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 چکيده
از آن  ترمهمعامل تحرک و پویایی جامعه و اقتصاد و فناوری است.  ترینمهم عنوانبهکارآفرینی 

باشند. وابسته به آن می هایسازمانها و است که مسئول اصلی ایجاد آن دانشگاه بنیاندانشاقتصاد 

سازی این هدف و دستیابی به اقتصادی پویا بر پایه دانایی، به عوامل بسیاری وابسته است که پیاده

گرا، غایت مدار و . مدیریت منابع انسانی هدفاستمنابع انسانی مؤثر و کارآفرین  هاآن ترینمهم

 برای یها در سازمان کارآفرین است. تعاریف مختلفزیرسیستم ترینیتبااهماستراتژیک، یکی از 

با کارآفرین ازمان سکه بیان نمود توان می درمجموع است. شدهارائه یک سازمان کارآفرین معرفی

مدل  زاستفاده ایابد. یمحیط بیرونی دست مدر  یجادشدها یهافرصتاستفاده از نقاط قوت خود به 

 SRPسایر  آن برانطباق و  SRPک استراتژینقاط مرجع گیری برای تدوین یکپارچه تصمیم

دهد که این منابع منابع انسانی، نشان می زیرسیستم ازجملههای مختلف زیرسیستمهای مربوط به 

دانشگاه برنامه استراتژیک خاصی داشته باشند. در این مقاله ضمن بررسی  ییکارانیز باید 

دانشگاه بر روی منابع انسانی آن، نحوه حرکت به سمت و ارزیابی مدل کافمن  موردمطالعه

  .است شدهیبررسگیری و ، اندازهکارآفرین

ها، مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع کارآفرینی، مأموریت سوم دانشگاه :يديکل واژگان
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 مقدمه

 
اول قرن هیجدهم میالدی از ریچارد  یرگذار بوده است. در دههتأثاگونی در طی سه قرن گذشته بر کارآفرینی، های گوننظریه    

، اقتصاد و یشناسجامعهمدیریت،  ازجمله. عالوه بر آن علوم مختلفی [1] کانتیلون تاکنون، کارآفرینی به مفاهیم متعددی اشاره داشته است

تاکنون سیر تکاملی  1970ها نیز تأثیرگذار بوده و از سال . این تحوالت بر دانشگاه[2] اندتبدیل کرده ایتهرشیانم... کارآفرینی را به علمی 

 16اند از هایی که حداقل یک واحد کارآفرینی داشتهسال گذشته تعداد دانشگاه 40طی  کهطوریبه. [3] بسیار سریع و پرشتابی داشته است

. [4] گرددبه کمتر از یک دهه برمیکشور اولین دانشکده کارآفرینی داخل تأسیس اما . است یافتهافزایش دانشگاه 400دانشگاه به بیش از 

که در دهه اخیر تألیفات بسیار فراوانی برای تبیین و توضیح و  آن نیز باید بیان نمود کارآفرینی، مفاهیم و مراحل مختلفتعاریف در خصوص 

گردد. در حقیقت، کارآفرینی سبک و روشی است که نیاز ار میزمختلفی برای آموزش کارآفرینی برگهای است. دوره گرفتهشکلتفسیر آن 

استراتژیک در  نگاهها و توسعه مزایای رقابتی است. پس . کارآفرین موفق دنبال شناسایی فرصت[9-5] خاص خود را دارد سازیفرهنگبه 

ها، قدرت اجرا و نوآوری مستمر در ها، ارزیابی فرصتراتژیکی همچون شناخت فرصتهای کلیدی و استبحثدارد.  ییبسزاکارآفرینی اهمیت 

مدیریت استراتژیک کارآفرینی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تفکر  درنتیجه عناوینی مانند. [2] کارآفرینی بسیار مؤثر خواهند بود

های کارآفرینی است. در کارآفرینی فرد یا سازمان به دنبال فرصتنیز ماهیت  هاآن شدنمطرح. دلیل [9] شونداستراتژیک مطرح می

ساختار، . پس نمایدتکیه ها و نقاط قوت و بر فرصتداشته تهاجمی  یاست. لذا باید سازمان و تفکر فرد مبنای وکارکسبدر فضای  ایجادشده

افزایی همدر نقاط استراتژیک مشابه باشند تا در سازمان های سازمان نیز باید زیرسیستم طورکلیبهسیستم منابع انسانی و سیستم مالی، 

