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 مقدمه
 در هادانشگاه شود،یمحسوب م ینوآور نديافراز  یمهم ءجز ندهيفزا یاگونهبهآنجاکه دانش  از

. کنندیم فايا یصنعت یوآوررا در ن یترگسترده نقش آن، انتشار نهاد و دانش دکنندۀیتول مقام
 یاو منطقه یمل نظام در دانش روزافزون تیبه اهم یپاسخ درواقع، ،نيکارآفر دانشگاه ظهور
و منبع  یوراکه عامل انتقال دانش و فن ینهاد یعنياز دانشگاه است؛  ديو ادراك جد ینوآور
 هادولت ر،یاخ دهة دو در .است صرفههب یاقتصاد لحاظ از و رودیم شماربهخالقانه  یهااختراع

 عنوانبه هادانشگاه لیپتانس نيا به ،یو صنعت یدانشگاه یهانظام تفاوت رغمیعل ایدن سراسر در
تحول از  (.2000 ،و همكاران تزياواتزکو) اندستهينگر ینوآور یمل طیمح یارتقا یبرا یمنبع

 فايبر دانش ا یمبتن یاد جهانشرفت اقتصیدر پ ینقش مهم ،نيبه دانشگاه کارآفر یدانشگاه سنت
 (.2010 آرنائوت،خواهد کرد )
 یو حت یعلم یهاانجمن اقتصاددانان، استگذاران،یس است؛ جيرا یاهواژ ینيکارآفر
 نارها،یسم ایدن سراسر در سالههمه. کنندیمبحث  وآن صحبت  درمورددانشگاه  انيدانشجو
 زیکشور، جامعه و ن یبرا ینيکارآفر تیاهم بر که شوندیم یسازمانده يیهاکارگاه و هاکنفرانس
 توسعة یراهبردها نياز بهتر یكي عنوانبه ینيکارآفر امروزه. کنندیم دیتأک یفرد توسعة
 یهاشيدر مواجهه با گرا یريپذرقابت تيکشور و تقو یاقتصاد دشتوسعة ر یبرا یاقتصاد

 (.2011 ،و همكاران تیک) شودیم ستهينگر یسازیجهان ندۀيفزا
 یهاطیمحو  است که فرصت، فرهنگ يیهادانشگاه رفمع وجذاب  یمفهوم زین نيکارآفر دانشگاه

. دنآوریم فراهم آموختگاندانش و انيدانشجو ینيکارآفر رشيپذ و بیترغ یبرارا  یسودمند
 (.2005 ب،یگ) هاستاز اساس آن یبخش ینيهستند که کارآفر یيهامكان نيکارآفر یها دانشگاه
 تیظرف تیوضع یبررسو  نییتب ،حاضر پژوهش ازهدف  شده،اشاره مسئلة تیاهمتوجه به  با
 تیظرف یمدل مفهوم از استفاده با ،آنها یبندتياولومازندران و  استان یهادانشگاه نانةيکارآفر
 ادارۀ و تیحاکم ،گاهدانش راهبردو  تيمأمور انداز،چشم یهامؤلفهشامل  ،بیگ آالن ینيکارآفر

 و نفعانیذ تيريمد ،نفوذ قدرت ،یافرارشته یاچندرشته ،یسازمان طرح و ساختار ،دانشگاه
در  هاهمخاطر یمال نیتأم د،رش مرکز داشتن ،دانش انتقال ،آموختگاندانش ،جامعه یهاارزش

 .است یگذارهيرماس نانةيکارآفر آموزش و یسازیالمللنیب ،مشتق از دانشگاه یهاتمام شرکت
 

 پژوهش ینظر ةنیشیپ

 ینیکارآفر

 توجهآن  بهجوامع وجود داشته و  انیهمواره در م ،تاکنون بشر تمدن یابتدا از ینيکارآفر مفهوم
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 ینيبه کارآفر ،خاطرنیهمبه است؛ نشده مطرح آن امروزۀ نشان و نام با هرگز یول است، شده
 یهاتیفعال یتمام أمنش و منبع ینيکارآفر. شودیم ستهينگر ديجد رشتةمفهوم و  كي عنوان به

. کشورهاست در منابع یبازده و دیتول شيافزا یبرا یراه و نوآور و خالق افراد زۀیانگ ،یبشر
 یتقاضا اي یتمنديرضا جاديا به که ینديفراکرد:  فيتعر گونهنيا توانیم را ینيکارآفر یعبارت به
 (.1388 ،و همكاران جیکردنائ ؛1389 ،و همكاران )زارع شودیم منجر ديجد

 یبراد يشد ةعالقو  یانرژو به  نش استير و آفرییرت، تغیا از بصيپو ینديافر ینيکارآفر
عبارتند از:  ینيکارآفر ی. عناصر اصلدارد ازیند يجد یهاحل جاد راهيها و ادهيا یخلق و اجرا

ك ين يتدو يیتوانا ،ا کارراههي یبرحسب زمان، برابر شدهحساب یهاسكيرش ريل به پذيتما
 یبنا یادیمهارت بن ،ازیکردن منابع مورد نمرتب یمهارت خالق برا ،ر اثربخشيپذم مخاطرهیت

گران آن را به يکه د يیهافرصت يیرت در شناسایبص ،تينهادرنان و یقابل اطم یطرح تجار
 (.2004؛ 2003 راتكو،کونند )یبیوبرهم مصورت آشوب، متناقض و درهم

 ،نانيو کارآفر ینيکارآفر ۀدرباراقتصاد است که  ةرشتن دانشمندان يترتر از معروفیشومپ
 یروی، نینيتر معتقد بود که کارآفریارائه داده است. شومپ یجالب و درخور توجه یهاهينظر

تازه  یهابیجاد ترکيا اي یست از نوآورا عبارت یاقتصاد است و نقش و ةتوسعدر  یمحرك اصل
 ۀجادکننديران و افراد اينقش مد ی(. و1982 کاسون،؛ 1392 ،و همكاران یاکبراز مواد )

