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  چكيده
 ليدر جهت تبد النيفارغ التحص يها تيبه منظور بهبود قابل ينيكارآفر ياست كه در آن مهارت ها يگاهيجا ،دانشگاهيآموزش عال ديدر چشم انداز جد

 يزيبرنامه ر ،از آن  يمنطقه و اقتضائات ناش يو استعداد ها طيبر آن است تا با توجه به شرا يآموزش عال شي. آماابندي ي،توسعه م نانيشدن به كارآفر
استفاده از روش  بوده، و با يعلم سنج ياز نوع پژوهش ها قيتحق نيداشته باشد. ا يمنطقه ا يازهايبه ن ييجامعه و در جهت پاسخگو ازيمتناسب با ن

 يداده برا758با تعداد  كوپوساس يداده ا گاهي،مستندات ارائه شده در پا قيتحق نيا يآمار يانجام شده است.جامعه  ابانهيارز كيو تكن ياستناد ليتحل
و  يابيارزVOSviewer و bibexcleاست كه با استفاده از نرم افزار  نهيزم نيدر ا يشيآما يها يزيداده مربوط به برنامه ر 386و  يدانشگاه ينيكارآفر

در جهان انجام شده است اما ارتباط  يوعمتن قاتيدو حوزه به صورت مستقل تحق نيپژوهش نشان داده است در ا نيا جيانجام شده است.نتا يمصور ساز
 نيدر ا يقاتينوظهور بوده و خالء تحق قاتيجزءتحق نهيزم نيتوان گفت ا يمورد مطالعه قرار گرفته، كه م ياندك قاتيدر تحق گريكديدو مقوله با  نيا

  شده است. ارائه يآت قاتيجهت تحق يشنهاداتي،پ قيتحق جيو نتا يابي. بر اساس ارزاست ريچشم گ اريبس نهيزم
واژگان يرخداد هم ،يعلم سنج روش ،يآموزش عال شيآما ،يدانشگاه ينيكارآفر: اصليهاي واژه

  مقدمه - 1

.  است بوده ها	دانشگاه ياصل تيآموزش و پژوهش مامور ،سنتي طور	به
 يدانشگاه ينيكارآفر يدانشگاه ها مقوله  ديجد تياما در مامور]18[

دو  )معتقد است دانشگاه در نسل سوم،2004شولت ( تريپ«مطرح است.
آموزش را  ندهينان آيكارآفر دي:اول آنكه بابر عهده داردرا  ياصل ي فهيوظ

 هيروح نيو همچن ندينما جاديا يكسب و كار بتوانند كه يدهد،افراد
 دي،با نكهيدر تمام حوزه ها توسعه دهد.دوم ا انيرا در دانشجو نانهيكارآفر

و  يعمل كند،مراكز رشد كسب و كار را سازمانده نانهيخودش كارآفر
 جاديآن را ا رينظ يو موارد يفناورعلم و كند،پارك مديريت 

 انيآنها به دانشجو قيكند و از طر ريمراكز درگ نيرا در ا انيكند،دانشجو
بتواند  نكهيكسب و كار كمك كند و باالخره ا جاديدر ا النيو فارق التحص
را  ياقتصاد يدانشگاه ها،توسعه  نيا ]7[ كند. داياستقالل پ ياز لحاظ مال
زند  يم ونديبه آموزش و پرورش پ يدانشگاه ديعملكرد جد كيبه عنوان 

 يآموزش عال نيدر دانشگاه ها چشم انداز نو ينيكارآفر يتوسعه ]11[ .
 يو مهارت ها]19[ دانش يارتقا نديبه فرا ينيكارآفر ياست.توسعه 

گفته  ينهادساز يآموزش ساختارمند و برنامه ها قياز طر] 22[ينيكارآفر
به  ينيكارآفر ي،توسعه  ينيكارآفر يبان جهان دهي. از نظر ددشو يم

 اقيها و اشت تيانواع فعال زانيها ،م شيادراكات ،گرا شيافزا يمعنا
،الزمه  يطيشرا نيدر چن]13[شود. يدر كشورها اطالق م نانهيكارآفر

برنامه  يايدانشگاه ها وجود تفكر پو يو توسعه  تيفي،ارتقا ك ييايپو
 يرونيو ب يدرون طيبرنامه ها متناسب با شرا يو اجرا نيو تدو يزير

بر  يمبتن يزيبرنامه ر يبرا يا ندهيامر به طور فزا نيدانشگاه هاست. ا
 مورد استقبال قرار گرفته است طيتر شدن مح دهيچيبا پ يطيتحوالت مح