 ایفا نمایند. خوبیبهنقش خود را در ایجاد بهترین عملکرد هر یک و  ایجادشده

ه ثمر نشستن منابع انسانی در ب دهد که نقشاند نشان میهایی که برنامه استراتژیک خود را اجرا نمودهدر سازمان شدهانجاممطالعات 

و نگاه  بنیاندانش از اهمیت و ویژگی بسزایی برخوردار است. در این مقاله ضمن معرفی سازمان کارآفرین هاآنداف سازمان و دستیابی به اه

یت ها برای دستیابی به مأمورو اهمیت منابع انسانی دانشگاه جایگاههای گوناگون آن، به سیستمی به دانشگاه و نقش آن در مأموریت

 اندازچشمجدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در  هایدانشگاهنمونه یکی از  عنوانبهشود. در این تحقیق پرداخته می هاآنکارآفرینی 

سازی منابع مدل بر اساسو طی سه سال حرکت دانشگاه به سمت کارآفرینی،  شدهانتخابسازمانی خود، کارآفرینی را مالک قرار داده است، 

 گرفت.خواهد قرار  موردنقددر کارآفرینی دانشگاه  هاآناست. در انتها نقش  شدهیبررسنسانی در آن ا

 دانشگاه کارآفرین 

یا  وپرورشآموزش، رویکرد کارآفرینی در وکارکسب یجادکنندهاهایی های گذشته برای افراد و سازماناستفاده از واژه کارآفرینی از قرن

ای و نام دانشگاه کارآفرین به سمت دانشگاه فنی و حرفه دیدنبسیاری از افراد با زیرا ؛ جه ساخته استامو آموزش عالی را با چالش

اما نکته اساسی ؛ کنندمی و حرکت تالش یآموزمهارتو  وکارکسبیک اندازی شغل و ایجاد که در راهشود منحرف میمؤسساتی مشابه آن 

-، دورهس کارآفرینیوارائه در ،نسل سوم نهفته است، مدیریت و راهبرد کارآفرینانه در دانشگاه است. با این نگاه هایدانشگاهکه در مأموریت 

 یهافرصت. بلکه توجه به شرایط متغیر جامعه، ایجاد نمودتوان دانشگاه کارآفرین ایجاد دانشکده کارآفرینی هم نمیحتی و  های کارآفرینی

دانشگاه را کارآفرین تواند می متناسب و تحول سریع، العملعکسو  شرایط داخلی و بسیاری پارامترهای دیگرجدید، عوامل بیرونی، تغییر 

. در [10] دشیک سازمان کارآفرین برای پاسخ به نیازهای جامعه باعث ایجاد دانشگاه کارآفرین خواهد  عنوانبه. تعریف دانشگاه نماید

لحاظ گردند. در بیانیه  خوبیبههای ارزیابی آن باید گرفته تا شاخص هاارزش ، مأموریت واندازچشمز ادانشگاه کارآفرین، مفاهیم کارآفرینی 

مفاهیم کارآفرینی باید در بین منابع انسانی آن اعم از استاد،  کهینا درنهایتدرج شود. حتماً ها، اهمیت و تقدس کار باید ارزش این دانشگاه

 .ددانشجو کارمند تبیین گرد

جذب  یالنالتحصفارغدرصد بسیار باالیی از  هادهد که در این دانشگاهنشان می 2015برتر کارآفرین دنیا در سال  هایدانشگاهسی برر

و  ها، کارآفرینی است. این رسالت. رسالت سوم دانشگاه[11] اندازی نمایندموفق تجاری راه یهاشرکتاند اند و توانستهشده وکارکسببازار 

 یزائاشتغال، [19] سازیجاریت ،[18-15] ، توسعه منابع انسانی[14-12] تأثیر مهمی در توسعه پایدار اقتصادی تغییر نگرش در دانشگاه،

های دولت و نظام جمهوری اسالمی د داشت. سیاستیک نگاه رشد و بالندگی کشور خواهو در  [22] ، توسعه فرهنگ کارآفرینی[21، 20]

 .[25-23] اندها مهر تأیید نهادهدانشگاه شدن کارآفرینبر های اقتصاد دادنان نیز وزارت علوم و دیدگاه ندازاچشمایران، 
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؛ ایجاد ازجملهاشاره نمود.  شدهارائه کارهای فراوانپاسخ باید به راه کار ایجاد دانشگاه کارآفرین چیست؟ دره راهاساسی این است ک سؤال