 يیکاال ةارائ یعني ینيدانست و معتقد بود که کارآفر ینان مينقش کارآفر باوکار را متفاوت  کسب
جاد هرگونه يا ايد يافتن منابع جديد، يجد یافتن بازاريد، یتولند يافرد در يجد یروش ةارائد، يجد
ت یمطلوب نةیزم است که بتواند در یان کسین مين در ايد در صنعت. کارآفريالت جدیتشك
(. 1988 پالمر،و آنها را با خود همراه سازد ) کنده را متقاعد يش، صاحبان سرمايخو ینوآور
 مختلف یها متفاوت و مكان یها و در سازمان شود یچندجانبه محسوب م ینديفرا ینيکارآفر

در بخش  شتریب هواژ نيا به آن نگاه کرد. امروزه یانتفاع دگاهياز د      صرفا  ديکاربرد دارد و نبا
 که شود یم فيتعر ینديفرا عنوانبه یسازمان ینيکارآفر کهیدرحال ؛شود یم برده کاربه یخصوص

 ،آن در اي است سازمان آن منابع از مستقل که هستند يیها فرصت دنبال به سازمان افراد ،آن در
 (.2010 س،یمواستاک و سیپتاک)زامدارند  تعامل گريكدي با ديجد یکارها انجام یبراکارکنان 
در  يیهارییتغ موجب است ممكن که است مرتبط ديجد وکارکسب یها دهيبا ا ینيکارآفر

موجود در بازار  یهاشكاف يیشناسا يیتوانا و هافرصت یجووجست از عبارتو  شود بازار تیماه
 یها بازار و محصول و پروژه یاست که بر نوآور یكرديرو ،یمحور نيکارآفر كرديست. روا

 لر،یمبر رقباست ) یبرتر کسب دنبال به ،یدر نوآور یشگامیپ به ليو با تما رددا دیتأک ريخطرپذ
1983.) 
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 ،ینوآور موجبسطح اشتغال در جامعه،  شيافزا برعالوه ینيکارآفر که کرد اشاره ديبا
 بر ثرؤاز عوامل م ،موارد نيا یتمام که شودیمدرآمد  عيو بهبود توز هااختراع ،هاابداع شيافزا
 .(1391 ،و همكاران ی)رضو استاشتغال مولد  ديجد یهاو تحقق فرصت یاقتصاد ةتوسع

 ةیاول تیمسئول :(ی)فرد مستقل ینيکارآفر. 1: شودیم ارائه شكل سه بهمفهوم  نيا درواقع،
رشد  ايشروع  یکه منابع الزم برا یکس اي است وکار کسبشروع  یمنابع الزم برا یآورجمع ،آن

 ديجد خدمات اي محصول ،نديفرا توسعةو  ینوآور یو تمرکز او برا کندیم جیبس را یوکار کسب
 یانتفاع ریغ یهاسازمان انیم در ژهيوهب که است یظهور نو نةیزم: یاجتماع یني. کارآفر2 ؛است
 زیآممخاطره تیو فعال یبا هدف اجتماع وکار کسب ز،یآممخاطره یاجتماع یهاتیفعال و شده جيرا
 با یکسکه در آن،  یطيشرا: یسازمان یني. کارآفر3 ؛شودیرا شامل م یاجتماع ةتوسع ةنیزم در
 یبرداربهره آنها ازرا کشف و  ديجد یهایتكنولوژ و هاتیفعال ،هامحصول ،شرکت كي تيحما
 (.1389 ،و همكاران رعزا) ندکیم

 

 نیکارآفر اهگدانش
 ،خود ةیاولنهاد در مراحل  نيهشتصد سال دارد. ا حدود یاست که قدمت یاجتماع ینهاد ،دانشگاه

است که براساس  کرده انیب تزيوا. اتزکوداشت یآموزش یها تیتنها فعال ،یمدت طوالن یبرا
 وستهیپ وقوع به جهان در یعلم  انقالب دو آن، بر یرونیعوامل ب ریتأثدانشگاه و  یدرون يیايپو

ها عالوه بر  دانشگاه ،آن دردر اواخر قرن نوزده اتفاق افتاد که  ،نخست یعلم انقالب. است
ها و مراکز  گروه اساس،نياگرفتند. بر  عهدهبه زیرا ن یپژوهش تيمأمور ،یآموزش تيمأمور
 یاتكابراساس  ،دوم یعلم  (. انقالب2003 تز،ياووکاتزوجود آمدند )به ،در درون دانشگاه یپژوهش
دانشگاه عالوه بر  ،آن درافتاد که   اتفاق ستمیدوم قرن ب ةمیدر ن ،یبر دانش علم ها ینوآور
. شود یم دهینام یاقتصاد ةتوسع که شد یسوم  تيدار مأمور ، عهدهیپژوهشو  یآموزش تيمأمور
گسترش  یگروه پژوهشبه  یفرد پژوهش و ها سازمان  به آموزش ،برآن، آموزش افرادعالوه

 ،و همكاران تزياواتزکو ؛2003 تز،ياو)اتزکوشدند  ليبنگاه تبد  به شبه یپژوهش یها و گروه افتي
عنوان که به یپژوهش یها باشند و گروه را داشته  سوم تيکه مأمور يیها . امروزه دانشگاه(2000

 .شوند یم دهینام  نيکارآفر یها دانشگاه کنند، یشبه بنگاه عمل م
 و است جيرا یاهديپد ،نيکارآفر دانشگاه كيبه  یسنت یپژوهشدانشگاه  كيشكل از  رییتغ

در آموزش و پژوهش، تعداد  یرقابت یو ظهور بازارها یاز منابع دولت یمال نیتأم کاهش لیدلبه
 عامل به ليتبد ،نيرکارآف دانشگاه مانند هادانشگاه اگر. است شيدرحال افزا يیهایدگرگون نیچن

ده سال  دررا مختل خواهند کرد.  یالمللنیب رقابت زیو ن یاو منطقه ینشوند، توسعة مل ینوآور
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 یسازیالمللنیو ب یسازیجهان لیاز قب یمتفاوت یهاموضوع با کشمكش در هادانشگاه ،گذشته
 ریاخ یو اقتصاد یمال یهاو بحران یمال یهاتيمحدود ،انيدانشجو تعداد شيافزا ،یآموزش عال

 ،رییدرحال تغ ةوستیپ و ايپو طیمح با چگونه که است نيا هادانشگاه یاصل الؤس امروزه. اندبوده
و در دهة  شده لیتحل اریبس یاقتصاد توسعة در هاو بالقوۀ دانشگاه یواقع سهم کنند؟ دایوفق پ
 (.2010 آرنائوت،ده است )نوشته ش نيدرمورد مفهوم دانشگاه کارآفر یاديز زانیمبهگذشته 