 شياز برنامه آما يبه عنوان بخش يآموزش عال شيآما يزير برنامه. ]21[
 يبه منظور توسعه و ارتقا يزيز آن برنامه راست كه هدف ا ينيسرزم

از آن  يو اقتضائات ناش طيمح ديجد طيكشور است.شرا يآموزش عال
نموده است  جابيدانشگاه ها ا يرا برا يخاص يها يدگيچيها و پ ييايپو

تواند به  ي؛مينيكارآفر يبا توسعه  يآموزش عال شيآما طارتبا يكه بررس
در حال توسعه و  يدر كشورها ژهيو اشتغال ؛بو ياقتصاد يتحقق توسعه 
انجام  يكه با روش علم سنج قيتحق ني.لذا هدف اانجامديدر كشور ما ب
مدارك و  كيستماتيس يو مطالعه  يكه با بررس نستيشده است ؛ا
واژگان  يهم رخداد قياسكوپوس و از طر گاهيدر پا يمستندات علم

و بر  ييرا شناسا نهيزم نيموجود در ا يها وندي؛ارتباط ، نحوه مطالعه و پ
 ني.به اديارائه نما يآت قاتيتحق يبرا يكاربرد شنهاداتي،پ جياساس نتا

  شود. يپژوهش مرور م ينظر يمنظور در ادامه؛مبان
pres@qiau.ac.ir*  
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بخش بعد به  درشده و  ي)معرفيسپس روش انجام پژوهش(متدولوژ
 شنهاداتيو پ يريگ جهيبحث و نت تايپرداخته و نها جينتا ليو تحل هيتجز
 گردد. يارائه م يآت

  مباني نظري و پيشينه پژوهش -2

  آمايش آموزش عالي 2-1
 ياز كشورها ياريو بس افتيتكامل  1950در اواخر دهه نيسرزم شيآما

 شيآما ]16[شدند نيسرزم شيبر اساس آما يزيملزم به برنامه ر يياروپا
در واقع  نيسرزم شيآما يزيمجموعه برنامه ر ريبه عنوان ز يآموزش عال

 كرديبا رو يالبه مراكز آموزش ع يو نظام بخش ي،شامل اقدامات سامانده
است كه بر اساس جهت  يو منطقه ا ي)در سطوح ملي(مكانينيسرزم

از  يها يزيبرنامه ر قيبلند مدت كشور در قالب تلف يتوسعه  يها يريگ
منطقه  يها تيها و محدود يها،توانمند تيلبر قاب هيبه باال و با تك نييپا
  :ندك يرا دنبال م ريو اهداف ز]2[رديگ يصورت م يا
امكانات و فرصت  نهيدر زم يو استان ي،منطقه ا يتعادل كشور جاديا - 
  يآموزش يها
 گريو د يموسسات آموزش عال نيگسترش ارتباط متقابل ب يبرقرار - 

  يو صنعت ي،فرهنگ يعلم ي نهيبخش ها در زم
نظام  يها يگذار استيها و س يزيو تمركز در برنامه ر يهماهنگ جاديا - 

  برنامه ها يو عدم تمركز در اجرا يآموزش عال
 يمستعد و ارتقا يدر دانشگاه ها يو تخصص يعلم يقطب ها جاديا - 

  يقاتيو تحق يموسسات آموزش عال ريو سا يسطح علم
و  يمنطقه ا يتعادل نسب جاديا يدانشجو برا رشيپذ وهياصالح ش - 
  باالتر يآموزش تيفيداوطلبان با ك رشيپذ
بدون امكانات آموزش  يدر استان ها يگذار هيدادن به سرما تيالو - 
  منطقهو استعداد  ازهايمحدود ،متناسب با ن يكيزيامكانات ف يدارا اي يعال
   ]3[ اشباع شده يدر قطب ها يمهار رشد آموزش عال - 

  يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه  2-2
 يبرا يعامل"را به مثابه  يدانشگاه يني)، كارآفر2012گرورو و اوربانو (

  ]14[ نموده ، فيتعر "ينيچندگانه از اقدامات كارآفر يبانيو پشت تيحما
و  يبر نقش مهم آن در بهبود و توسعه منطقه ا  زيزولو و همكاران ن

 ينينموده اند كه كارآفر رحكرده اند و مط ديدرآمدزا تأك يها تيفعال
 يمهم ياز شبكه ها يكياست و  يسازمان ينياز كارآفر ينوع يدانشگاه

