questionnaire) فازی

حاصل از بخش کیفی مطالعه ارسال گردید. از اعضا خواسته شد تا به 

ها ای اختصاص دهند. در گام دوم پرسشنامهنمره ۱0تا  ۱هر متغیر از 
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 7ها کمتر از که میانگین نمره نظرات آن ییرهایآوری شده و متغجمع

اند، را کسب نموده 7که نمره کمتر از  ییرهایبود، حذف شدند. زیرا متغ

راساس روش دلفی فازی فاقد اهمیت الزم جهت ارائه در الگوی پژوهش ب

باقی مانده در  یرهایمتغ .هستند و به همین دلیل حذف خواهند شد

قالب یک پرسشنامه جدید ارسال شدند. این مراحل تا رسیدن به یک 

محاسبات روش دلفی  .مجموعه متغیر با نمرات باالی هفت، ادامه یافت

 (.۲جدول ) صورت گرفت Matlab طیدر مح فازی با کدنویسی

 
 

 رهایگذاری متغطیف هفت درجه روش دلفی فازی برای ارزش .2جدول 

 اهمیتکامالً بی اهمیتخیلی بی اهمیتبی متوسط بااهمیت خیلی بااهمیت کامالً با اهمیت

(۱ ،۱ ،9/0) (۱ ،9/0 ،75/0) (9/0 ،75/0 ،5/0) (75/0 ،5/0 ،3/0) (5/0 ،3/0 ،۱/0) (3/0 ،۱/0 ،0) (۱/0 ،0 ،0) 

 

سپس میانگین روش دلفی فازی نمرات داده شده نظرات خبرگان 

هایی تجربی هستند که های تجمیع، روشمحاسبه شد. در واقع روش

. برای نمونه یک روش [40]اند توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده

و  l کمینهای از اعداد فازی مثلثی را مرسوم برای تجمیع مجموعه

اند. در این مطالعه از روش میانگین در نظر گرفته u و بیشینه m میانگین

صورت زیر عدد فازی مثلثی به n فازی استفاده شد. روش میانگین فازی

 :محاسبه شد

 1رابطه 

𝐹𝐴𝑉𝐸 = (𝐿, 𝑀, 𝑈) =  
∑ 𝑙𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑚𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑢𝑘

𝑖

𝑛
 

ام  k اه خبرهکه در این رابطه عدد فازی مثلثی معادل فازی دیدگ

انجام شد. برای  ییزدایام است. در نهایت فاز i پیرامون معیار

 :زدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده شدفازی

 2رابطه 

𝐷𝐹𝑖𝑗 =  
⌊( 𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗) + (𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗)⌋

3
+ 𝑙𝑖𝑗 

در نظر گرفته شد.  7/0، (Threshold) در این مطالعه آستانه تحمل

مورد قبول بود و هر  7/0زدایی شده بزرگتر از مقدار فازیبنابراین، 

طور کلی . به[4۲, 4۱] داشت، تائید شد 7/0متغیری که نمره باالی 

حله مرمالک پایان روش دلفی فازی آن بود که میانگین نمرات سؤاالت 

اول و مرحله دوم باهم مقایسه شوند. هنگامی که اختالف بین دو مرحله 

تر شد، فرایند نظرسنجی متوقف ( کوچک۲/0از حد آستانه خیلی کم )

 .[44, 43] دیگرد
 خالصه نتایج روش دلفی فازی .3جدول 

 نتیجه اختالف 2نتیجه مرحله  1نتیجه مرحله  رهایمتغ
   مقدار قطعی میانگین فازی مقدار قطعی میانگین فازی 

 توافق 044/0 798/0 (659/0، 8۱4/0، 9۲3/0) 84۲/0 (709/0، 868/0، 95/0) حرکت ساختار به سمت انکوباتور و پارک علم و فناوری

  توافق 0۱7/0 785/0 (668/0، 805/0، 88۲/0) 768/0 (614/0، 786/0، 905/0) رضایت و رشد کسب وکارهای پارک علم و فناوری

