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دانش  یکسب وکارها یجادا یبرا ینیعوامل موثر بر آموزش کارآفر یرتبه بند

 یمستقر در مراکز رشد دانشگاه یدر شتاب دهنده ها یانبن
 

 4یآقاجان یحسنعلو  3آزما یدونفر، 2یسامره شجاع، 1یطاهره ابوئ
 

 چكيده

 از اجرا روش حیث از و است ایتوسعه و کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ از حاضر تحقیق
 آماری شامل جامعه شود.های کیفی محسوب میجزءپژوهش و پیمایشی-تحقیقات توصیفی نوع

نفر با استفاده  23از بین این افراد کشور بودند.  کارآفرینی و آموزش حوزه خبرگان و دانشگاهی اساتید
انجام شد و  8231گیری غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش در سال از روش نمونه
ای و میدانی انجام گرفت. در بخش میدانی از ابزار ها در این پژوهش به روش کتابخانهگردآوری داده

ها در پژوهش به روش دلفی فازی انجام تحلیل دادهتجزیه و ، مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد
های آموزش کارآفرینی با روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. برای رتبه بندی شد و شاخص

نتایج تحقیق نشان داد . است شده استفاده سلسله مراتبی روش عوامل موثر بر آموزش کارآفرینی از
، های آموزشیدوره، محتوای دروس آموزشی، جهیزاتامکانات و ت، های ارتباط با صنعتشاخص

نظام پژوهشی و ، عوامل رفتاری، نظام مالی، ایعوامل توسعه، عوامل ساختاری، هافرایندها و روش
بنیان فعالیت دانش آموختگان به ترتیب در آموزش کارآفرینی برای ایجاد کسب وکارهای دانش

توان های تحقیق میای اولویت هستند و براساس یافتههای مراکز رشد دانشگاهی داردرشتاب دهنده
، باصنعت دانشگاه نتیجه گرفت برای آموزش کارآفرینی مناسب نیازمند تدوین رویکرد مناسب ارتباط

رویکرد کارآفرینانه ، روز شدهتجیهزات به، های نوپاهای حمایتی برای دانشجویان فعال شرکتسیاست
های مراکز رشد هنگ و روحیه کارآفرینی می باشد و شتابدهندهایجاد فر، دربحث آموزش وپژوهش

 های محیطی تغییر دهند.باید ساختار خود را براساس نیاز و عدم قطعیت
 مرکز رشد دانشگاهی، شتاب دهنده، کسب و کارهای دانش بنیان، آموزش کارآفرینی :کليدواژه ها
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 shojaee@aliabadiau.ac.ir)نویسنده مسئول(  .یرانآباد کتول، ا یعل ی،آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالم یواحد عل یعلم یاتعضو ه یریت،گروه مد -2
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 مقدمه
مختلف مفهوم شتابدهنده نیز در اکوسیستم درایران همزمان با رشد روزافزون استارتاپ های 

کارآفرینی کشور مطرح گردید اما به جز موارد انگشت شماری در فعالیتهای پژوهشی آن چنان به این 
درشرایط کنونی که اقتصاد کشور با مسائل ونارسائی های قابل . پدیده نوظهور پرداخته نشده است

بیکاری ، کندی روند توسعه، هش رشد اقتصادیکا، توجهی نظیر پایین بودن تولید ناخالص ملی
وبیکاری پنهان ومسائلی همچون تحریمهای بین المللی رو به رو است اهمیت دادن به این پیشران 

(از سوی دیگر طراحی الگوی 8231، های رشد اقتصادی ضرورتی دوچندان پیدا می کند)گرویی
ده ضروری به نظر می رسد تا با اطمینان اموزش کارآفرینی تاثیرگذار برای موفقیت مراکز شتابدهن

 مورد حمایت خود قرار دهند بیشتری استارتاپ هارابرای ایجاد شرکتها وکسب وکارهای دانش بنیان
به  توجه مهم دلیل سه. نهاده اند نام کشورها همه جانبه توسعه و رشد محرک موتور را کارآفرینی

جوامع  در، اعتقادیبنابر . است مولد اشتغال ایجاد و تکنولوژی توسعه، ثروت تولید، کارآفرینی موضوع
به اهمیتی  ،حاضرقرن  درانقالب  اینکه  بگونه ایدهد  رخکارآفرینی انقالب است  الزم امروزین
 سالهشتصد حدود قدمتى  اباجتماعى نهادى دانشگاه . داردصنعتی  انقالب اهمیت ازبیشتر مراتب 
جامعه  بهخدمت بمنظور  (پژوهش و آموزش )تکنولوژی  و دانشتولید آن  وظیفهکه مهمترین است 