فراهم  ندهيرا به طور فزا ياست كه مشاركت دانشگاه ها در توسعه اقتصاد
  .]24[ آورد. يم

گسترده و سطوح مختلف از  يحوزه ها "يدانشگاه ينيكارآفر" مقوله
 يرا برا ياز دانش و فناور يريبهره گ يجمله دانشگاه،ساختار و چگونگ

مختلف ،مانند  يتواند از جنبه ها يو م ]23[رديگ يدر بر م يساز يتجار
 انشگاهمنشعب از د ي،شركتها يشركت يني،كارآفريسازمان ينيكارآفر

كند؛ دانشگاه نسل  ي)عنوان م2007( بي.گ]11[رديقرار گ ي،مورد بررس
 ،ياقتصاد - ياجتماع يازهايبه ن گويي	در پاسخ يرپذي	انعطاف يسوم دارا
 ينظر مبه ] 12[است . يطيمح هاي	و توجه و تمركز بر فرصت يراهبرد

 يها تيها و قابل تيبر مز يمبتن يدانشگاه ينيرسد كه تحقق كارآفر
 تيدر موقع يو توسعه اجتماع يچون رشد اقتصاد يمنطقه،موارد

مختلف به  يفرهنگ ها كياستراتژ ييتوانا يخاص، بررس ييايجغراف
 شتريب يبهتر (توسط انسجام اجتماع يجامعه مدن جاديا ،كپارچهيصورت 

در  ينيو كارآفر ياجتماع ينوآور ) ؛ هاها، و بازار  التيدر دانشگاه ها، ا
 قيمختلف از طر يمشاركت در بخش ها نيو همچن ،ينظام مل كي

  ]20[.دينما سريرا م  يو عموم يخصوص يسازمان ها

   يعلم سنج 2-3

 همه كه؛ علم گيرياندازه دانش از عبارت است ساده تعبيري به سنجيعلم

 شامل را فناوري و دانش انتشار و توليد با كمي مرتبط هايمدل و هاروش

سنجي برعهده دارند، ترسيم نخستين نقشي كه مطالعات علم ]9[شود. مي
-در سطح بينروند توسعه و گسترش علم در سطح ملي و فراتر از آن 

المللي است. اين مطالعات به مديران پژوهشي در سطوح مختلف امكان 
گيري از علم در اختيار دهند كه تصويري از جريان توليد، اشاعه و بهرهمي

    ]8[ريزي در حوزه پژوهش بپردازندداشته باشند و بر اساس آن به برنامه
  واژگان يهم رخداد 2-4
مركز جامعه  يبار از همكار نيواژگان نخست يهم رخداد ليروش تحل 

كرده  دايتوسعه پ 1980يفرانسه دهه  يدانشكده علم ينوآور يشناس
 يقيتحق يحوزه ها ينقشه علم ميترس يروش برا نياست.پس از آن از ا
 وشاز ر يكيرا  ي)هم واژگان2011و همكاران( ويكو]5[به كار گرفته شد

كه  يهم واژگان ليتحل كند. يم يمعرف يو علم سنج يكتاب سنج يها
 ليروش تحل كيكند به عنوان  يعمل م يبر اساس هم رخداد

 وهيش يهم واژگان ليتحل]1[است  يعلم سنج ياز روش ها يكيمحتوا،
موجود  ميمفاه ايواژه ها  يهم رخداد قيمحتواست كه از طر لياز تحل يا

،هم  يهم واژگان ليدر تحل]15[شود يدر متون و منابع  حاصل م
 يم يمتن مقاالت بررس اي دهيواژه ها در عنوان ،چك ديكل يرخداد

مجموعه  كي انيم يارتباط شناخت زانيواژه ها م ديكل يشود.هم رخداد
 يدوره ها درحاصل  ينقشه ها سهيدهد و با مقا يمدارك را نشان م

   ]6[شود. يم يابيعلم رد ييايمختلف ،پو يزمان

  سواالت تحقيق - 2

 »يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه « يجهان يعلم يساختار و نقشه - 
  ست؟يچ
  ست؟يچ» يآموزش عال شيآما« يجهان يعلم يساختار و نقشه - 
 ينيتوسعه كارآفر«مرتبط با  يجهان يعلم هاي	ساختار و نقشه- 

  كدام است؟ »يآموزش عال شيبر آما يمبتن يدانشگاه
در  يدانشگاه ينيتوسعه كارآفر «يمطالعات يفعال در حوزه  يكشورها- 

  كدامند؟ »يآموزش عال شيآما يراستا
 ينيتوسعه كارآفر«نوظهور  يها نهيدر زم يآت قاتيتحق يبرا اتشنهاديپ- 