  توافق 039/0 744/0 (573/0، 764/0، 895/0) 705/0 (523/0، 718/0، 873/0) های مستقر در پارک علم و فناوریسطح تعامالت شرکت

 توافق 079/0 835/0 (695/0، 859/0، 95/0) 756/0 (605/0، 773/0، 89۱/0) های نوین و ثبت آنهاپیگیری طرح

 توافق ۱39/0 906/0 (795/0، 93۲/0، 99۱/0) 767/0 (609/0، 786/0، 905/0) حمایت از ابداعات دانشجویان

 توافق 030/0 84۲/0 (709/0، 868/0، 95/0) 8۱۲/0 (659/0، 836/0، 94۱/0) نوآوری و خالقیت و فرهنگ در ارائه خدمات

 توافق 0۱5/0 936/0 (845/0، 964/0، ۱) 9۲۱/0 (8۲3/0، 95/0، 99۱/0) و خودگردان بودن آن استقالل مالی دانشگاه

 توافق 038/0 9۲۱/0 (8۲3/0، 95/0، 99۱/0) 883/0 (759/0، 909/0، 98۲/0) های دولتیجذب کمک

 توافق ۱۱7/0 906/0 (795/0، 93۲/0، 99۱/0) 789/0 (6۲3/0، 8۱4/0، 93۲/0) های نهادهای مالی مستقلجذب کمک

 توافق ۱68/0 708/0 (559/0، 7۲7/0، 836/0) 876/0 (745/0، 9/0، 98۲/0) پذیرانعطاف فرهنگ سازمانی

 توافق ۱4۱/0 853/0 (7۱4/0، 88۲/0، 964/0) 7۱۲/0 (577/0، 7۲7/0، 83۲/0) عدم مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی

 توافق 055/0 770/0 (605/0، 795/0، 909/0) 7۱5/0 (55/0، 7۲7/0، 868/0) مهندسی مجدد ساختارها

 حذف - - - 5۱۱/0 (3۱4/0، 5۱4/0، 705/0) بررسی ادبیات نوآوری و کارآفرینی

 توافق ۱39/0 9۲9/0 (836/0، 959/0، 99۱/0) 789/0 (664/0، 809/0، 895/0) های کارآفرینانه دانشجویانسطح عمومی مهارت و فعالیت

 توافق 094/0 850/0 (7۱4/0، 868/0، 968/0) 944/0 (859/0، 973/0، ۱) دانشجویان با نیازهای جامعهانطباق توانایی 

 حذف - - - 6۲۲/0 (49۱/0، 673/0، 8۲3/0) توانمندسازی نوآوری دانشگاهی

 توافق ۱۲3/0 79۱/0 (668/0، 8۱4/0، 89۱/0) 9۱4/0 (809/0، 94۱/0، 99۱/0) نظری دانشجویان یهامهارت

 توافق 0۲6/0 895/0 (795/0، 9۲3/0، 968/0) 9۲۱/0 (8۲3/0، 95/0، 99۱/0) دانش کارآفرینی اساتید

 توافق 000/0 858/0 (73۲/0، 88۲/0، 959/0) 858/0 (73۲/0، 88۲/0، 959/0) تجربه کارآفرینی اساتید

 توافق 008/0 944/0 (859/0، 973/0، ۱) 936/0 (845/0، 964/0، ۱) زایی توسط اساتیدتوسعه کارآفرینی و اشتغال

 حذف - - - 609/0 (445/0، 6۱4/0، 768/0) استخدام اساتید جدید

 توافق 083/0 853/0 (7۱4/0، 88۲/0، 964/0) 936/0 (845/0، 964/0، ۱) فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری

 توافق ۱65/0 880/0 (764/0، 9/0، 977/0) 7۱5/0 (5۲7/0، 73۲/0، 886/0) وجود سیستم پاداش محرک کارآفرینی

 توافق 038/0 835/0 (695/0، 859/0، 95/0) 873/0 (75/0، 89۱/0، 977/0) های جدیدو طرح دهیفرهنگ پذیرش ا