، [28-26، 19] تحول مدیریت، ابعاد ساختاری و فرهنگی [21، 19، 13] تحقیقات در دانشگاه سازیجاریو ت TTOدفاتر انتقال فناوری 

-12] های علم و فناوری، مسابقات کارآفرینی و استارت آپهای دانشجویی و پارکایجاد مراکز رشد، صندوق پژوهش و فناوری، پژوهشکده

که  [18، 17، 15، 10] و توسعه منابع انسانی [30، 1] اخالقی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتهای اسالمی و تعالیم ، نگاه به ارزش[29، 13

و اهمیت  شود، توسعه منابع انسانیای که در این مقاله به آن پرداخته میاست. نکته شدهانجام یهای فراوانکدام در جای خود بحثبرای هر

 نقش آن در ایجاد دانشگاه کارآفرین است. و

 کارآفرین منابع انسانی در دانشگاهنقش  

در تحقق اهداف سازمان  هاآنآید. به شمار می نآدارائی  ترینباارزشسازمان، راهبردی و یکپارچه به مدیریت  اهنگدر منابع انسانی 

مربوط به ترکیب  یهایاستس. اثربخشی هر سازمان مبتنی بر رویه عملکرد منابع انسانی آن سازمان و [31] هستنددارای سهم بسزایی 

. عناصر انسانی سازمان عواملی هستند که توان یادگیری، تغییر و نوآوری و خالقیت را دارند هاستآنای و دانش سرمایه هامهارتاستعدادها، 

 توانند بقاء و پیشرفت سازمان را تضمین نمایند.های درست با آنان رفتار شود میو چنانچه با شیوه

؛ جذب، پاداش، توسعه، آموزش و ارزیابی عملکرد است. نگاه استراتژیک به مدیریت ازجملههایی شامل زیرسیستم منابع انسانی سیستم

، 10] تواند برای سیستم نقطه موجود و مطلوب تعریف نماید و برنامه الزم برای حصول به آن را در اختیار مدیریت قرار دهدمنابع انسانی می

گردد. لذا منابع انسانی متخصص و کارآمد در این نهاد سانی به سه بخش استاد، دانشجو و کارمند تقسیم میمنابع ان ،ها. در دانشگاه[31

. [32، 18، 15] باشندمی بنیاندانشدر دستیابی به شغل و کاریابی  آموختگاندانشعامل کامیابی یا ناکامی  ترینمهمآموزشی و پژوهشی 

تواند تفکر رقابتی بودن، تفکر بنگاهی، تولید ثروت، انجام یک دانشگاه کارآفرین است می یو خروج نیروی انسانی ماهر که برونداد

. دانشگاهی که منابع انسانی آن [33] خودکفایی مالی را ایجاد نماید درنهایت، اعتماد متقابل دانشگاه و صنعت و تقاضامحور هایپژوهش

کارآفرین  هایدانشگاهبگذارد. بررسی عملکرد  برخوردتواند نام کارآفرین دانشجویی باشد، نمیهای دولتی یا دریافت شهریه وابسته به بودجه

ایجاد گردید به دنبال تغییر ساختار و امور مالی  1998کند. اولین دانشگاه کارآفرین که توسط کلورک در دنیا نیز ادعای فوق را اثبات می

ها ، برنامههاسیاست. [36-34] ای بیش نیستون دولت کارآفرین و مدیر کارآفرین هم گزافه. دانشگاه کارآفرین بد[10] دانشگاه تأسیس شد

 20 اندازچشملذا همت دولت و مدیران وزارت علوم و وزارت بهداشت جهت دستیابی به  .[37] دهدو عملکرد دولت این موضوع را نشان می

ون مدیریت صحیح و استراتژیک منابع انسانی، مهندسی مجدد، بهبود مستمر، ساله کشور، برنامه توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور بد

 .[38] افزایش استانداردهای کیفی، تربیت و توانمندسازی آنان به فرجام نخواهد رسید

 (SRP) مرجعتعریف نقاط استراتژیک 

یک سازمان دارای یک وضعیت استراتژیکی های نیروها در یک سازمان الزم است، نوع تفکر و عملکرد در زیرسیستم افزاییهمبرای 

است که نقشه استراتژیکی هر زیرسیستم با یک نگاشت یا تصویر بر  شدهانجام( به این سبب SRPباشند. تعریف نقطه استراتژیک مرجع )

دو محور یک صفحه  یدررو منابع انسانی نوع رابطهمثال اگر وضعیت تأمین و  طوربهروی همان قسمت در زیرسیستم دیگر قرار گیرد. 