  كدامند؟ رانيدر ا »يآموزش عال شيبر آما يمبتن يدانشگاه
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  نوآوري پژوهش -3

  پژوهش حاضر از سه جهت داراي نوآوري مي باشد:
،تاكنون تحقيقي با اين مضمون با توجه به تحقيقات صورت گرفته  -

انجام نشده است كه به دو مقوله كارآفريني دانشگاهي و آمايش آموزش 
عالي بپردازد.لذا اين تحقيق تازگي و نگاه نوآورانه در انتخاب موضوع 

  داشته است.
براي انجام اين تحقيق از روش علم سنجي و از دو نرم افزار  - 

استفاده VOSViewer  وbibexcle كاربردي و جديد اين حوزه يعني 
به لحاظ  پژوهشو اين  شده است كه اين شيوه در جهان جديد است

  نيز نوآوري دارد.اجرا روش 
به لحاظ كاربردي نيز حائز اهميت است چرا كه حاضر پژوهش  -

حاصل اين تحقيق ارائه ي پيشنهادات جهت تحقيقات آتي در زمينه 
ر آمايش آموزش عالي است و با توسعه ي كارآفريني دانشگاهي مبتني ب

زمينه هاي تحقيقاتي نوظهور در اين حوزه مي تواند در معرفي توجه به 
ارتقاء ،هدفمندي و بهره وري آموزش عالي در جهت توسعه ي كارآفريني 

  دانشگاهي موثر واقع شود. 

  پژوهشروش شناسي  -4

 لي(تحلياست و با روش علم سنج يكاربرد قاتياز نوع تحق قيتحق نيا
كه از  قيتحق ني)انجام شده است. در ايهم واژگان ليو تحل يهم رخداد

 ياستناد لياست، و با استفاده از روش تحل يعلم سنج ينوع پژوهش ها
آموزش  شيآما«انجام شده است ؛ارتباط  ابانهيارز كيو استفاده از تكن

 يقرار م يابيدر جهان مورد ارز »يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه  رد يعال
 يداده ا گاهي،مستندات ارائه شده در پا قيتحق نيا يآمار ي.جامعه رديگ

داده  386و  يدانشگاه ينيكارآفر يداده برا758اسكوپوس با تعداد 
است كه با استفاده از  نهيزم نيدر ا يشيآما يها يزيمربوط به برنامه ر

انجام شده  يو مصور ساز يابيارز VOSviewerو bibexcle  فزارنرم ا
و  يدانشگاه ينيمدارك حوزه كارآفر ي هيصورت كه ابتدا كل نيبداست.

استخراج شدند.در گام بعد 1/1/1398 خيدر تار يآموزش عال شيآما
شدند و با  bibexcleمجموعه مدارك استخراج شده وارد نرم افزار 

داده ها صورت  يبر رو يو غربال گر يساز نهيبه رنرم افزا نياستفاده از ا
 ديكل يبرا ينرم افزار آستانه هم رخداد نيبا استفاده از ا نيگرفت.همچن
واژه ها  ديكل يبرا يپژوهش حداقل هم رخداد نيشد.در ا نييواژه ها تع

 يينامربوط و واژه ها ياست واژه ها يهيبار در نظر گرفته شده است.بد  7
حذف شده  ليتحل جيرا كسب نكرده اند از نتا يرخداد مه يكه آستانه 
حوزه به كمك  نرم افزار  نيا يموضوع ينقشه  ميبا ترس اند.سپس

VOSviwerاطالعات به دست آمده از نقشه ها  ليو تحل هيكار تجز
  شده و روابط آن ها انجام شده است. لي،ساختار ها و خوشه ها تشك

   يافته هاي تحقيق - 5

توان ارائه  يپژوهش را در سه مرحله م يها افتهي قيتحق نيدر ا
در حوزه  سنجي	حاصل از علم قيتحق يها افتهيداد؛مرحله اول 

 سنجي	حاصل از علم قيتحق يها افتهيدوم  ؛مرحلهيدانشگاه ينيكارآفر

 ييو هدف نها يريگ جهيسوم كه نت ؛ومرحلهيآموزش عال شيدر حوزه آما
است.كه در  گريكديدو حوزه با  نيو ارتباط ا يداداست،هم رخ قيتحق نيا

  شود. يادامه به آنها پرداخته م
  يدانشگاه ينيدر حوزه كارآفر سنجي حاصل از علم قيتحق يها افتهي-5-1
 ليشده و تحل ييحوزه شناسا نيواژگان در ا نيمنظور مهمتر نيا يبرا