 توافق ۱۲۱/0 7۱4/0 (564/0، 7۲7/0، 85/0) 835/0 (69۱/0، 855/0، 959/0) گرایانهفرهنگعمل

 حذف - - - 45۲/0 (۲9۱/0، 445/0، 6۱8/0) های دیگرکاربست تجارب دانشگاه

 توافق ۱3۲/0 78۲/0 (636/0، 805/0، 905/0) 9۱4/0 (809/0، 94۱/0، 99۱/0) راهبردهای کارآفرینانه مدیریت

 توافق 064/0 868/0 (73۲/0، 89۱/0، 98۲/0) 805/0 (673/0، 8۲7/0، 9۱4/0) تحقق توسعه مبتنی بر دانایی

 توافق ۱85/0 95۲/0 (873/0، 98۲/0، ۱) 767/0 (6۲7/0، 786/0، 886/0) رویکرد کارآفرینی رؤسای دانشگاه

 توافق ۱38/0 850/0 (7۱8/0، 873/0، 959/0) 7۱۲/0 (577/0، 7۲7/0، 83۲/0) بنیانهایدانشسازی علم و تأسیس شرکتتجاری

 توافق ۱۲4/0 759/0 (6/0، 78۲/0، 895/0) 883/0 (759/0، 909/0، 98۲/0) متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله

 توافق 008/0 835/0 (695/0، 859/0، 95/0) 84۲/0 (709/0، 868/0، 95/0) تسهیل قوانین و مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی

 توافق 058/0 7۱4/0 (564/0، 7۲7/0، 85/0) 77۱/0 (63۲/0، 79۱/0، 89۱/0) گزینش مدیران عملیاتی، خالق و نوآور

 توافق 0۱5/0 78۲/0 (636/0، 805/0، 905/0) 797/0 (63۲/0، 8۱8/0، 94۱/0) های اقیانوس آبیکارگیری تئوریبه

 توافق ۱45/0 868/0 (73۲/0، 89۱/0، 98۲/0) 7۲3/0 (564/0، 736/0، 868/0) ماهیت مشارکتی و تیمی دروس

 توافق ۱70/0 95۲/0 (873/0، 98۲/0، ۱) 78۲/0 (636/0، 805/0، 905/0) های آموزشیبرگزاری دوره

 توافق 094/0 89۱/0 (773/0، 9۱8/0، 98۲/0) 797/0 (659/0، 8۱8/0، 9۱4/0) سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعه
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 هایافته

نفر از نظر جنسیت مرد شرکت  ۱0در بخش کیفی این مطالعه تعداد 

ساله و شش  45تا  35سال و دو نفر بین  35کردند که دو نفر کمتر از 

سال سن داشتند. از نظر سابقه کاری چهار نفر بین  45نفر نیز باالی 

ده تا بیست سال سابقه کاری داشتند و شش نفر نیز باالی بیست سال 

 .کاری داشتندسابقه

کد  5۱7ها، در مرحله کدگذاری باز استخراج مفاهیم از متون مصاحبه

سپس با برقراری ارتباط میان مفاهیم استخراج شده در  احصاء گردید.

مرحله کدگذاری باز، به متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش دست یافته 

تکراری  یرهایشد. بدان معنی که با مالحظات انجام شده و حذف متغ

متغیر جهت ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین  37مشابه، یرهایو ادغام متغ

خالصه نتایج  .پزشکی آزاد اسالمی حاصل گردیدهای علوم برای دانشگاه

متغیر در جدول زیر  37ارائه شده است.  3جدول روش دلفی فازی در 

 .مشخص گردید

متغیر فوق گردید  37کیفی پژوهش که منجر به  یهاپس از تحلیل داده

پس از احصاء کدهای مشترک و طبقه بندی کدها با نظر مدرسین و 

 4جدول اصلی و فرعی مرتبط طبق  یرهایکارشناسان و در نهایت متغ

 .مشخص شدند

متغیرهای اصلی این  ،4جدول بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر 