 روابط تیماه مورددر بحث و هادانشگاه «سوم تيمأمور» رۀدربا یكيتئور یهاهمالحظ براساس
با  یكثرتم و متنوع نهاد نيدانشگاه کارآفر»( معتقدند که 2008گانتر و واگنر ) صنعت، -دانشگاه
 قيطر از صنعت با میمستق ریغ یهاارتباط زیاز دانشگاه به صنعت و ن یورافن انتقال میمستق یهاروش

 ریغ و میمستق یيهامسیمرکب از مكان ،نيکارآفر دانشگاه كي«. است ینيکارآفر پرورش و آموزش
 (.2008 واگنر، و گانتراست ) یتجار یهاتیفعال با دانشگاه وندیپ یبرا میمستق

 ،و ژائو تزياتزکووا نظر از ست.ین یصنعت ینيکارآفر یهاتیبا فعال یتنها دانشگاه ،نيدانشگاه کارآفر
آموزش در  یسازمانده ی، براینيآموزش کارآفر .1خود را دارد:  یهایژگين مفهوم و ويدانشگاه کارآفر

ن کار را يد چگونه ايیبه آنها بگو) هاشرکت سیأسان به تيق دانشجويتشوو  صنعت یازهایمواجهه با ن
 یهاشرکت وجود .4از دانشگاه به صنعت و  یوراانتقال فن .3صنعت؛  یمشاوره برا .2؛ (انجام دهند

 کهنيا یجابه هادانشگاه امروزه (.2008 ،و ژائو تزياتزکووامشتق از دانشگاه: احداث شرکت )
 یهامؤسسهو  هابنگاه با تعامل در ،ینوآور باز نظام كيبمانند، در  یباق یابسته یپژوهش یها مؤسسه

 (.2010 آرنائوت،) کنندیم تیفعال یاندهيفزا صورتبه ،یدولت
 :کندیم فيتعر ريز اهدافبا  یامؤسسه را نيدانشگاه کارآفر ،(2008) هانون

 یدسترس یبرا یدانشگاهنیب كرديرو جاديا. 2 ؛ینيکارآفر فرصت و تفكر رفتارها، بیترغ. 1
 دنکرریدرگ. 4 ؛یعلم یهاو گروه استادان انیدر م یاچندرشته کار انجام. 3 ان؛يبه همة دانشجو

 ؛یقو یبنگاه تيو حما یرهبر داشتن. 5 ؛ینيکارآفر نیو ارسال قوان یدر طراح یخارج نفعانیذ
از  شیپ ،ینيبه کارآفر یکل كرديرو كي. اتخاذ 7دانشجو/کارمند؛  یهامشوق و هاپاداش. 6

 .ینيکارآفر درمورد نه و ینيکارآفر بر. آموزش متمرکز 8 وکار؛کسب کردنآغاز
 ريز شرحهب یدیکل عامل چند لةیوسهب نيکارآفر دانشگاه كي(، 2008) سونرابرت اعتقادبه
 :شودیم فیتوص
 سرتاسر در کارکنان و انيهمة دانشجو یرا برا ینيکارآفر یهاتیکه ظرف یقو یرهبر. 1
 جاديکه ارزش افزوده ا یخارج نفعانیبا ذ یقو رابطة. 2 بخشد؛یم توسعه اشیدانشگاه طیمح
 بگذارد؛ اثر هاسازمان و افراد بر است ممكن که نانهيکارآفر یوردهاادست ارائة. 3 کنند؛یم
 یهاانيکه جر یباز یمرزها. 5 کند؛یم القا را نانهيکه اقدام کارآفر یانوآورانه یریادگي. فنون 4
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موزش که به آ یاچندرشته یكردهايرو. 6 کند؛یم بیترغ را هاسازمان انیم دانش اثربخش
 و دشویم تمرکزم ایدن دۀیچیپ یهاو بر حل چالش کندیمرا تمسخر  یواقع یایتجربة دن

 (.2010)آرنائوت،  نانهيکارآفر یکاربرد تفكر و رهبر یارتقا یبرا كيتحر. 7
 نانيآفرکار. 1: دهد انجام ديبا را فهیدو وظ ني(، معتقد است که دانشگاه کارآفر2004) شولت

 انیمرا در  نانهيکارآفر ةیروح نیهمچنکنند و  جاديرا ا يیهاوکار کسبش دهد تا را آموز ندهيآ
عمل کند، مراکز رشد و  نانهيخودش کارآفر دي. با2 ؛دهند توسعه هاحوزه تمام و انيدانشجو
را در  انيکند، دانشجو جاديآن را ا رینظ یو موارد یفناورکند، پارك  یرا سازمانده وکارهاکسب

 یاري کاروکسب جاديا در را النیالتحصو فارغ انيدانشجو ،به کمك آنها ،کند ریدرگ هاسازماننيا
 (.1390 ،و همكاران پوری)حسنقل کند دایپ استقالل یمال نظر از بتواند نكهيو باالخره ا دهد

 ،نيدانشگاه کارآفر یهایژگيو نيبارزتر از یكي شرفته،یپ یعال آموزش یهانظام در
 تیظرف وجود یهااز الزمه یكي زین یباالست. از طرف ةنانيکارآفر تیرفاز ظ یبرخوردار
 ،یطیمح یازهایخالق به ن يیو پاسخگو ینوآور یمساعد برا يیمناسب، داشتن فضا ةنانيکارآفر

 ديبا .است نانهيکارآفر تیفعال بستر و نيکارآفر دانشگاه یالگو تحقق ازینشیپ نيترمهم عنوانبه
 یهمكار محل و دنکن رشد د،نبمان تحول متن در همچنان تا کرد یرسازبست هادر دانشگاه
 .باشند آموزش و پژوهش یبرا مهم یگاهيجا و استادان و پژوهشگران

 شنهادیپ ینيکارآفر ریمس در هادانشگاه یبرا يیالگو عنوانبه توانیکه م يیهانمونه نيبهتر از
 ،یو در نوآور است بوده شرویپ ،صنعت با تنگتنگا ارتباط جادياست که در ا MITکرد، دانشگاه 