 گاهيحاصله از جستجو در پا جي. تعداد نتاديحوزه انجام گرد نيمربوطه در ا
 2019مدرك (شامل مقاله، كتاب و...) تا سال  758اسكوپوس در حدود 

 نيدر ا ايكرده است. تعداد مدارك منتشر شده در دن يابيرا باز يالديم
 نينشان داده شده است. مطالعات در ا )1(حوزه و روند آن در شكل 

  ادامه داشته است. يصعود ريآغاز و تا به امروز با س 1983از سال  نهيزم

كارآفريني «.تعداد و روند مدارك منتشر شده در دنيا در حوزه ): 1( كلش
 »دانشگاهي

وضعيت نوع مدارك منتشر شده (مقاله كنفرانسي، مقاله ژورنال، كتاب، 
فصل از كتاب، ...) در دنيا و همچنين درصد مدارك مربوطه در اين حوزه 

نشان داده شده است. همانطور كه مشخص است،  )2(نيز در شكل 
مقاالت ژورنالي بيشترين ميزان مدارك منتشر شده در اين حوزه با بيش 

  اند.درصد را به خود اختصاص داده 67از 
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 ينيكارآفر«در حوزه  ايمدارك منتشر شده در دن تيوضع): 2(شكل 

  »يدانشگاه

تعداد مدرك منتشر  نيشتريبا ب ا،يحوزه در دن نيا سندگانينو ن،يهمچن
 »تزياتزكو«نشان داده شده است. )3(برتر) در شكل  سندهينو 10شده (

دوم و سوم  يدر رتبه ها»گوئررو «و »اربانو « بيوبه ترت سندهينو نياول
  قرار دارند.

  ايدر دن »يدانشگاه ينيكارآفر«برتر در حوزه  سندگاني.نو): 3( شكل
تعداد  نيشتريكه ب ايدر دن يقاتيموسسه/دانشگاه/مركز تحق 10 نيهمچن

نشان داده شده )4( 	شكل در اند	منتشر نموده نهيزم نيمدارك را در ا
 نيهفتم» دانشگاه تهران« ها و نيبرتر» نيو چ كايامر «ياست.دانشگاه ها

  رتبه را به خود اختصاص داده است.

  
  »يدانشگاه ينيكارآفر«در حوزه  ايبرتر دن ي.نهادها): 4( شكل

  
مدرك منتشر شده در  نيشتريب يدارا يكشورها بندي	رتبه تيوضع

نشان داده شده است. همانگونه كه مشخص است  )5(در شكل  زيجهان ن
 بندي	رتبه نيدر صدر ا ايو اسپان ايتانيبر كا،يمتحده امر االتيا يكشورها

  كشور برتر قرار دارد. 10 نيدر ب نيكشور چ زين ايقرار دارند و از قاره آس

مدرك منتشر شده در جهان در حوزه  نيشتريب يدارا يكشورها): 5( شكل
  »يدانشگاه ينيكارآفر«

 زيمختلف ن يموضوع هاي	مدارك منتشر شده در حوزه زانيو م تيوضع
نشان داده  )6(نشان داده شده است. همانگونه كه در شكل )6شكل(در 

مدارك را در  زانيم نيشتريب »تيريكسب و كار و مد«شده است، حوزه 
  .اند	حوزه به خود اختصاص داده نيا
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 يموضوع هاي	نهيمدارك منتشر شده در زم زانيو م تي.وضع): 6( شكل
  »يدانشگاه ينيكارآفر«مختلف در حوزه 

 )7(در شكل  يدانشگاه ينيكارآفر يشده برا ميترس يشبكه هم واژگان
شكل نشان  اين  ها در رهيبزرگ بودن دا اينشان داده شده است.كوچك 

 زانيبه چه م يدانشگاه ينيموضوع است كه در حوزه كارآفر نيدهنده ا
بكار رفته ،معرف  ينقشه رنگ ها نيهر واژه تكرار شده است.بعالوه در ا

همانطور كه مشخص است واژگان مورد نظر در  باشد يخوشه م كي
  .شده اند يخوشه دسته بند23
  
  
  

  
  

شبكه هم واژگاني حوزه كارآفريني دانشگاهي با استفاده از نرم .): 7( شكل
 VOSViewer افزار 

  

  
  

 يدانشگاه ينيواژگان در حوزه كارآفر يخوشه ها و پراكندگ يچگال: )8( شكل
  VOSViewerبا استفاده ازنرم افزاز   