افزاری و پژوهش، با عنایت به مصاحبه خبرگان عبارتند از عوامل نرم

افزاری شامل: ایجاد پارک علم و افزاری که عوامل سختعوامل سخت

فناوری، ابداع و نوآوری، جذب منابع مالی، ساختار سازمانی منعطف و 

، کارآفرینانه افزاری نیز شامل: کیفیت دانش افراد، رویکردعوامل نرم

، مدیریتکارآفرینی نانهیاساتید دانشگاه، فرهنگ سازمانی، کارآفر

. باشندیها، متن و محتوای دروس مگذاریمشی سیاستفناورانه، خط

در نهایت بر اساس نظر خبرگان، الگوی نهایی دانشگاه کارآفرین در 

 .(۱شکل های علوم پزشکی آزاد اسالمی طراحی گردید )دانشگاه

آبی عوامل نرم افزاری  یهاسبز عوامل سخت افزاری و مربع یهارهیدا

 .باشندیم
 هاالگوی دانشگاه کارآفرین استخراج شده از مصاحبه یرهای. متغ4جدول 

 های مربوطهشناسه فرعیو  یاصل یرهایمتغ

  افزاریعوامل سخت

 هایوکارهای پارک علم و فناوری، سطح تعامالت شرکتحرکت ساختار به سمت انکوباتور و پارک علم و فناوری، رضایت و رشد کسب علم و فناوریایجاد پارک 

 مستقر در پارک علم و فناوری

 ارائه خدمات های نوین و ثبت آنها، حمایت از ابداعات دانشجویان، نوآوری و خالقیت و فرهنگ درپیگیری طرح ابداع و نوآوری

 های نهادهای مالی مستقلهای دولتی، جذب کمکاستقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن، جذب کمک جذب منابع مالی

 پذیر، عدم مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی، مهندسی مجدد ساختارهافرهنگ سازمانیانعطاف ساختار سازمانی منعطف

  افزاریعوامل نرم

 نظری دانشجویان یهاهای کارآفرینانه دانشجویان، انطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه، مهارتسطح عمومی مهارت و فعالیت دانش افرادکیفیت 

 زایی توسط اساتیددانش کارآفرینی اساتید، تجربه کارآفرینی اساتید، توسعه کارآفرینی و اشتغال رویکرد کارآفرینانه اساتید دانشگاه

 گرایانههای جدید، فرهنگ عملو طرح دهیفرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری، وجود سیستم پاداش محرک کارآفرینی، فرهنگ پذیرش ا فرهنگ سازمانی کارآفرینانه

 سازی علم و تأسیسدانشگاه، تجاریهای کارآفرینانه مدیریت، تحقق توسعه مبتنی بر دانایی، رویکرد کارآفرینی رؤسای استراتژی مدیریت کارآفرینی فناورانه

 بنیانهایدانششرکت

متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله، تسهیل قوانین و مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران عملیاتی، خالق  هاگذاریمشی سیاستخط

 های اقیانوس آبیکارگیری تئوریو نوآور، به

 های آموزشی، سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعهماهیت مشارکتی و تیمی دروس، برگزاری دوره متن و محتوای دروس
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 بحث

ی هامطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه

 ۲حاصل از این مطالعه،  جیعلوم پزشکی آزاد اسالمی انجام شد. نتا

افزاری را نشان افزاری و عوامل نرممتغیر اصلی شامل عوامل سخت

افزاری شامل: ایجاد پارک علم دهند. متغیرهای فرعی عوامل سختمی

و فناوری، ابداع و نوآوری، جذب منابع مالی وساختار سازمانی منعطف 

افزاری شامل: کیفیت دانش افراد و متن و فرعی عوامل نرم ومتغیرهای

محتوای دروس، رویکرد کارآفرینانه اساتید دانشگاه، فرهنگ سازمانی 

ها و گذاریمشی سیاستکارآفرینانه، مدیریت کارآفرینی فناورانه، خط

 .باشندمتن و محتوای دروس می

حرکت ساختار به هدف از ایجاد پارک علم و فناوری در الگوی فوق، 

سمت رشد و توسعه پارک علم و فناوری، رضایت و رشد کسب وکارهای 

های مستقر در پارک علم پارک علم و فناوری و سطح تعامالت شرکت

و همکاران نیز مجموعه عوامل  Hornsby و فناوری است. از دیدگاه

: ایجاد کسب و کار ۱مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در سه بعد اصلی 