 اثر بر خود عمر مختلف مراحل در ها دانشگاه .استنیاز مورد  (خدمات  و کاالها)محصوالت قالبدر 
کرده  تجربه را کارآفرین و پژوهش محور ،آموزش محور نسل سه تاکنون، علمی مهم انقالب دو وقوع

 ازیکی و جامعه محورند و  ثروت آفرین، ارزش آفرین، کارآفرین، سوم نسل های دانشگاه. اند
 (.8231، دیاست)عبداللهی و مقصوجامعه به آنها  ارائهو کاربردی دانشتولید آنها ویژگیهای 

، جامعه در متخصص انسانی منابع پرورش و تربیت اصلی متولیان عنوان به ها دانشگاه که آنجا از
 شاید .کند می کمك امر این بهتر توسعه به دانشگاهی کارآفرینی مقوله به توجه، دارند نقش اساسی

 مطلب است این درک سبب به کارآفرینی به کارجویی از آموختگان دانش و دانشجویان رویکرد تغییر
 حوزه از را پا که است رقابتی مزیت دارای سایرین به نسبت ای آموخته دانش امروز دنیای در که

و  داشته مهارت، تخصصی محدوده آن عملی مسائل حل در و گذاشته فراتر خود محفوظات و دانش
های  برنامه با یافته ساخت حالت دو در کارآفرینی آموزش که است دلیل همین به. کند عمل موفق

 مورد مدت کوتاه آموزشی سمینارهای و ها کارگاه یا زیاد وقت صرف با گاهی و گوناگون آموزشی
 بر تکیه با که رود می انتظار و تواند می دانشگاه .(8211، جزنی گیرد)خانی می قرار توجه بیشتری

 ایجاد های قابلیت از برداری بهره و نمودن مسیر کاربردی، پژوهش و آموزش یعنی خود اصلی رسالت
 مداوم رشد و هموار بنیان دانش ایجاد های کسب و کارهای طریق از را آموختگان دانش در شده



 101 ... یدر شتاب دهنده ها یاندانش بن یکسب وکارها  یجادا یبرا  ینیعوامل موثر بر آموزش کارآفر یرتبه بند

 

 

، تاری و همکارانبخشد) عینیت ها زمینه همه در را جامعه بخشهای سایر و دولت، صنعت، دانشگاه
 توسعه و رشد تسریع برای که هستندسازمانی واحدهای و شده حفاظت محیط های رشد مراکز .(8231
و  کسب یك اندازیراه جهت الزم امکانات و سرمایه فاقد کارآفرینان از و، شده طراحی نوپا های بنگاه

 و هادانشگاه بینرابط  حلقه بعنوان همچنین مراکزاین  .کنندمیحمایت دانش بنیان کوچك  کار
عمل  صنعت نفعبه  هادانشگاه درشده  تولیدتکنولوژی و  دانش تجاری سازیبمنظور  (صنعت)جامعه

 .(8231، فارسی و همکاران می کنند)یداللهی
درچشم انداز جهانی آموزش عالی برای قرن بیست  8فرهنگی ملل متحد-آموزشی، سازمان علمی

به ، جایگاهی که درآن مهارتهای کارآفرینی: ریف کرده است دانشگاه نوین را این گونه تع، ویك
. توسعه می یابد، منظور تسهیل قابلیتهای فارغ التحصیالن وبرای تبدیل شدن به ایجادکنندگان کار

دانشگاههایی هستند که کارآفرین بوده وبتوانند ارزش های ، دانشگاههای پویا درقرن بیست ویکم
دانشگاهها باید با تاسیس نهادهای مختلف درسایه همکاری وبا . ندتخصصی ومدیریتی راتلفیق نمای

 (8231، ایجاد شبکه های ارتباطی ازکارآفرینی دردانشگاهها حمایت کنند )صمد فدایی وهمکاران
 عوامل از خوداشتغالی و کارآفرینی جایگاه، اقتصادی شرایط به توجه با آینده در و کنونی شرایط در
 می اثربخشی آموزش به نیاز عرصه این به افراد سازی آماده برای. باشد می کار و رشد کسب مهم
 افراد کارآفرینی به بتواند که اثربخش های روش شناسایی. انگیزه نماید ایجاد افراد در بتواند که باشد
 دانش وکارهای کسب کارآفرینی رتبه بندی عوامل موثر بر آموزش مقاله این اصلی هدف شود منجر
 .باشد دانشگاهی می رشد مراکز در مستقر های دهنده شتاب در بنیان

 

  نظری مبانی بر مروری

 مفهوم کارآفرینی و کارآفرین
 است( entreprendre) فعل از و فرانسوی زبان از( entrepreneur) کارآفرینی واژه ریشه