 و همكاران یاوش. است شگامیپ 1(یشي)زا شدهمشتق یهاتشرک جاديو ا پژوهش یسازیتجار
 بحث در: پرورش و آموزش. 1: اندشده MIT تیموفق موجب یمتعدد عوامل که باورند نيا بر( 2007)

 پژوهش. 2 ؛دارد را یعلم تئیه یاعضا تیفیک نيباالتر MIT شده،ارائهآموزش  تیفیو ک یآموزش
 یریگیپ به ليتما با شدهبیترک ،یکاربرد یهانهیدر زم MITممتاز  یهاپژوهش: یکاربرد

آن  ازمشتق از دانشگاه  یهااست که شرکت یدانش دیدر تول یقو یمحرک ،یارشتهانیم یها پژوهش
 ،یطوالن یزمان دورۀ كينشگاه، دولت و صنعت: در دا یارتباط یهاشبكه. 3 ند؛کنیم یبرداربهره

MIT نيا. است داده توسعه را صنعت و دولت دانشگاه، انیم یرسم یو خارج یداخل یهاشبكه 
 صدور دفاتر. 4 ند؛کنیو اهرم م دهندیم شيرا افزا MITدر  پژوهش یمال نیتأم که هستند هاشبكه
 یساختار سازمان یتعداد MIT: ینيکارآفر یهاو برنامه یوراو انتقال فن یبرداربهره ازیامت و مجوز

( و TTO) یورافن انتقال دفاتر(، TLO) یورافن یمجوزده دفاتر لیاز قب ،یمجرب و اختصاص
از  یبرداربه بهره یقو یتعهد MIT: انیبندانشگاه یهاشرکت. 5 ؛دارد ینيکارآفر یها برنامه

                                                 
1. Spin-off 



 117  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...هایدانشگاه نانةیکارآفر تیظرف نییو تب یبررس

 است؛  یعلم یهاانجمن نيدرحال تكو یهاشرکت یحام و مشوق ب،یترتنيبد ودارد  هاپژوهش
 ،نيدرحال تكو یهاشرکت یادیبن یهایورافن یسازیتجار ،MIT خچةيتار و سنت در. فرهنگ: 6

 کند؛یم جيترو یعلم ئتیه یاعضا و کارکنان انیم در را «کندیم دیتول تیموفق ت،یموفق»فرهنگ 
 یسازینسبت به تجار یمثبت یهانگرش ،درون دانشگاه یعلم یاعضا: یورناف یسازیتجار. 7
آن را به  ،MIT یو نظام یصنعت یمال نیتأم: یمال نیتأم. 8 و دارند شرکت جاديو ا یورافن

 (.2007 ،و همكاران یاوش) کندیرهنمون م یسازیتجار به ليمتما یها ینوآور
 

 پژوهش یتجرب نةیشیپ

 تیظرف یعني ،قیتحق نيا موضوع درمورداشاره کرد  ديپژوهش، با ینظر اتیادب بر یمروراز  بعد
در داخل و  یاندک یهاپژوهش(، نيدانشگاه نسل سوم )دانشگاه کارآفر ايدانشگاه،  ینيکارآفر

 :شودیم اشاره آنها از یبعض جيبه نتا ،مجال نياست که در ا شده انجامخارج کشور 
 مدرس تیترب دانشگاه در نيکارآفر دانشگاه یهایژگيو ی(، در بررس1391) و همكاران جیکردنائ

 یسازمان فرهنگ جمله از نيکارآفر دانشگاه یهایژگيو ،مدرس تیترب دانشگاه در که افتنديدر
در  ،یانسان منابع و یانسان منابع یراهبردهامشترك،  اندازچشم ط،یمح با مستمر تعامل نانه،يکارآفر
و  یمقتدردارد.  ینامناسب تیوضع ،یو استقالل مال نانهيساختار کارآفر اما ،قرار دارد یمطلوب تیوضع

در  ینيکه ابعاد مورد نظر کارآفر افتنديدانشگاه اصفهان در ینيمرکز کارآفر یابي(، در ارز1385) یگلستان
 جو ریثأت یبررس به یا(، در مقاله1389) و همكاران مرزباندانشگاه، کمتر از سطح متوسط بوده است. 

در دانشگاه  نانهيکه جو کارآفر افتنديو در نددانشگاه تهران پرداخت رانيمد ةنانيکارآفر رفتار بر ینيارآفرک
 یفرهنگ سازمان تیوضع ی(، به بررس1389) و همكاران یقناتدارد.  ینامناسب تیوضع ،تهران
و  یو سرگرم حيبعد تفرکه تنها دو  افتندي دست جهینت نيا بهدر دانشگاه تهران پرداختند و  نانهيکارآفر

 یسازمان فرهنگ ابعاد ريسا اما ند،ردا قرار یمطلوب تیوضع در یده بعد مورد بررس ازکار  یارزشمند
 باز، ارتباط ،یريخطرپذ جسورانه، ینگرندهيآ خالق، انحراف تحمل جسارت، شامل نانهيکارآفر
نامطلوب  یتیوضع ،فمخال ینظرها دنیتحمل شن و شگامیپ ینوآور ،یمساع كيتشر و یهمكار

و  نانهيکارآفر یهاتیفعال یيبه شناسا ،ینيکارآفر یهاپژوهش یارتقا یبرا( 1995) ستیک .ندردا
و  ینينشان داد که کارآفر هاداده لیتحل از حاصل یهاافتهي. پرداخت دانشگاه یساختار سازمان

 تیظرف نییدر تب یاساس یو نقش ندامهم رانيمد یراب شدتبه ،مرتبط با آن یهاابتكار و ها تیفعال
 سامانة یبا عنوان ارتباط کارآمد ی(، در پژوهش1389) یمیو مق يیوفا .کنندیم فايا ینيکارآفر
 ینيکارآفر که افتنديدر تهران نشگاهدا در یسازماندرون ینيکارآفر و یادار یهانديفرا یكیالكترون
 ی(، پژوهش2010و اوربانو ) گوئرروقرار دارد.  یبهبودروبهطلوب و م تیدانشگاه در وضع یسازماندرون
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 لی)از قب یروابط متقابل عوامل درون یبه بررس و دادندانجام  «نيتوسعة دانشگاه کارآفر»عنوان  با
مانند سازمان و ساختار  یعوامل رسم لی)از قب یطیو...( و عوامل مح یكيزیف ،یمال ،یمنابع انسان