: نوسازی یا دگرگونی و احیای مجدد ۲د درون کسب و کار فعلی، جدی

: 3های کلیدی کسب و کار و ها از طریق تجدید حیات حوزهسازمان

. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش [45]گیرد خالقیت و نوآوری قرار می

حاضر از نظر ایجاد کسب و کار جدید و حرکت ساختار به سمت رشد 

 .خوانی داردو توسعه پارک علم و فناوری هم

های نوین هدف از ابداع و نوآوری در الگوی مطالعه حاضر، پیگیری طرح

و نوآوری و خالقیت و  ها، حمایت از ابداعات دانشجویانو ثبت آن

و همکاران نیز در سال  Rothaermel .فرهنگ در ارائه خدمات است

های الگویی از دانشگاه شرکتی را پیشنهاد دادند که در آن فعالیت ۲007

سودآور ارزشمند است و آموزش و پژوهش بدون نتایج تجاری ارزشی 

آن را به عنوان ها باید نوآوری را درک کنند و ندارند. همچنین، دانشگاه

یک موضوع حیاتی در راهکار بکار گیرند. برخی از پژوهشگران این 

 اند، درریزی نشده معرفی کردهنظم و برنامهحوزه، نوآوری را شیوه بی

دانند. با توجه به ماهیت مند میحالی که برخی دیگر آن را اصلی نظام

ا همچنین در هتوانند درست باشند. آننوآوری، هر دو این دیدگاه می

های درک این مفهوم، تمرکز بر مطالعه خود بیان داشتند که یکی از راه

. نتایج این مطالعه با نتایج [46]دو نوع نوآوری رادیکال و تدریجی است 

وآوری، حمایت از ابداعات دانشجویان و پژوهش حاضر از نظر ابداع و ن

 .خوانی داردخالقیت در ارائه خدمات هم

هدف از جذب منابع مالی در الگوی مطالعه حاضر، استقالل مالی 

های دولتی و جذب دانشگاه و خودگردان بودن آن، جذب کمک

 های نهادهای مالی مستقل است. در مطالعه دیگری که توسطکمک

Clark  انجام گرفت، الگوی نظری دیگری مبتنی بر  ۱998در سال

توجه به عوامل محیطی و درونی و دارای اجزای زیر بیان شد. عوامل 

محیطی که شامل دو بخش رسمی و غیررسمی است. بخش رسمی 

شامل رهبری قدرتمند، محیط گسترش یافته و منابع مالی متنوع است 

. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش حاضر از نظر محیط گسترش [47]

های نهادهای مالی مستقل های دولتی و جذب کمکیافته، جذب کمک

 .خوانی دارد)منابع مالی متنوع( هم

هدف از ساختار سازمانی منعطف در الگوی فوق، فرهنگ سازمانی 

 اسی و مهندسی مجددپذیر و عدم مقاومت در برابر تغییر و بروکرانعطاف

ساختار سازمانی متغیر دیگری است  Frank ساختارها است. از دیدگاه

کردند  ها بیانهای کارآفرینانه دانشگاه تأثیرگذار است. آنکه بر فعالیت

شود که ساختار سازمانی آن از که دانشگاه کارآفرین زمانی شکوفا می

پذیری همچنین انعطافها تعداد تقریباً کمی الیه تشکیل شده باشد. آن

و مهندسی مجدد ساختارها را از جمله عوامل تأثیرگذار در این حوزه 

. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش حاضر از نظر [48]بیان کردند 