 زيواژگان ن يخوشه ها و پراكندگ ياطالعات مربوط به چگال نيهمچن
و بنفش تكرار واژگان با رنگ  نيشترينشان داده شده است.ب )8(در شكل 

 يكيو نزد يدور گريد يداده شده است. از سو شيدر مركز شكل نما
كرد  انيتوان ب يباشد.و م يو مفهوم م يمعن يشكل دارا نيدر ا زيلغات ن
است كه  نيا يدو واژه با هم كم است نشان دهنده  ي فاصلهكه  يهنگام

دو  يبا هم بكار رفته اند.و آنجا كه فاصله  ياديدو واژه در مدارك ز نيا
دو  نيا ياست كه در تعداد مدارك كم يمعن نياست بد اديواژه از هم ز

  واژه با هم بكار رفته اند. 
آموزش  شيدر حوزه آما سنجي حاصل از علم قيتحق يها افتهي -5-2

  يعال
واژگان  نياست كه مهمتر ازين يهمچون قسمت قبل زيبخش ن نيا در
حوزه انجام  نيمربوطه در ا ليشده و تحل ييحوزه شناسا نيدر ا

مدرك (شامل مقاله، كتاب و...) تا  386حاصله در حدود  جيشود.تعداد نتا
شده و در ادامه به  يابيباز گاهيپا نيكه از ا باشد	يم يالديم 2019سال 
حوزه در  نيا سندگانيپرداخت. نو ميبه دست آمده خواه جيانت ليتحل
برتر) در شكل  سندهينو 10تعداد مدرك منتشر شده ( نيشتريبا ب ا،يدن
  نشان داده شده است. )9(
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  ايدر دن »يآموزش عال شيآما«برتر در حوزه  سندگانينو:  )9( شكل
 نيشتريكه ب ايدر دن يقاتيموسسه/دانشگاه/مركز تحق 10 نيهمچن

نشان داده  )10(	شكل در اند	منتشر نموده نهيزم نيتعداد مدارك را در ا
 ينيو موسسات چ نيشود كشور چ يشده است.همانطور كه نشان داده م

مطالعات قابل  كاين،امريبوده اند و بعداز كشور چ شتازيحوزه پ نيدر ا
  داشته است. نهيزم نيا در يتوجه

  
  

  
  

  »يآموزش عال شيآما«در حوزه  ايبرتر دن ينهادها ):10(شكل 
مدرك منتشر شده در  نيشتريب يدارا يكشورها بندي	رتبه تيوضع
نشان داده شده است. همانگونه كه مشخص است )11(در شكل  زيجهان ن
	رتبه نيدر صدر ا يو مالز يلتون كا،يمتحده امر االتيا ن،يچ يكشورها
 10 نيدر ب يو مالز نيچ يكشورها زين ايقرار دارند و از قاره آس بندي

  دارند. راركشور برتر ق

  
مدرك منتشر شده در جهان  نيشتريب يدارا يكشورها.):11( شكل

  »يآموزش عال شيآما«در حوزه 
مختلف  يموضوع هاي	مدارك منتشر شده در حوزه زانيو م تيوضع

نشان  اين شكلنشان داده شده است. همانگونه كه در  )12شكل(در  زين
	مدارك منتشر شده مربوط به حوزه زانيم نيشتريداده شده است، ب

  .باشد	يم »اجتماعي علوم«

  
  

 هاي¬نهيمدارك منتشر شده در زم زانيو م تيوضع ):12( شكل
  »يآموزش عال شيآما«مختلف در حوزه  يموضوع

مقاله ژورنال،  ،ينوع مدارك منتشر شده (مقاله كنفرانس تيوضع
 نيدرصد مدارك مربوطه در ا نيو همچن ايكتاب، فصل از كتاب، ...) در دن

نشان داده شده است. همانطور كه مشخص است،  )13(در شكل  زيحوزه ن
 53حوزه با  نيمدارك منتشر شده در ا زانيم نيشتريب يمقاالت ژورنال

  دان	درصد را به خود اختصاص داده
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 شيآما«در حوزه  ايمدارك منتشر شده در دن تيوضع : )13( شكل
  »يآموزش عال

وارد نرم  Bibexcel افزار نرم از آمده دست	به يمرحله خروج نيا در
 نيگردد. اول يمربوطه ارائه م هاي	ليشده و تحلVOSViewerافزار 
. است 14 شكل مطابق است آمده دست	نرم افزار به نيكه از ا يخروج