بر  ،مطالعه مورد یهادانشگاه همة که دادند نشان نامحقق نياو...( پرداختند.  نانهيکارآفر یحكمران
. کنندیتوجه م به آن و دارندهمزمان تمرکز  طوربه ،نانهيکارآفر یهاتيو مأمور قیانجام آموزش، تحق

 ارکتمش و ینيکارآفر فرهنگ یارتقا دانش، انتقال به مربوط یهاتیفعال را ارزش نيشتریب نیهمچن
 ینيآموزش کارآفر تیوضع لی(، در تحل1390) و همكاران فيشر .داشتند اریدراخت یامنطقه توسعة در

 تیدر وضع ،در دانشگاه مورد مطالعه ینيآموزش کارآفر تیکه وضع افتنديدر رانيا یدر آموزش عال
 دانشگاه انيودانشج ینيکارآفر یهامشخصه ی(، در بررس1387) و همكاران یزال قرار دارد. یمطلوب

 .ستیمورد نظر مطلوب ن ةجامع در مطالعه مورد ابعاد از كيچیه که افتنديدر مازندران
 

 پژوهش یمفهوم مدل
را ارائه داد.  قیتحق یتوان مدل مفهومیم قیتحق یتجرب یهاافتهيها و هينظر یبنداز جمع پسحال 

گذار بر ریثأت یرهایعوامل و متغ نیب كيبر روابط تئور یمبتن ،یمفهوم یالگو نيااشاره کرد که  ديبا
 .است (2012) بیگ آالن نيکارآفر دانشگاه تیظرف مدل و اتیبرگرفته از ادب و ینيکارآفر تیظرف

 

           
 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 مأموريت وانداز چشم

 حاکمیت و ادارۀ دانشگاه

 ینیکارآفر تیظرف

 یشگاهدان

 ساختار و طرح سازمانی

 

 ایای فرارشتهچندرشته

 

 قدرت نفوذ

 نفعانمديريت ذی

 

 آموختگاندانش

 

 انتقال دانش

 

 ، تأمین مالیرشدمرکز 

 

 سازیالمللیبین

 آموزش کارآفرينانه
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 پژوهش یهاپرسش
 و یینق که تبیو هدف تحق شدههارائ مفهومی مدل ،یتجرب ةنیشیپ ی،نظر اتیبا توجه به ادب

 هایپرسش ،است مازندران استان منتخب یهادانشگاه کارآفرينی ظرفیت وضعیت بررسی
 :ندشومی بیان گونهاين پژوهش
 است؟ یدتأي مورد حاضر تحقیق در شدهارائهمدل  یتکل آيا: اول شپرس
و  تيمأمور انداز،چشمل شام ،آن هایلفهؤمو  هادانشگاه ينیکارآفر یتظرف آيا: دوم شپرس
 قدرت ؛یافرارشته یاچندرشته ،یساختار و طرح سازمان ،دانشگاه ادارۀ و تیحاکم ،دانشگاه راهبرد
 نیتأم و مرکز رشد ،انتقال دانش ،آموختگاندانش ،جامعه یهاارزش و نفعانیذ تيريمد ،نفوذ
 ةنانيو آموزش کارآفر یسازیالمللنیب ،مشتق از دانشگاه یهادر تمام شرکت هاهمخاطر یمال

 دارند؟ یمطلوب یتوضع ،منتخب های، در دانشگاهیگذارهيسرما
 ؟استبه چه صورت  ينیکارآفر یتظرف هایلفهؤم بندیرتبه: سوم پرسش

 

 پژوهش یشناسروش
 دي. بااست یلیتحل -یفیتوص ،و روش تیو از لحاظ ماه یکاربرد ،لحاظ هدفبهپژوهش حاضر 
 و نییتب ح،يشر، به تهاموضوع رکردنيتصو بر عالوه که دارد یسع پژوهش نيااشاره کرد که 

 یگردآور یبرا واست  یشيمایپ ،قی. روش تحقبپردازدله و ابعاد آن ئمس یگچگون یبررس
 یبرا و هاهو مقال یاموضوع، از منابع کتابخانه یو تجرب ینظر اتیادب ةنیاطالعات در زم

 .است هز پرسشنامه استفاده شدها اداده یآور جمع
 امر در خبره و مطلع یعلم ئتیه ینفر از اعضا 245شامل  ،حاضر پژوهش یآمار ةجامع
کوکران و در سطح  یریگفرمول نمونه براساس ،نیب نيا از که است بوده یدانشگاه ینيکارآفر
)دانشگاه  اناستان مازندر یدانشگاهو خبرگان  متخصصان د،یاساتنفر از  149درصد،  5 یخطا

واحد قائمشهر و دانشگاه  ،آزاد دانشگاه بابل، یپزشك علوم دانشگاه بابل، یفن دانشگاه مازندران،
پرسشنامه  ،یحضور داريچند مرحله د درب شدند که انتخا یآمار ةعنوان نمونهبواحد بابل(  ،آزاد
 ،یآمار لیب تحلمناس ةپرسشنام 92 ،هاتيمحدود به توجه با یول ،شد عيان آنها توزیدر م
 است. شده لیآن تحل یهاداده و یآور جمع

 نيابوده است.  استاندارد یبا اجزا یاپرسشنامه ،هاداده یگردآور یابزار اصل پژوهش، نيدر ا
كرت یاس لیدر مق 2012در سال  بیکه گ -دانشگاه ینيکارآفر تیال ظرفؤس 108از  هپرسشنام

ت و يانداز، مأمور. چشم1: داردشرح  نيبعد به ا ايلفه ؤم ازدهي -ده استداارائه  5 -1 ۀبا باز
 ،یاچندرشته .4 ؛یساختار و طرح سازمان .3 ؛ت و ادارۀ دانشگاهیحاکم. 2 ؛دانشگاه راهبرد
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 ؛جامعه یهانفعان و ارزشیت ذيريمد. 6 قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع؛ .5 ؛یافرارشته
مشتق از  یهادر شرکت هارهمخاط ین مالیتأم رشدمرکز  .9 ؛نتقال دانشا. 8 ؛آموختگاندانش .7