 .خوانی داردپذیری و مهندسی مجدد ساختارها همانعطاف

محتوای دروس در الگوی فوق، سطح هدف کیفیت دانش افراد، متن و 

های کارآفرینانه دانشجویان، انطباق توانایی عمومی مهارت و فعالیت

 .نظری دانشجویان است یهادانشجویان با نیازهای جامعه و مهارت

Duane Ireland  و همکاران نیز در این زمینه دارای دیدگاه

اری و کیفیت های ساختدارد، این ویژگیارزشمندی است. وی اذعان می

های نوآورانه در سطوح پایین دانش افراد موجب تسهیل رویارویی با ایده

های مدیریتی خالق و منحصر به فرد را پرورش شود و سبکسازمان می

ای به اشتراک گذاشته شود دانش به شیوهدهد. همین امر موجب میمی

تازانه یشپذیری و تمایل به رفتار پشود که موجب بهبود نوآوری، ریسک

شود. نیاز به تغییر نقش نیز معمواًل در نتیجه موفقیت کارکنان و 

. نتایج این مطالعه با نتایج [49]شود پرداختن آنها به نوآوری ایجاد می

های کارآفرینانه و پژوهش حاضر از نظر سطح عمومی مهارت و فعالیت

 .خوانی داردنظری دانشجویان هم یهامهارت

لگوی فوق، دانش هدف از رویکرد کارآفرینانه اساتید دانشگاه در ا

کارآفرینی اساتید، تجربه کارآفرینی اساتید و توسعه کارآفرینی و 

 Audretsch ای که توسطزایی توسط اساتید است. در مطالعهاشتغال

انجام گرفت نیز بیان گردید که به طور کلی،  ۲0۱۲و همکاران در سال 

 بایست محیط مناسبی را برای دانشجویان ودانشگاه کارآفرین می

های کارآفرینی فراهم برداری از فرصتکارکنان به جهت کشف و بهره

سازد. همچنین او در مطالعه خود بیان کرد که دانشگاه کارآفرین از یک 

الگوی سه بخشی که در تقابل با یکدیگر هستند تشکیل شده است: 

. نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش [50]آموزش، پژوهش و کارآفرینی 

حاضر از نظر آموزش و دانش اساتید، پژوهش و توسعه کارآفرینی 

 .خوانی داردهم

هدف از فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در الگوی فوق، فرهنگ حمایت از 

ابداع و نوآوری، وجود نظام پاداش محرک کارآفرینی، فرهنگ پذیرش 

 Fry گرایانه است. از دیدگاههای جدید و فرهنگ عملو طرح دهیا

کننده ایجاد کند، زیرا بدون حمایت، امید سازمان باید سیستمی حمایت

. [5۱]چندانی برای تبدیل فرهنگ سنتی به فرهنگ کارآفرینانه نیست 

پرداخت "نیز نشان داده است که  Hayton & Kelley نتایج مطالعه

ها را در نوآوری سازمان نیز مشارکت افراد با تیم "متناسب با عملکرد

دهد. نظام نامناسب تشویق و انگیزشی تنظیم شده، بدون افزایش می

ند کوجود آن محروم میتوجه به توسعه کارآفرینی، سازمان را از منافع م

نتایج این مطالعات با نتایج پژوهش حاضر از نظر فرهنگ، . [5۲]

، حمایت و وجود نظام مناسب تشویق و ارائه دهیکارآفرینی، پذیرش ا

 .خوانی داردها همپاداش

، های کارآفرینانه مدیریتهدف از مدیریت کارآفرینی فناورانه، استراتژی

گاه و انشتحقق توسعه مبتنی بر دانایی، رویکرد کارآفرینی رؤسای د

 Guerrero .بنیان استهای دانشسازی علم و تأسیس شرکتتجاری

& Urbano ای به ارزیابی تغییرات سازمانی در نیز در مطالعه
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های کارآفرینانه های ژاپن و انگلیس پرداخت که به فعالیتدانشگاه