 شده منتشر کارآفرینی تئوری با رابطه در زیادی مطالب تاکنون. دهد می«  شدن متعهد»  معنی که
 نخستین برای 3کانتیلیون ریچارد. است نیفتاده جا روستایی جوامع در کارآفرینی توسعه، هنوز اما، است

 جین. داد تشخیص ،کند می تحمل را ریسك و اطمینانی بی کارآفرین یك که را مفهوم بار این
 تئوری با را کارآفرینی تئوری 1شومپیتر جوزف، دارد تأکید کارآفرین نقش مدیریتی بر 2سی باتیست

                                                 
1 UNESCO 
2 Richard Cantilion 
3 Baptist say 
4 Joseph Schumpeter 
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 راه از اقتصادی توسعه وسیله ترین ساده، کارآفرینی، وی باور به، می دهد پیوند توسعه اقتصادی
 را جدیدی ترکیب که است یك نوآور کارآفرین، وی دید از. است اصلی عنصر یك عنوان به نوآوری

 : می تواند آن و آورد می وجود به
 باشد؛ کاال یك کیفیت بهبود یا جدید کاالی ایجاد یا نوآفرینی - 8
 باشد؛ تازه صنعتی محصول تولید برای جدید روشی نوآفرینی - 3
 کند؛ ایجاد جدید بازاری - 2
 کند؛ گیری بهره جدید منابع از - 1
 (.8231، باشد) تقدیسی و همکاران صنعتی جدید سازمانی شکل ایجاد - 5
 که است شخصی کارآفرین، بنابراین. است رهبر یك و نوآور یك کارآفرین، شومپیتر دید از

 را هایی ریسك خواهد می که است شخصی مانند یا، کند می خلق را از محصول جدیدی ترکیبات
 که است شخصی مانند یا، بپذیرد اجتماعی و اقتصادی ساز وکار دوباره ساماندهی و سازماندهی برای

 شخصی یا، دارد برمی میان از را و تقاضا عرضه بین ناهماهنگی، بازار های فرصت کارگیری به با
 (.8231، دارد ) قیصری تجاری فعالیت یك خودش که است

، شود) رنجبریان می منجر جدید تقاضای یا رضایتمندی ایجاد به که است فرایندی، کارآفرینی
8231.) 

 برای منابع از فردی منحصربه مجموعه تشکیل راه از ارزش ایجاد فرایند از عبارتست کارآفرینی
 (.8232، فرصت ها) فخرایی از گیری بهره

 (.8231، است) صفی زاده آن منافع و مخاطرات قبول و نو چیزی خلق فرآیند، کارآفرینی
 نشأت ها فرصت نکردن درک از ای جامعه هر اقتصاد اصلی مشکل، است ( معتقد8393)8کرزنر

، نشده) روز بهان کشف و سودآور های فرصت از یعنی آگاهی، کارآفرینی وی دید از است و گرفته
8233.) 
 اساس و پایه عنوان به آن از سوتو و داند می عامل محرک رشد اقتصادی را کارآفرینی، شومپیتر 

 (.8211، کند) همتی می یاد توسعه

 کارآفرینی آموزش تعریف
 و مسئولیت پذیری برای است « جوانان مخصوصاً» افراد  آماده سازی دنبال به کارآفرینی آموزش

 فقط آموزش این. باشند کارآفرینی متفکران یا، شوند کارآفرین می خواهند که افرادی کردن کارآفرین

                                                 
1 Kirzner 
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 تفکر برای فرد تشویق درمورد بلکه نیست بازرگانی کار یك ایجاد فرد برای یك به آموزش مورد در
 دانشجویان کارآفرینی آموزش طریق از. است و پاسخگویی قوی ارزشی خود حس یك رشد و خالق

 بشناسند را فرصتها چگونه که می گیرند آنها یاد. کنند ایجاد بازرگانی کار یك چگونه که می گیرند یاد
 کارآفرینی آموزش طریق از .کنند دنبال الزم منابع تعیین و جدید ایده های ارائه طریق از را آنها و

می  رشد خود در را انتقادی و خالق تفکر توانایی و جدید خطر یك اداره و ایجاد توانایی دانشجویان
 (.3189، 8دهند) سیمون

 فراهم بر آن رسمی جنبه های. باشد غیره رسمی و رسمی صورت دو به می تواند آموزش این
 تئوری ها از این. است متمرکز، می کنند تأکید کارآفرینی بر که تئوری و نظری چارچوب های کردن
 یك عنوان به مربی و می شود منتقل درسی کتاب های و سخنرانی مثل شفاهی روش های طریق

 با کارآفرینی آموزش رسمی غیره جنبه های. می کند اداره و تسهیل را فرایند یادگیری، متخصص
می  تأکید رفتارها تغییر و نگرش ها توسعه، مهارت سازی بر است و هماهنگ آن رسمی جنبه های