ذکر است  انيشا .یگذارهيآموزش سرما ونانه يآموزش کارآفر. 11 و یسازیالمللنیب .10 ؛دانشگاه
 ENبا عنوان  ینيکارآفر تیو کل ظرف EN11تا  EN1از  ،بیترتبه پژوهش ها درلفهؤم نيکه ا

 شدند. ینامگذار
 .ميکرد هاستفاد یديیأت یعامل لیسنجش سازه و تحل از ،پرسشنامه نيا يیروا نییتع یبرا

 پژوهشن يدر ا ،(2006 ،و همكاران ریهاست ) يیسنجش روا یارهایمعاز  یكيکه  GFIشاخص 
قرار  امرد و خبرگان یار چند تن از اساتیدر اخت را پرسشنامه ابتدا نیهمچناست.  90/0شتر از یب

 ینفر از اعضا 20 اریدر اخت را آنها موارد، یبعض ليو تعد یاصالح یهاه پس از اخذ نظرگاآن م؛يداد
و  ميکرد افتيدر زین راآنها  یاصالح یهانظر .ميدادقرار  یمقدمات ةعنوان نمونبه یآمار ةجامع

 يینها ةپرسشنام ازگاه . آنشد ديیتأ مورد مطالعه یآمار ةبا توجه به جامع هاپرسشبودن مرتبط
از  ،پرسشنامه نيا يیايپا ايتماد اع زانیم نییتع یبرا نیهمچن .شدها استفاده  داده یآور جمع یبرا
 هاپژوهشاست که در اغلب  ین روشياکرونباخ استفاده شده است.  یو آزمون آلفا SPSSافزار نرم
مقدار  ،است 7/0 ،بين ضريا ی(. اگرچه حداقل مقدار قابل قبول برا1994 پترسون،) رودیم کاربه
 یآلفا زانیم ،حالنيبا ا ،(1980 ،یفر و دونونز قابل قبول است )ین 55/0 یو حت 6/0

عدد  از شیب ،یبررس مورد مدل یهامؤلفه تمام یو برا 92/0 ،کل پرسشنامه یبراشده  محاسبه
 است. داشته یيباالاعتماد  تیقابل ،پرسشنامه که است آن ديمؤ اعداد نيدست آمد. اهب 70/0

سنجش و  یبرا LISRELافزار از نرم ،تيو در نها SPSSافزار نرم از پژوهش نيدر ا
 گرفته شد. بهره رهایروابط متغ یساز مدل
 

 پژوهش یهاافتهی

 یساختار یهاهمدل معادل

مدل پژوهش، از  تیها و برازش کلریمتغ نیب یعلروابط  ت،یوضعسنجش  یبرا پژوهش نيا در
ه يتجز یهان روشيتراز مناسب یكي درواقع،. است شدهاستفاده  LISRELو  SPSS یافزارها نرم

 ،ن روشيره است. ایل چندمتغیه و تحلي، تجزیو اجتماع یعلوم رفتار یهاهل در مطالعیو تحل
 یل عاملیه و تحليچون تجز يیهاخواهد از روشیو آمار است که م یاضير از دهیچیپ یبیترک
 لیو تحل هيتجز یبرا ،ریل مسیره و تحلیون چندمتغیها(، رگرس ص دادهیتلخ یراب ی)روش
 ، استفاده کند.استده یچیستم پیك سيکه در قالب  دهیچیپ یا دهيپد

 آثارکشف  ،مدل نيا هدف. رهاستیمتغ نیب یعلروابط  نیی        صرفا  تب ،یساختار مدل از منظور
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 یهاهمدل معادل. زاستپنهان درون یرهایمتغ بر زابرون پنهان یرهایمتغ میمستق ریغ و میمستق
 ،یآمار گريد یهااست که از روش یآمار ةشرفتیپ و دهیچیپ اریبس یهااز روش یكي ،یساختار

: سنجش برشمرد گونهنيا توانیم را هاتيمز نيا از یبعض(. 2011 را،يودارد ) یو بهتر شتریب یايمزا
 یالگو یابيارز ست،یقابل ارائه ن گريد یآمار یهاروش در که مستقل و وابسته ریمتغ نيهمزمان چند

(، CFA) یديیتأهم( و EFA) یاکتشافهم ،یعامل لیو تحل هيتجز قيطراز  یریگاندازه و سنجش
پژوهش و  یهاانطباق داده ،یساختار یهاهمعادل مدل در یطرف از. یریگاندازه یدرنظرگرفتن خطاها

از  .برخوردار بوده است یاز برازش مناسب ،شدهمدل ارائه ايآ میابيدر تا شودیم یبررس یممدل مفهو
از دو مدل  ،یساختار یهاهشود. مدل معادلیم دهآزمو افتهيمدل برازش نيروابط در ا یمعنادار یطرف
(. 1993 سوربوم، و ژورسكوگ) است شده لیتشك یساختار یهامدل و یریگاندازه یها مدلعنوان به

-اندازه تیقابل ،گرمشاهده یرهایمتغ از كيکدام که افتيتوان دریم یریگاندازه یهامدل براساس

 یرهایکه متغ افتيتوان دریم یساختار یهامدل براساس نیهمچنمكنون را دارد؛  ریمتغ یریگ
 یساختار یهاهمدل معادل ريزدر قسمت  وابسته دارند. یهاریبا متغ یعل ةچه اندازه رابط تامستقل 
 ارائه شده است. یدارادر حالت استاندارد و عدد معن پژوهش

 
 استاندارد بیضرا T Value بیضرا

  
 رهایمتغ انیمروابط  یساختار یهاه. مدل معادل2شکل 
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 برازش مدل یهاشاخص
 كي یکل برازش يیكوین یابيارز یبرازش برا یهاشاخص درمورد یتوافق چیه نكهيبا توجه به ا

عنوان شاخص طور گسترده بهاسكوئر بهیکا اي یمجذور کا ۀ(، آمار2004 نگ،یپ) ندارد وجود الگو
 یکا اي یمجذور کا ۀ(. آزمون آمار1994 ثرتون،یه و یباگوز) شودیم گرفته کاربه یبرازندگ
 یپوچ یةفرض دنآزمو قيها را از طرمفروض و داده یالگو انیم یاختالف و ناهمخوان ،اسكوئر