 .[39] ( نمایه شوند1مشابه جدول ) مختصات قرار گیرند و محورها

 تکنسین .1

 اتحادیه .2
 پیمانکاری .3

 قراردادی .4

 ایرابطه 2 1
 

 نوع رابطه
 

 ایمعامله
3 4 

 داخل منبع تأمین نیرو خارج

 منابع انسانیرابطه  SRP -1جدول 
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 .[28، 6است ] شدهمشخصهای آن  SRP( در زیر تدوین و 1هم جدولی مشابه جدول ) کارآفرینیبرای 

 خالق و نوآورا .1

 خالق در امور نظری .2
 و نوآور یدکنندهتقل .3
 و سنتی کارمحافظه .4

 زیاد 2 1
 

 خالقیت و نوآوری
 

 کم
3 4 

 کم توجه به توسعه زیاد

 کارآفرینی SRP -2جدول 

 

 .( باشد3های جدول ) SRPتواند دارای سازمان نیز می

 تعهد محور .1
 همکاری .2

 سودمحور .3
 تعامل محور .4

 دزیا 2 1

 
 یکتایی

 
 کم

3 4 
 کم ارزش استراتژیک زیاد

 سازمان SRP -3جدول 

 

 اصلی سازمان، استراتژیکل گیری برای تدوین استراتژی با توجه به مدل یکپارچه تصمیم، افزاییهمو  وری، اثربخشیبرای افزایش بهره

افزایی هم دیگرعبارتبه؛ قرار گیرند SRPنیز باید در همان  دیگر هاییرسامانهزو  هاسامانهباشد، استراتژی  قرارگرفته یی SRPدر هر 

های ، در جدولیردقرار گخاص  SRPهای باال در یک به این معنی است که اگر یک استراتژی در هر یک از جدول SRP ازلحاظاستراتژیکی 

 صورتبه( به معنای تکنسینی است که از خارج سازمان و 1( در جدول )1شماره ) SRP مثالعنوانبهباشد.  SRPدیگر نیز باید در همان 

م ( انتخاب شوند، به این مفهو1( نیز باید شماره )3)تا ( 1)های جدولدر  SRPباید  ترتیبینابهقراردادی با سازمان رابطه برقرار نموده است. 

و ارزش استراتژیک باالیی دارد. ضمناً نوع رابطه وی با  شدهینتأمتعهد است که از بیرون سازمان کارآفرین خالق، تکنسین ماهر و مکه 

 است. فردمنحصربهپیمانی و دانش وی  صورتبهسازمان 

 امانهخدمات و پشتیبانی قرار دهد. زیرس سپاریبروندانشگاه کارآفرین، باید استراتژی منابع انسانی خود را بر مبنای  دیگرعبارتبه

انتخاب در دریافت نماید.  یتربزرگشغلی تأکید نماید و منابع انسانی خود را از تور  سازی بیشتری در خصوص شرایط، شفافکارمندیابی

بسیار کم انجام شود. ارزیابی  یریپذانعطاف منابع انسانی باید با دقت، توسعه و حمایت محدود مسیر شغلی، تأمین و ارتقای نیرو از خارج و

 .[11] ( هستند4در جدول ) شدهتعریف یها SRPدارای ها دانشگاه .[40دهد ]درجه انجام  360 صورتبهرا عملکرد 

 آموزش تابع تحقیقات و بازار -بازار محور –تحقیقات  .1

 اسپانیا( LEV ،ELPV)عمومی  یازهاین ینتأم .2

 لهستان( PEE) یمالضرورت  –آموزش محور  .3

لهستان، پیویوت انگلستان و  AMU) یدولتمأموریت  –آموزش محور  .4
 الیلند(

 تحقیقات 2 1
 

 محوریت
 

 آموزش
3 4 

 دولت حمایت بازار

 دانشگاه SRP -4جدول 

 

-منطبق بر جدولباید ( این جدول که 1) شماره SRPنماید. در بندی میدسته SRPچهار برتر کارآفرین دنیا را  هایدانشگاه( 4)جدول 