 بارش، شرکتها از بازدید، تحلیل و تجزیه مثل اکتشافی روشهای از، کارآفرینی آموزش بعد این در. کند
 آماده کردن دنبال به کارآفرینی آموزش واقع می شود.در استفاده غیره و جمع پژوهش های، مغزی

 مختلف زمینه های در موفقیت کارآفرینانه به ترغیب برای انگیزه ای و مهارت و دانش با دانشجویان
. می کند آماده سرمایه گذاری فرصتهای دنبال کردن برای را توانمندی افراد، کارآفرینی آموزش. است

می ، می شوند کارآفرینانه کمال دچار که افرادی سهم موفقیت عادات، کارآفرینی آموزش طریق از
 دیگران و خود اشتغال ایجاد برای، غیره و، نگرشها، ایده ها، مهارتها که می کند تضمین این. شود
 نگرشها، بینش تقویت هدف با فعالیت هایی تمام شامل کارآفرینی می گیرد.آموزش قرار استفاده مورد

 و رشد، راه اندازی، ایده سازی مانند جنبه هایی از وسیعی پوشش طیف و کارآفرینی مهارتهای و
 مورد در فقط کارآفرینی آموزش که می کند بیان، ( 3111) کارآفرینی آموزش است.کنسرسیوم نوآوری
 حس یك ترویج و خالق تفکر تشویق بلکه، نیست کار و کسب یك برای اجرای کسی به تدریس

 (.3181، 3است) ریچارد و اریك توانمندسازی و ارزشی خود از قوی
 و توسعه، افراد توانمندسازی قصد که است فعالیتهایی از مجموعه ای یا فرایند کارآفرینی آموزش

 ، دانش رشد
 محدودی فعالیت های با تنها نه فرایند این. دارد را کارآفرینی برای آنها فهم و ارزش ها، مهارتها

 عبارتی به. کرد حل و تعیین، تعریف، شناسایی را زیادی مشکالت باید آن بلکه طی نیست مرتبط

                                                 
1 Simon 
2 Richard & Erik  
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 کارآفرینان تربیت و پرورش آن هدف و می کند فراهم برای کارآفرینی مقدمه ای کارآفرینی آموزش
، می باشد) مهرابی افراد کردن خطر مهارتهای یا دانش و کارآفرینی روحیه و مهارتها توسعه، آینده

8231.) 
 آن طی که هدف گراست و آگاهانه، نظام مند فرآیندی کارآفرینی آموزش، ساده تعریف یك در
 (.8231، می شوند) نوذری تربیت خالق صورتی به بالقوه توان دارای ولی غیرکارآفرین افراد

 بنيان دانش ها وکسب وکارهای شرکت
 را استخدام دانشگاه ها التحصیالن فارغ که شود می اطالق هایی بنگاه به بنیان دانش های بنگاه

. است دانش آنها در ایجاد درآمد اصلی عامل و می دهند تشکیل متخصصین را آن اصلی بافت و کرده
 مغز) افراد درونی های توانمندی کار گیری به طریق از بنگاه ها این در ثروت تولید دیگر عبارت به

 های مجموعه از دسته آن به بنیان اقتصادی دانش بنگاه های ایران در. شود می انجام( افزار
 پایه بر بنگاه های فعالیت اصلی محور: باشند زیر های ویژگی دارای که گردد می اطالق تخصصی
 فناوری پیشرفت روند با مطابق آن نمودن کاربردی و توسعه یا و روز فنی دانش زمینه در و پژوهش

 فعالیت با مرتبط های گرایش در متخصص نیروهای از بنگاه انسانی نیروی ٪ 91 از بیش.دنیا است در
 و اصلی مدیران از نفر 3 حداقل.است تشکیل شده باالتر و ارشد کارشناسی مدرک با و بنگاه محوری

 دست در پژوهش های زمینه.هستند کشور های دانشگاه علمی هیئت اعضای از بنگاه ها این ثابت
 ٪ 51 از بیش که بنگاه ها در یافته توسعه های فناوری یا و گذشته سال دو در شده انجام یا اجرا

 مدیران.دارد قرار برتر های فناوری بندی دسته در، است داده اختصاص خود را به متخصص نیروهای
، هستند) صفوی حقوقی هویت دارای ها بنگاه این. باشند وقت تمام صورت به شرکت متخصص

8231). 
 