	منطقه يزري	برنامه" هاي	شكل مشخص است، واژه ناي در كه همانطور
 هاي	رهيچون دا "داريتوسعه پا"و  "ينوآور"، "يآموزش عال"، "اي

مدارك منتشر شده در  انيتكرار را در م نيشتريدارند، در واقع ب يبزرگتر
 يك معرف رفته، كار	به هاي	شه هر يك از رنگحوزه دارند. در اين نق نيا

 خوشه 18 در موردنظر واژگان است مشخص كه همانطور. باشد	مي خوشه
  .اند	شده بندي	دسته
  

  
  

 شيآما«در حوزه  يگانه شبكه هم واژگان18 هاي خوشه ):14( شكل
  »يآموزش عال

حوزه  نيواژگان در ا ي) و پراكندگيتراكم (چگال تيوضع نيهمچن
  نشان داده شده است. )15(در شكل  زين

  
وضعيت تراكم (چگالي) و پراكندگي واژگان شبكه هم  :)15( شكل

  »آمايش آموزش عالي«واژگاني در حوزه 
ها با رنگ قرمز نشان ، بيشترين ميزان توجه به حوزه)15(در شكل 

» ايريزي منطقهبرنامه«هايي همچون داده شده است. بنابراين حوزه
بيشترين توجه در اين حوزه هستند و در نتيجه در ناحيه قرمز قرار داراي 

نيز چون در ناحيه » هاي يادگيريمحيط«دارد. از طرفي واژگاني همچون 
زرد رنگ هستند داراي ميزان توجه نسبتا بااليي هستند. به همين ترتيب 

باشند. همچنين هاي سبز و آبي بيشترين ميزان توجه را دارا ميرنگ
باشد. به و نزديكي لغات نيز در اين شكل داراي معني و مفهوم مي دوري
توان صورت كه مثال اگر فاصله دو واژه نسبتا كم باشد در نتيجه مياين

اند. همچنين واژه در مدارك زيادي با هم بكار رفته 2بيان نمود كه اين 
كمي اگر فاصله دو واژه از هم زياد باشد به اين معني است كه در مدارك 

  اند.كار رفتهاين دو واژه با يكديگر به
  

    
  »آمايش و كارآفريني دانشگاهي «شبكه هم واژگاني: )16( شكل

با كارآفريني  1مشخص است واژه آمايش16همانطور كه در شكل  
  ارتباط داشته و در تحقيقات به كاررفته است. 2دانشگاهي

                                                            
1 Regional planning 
2 Entrepreneurial university 



 يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه  يبرا يآموزش عال شيآما يدر راستا يروش علم سنج يريكارگهب مرضيه بختياري و همكاران
 

8 
 

  
  »آموزش عالي و آمايش «شبكه هم واژگاني:.)17( شكل

 4با واژه آموزش عالي 3نشان مي دهد واژه آمايش17بعالوه شكل 
در كشورهاي پيشرو مورد  داشته و در تحقيقات نسبتا مناسبي  طارتبا

  مطالعه قرار گرفته اند.

  گيرينتيجه- 6

مختلف  يدر حوزه ها يحاصل از مطالعات و علم سنج يها افتهي
 يتوسعه  يگذار استيو س يزيبرنامه ر يابزار ها نياز مهمتر يكي،يعلم

رو دقت در  ني.از اديآ يبه شمار م يعلم و كاربرد آن در هر كشور
 نيا جيبرخوردار است چرا كه بر اساس نتا ياديز تيسنجش، از اهم

با  سهيخود با مقا يتر از كشور و منطقه  يواقع يريوتوان تص يم يابيارز
همانطور كه در بدست آورد. شرويپ يكشور ها نيو همچن گريد يكشورها
و  6و آموزش عالي 5نيز نشان داده شده است بحث آمايش 18شكل

در جهان مورد توجه قرار گرفته است اما در كشور  7سياست هاي آموزش
  ما مغفول مانده است

  
  »آموزش يها استيو س  يآموزش عال ، شيآما«شبكه هم واژگاني ): 18(شكل 

                                                            
3Land use 
4 Higher education 
5 Regional planning 
6Higher education  
7 Education policy 

را شناخته و با  يقاتيتحق يكند خالء ها يعلم به محققان كمك م نيا
مطالعه  نيآشنا شوند.در ا يعلم دينوظهور و ارتباطات جد يها نهيزم

واژه ها در  دي،كل ياز مقوله علم سنج ينهم واژگا ليبا تحل ديتالش گرد
 يو بررس ليمورد تحل يآموزش عال شيو آما يدانشگاه ينيحوزه كارآفر