تحقیقات مبتنی بر بازار و جامعه  هاآنفعالیت که  قرار دارندانگلستان  ESHTSهایی همچون نوتز لهستان، ، دانشگاهقرار گیردهای قبلی 

مدل یکپارچه و  SRPتحلیل  استفاده ازبا لذا ها پیرو تحقیقاتی است که جامعه نیازمند آن است. است. ضمناً آموزش در این دانشگاه

 .نمودمشخص را  نشگاه کارآفرینتوان بسیاری از زوایای پنهان دامیگیری تصمیم
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 تهاجمی .1

 رقابتی .2
 کارانهمحافظه .3

 تدافعی .4

 فرصت 2 1
 

 محیط
 

 تهدید
3 4 

 ضعف عوامل داخلی قوت

 SWOT نقاط استراتژیک مرجع در -5جدول 

 

تدوین  SWOTمدل  بر اساس یتدرنهاSRP (1 )برای قرار گرفتن در که دهد نشان می (5)جدول ( با 4( تا )1های )مقایسه جدول

 .پرداختخواهیم  موردمطالعهنمونه کاربردی  در ادامه مقاله به بررسیاستراتژی سازمان، باید سیستم در نقطه استراتژی تهاجمی قرار گیرد. 

 نمونه کاربردي دانشگاه کارآفرین 

-بندی میگرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی تقسیمطبقه واقع 6یات و تیپ شخصیتی افراد را در جان هالند، خصوص

. استها . این مبنا، ابزار ارزیابی و مشاوره شغلی بسیاری از سازمان[41] خاص خود را دارند هایویژگیها نماید. که هر یک از این تیپ

است. در این روش چهار استراتژی برای  شدهتدوین (HRS) منابع انسانی استراتژی SRPستا برای تعیین پرسشنامه کافمن نیز در همین را

ایجاد تمایز و بازار کار داخل  –، سرباز وفادار، متخصص متعهد و پیمانکاری با دو رویکرد مدیریت هزینه کار قراردادیمنابع انسانی با عناوین، 

 دهد.بندی را نشان میاین تقسیم (6) لوگردد. جدخارج تدوین می –

 

 نیروی پیمانکار .1

 متخصص متعهد .2
 نیروی قراردادی .3
 سرباز وفادار .4

 بازده/کم 2 1
 

 کنترل/میزان تمرکز
 

 فرآیند/زیاد
3 4 

 داخل منبع تأمین نیرو خارج

 نوع منابع انسانی SRP -6جدول 

 

گذرد. میاز تأسیس آن ، دانشگاهی است که کمتر از یک دهه موردمطالعهدانشگاه  عنوانبهنوین قوچان  هایفناوریدانشگاه مهندسی 

 شدهانجامارزیابی  .[42] نسل سوم قرار داده است هایدانشگاهخود را کارآفرینی و قرار گرفتن در  اندازچشم ،این دانشگاه در ابتدای تأسیس

 تدافعی تنظیم نماید. صورتبهاست و باید برنامه خود را  ار داشتهقرSRP (4 )این دانشگاه در  1390سال  در دهدنشان میاین رابطه  در

 دهد.تعیین ضرایب مربوط به عوامل داخلی و خارجی نشان می بر اساس( نمره ارزیابی دانشگاه را 7جدول )

 موقعیت تهاجمی .1

 کارانهمحافظهموقعیت  .2
 موقعیت رقابتی .3
 موقعیت تدافعی .4

 فرصت 2 1
 

 عوامل خارجی
 

 تهدید
3 4 

 ضعف عوامل داخلی قوت

 (IFE) یعوامل داخل یابیس ارزیماتر یینمره نهاماتریس عوامل داخلی و خارجی،  – 7جدول 

 

کلیه  سپاریبرون ازجملهدر طی سه سال و انجام اقدامات مؤثر در جهت کارآفرینی دانشگاه،  شدهانجامگیری ریزی و جهتبا برنامه

انجام  1393در سال های آموزشی و پژوهشی، در یک نگاه کاهش نقاط ضعف، ارزیابی دیگری زیرساخت ، تقویتیبانیپشتخدمات و امور 

مشخص  (8جدول ) صورتبه SRP درنهایتو  قرارگرفتهدانشگاه این نفر از کارکنان  30 در اختیارتصادفی  صورتبهپرسشنامه کافمن شد. 