 -انسيوار سيماتر یهاکه انحراف یاهیفرض ؛(1996 هامبورگ، و بامگارتنر) سنجدیم
 برآورد یریگنمونه یخطاها قيطر ازنمونه، تنها  انسيکووار -انسيوار سيرا از ماتر انسيکووار

 اسكوئر یکا اي یمجذور کا ۀدار آزمون آماراتوجه و معن انيشا یها(. ارزش2001 را،يود )کنیم
 ؛شود رد ديبا الگو نكهيها و الگو وجود دارد و اداده انیم یقو یيواگرا كي که معناست نيا به

 یکا اي یمجذور کا ۀبرازش آمار يیكویآزمون ن ابد،يیم شينمونه افزا ۀکه اندازهمچنان ن،يبنابرا
 از زیاندك و ناچ یهايیواگراها و الگوها نسبت به انحراف رددارد و به  شيبه افزا لیاسكوئر م

 و بامگارتنرکند )یم محدود را آن یعمل ۀاستفاد تیو قابل یشود که سودمندیم منجرها داده
 شوندگزارش  یبرازندگ یاضاف یهاها و سنجهاسیمق ديبامفهوم،  ني(. در ا1996 هامبورگ،

 ،دار مناسب آنبرازش و مق یهااز شاخص یاخالصه ريز(. در جدول 1994 ثرتون،یه و یباگوز)
 ارائه شده است. هیاز اصالح مدل اول بعد
 

 یساختار یهاهمعادل مدل برازش و ییکوین یها . شاخص1جدول 

 هاشاخص مقدار قابل اتکا شدهمحاسبه مقدار تیمطلوب

χدو ) یکا - 20/42 د مدليیأت
2) 

 P-value - 068/0 د مدليیأت
 (df) یآزاد ةدرج df ≥ 0 30 د مدليیأت
 χ2/df < 3 χ2/df 40/1 د مدلیيأت

 RMSEA ≤ 0/10 RMSEA 067/0 د مدليیأت
 NNFI > 0/9 NNFI 97/0 د مدليیأت

 NFI > 0/9 NFI 95/0 د مدليیأت
 AGFI > 0/9 AGFI 93/0 د مدليیأت
 GFI > 0/9 GFI 92/0 د مدليیأت
 CFI > 0/9 CFI 98/0 د مدليیأت
 IFI > 0/9 IFI 98/0 د مدليیأت
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بوده  NNFI=0/97و  RMSEA= 0/067 ،GFI = 0/92 ،NFI=0/95 ،قیتحق یدل مفهومم یبرا
 RMSEA رايز ؛د استيیت آن مورد تأیو کل را دارد الزم یبرازندگ پژوهش،مدل  ن،يبنابرا ؛است

فوق نشان  ۀنگار ازآمده دست به ري. مقاداندبوده 90/0شتر از یز بین NFIو  GFIو  10/0کمتر از 
 یخطاها مجذور نیانگیم نكهي. با توجه به ادارد یبرازش خوب پژوهش، یل مفهومکه مد دهد یم

χو  10/0تر از کوچك ،(062/0) مدل
2
/df (40/1ن )برازش و تناسب  ،است، مدل 3تر از کوچك زی

چارچوب  براساس ،از اصالح بعد رهایمتغ ۀشدمیدهد که روابط تنظیم نشان امر نيا. دارد يیباال
 بوده است. یمنطق ،قیتحق ینظر
 

 رهایان متغیم یارتباط ساختار یبررس
 زانیو م یچگونگ یابيمكنون، ارز ریبر متغ گرمشاهده یرهایمتغ ریتأث داربودنامعن یبررس یبرا
 داداع بودن دارامعن درمورد. شودیم استفاده یدارامعن عدد و استاندارد بيضرا از ،ریتأث نيا
 دارامعن یاعداد شود،یانجام م 95/0آزمون در سطح  آنجاکه از گفت توانیمدل م آمدۀدست به

که اگر  امعن نيا به. (1392 ،و همكاران ی)آقاجان نباشند -96/1و  96/1 نیخواهند بود که ب
 اثر داربودنامعن ،2نمودار  .خواهد بود امعنیب یعل ةرابط رد،یبگ قرار -96/1و  96/1 نیب یعدد
، 2 جدول در شدهادهیپ اعداد یبر مبنا  .دهدیم نشان را مكنون ریمتغ بر گرمشاهده یرهایمتغ
 .دکرپژوهش قضاوت  یرهایمتغ یاثرگذار درمورد توانیم
 

 یدارااستاندارد و معنب یضرا. 2جدول

 /رددییأت یدارااعداد معن استاندارد بیضر ارتباط ریمس

EN1 ← EN 75/0 22/8 ارتباط ديیأت 
EN2← EN 87/0 21/10 ارتباط ديیأت 

EN3← EN 74/0 12/8 ارتباط ديیأت 

EN4← EN 84/0 78/9 ارتباط ديیأت 

EN5← EN 69/0 31/7 ارتباط ديیأت 

EN6← EN 72/0 83/7 ارتباط ديیأت 

EN7← EN 61/0 35/6 ارتباط ديیأت 

EN8← EN 70/0 59/7 ارتباط ديیأت 

EN9← EN 45/0 29/4 ارتباط ديیأت 

EN10← EN 48/0 86/4 ارتباط ديیأت 

EN11← EN 62/0 41/6 ارتباط ديیأت 
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 انیروابط مکه  افتيدر توانیم، 2جدول در  آمدهدستهب ريمقاد و بيضرا با توجه به
 ةهم یعني دارد؛ يیاستاندارد باال بيدار بوده است و ضرامعن ،مكنون با گرمشاهده یرهایمتغ
، EN2 بعد انیم نيند. در اکنیم نییتب آن را و ندذارگریتأثمكنون  ریبر متغ گرمشاهده یرهایمتغ
ت و یبعد حاکم گر،يد یانیبه ب اياست  داشته را ریتأث نيباالتر ،ت و ادارۀ دانشگاهیحاکم بعد اي

 کند. نییرا تب ینيکارآفر تیظرف انسيتوانسته است وار یبهتر ةگونادارۀ دانشگاه، به
 

 پژوهش یرهایمتغ تیوضع یبررس
 تیوضع یبررس به ،یآمار جامعة كي نیانگیاستفاده از آزمون م با ،پژوهشمت از قس نيا در
در  بودنمناسب ثیاز ح ینيکارآفر تیظرف ابعادو  ینيکارآفر تیظرف یعني ،قیتحق یرهایمتغ