تا  1983 يسال ها يحوزه ط نيشده در ا يابيمتون باز ي.بررسرديقرار بگ
نشان داده است كه در  قيتحق جياست.نتا دهيمشخص گرد2019

آموزش  شيآما ميبا مفاه يدانشگاه ينيكارآفر يمختلف واژه  قاتيتحق
در  كايو امر نيچ ياساس كشور ها نيابرداشته است. يهم رخداد يعال
عملكرده  فيضع اريبس نهيزم نيدر ا رانيا بوده اند. شرويپ نهيزم نيا

 يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه  ي نهيمرتبط فقط در زم قاتياست. تحق
  .بوده است 

حوزه جهت  نيو كاربست در ا قيمطالعه ، تحق تيآنچه آشكار است اهم
 يا نهيحوزه به عنوان زم نيباشد.لذا ا ياز منابع م يحداكثر ياستفاده 

ما مطرح است.چرا كه كشورمان با داشتن  كشور يجذاب و نوظهور برا
فوق  جينتا يشيآما يزيتواند با برنامه ر يم يو انسان يعيطب ميمنابع عظ
 نياز زم يدر حال توسعه ،كه غن يكشور رانيكسب كند. ا يالعاده ا

 يدارا رانيا ]4[باشد. يجوان م يانسان يرويو ن ،معادنيعي،منابع طب
هستند  ياصل يها ييدارا نهاياست ا لكردهيجوان و تحص يانسان يروين

 يدارا رانيحال،اقتصاد ا نيگردند.در ع يتوانند باعث رشد اقتصاد يكه م
بوده كه در صورت   يو انسان يعيو منابع طب يطياز نظر مح ييتنوع باال
 ينيب شيپ]17[به نفت و گاز ندارند  ديشد ي، وابستگ حيصح يزيبرنامه ر

در حال توسعه  يدر كشورها مهم ينوآورانه چالش استيس كي
 نيا ييارويرو يبرا يباشند و ابزار مناسب ريكه تحقق پذ يياستهاياست.س

  ]10[.باشند  يطيروز افزون مح يكشورها با چالشها

  پيشنهادات -6-1
 شيدر جهت آما ريموارد ز يآت قاتيشود در تحق يم شنهاديلذا پ

مد نظر قرار  يدانشگاه ينيكارآفر يتوسعه  يدر راستا يآموزش عال
  :رديبگ

 ينيكارآفر يجهت توسعه  يآموزش عال شيآما يالگو يارائه  -
صنعت در مناطق مختلف ؛شامل صنعت  تيبر ظرف يمبتن يدانشگاه

 عيو مشتقات ،صنا ،نفتيمعدن عي)،صنايارتيو ز يحيتفر ستي(تورسميتور
  و ... التيو ش يراني،صنعت كشت يدست

 ينيكارآفر يجهت توسعه  يآموزش عال شيآما يالگو يارائه  -
  يمياقل يدر مناطق چهار گانه  يدانشگاه

 ينيكارآفر يجهت توسعه  يآموزش عال شيآما يالگو يارائه  -  
  يمنابع انسان يها يبر توانمند يمبتن يدانشگاه

منطقه هاي ارائه الگوي همسويي سياست هاي آموزشي با قابليت  -
  دانشگاهيجهت توسعه ي كارآفريني 

  
  
  
  



  1-9)1398( 38 مجله مديريت توسعه و تحول    
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  نابع و مأخذم
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 اطالعات يو سازمانده يكتابدار يفصلنامه مطالعات مل ،يواژگانهم
 .1شماره ،28ه دور
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 ،يعلم و فناور شيآما يمل شيمجموعه مقاالت هما، يعلم و فناور
  .98 بهشتيارد (ره) ينيامام خم يالملل نيب دانشگاه

) 1398( ،ديام ،نژاديدرگاه ه،يمرض ،ياريبخت رسول،ديس ،ينيحس ]4[
 تيريمد يفصلنامه، رانيدر ا ينيكارآفر ينگارندهيآ تيوضع ليتحل،

  .توسعه و تحول
 يموضوع ساختار ميترس، )1395( ،غالمرضا ،يدريح اله.روح ،يخادم ]5[

 يهاسال يواژگان ط يندياطالعات با استفاده از روش هما تيريمد
، سال اول ،اطالعات تيريفصلنامه علوم و فنون مد، 2012تا1986

  .شماره سوم
و  يهم استناد ليتحل سهيمقا، )1392( ،وانيك ،كوشا ،،نجمه يسالم ]6[
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