 SRPتدافعی به  SRPبه این معنی که از . اندقرارگرفتهSRP (2 )در دهد که منابع انسانی دانشگاه نتیجه ارزیابی نشان می. [43] شد
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تهاجمی دست یابد. در این نقطه  SRPتواند به اند و در صورت تداوم حرکت به سمت کارآفرینی، دانشگاه میتغییر موضع داده کارانهمحافظ

های صنعتی به حیات علوم یافته و خواهد توانست از طریق جذب دانشجویان خارجی و پروژهاستراتژیک، دانشگاه استقالل مالی از وزارت 

 خود ادامه دهد.

 

 نیروی پیمانکار .1

 متخصص متعهد .2
 نیروی قراردادی .3
 سرباز وفادار .4

 بازده/کم 2 1
 

 کنترل/میزان تمرکز
 

 فرآیند/زیاد
3 4 

 داخل منبع تأمین نیرو خارج

 ریزیکارآفرین مورد مطالعه پس از یکسال برنامهنوع منابع انسانی در دانشگاه  SRP – 8جدول 

 

 گيرينتيجه

و قاطع از وظایف  طورجدیبهرا  بنیاندانشهای اقتصاد مقاومتی، توسعه کارآفرینی و اقتصاد ساله و سیاست 20 اندازچشمسند 

های دانشگاهی در اجرای نقشه جامع آن در محیط سازیجاریشمارد. ساماندهی نظام ملی فناوری و های علوم و بهداشت میوزارتخانه

های کارآفرین است. بررسی شخصیت هایدانشگاهایجاد  درگرو بنیاندانشدستیابی به اقتصاد  طورقطعبهاست.  شدهگنجاندهعلمی کشور 

دهند که سازمان و دانشگاهی کارآفرین است که منابع انسانی کارآمد و اثربخش و ان میکارآفرین برتر جهان نش هایدانشگاهکارآفرین دنیا و 

نماید. از دیدگاه استراتژیک  دهیسامانتواند سازمان را برای پاسخ به نیازهای جامعه کارآفرین می ن داشته باشد. مدیرکارآفری دیگرعبارتبه

باشد.  دستیپائینهای باالدستی و با استراتژی راستاهمهای مختلف آن استراتژی بخش اشد کهکارایی داشته ب و افزاییهمتواند می یاسامانه

است، این استراتژی باید در سطح وزارت  نظر گرفتهدر اصلی راهبرد  عنوانبهبه این معنی که اگر دانشگاهی در استراتژی خود کارآفرینی را 

های هر یک مالی، منابع انسانی، مدیریت دانش و ... به همراه زیرسیستم هایسامانهوه بر آن باشد. عال شدهتعریفو در سطح ملی و کالن نیز 

های ابالغی، . با توجه به اسناد باالدستی و سیاستقرار گیرند SRPتأمین نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد، پاداش و ... تماماً در یک  ازجمله

خود را ایجاد چنین  اندازچشمهای کلی نظام و کشور است. لذا اگر مراکز دانشگاهی راهبرد کالن و ایجاد دانشگاه کارآفرین از سیاست

های خود باید سیستم و زیرسیستم افزاییهمبرای  درنتیجهبوده است.  راستاهم باالدستی هایباسیاست درنتیجهدانشگاهی قرار دهد، 

قرار گرفت و مشخص گردید  موردبررسییک دانشگاه کارآفرین در سیستم منابع انسانی  الهسسهاقدام نماید. در این مقاله عملکرد  درستیبه

منابع  راستاییهمتواند با ادامه حرکت خود شاهد تهاجمی و خالقانه است و مدیریت دانشگاه می SRP طرفبهحرکت و توسعه منابع انسانی 

 هدف و شعار کارآفرینی خود باشد.باشند در تحقق دارایی سازمان می ترینباارزشانسانی که 

. 
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 مراجعمنابع و 

 .1393، یشهدر اسالم، زالل اند ینیکارآفر ی، مبانیمهارت یعقوب، یمحمد رستم [1]

، چاپ دوم، انتشارات یکولک یلو ج یگاندر یزانوشته ل ینی،کارآفر یکاستراتژ یریتمد ،یمحمد اعراب ید، سیکورش نجف [2]

 .1390مهکامه، 

 .1390، یفشر یدانشگاه صنعت یجلد اول، انتشارات علم ینی،، کارآفریاری یبخش، تق یضف یرضاعل یدس [3]