 ها دهنده شتاب-
 مهیا را آپیاستارت هایشرکت صحیح و سریع رشد امکان که است مرکزی، دهندهشتاب

 شکل سنتی انکوباتورهای با متفاوت تقریبا عملکردی با مجموعه یك، 3115 سال. سازدمی
 فقط، سنتی رشد مراکز برخالف، داشت نام( Y Combinator) که مجموعه این. گرفت

 مجموعه این عملکرد.کردمی ارائه خدمات هاآپاستارت به کوتاهی و مشخص زمانی بازه در
 خدمات و شدندمی مرکز این وارد همزمان صورتبه آپاستارت چند که بود صورت این به

 مراکز که بود حالی در این.شدندمی خارج آن از، ماه چند گذشت از پس و کردندمی دریافت
 به توجه با.بودند منعطف بسیار هاآپاستارت به خدمات ارائه زمانی دوره نظر از رشد
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 را جدید ساختار این، معمول انکوباتورهای و کامبینیتر وای مجموعه میان اساسی هایتفاوت
 وای ترتیب این به. کردند نامگذاری دهندهشتاب خالصه صورتبه یا آپیاستارت دهندهشتاب

 طور به یا”  دهندهشتاب“ واژه.گرفت لقب جهان آپیاستارت دهندهشتاب نخستین، کامبینیتر
 و کسب فضای در گیرهمه و آشنا اصطالحی به امروزه، آپ استارت دهندهشتاب مشخص

 مبتنی اقتصاد تقویت جهت که کشورها از زیادی تعداد حاضر حال در. است شده تبدیل کار
 تجاری مساله به، است شده شناخته بنیان دانش اقتصاد اسم به ما کشور در که فناوری بر

 در ها دهندهشتاب مراکز این به روزافزون توجه، پردازندمی ها نوآوری و اختراعات سازی
 .دارد جهانی اقتصاد در ساختار تغییر یك از نشان جهان سراسر

 صحیح و سریع رشد امکان که است مرکزی، دهندهشتاب گفت توانمی خالصه بصورت
 و هاایده صاحبان از توجهی قابل تعداد که آنجایی از. سازدمی مهیا را استارتآپی هایشرکت
 توسعه برای کافی بازاریابی شبکه و دانش یا و کافی مالی قدرت و توانایی از ها نوآوری
 برای نیاز مورد خدمات از کامل ایمجموعه دهندهشتاب، نیستند برخوردار خود کار و کسب
 و مختلف تجهیزات و هافناوری، مشاوره انواع، مالی منابع نظیر را نوپا کار و کسب یك رشد

 اختیار در کوتاه تقریبا زمانی بازه یك در نوپا شرکت استقرار جهت را فضایی همچنین
 یك تقویت، دهندهشتاب رسالت تریناصلی حقیقت در. دهدمی قرار نوپا هایآپاستارت
 حمایت از خروج از بعد که است شرکتی به آن کردن تبدیل و( نوپا شرکت) آپ استارت
 پیش سال چند از هم ایران در.کند رشد و نموده رقابت بازار در تنهایی به بتواند دهنده شتاب

 توجه همچنین و، کشور کار و کسب ساختار در بنیان دانش های شرکت نقش رشد با
 هایسازمان تمامی تقریبا، نوپا کارهای و کسب به گیران تصمیم و نهادها از بسیاری

. اند کرده آغاز بنیان دانش و نوپا کارهای و کسب زمینه در را فعالیتی دولتی و خصوصی
 آپ استارت و نوپا کارهای و کسب حوزه در گذاری سرمایه نهادهای و ها شرکت از بسیاری

 و ها شرکت سایر و ها مجموعه این. آیند می حساب به دهنده شتاب یك نوعی به ها
 فناور و نوآور و ناب های ایده پرورش و جذب با حاضر حال در بخش این در فعال موسسات

 توجهی قابل فعالیت موفق های شرکت به ها طرح این شدن تبدیل راستای در
  (8239، اکبری طبقچی ،اسکویی پایتختی)دارند
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 تحقيق شناسیروش 
 از اجرا روش حیث از و است ای توسعه و کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ از حاضر تحقیق

 تیم از حاضر تحقیق در. گیرد می قرار همبستگی نوع از و پیمایشی-توصیفی نوع تحقیقات
 که( کشور کارآفرینی و آموزش حوزه خبرگان و دانشگاهی اساتید) شامل که( کننده مشارکت)تصمیم
 یا دکتری مدرک، تحصیلی رشته تناسب، تجربه، بودن دسترس قابل نظیر هایی ویژگی دارای

 تعداد به، بودند زمینه این در تألیفی و پژوهشی سابقه، دانشگاه در تدریس به اشتغال، ارشد کارشناسی
آموزش وروابط بین ابعاد  متغیرها ابعاد و ها شاخص شناسایی در تصمیم تیم عنوان به که 23

 روش و( هدفمند)غیرتصادفی روش از آنها انتخاب جهت و داشتند حضور تحقیق این کارآفرینی در
 .است شده استفاده برفی گلوله
 