نهادی جدید  یدهد راهکارهاهای وی نشان میمشغول هستند. یافته

گذاری( و ارتباط با دیگر نهادها ت، رهبری و سرمایه)نظارت، مدیری

. نتایج این [53]موجب ایجاد پنج نوع دانشگاه کارآفرین شده است 

مطالعه با نتایج پژوهش حاضر از نظر کارآفرینانه مدیریت و رویکرد 

 .خوانی داردکارآفرینی رؤسای دانشگاه هم

ها در الگوی فوق، متناسب بودن گذاریهدف از خط مشی سیاست

نمندی افراد با وظایف محوله، تسهیل قوانین و مقررات در راستای توا

حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران عملیاتی، خالق و نوآور و 

ای نیز مطالعه ۲0۱۲اقیانوس آبی است. در سال  یهاهیکارگیری نظربه

ها در مطالعه خود انجام گرفت. آن  Guerrero & Urbano توسط

ر کلی، الگو مفهومی دانشگاه کارآفرین وابسته به بیان کردند که به طو

عوامل محیطی و درونی در ایجاد و توسعه دانشگاه کارآفرین است. 

عوامل محیطی به عوامل غیررسمی و رسمی و عوامل درونی به امکانات 

شود. عوامل رسمی )سازمان کارآفرین و ساختار دولت، و منابع گفته می

افراد(، عوامل غیررسمی )دیدگاه حمایت از کارآفرین و آموزش 

های کارآفرینی و نظام دانشگاهیان در خصوص کارآفرینی، روش

پاداش(، منابع )سرمایه مالی، کالبدی، نیروی انسانی و تجاری( و 

. نتایج این مطالعه [53]ها و ارتباطات، ارزش و اعتبار( امکانات )شبکه

با نتایج پژوهش حاضر از نظر حمایت از کارآفرینی، گزینش مدیران 

 یخوانلیاتی و متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله همعم

 .دارد

هدف از متن و محتوای دروس، ماهیت مشارکتی و تیمی دروس، 

های آموزشی و سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعه برگزاری دوره

ها و همکاران نیز چرایی موفقیت بیشتر برخی دانشگاه O'Shea. است

ها اند. نتایج مطالعه آنهای انشعابی را تحلیل کردهدر ایجاد شرکت

های ها در فعالیتدهد بین منابع دانشگاهی و ترکیب آننشان می

. نتایج این مطالعه با [54]انشعابی مختلف ارتباط معناداری وجود دارد 

نتایج پژوهش حاضر از نظر ماهیت مشارکتی و تیمی دروس، برگزاری 

های ها در فعالیتهای آموزشی و منابع دانشگاهی و ترکیب آندوره

 .خوانی داردانشعابی مختلف هم

 گیرینتیجه

های علوم پزشکی آزاد اسالمی با دو رینی دانشگاهالگوی دانشگاه کارآف

افزاری و ده متغیر افزاری و عوامل نرممتغیر اصلی شامل عوامل سخت

از این الگو در راستای فراهم نمودن  شودیفرعی طراحی شد. یپشنهاد م

علوم پزشکی ازاد  یهاالزم جهت کارافرین شدن دانشگاه یهارساختیز

توان به این موضوع های مطالعه میاز محدودیتاسالمی استفاده گردد. 

های علوم پزشکی آزاد اشاره نمود که این مطالعه فقط در دانشگاه

های اسالمی صورت گرفته است، بنابراین، درتعمیم نتایج به سایر حوزه

 .دانشگاهی باید احتیاط شود

 سپاسگزاری

کتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی این مقاله بخشی از رساله د

درمانی، آقای غالمرضا توشمالی به راهنمایی آقای دکتر خلیل 

محمدزاده از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال با شماره علی

تصویب شده است.  ۱6/۱۲/۱397است که در تاریخ  97۲نامه پایان

 ام این مطالعهاز تمامی کسانی که به هر نوعی ما را در انج لهینوسیبد

شود.یاری رساندند، تشکر و قدردانی می
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