 ساله پنجم توسعه. 4برنامه  یعملکرد دولت در ط هابرنامه ،هاسیاستدولت،  یتساوب [4]

 .1388و نور علم،  ی، انتشارات دانشکده علوم اقتصادینی، کارآفریو رضوان دهبان ینیزر یمابراه [5]

 .1388، انتشارات نور علم، ینی، کارآفرپور یدفرش ی،مراد یدرضاحم [6]

 .1376، یمل یوربهره، سازمان ینیبر کارآفر یامقدمهنطاق،  یامکس [7]

دانشگاه و دانشگاه آزاد  یختگان، انتشارات فرهیراندر ا وکارکسب یهامهارتو  ینیو همکاران، اصول کارآفر یبینا ینمحمدام [8]

 .1389، ینواحد قزو یاسالم

 .1388، ممکامه، یکبرنامه استراتژ سازییادهپ، خلق و یزاده قم یو م. تق یم. اعراب [9]

 .1390، انتشارات مهکامه، یک، تفکر استراتژیانوفا غفار [10]

 ، انتشارات دانشگاه تهران.هادانشگاهدر  ییگرا ینیکارآفر [11]

 .www.entreprenur.com، 2015، 2015در سال  ینبرتر کارآفر هایدانشگاه یتساوب [12]

دانشگاه کارآفرین  یمل یش، همایدر تحقق حماسه اقتصاد ین، نقش دانشگاه کارآفرینغمه آشور ی،حمان العابدینزین [13]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت 

 ی، کنفرانس ملیدر توسعه اقتصادی، اجتماع ینکارآفر، رسالت دانشگاه یآبادفرح یشجاع ینرستم پور، حس یدرش [14]

 دانشگاه مازندران. ،بنیاندانش وکارهایکسب یریتو مد ینیکارآفر

 یدارپا یتوسعهو  یتدر تثب هادانشگاه ایپایه، نقش رضا نیا یدرضاو حم یپور گودرز یقل اهللولی ی،عادل عباس نژاد باقر [15]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانشانشگاه کارآفرین )صنعت د یمل یش، هماینیمفهوم کارآفر

دانشگاه  یمل یش، همایدر توسعه منابع انسان ینزاده، نقش دانشگاه کارآفر اهلللطف یدو سع ینپور حسفاطمه  ،یرجب یممر [16]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانشکارآفرین )صنعت 

ین دانشگاه کارآفر یمل یش، هماینکارآفر یدر توسعه منابع انسان ینفر، نقش دانشگاه کارآفر یبهشت یکهمستانه، ملفرزانه  [17]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت 

(، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یشکشور، هما یدر توسعه منابع انسان ین، نقش دانشگاه کارآفریمحب یهسم [18]

 .1392بابلسر، دانشگاه مازندران، 

، یو نقش آن در آموزش و توسعه منابع انسان یندانشگاه کارآفر یژگی، ویادتس یعل یدسو  یدافرزانه اقبال اول، رضا هو [19]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یشهما

در  ین، نقش دانشگاه کارآفریو عبدالرضا گنجه خور دزفول یطوس یکونامن یدهحم ی؛طوس یکونامن یدهجابر نوبخت وند؛ وح [20]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یش، همایدانشگاه هایپژوهش سازیجاریت

 یمل یشکشور، هما یدر توسعه منابع انسان ینظام آموزش عال ییزااشتغالو  ین، نقش دانشگاه کارآفریمهدو یمرتض [21]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر

توسعه و  یجاد،ا یندتا فرآ هادانشگاه ینی، نقش کارآفرییرضا یدرضاو حم یپور گودرز یقل اهللولی ی؛عادل عباس نژاد باقر [22]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یش، همایکاستراتژ یواحدها و وکارهاکسبرشد 

، یقیمطالعه تطب یک: ینیدر توسعه فرهنگ کارآفر هادانشگاه، نقش یاصالن یرامچهارباشلو؛ عاطفه عطاران و با ینحس [23]

 .1392بابلسر، دانشگاه مازندران، (، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یشهما

 دولت. یتساوبمرتبط،  یندولت و قوان یهابرنامهو  اندازچشمسند  [24]

 .1391، یران، انتشارات ایمقام معظم رهبر یاناتاتدر ب ی، نقشه راه اقتصاد مقاومتیزارع یمابراه [25]