 تحقيق یافته های

 است؟ چگونه پژوهش مدل ساختاری الگوی-
 : برای پاسخ به این سوال از روش معادالت ساختاری استفاده شده که نتایج آن به صورت زیر است

 
بر اساس آموزش کارآفرینی  عوامل موثر برنتایج تحليل عاملی تائيدی  :(1نمودار)

 ضرایب استاندارد شده
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 و ( قرا ر دارند-8، 8ضرایب بارهای عاملی در حالت استاندارد است که در بازه ) ( بیانگر8نمودار )
مناسب بودن ضرایب بارهای نشان دهنده میزان رابطه بین متغیر ها می باشند. مقدار مالک برای 

بیشتر است  2/1در نمودار فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از  .باشدمی 2/1، عاملی
 که نشان از مناسب بودن این معیار دارد.

 
بر آموزش کارآفرینی  عوامل موثر برنتایج تحليل عاملی تائيدی  :(2 نمودار)

 اساس ضرایب معناداری
 

می باشند و  31/8بزرگتر از  (T-value)مقادیر ، ( مشاهده می شود3در نمودار )همانطور که 
 معنی دار می باشند. 15/1 ( در سطح خطای8بیانگر این است تمامی ضرایب مسیر در نمودار )

 
 دهنده شتاب در بنیان دانش وکارهای کسب برای کارآفرینی آموزش های شاخص بندی اولویت -
 است؟ چگونه دانشگاهی درش مرکز در مستقر های
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 زیر صورت به آن نتایج که شده استفاده( AHP)مراتبی سلسله روش از سوال این به پاسخ برای
 : است

 آموزش کارآفرینی عوامل موثر برماتریس مقایسات زوجی  :(1جدول )

FS BF DF SF PM RS ACA ACC EC FE URI هاشاخص 

 (URIصنعت ) دانشگاه باارتباط  8 3 1 2 3 5/1 5 1 9 1 5/9

 (FE)تجهیزات  و امکانات 5/1 8 2 3 5/9 9 1 5/1 5 5/1 1

 (EC)آموزشی  های دوره 35/1 22/1 8 5/1 5 5/1 3 5/3 2 1 5/2

 (ACC)آموزشی  دروس محتوای 22/1 5/1 3 8 5 5/1 3 5/3 2 1 5/2

 (ACA)آموختگان  دانش جامعه فعالیت 88/1 82/1 3/1 3/1 8 5/1 3/1 3/1 3/1 22/1 31/1

 (RS)پژوهشی  نظام 83/1 81/1 3/1 3/1 3 8 3/1 35/1 31/1 5/1 22/1

 (PM)کاری  روشهای و فرایندها 3/1 35/1 5/1 5/1 5 5 8 3 2 1 5/2

 (SF)ساختاری  عوامل 89/1 3/1 1/1 1/1 5/1 1 5/1 8 3 2 5/3

 (DF)ای  توسعه عوامل 81/1 3/1 22/1 22/1 1 5/2 22/1 5/1 8 3 2

 (BF)رفتاری  عوامل 83/1 85/1 35/1 35/1 2 3 35/1 22/1 5/1 8 5/1

 (FS)مالی  نظام 82/1 89/1 31/1 31/1 5/2 2 31/1 1/1 22/1 3 8

 
 جدول و( 2) نمودار در که گونه همان Expert Choice افزار نرم از حاصل نتایج به توجه با

 امتیاز با صنعت با دانشگاه ارتباط شاخصهای ترتیب به کارآفرینی آموزش بعد در، است مشخص( 8)
 های دوره، 881/1 امتیاز با آموزشی دروس محتوای، 311/1 امتیاز با تجهیزات و امکانات، 311/1

، 111/1 امتیاز با ساختاری عوامل، 111/1 امتیاز با کاری روشهای و فرایندها، 811/1 امتیاز با آموزشی
 نظام، 139/1 امتیاز با رفتاری عوامل، 125/1 امتیاز با مالی نظام، 111/1 امتیاز با ای توسعه عوامل

 .می باشند اولویت دارای181/1 با آموختگان دانش جامعه فعالیت شاخص و131/1 امتیاز با پژوهشی
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 کارآفرینی آموزش عوامل موثر بر اولویت بندی :(3) نمودار

 

  آموزش کارآفرینی عوامل موثر برامتياز و رتبه  :(2جدول )

 

 

 