 .یاورو فن یقاتکشور، وزارت علوم، تحق یو نقشه جامع علم اندازچشم [26]
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 ینیدر کارآفر یو فناور یدانش، نوآور یریت، نقش مدرضا نیا یدرضاو حم یپور گودرز یقل اهللولی ی،عادل عباس نژاد باقر [27]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش)صنعت ین دانشگاه کارآفر یمل یش، همایدانشگاه

از دانشگاه به صنعت  یموانع انتقال فناور بندییتاولوو  یی، شناسایعقوبی محمدنور و  یانرضا کمال ین، امفرهاد پور ینحس [28]

(، بابلسر، دانشگاه محوردانشدانشگاه کارآفرین )صنعت  یمل یش، همایرازش ی: دانشگاه صنعتیمطالعه مورد AHP یکبا استفاده از تکن

 .1392مازندران، 

تعاون،  ینی،کارآفر ی(، در کنفرانس ملیننسل سوم )دانشگاه کارآفر یهاهدانشگا، یزدانی یشننژاد، آو یشعبان یلاسماع [29]

 .1390، یینواحد نا ی، دانشگاه آزاد اسالمیجهاد اقتصاد

 .1389، یف، انتشارات شرییدانشجو ینیکارآفر دهندهتوسعه ین،، دانشگاه کارآفریفشر ینیمرکز کارآفر [30]

دانشگاه کارآفرین )صنعت  یمل یش، همایرانا ینیکارآفر یو بهمن نجف نژاد، ارائه مدل بوم یحامد بدل آباد ی،مسعود انور [31]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانش

 .1389، یفرهنگ هایپژوهشآرمسترانگ، دفتر  یکلما ی،منابع انسان یکاستراتژ یریت، مدیهمهد یدام ی،اعراب محمد یدس [32]

 یش، همابنیاندانش یها SMEو توسعه  یجاد: اهادانشگاه ید، نقش جدیرضو یدرضازاده، صابر فالح و حم یامامقل یدسع [33]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانشدانشگاه کارآفرین )صنعت  یمل

)مطالعه  بنیاندانش ینیپژوهش محور در توسعه کارآفر یلیتکم یالتمرند، نقش تحص یصالح احمد یدس یرو،محمد ن [34]

 .1392(، بابلسر، دانشگاه مازندران، محوردانشدانشگاه کارآفرین )صنعت  یمل یش(، همای: جهاد دانشگاهیمورد

 .1390، 22ص  ص ،57، شماره ینی، مجله صنعت و کارآفریندولت کارآفر [35]

تابع،  هایسازمانکشور و  ریزیبرنامهو  تیریسازمان مد یرانمد ینیکارآفر یزانم ی، بررسیعذار ینبز ی،مهدو یمهد [36]

 .1385، 27-13 ص ص ،66-65و توسعه، شماره  یریتمد یندفصلنامه فرآ

، روزنامه بازار کار، جلد ینیو عملکرد دولت در برنامه توسعه در رابطه با کارآفر هابرنامه ،هاسیاست، یگرانو د یاریس یدمج [37]

 .1391، 8 ص ص ،692، شماره 12

 .1381، 53-45 ص ص ،58و توسعه، شماره  یریتمد ینددر دولت، فصلنامه فرآ ینو کارآفر یدار، توسعه پایریجهانگ یعل [38]

 .1390، یمنابع انسان یکاستراتژ یریت، مدیغضنفر ی،اعراب محمد یدس [39]

دانشگاه  ی، معاونت پژوهشو معادن خراسان یعکارکنان سازمان صنا یابیکاظم پوربدخشان، ارز یاد،کام یدیانوح یعل [40]

 .1381، یفردوس

 .1376جان هالند،  یست؟، حرفه مناسب شما چیزدیمنور  یدهس ینیان،حس ینسم [41]

 .1391قوچان،  یو مهندس یفن یقوچان، مجتمع آموزش عال یدانشگاه صنعت یرهنما، برنامه راهبرد یممحمد رح [42]

 یبرا یسازمان ینیمناسب کارآفر یالگو ارائهبا عنوان،  یکاستراتژ یریتمد DBAنامه دوره  یانکاظم پوربدخشان، پا [43]

 .1393قوچان، موسسه آرمان،  یننو هایفناوری یدانشگاه مهندس
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