 رتبه امتياز شاخص
 311/1 8 (URI) صنعت با دانشگاه ارتباط

 311/1 3 (FE) تجهیزات و امکانات

 881/1 2 (ACC) دروس آموزشی محتوای

 811/1 1 (EC) آموزشی های دوره

 111/1 5 (PM) کاری روشهای و فرایندها

 111/1 1 (SF) ساختاری عوامل

 111/1 9 (DF) ای توسعه عوامل

 125/1 1 (FS) مالی نظام

 139/1 3 (BF) رفتاری عوامل

 131/1 81 (RS) پژوهشی نظام

 181/1 88 (ACA) آموختگان دانش جامعه فعالیت
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 پيشنهادات
 ،صنعت با دانشگاه ارتباط ابعاد ترتیب به ازنظرپاسخگویان پژوهش این های یافته اساس بر

 ،کاری روشهای و فرایندها ،آموزشی های دوره ،دانشگاهی دروس محتوای ،تجهیزات و امکانات
 جامعه فعالیت وشاخص پژوهشی نظام ،رفتاری عوامل ،مالی نظام ،ای توسعه عوامل، ساختاری عوامل
 سیاست برای، اولویت متغیرها بهتری درک میتواند مدل این دارای اولویت هستند از آموختگان دانش

 وکارقرار کسب حوزه گران تحلیل و گذاران سیاست اختیار در مناسبی اطالعات و آورد فراهم گذاری
 انجام درتحقیق ولی بوده راستا یك در تحقیق این در محققان سایر مشابه تحقیقات نتایج با که .دهد
 سوم نسل موثر های مولفه اولویتهای" عنوان با (8231) وهمکاران فرقانی نصیری بابك توسط شده

 های مولفه مهمترین تحقیق این هاییافته اساس بر "AHP رویکرد با با پزشکی علوم دانشگاههای
 اولویت) عنوان به صنعت با ارتباط و دانش تبادل ،(اول اولویت) مدیریت و رهبری ،سوم نسل دانشگاه

 سیاست ماموریت، ( چهارم اولویت) دانشگاه ساختار و فرهنگ ،(سوم اولویت) کارآفرینی آموزش، ( دوم
 المللی بین اولویت آخرین نهایت در و، ( ششم اولویت) ارزشیابی، ( پنجم اولویت) دانشگاه استراتژی و

 قرار اول اولویت در مدیریت و رهبری عامل ایشان درتحقیات بنابراین شد تعیین ها دانشگاه سازی
 با، (8239)وهمکاران سجادی سیدمجتبی تحقیق در نیز و نیست یکسان تحقیق این نتایج با که دارد

 و فناوری و علم پارکهای ها شتابدهنده همزمان نقش گرفتن نظر در با پویا مدلی طراحی"عنوان
 و تعریف مختلفی سناریوهای مدل دراین، " وکار کسب اکوسیستم بهبود و رشد در کارآفرینی مراکز

 کسب خدمات بودجه میزان درصد شدن برابر دو با که داد نشان آنها از حاصل نتایج که شد بررسی
 ترتیب به پارک از شده خارج آپهای استارت موفق خروج نرخ، خدمات و محصوالت نوآوری و وکار

 در سرمایه ویا بودجه ایشان درتحقیات بنابراین. یابد می افزایش برابر نیم و یك و برابر دو حدود
 از هدف ،(3183)میکوزی و ایاکوبوسی. نیست یکسان تحقیق این نتایج با که دارد قرار اول اولویت

 های دانشگاه رشد مراکز در کارآفرینی آموزش تکامل اخیر و فعلی وضعیت تحلیل ارائه تحقیقشان
 ورویکرد شناسی روش/  طراحی.درسی های برنامه و ها دوره این مورد در بحث همچنین. است ایتالیا

 اکتشافی تحلیل و تجزیه و اجتماعی پیامدهای. ها دانشگاه توسط کارآفرینی اساس بر تجربی تحلیل
 رای ست ها دوره این توسعه به نیاز دهد می نشان ایتالیا در کارآفرینی آموزش وضعیت مورد در

 تکمیلی تحصیالت تجارب المللی بین کارآفرینی آموزش " عنوان با ای مقاله در( 3189) وهریس
 شرکت هایانگیزه و انتظارات نقش مقاله این آنهادر "کارآفرینی ارشدآموزش کارشناسی دانشجویی

 انگیزه یك شغلی توسعه که است آن از حاکی نتایج. دانند می پررنگ را آموزشی دوره در کنندگان
 کمك فرهنگی هایتنش کاهش به تواند می کارآفرینی. است کارآفرینی آموزش به اقدام برای اصلی
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 برای پیشنهادی: ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش " عنوان با ای مقاله در( 3181)، وآلکان باسکی کند
 مهمترین از یکی کارآفرینی آموزش داشتند بیان مقاله این آنهادر " مالی پشتیبانی از استفاده با الگویی
 به آوری فن و اطالعات به مربوط تحوالت. است جهان سراسر های دانشگاه در تحصیل های بخش
 باید ها کنددانشگاه می ایجاد آن برای را جدیدی مشکالت و ها چالش و است رسیده باالیی سطح

 ممکن ها دانشگاه. دهند تغییر معاصر سطوح به رسیدن برای را خود تدریس های روش و الگوهای
 اهداف شامل باید ها مأموریت این. کنند نظر تجدید را خود های دیدگاه و ها مأموریت در است

 می نظر در ها دانشگاه از را ها آن انتظارات و خصوصی بخش که باشند مناسب استراتژی و آموزش
 را آنها و کنند حمایت دانشگاه از توانند می ها بخش مرتبط موارد سایر و صنعت با همکاری. گیرد

، این بر عالوه. کنند خود درسی های برنامه به "کارآفرینی" مانند هایی دوره افزودن به تشویق
 در موثری نقش دانشگاهی رشد مراکز، کند می ترغیب جدید های مشارکت دنبال به را ها دانشگاه

 ای زمینه شرایط به توجه مقاله این نویسنده نگاه از کنند می ایفا محور دانش کارهای و کسب ایجاد
 ای مقاله در( 3181) وهمکاران پاولز. شود درستی آموزشی الگوی ارائه موجب تواند می محیطی هر در
 ها شتابدهنده نقش به مقاله این آنهادر " دهنده شتاب : انکوباسیون ساخت مدل مطالعه "عنوان با

 ها شرکت بین پل ایجاد :شرکتی های دهنده شتاب " عنوان با ای مقاله در( 3181)کوهلر کردند تاکید
 می آموزشی رویکرد با ترویجی رویداد یك را ها دهنده شتاب انقالب مقاله این در او " ها استارتاپ و

 در الزم اطالعات بتوانند تا دهد آموزش را کارآفرینی فرایند به مند عالقه افراد تا دارد قصد که داند
. کنند تالش محور دانش کار و کسب یك ایجاد برای و کنند کسب را کارآفرینی و عمل تا ایده فرایند

 استفاده طریق از و است گذار اثر بسیار آموزش فرایند در آنها انگیزه و افراد پیشین دانش آنان نگاه از
( 3181)، وهمکاران نمودگابریلسون ترغیب ها آموزش این به را افراد توان می کارافرینان تجربیات از
 دهنده شتاب از بینشی :ای شبکه شتاب طریق از آب با مرتبط نوآوری ارتقاء " عنوان با ای مقاله در

 داشته ویژگی چند باید دهنده شتاب خوب مدل یك داشتند بیان مقاله این در آنها " آب در نوآوری
 حق، باشد مناسب موارد وجوی جست در، باشد داشته را استارتاپ و گذار سرمایه جذب توان باشد؛

 خوبی به ها استارتاپ و گذارها سرمایه از، باشد خوبی دهنده آموزش، بدهد مشتریانش به انتخاب
 تحقیق عنوان شده با انجام های پژوهش با که باشد بلد را گذاری سرمایه الفبای و کند حمایت

 .است نداشته مغایریتی
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 :پیشنهادات زیر ارائه می گردد راستا این در

 وکار؛ کسب موفق الگوهای ارائه با کارآفرینی با مرتبط های دوره در شرکت به دانشجویان تشویق
 کسب مدیریت و ایجاد در خود که تجربه با استادان توسط وکار کسب با مرتبط های آموزش-
 مدیریت و اندازی راه را شرکتی، وکار کسب علمی اصول بر تکیه با که مدیرانی، اند داشته نقش وکار
 اند کرده

 و صنعت همکاری با ها شتابدهنده توسط ،بازار و وکار کسب های مهارت ،جدید فنون آموزش -
 می ها آن تحقیقات شدن تر کاربردی و پیشرفت باعث که دانشگاهی واساتید علمی هیات اعضای

 شود؛
 هدف با دانشگاهی رشد مراکز های شتابدهنده در کارآفرینی مشاوره و دفاترآموزش ایجاد - 

 کارآفرینی آموزش الزامات مورد در مسؤولین و جامعه افراد به آموزش .علمی تحقیقات کردن کاربردی
  وفناوری علم وپارکهای رشد مراکز های شتابدهنده توسط

 در کارآفرینی درآموزشهای دانشگاه؛ های خواسته و( صنعت) مشتری نیازهای برآوردن -
  دانشگاهی رشد مراکز های شتابدهنده

 واساتید علمی هیات اعضای توسط دانشگاهها در مناسب کارآفرینی فرهنگ وتوسعه بسط - 
  دانشگاهی؛ رشد مراکز های وشتابدهنده دانشگاهی

 کارآفرینی آموزشهای با کارآموزی؛ یا وقت نیمه مشاغل برای دانشجویان اشتغال مدیریت - 
 دانشگاهی رشد مراکز های شتابدهنده توسط
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