در  ینيکارآفر تیظرفابعاد  و تیظرف تیوضع ايکه آ میابي دست جهینت نيبد تا میپرداختجامعه 
 ر؟یخ اي است مناسب یآمار ةجامع

، مقدار پژوهش ةپرسشنام( 5 یال 1) یانهيگزپنجاس یبا توجه به مق یانمونهكي tآزمون در 
 درنظر گرفته شده است. 3آزمون برابر با 
 H0 :μ ≥ 3 است. 3حداقل  یمورد بررس یهارین متغیانگیم

 H1 :μ < 3 ست.ین 3حداقل  یمورد بررس یهارین متغیانگیم

 
 پژوهش یرهایمتغ تیوضع ی. بررس3جدول 

 (test value =3مقدار آزمون )

 Tآماره  رهایمتغ
 ةدرج

 یآزاد

سطح 

 یدارامعن

اختالف 

 نیانگیم

 درصد 95 نانیاطم ةفاصل

 تیمطلوب نییحد پا حد باال

 رد -71/0 -54/0 -62/0 000/0 91 -05/15 تيمأمورو  اندازچشم

 رد -06/1 -84/0 -95/0 000/0 91 -71/16 اداره و تیحاکم

 رد -17/1 -97/0 -07/1 000/0 91 -67/21 یساختار و طرح سازمان

 رد -81/0 -61/0 -71/0 000/0 91 -43/14 یافرارشته یاچندرشته

 رد -16/1 -97/0 -07/1 000/0 91 -88/21 قدرت نفوذ

 رد -88/0 -66/0 -77/0 000/0 91 -34/14 نفعانیذ تيريمد

 رد -07/1 -59/0 -98/0 000/0 91 -10/22 آموختگاندانش

 رد -92/0 -72/0 -82/0 000/0 91 -24/16 دانش انتقال

 رد -77/0 -57/0 -67/0 000/0 91 -27/13 ین مالی، تأمرشدمرکز 

 رد -29/1 -0/1 -20/1 000/0 91 -94/24 یسازیالمللنیب

 رد -28/1 -10/1 -19/1 000/0 91 -41/26 نانهيکارآفر آموزش

 رد -98/0 -84/0 -91/0 000/0 91 -15/26 ینيکارآفر تیظرف
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 ،ینيکارآفر تیظرفابعاد  از كيچیه که دهدیم نشان یآمار یهاآزموناز  آمدهدستبه جينتا
 رهایمتغ همة یبراشده محاسبه tمقدار  نكهيبا توجه به ا .ستندیبرخوردار ن یمناسب تیاز وضع
 کل و ینيتمام ابعاد کارآفر یآمده برادستهب یدارانو از آنجاکه سطح مع است -64/1کمتر از 

 درصد 95 نانی( و در سطح اطمSig=0/000<0/05) از سطح خطا ترکوچك ،ینيکارآفر تیظرف
 .قرار ندارند یمطلوب تیوضع در رهایمتغ از كيچیهکه  افتيدر توانیم ،است
 

 ینیکارآفر تیظرف یهامؤلفه تیاهم یبندرتبه
 دهد.ینشان م دانشگاه انةنيکارآفر تیظرف یهامؤلفه درمورددمن را يزمون فرج آينتا ،4جدول 

 
 ینیکارآفر تیظرف یهامؤلفهدمن مربوط به یج آزمون فری. نتا4 جدول

 92 هاتعداد پاسخ

 84/262 مربع –یآزمون کا
 10 یآزاد ةدرج

 000/0 یداراسطح معن

 
ن یب یداراتفاوت معن ،(α = 05/0) یداراسطح معن درشود، یمالحظه م 4ه در جدول كچنان

-ن رتبهیانگیم ،بیترتنيوجود دارد. بد ینيکارآفر تیظرفمربوط به  یهامؤلفه یهان رتبهیانگیم

 .است 5به شرح جدول  ،رین متغيا یهامؤلفه یها
 

 ینیکارآفر تیظرف یهامؤلفهمربوط به  یهان رتبهیانگی. م5 جدول

 رتبه از رتبهیامت یمورد بررس ةمؤلف فیرد

 1 80/8 تيمأمورو  اندازچشم 1
ین مالی، تأمرشدمرکز  2  21/8 2 
 3 53/7 یافرارشته یاچندرشته 3
 4 05/7 نفعانیذ تيريمد 4
 5 57/6 دانش انتقال 5
 6 60/5 اداره و تیحاکم 6
 7 39/5 آموختگاندانش 7
 8 61/4 قدرت نفوذ 8
یساختار و طرح سازمان 9  21/4 9 
یسازیالمللنیب 10  18/4 10 
 11 74/3 نانهيکارآفر آموزش 11
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نظر  براساس، ینيکارآفر تیظرف یهامؤلفه موردشود، دریمالحظه م 5ه در جدول كچنان
 نيکمتر ،نانهيکارآفر آموزش ؤلفةم و ازیامت نيشتریب ،تيمأمورو  اندازچشم ؤلفةم، انيگوپاسخ
 ند.اهرا کسب کرد ازیامت
 

 شنهادهایو پ یریگجهینت
 و مازندران استان یهادانشگاه ینيکارآفر تیظرف تیوضع یپژوهش حاضر، بررس یهدف اصل

 یبرازش ،قیمدل تحقنشان داد  LISRELافزار نرمحاصل از  جينتا. استابعاد آن  یبندرتبه
 افتيدر توانیم SPSSافزار نرم یخروج براساس نیهمچن. دشویم ديیأآن ت تیو کل دارد مناسب

د نبریسر مبه ینامناسب طيدر شرا ،پژوهش در یبررس مورد ابعاد همةو  هادانشگاه ینيکارآفر که
 شود.یبه آن پرداخته م لیتفصبه ريزکه در 

 استان منتخب یهادانشگاه نانةيکارآفر تیظرف نییتع و نییتب ،حاضر پژوهش افتةي نيترمهم
. روابط موجود در مدل است هبود آن نانةيکارآفر تیظرف ۀکنندنییتع عوامل یبندرتبه و مازندران
 يی. شناسااستچارچوب  نيا يیکارا ديیأت انگریب ،یساختار یهاهمعادل آزمون جيو نتا

 نيا گريد جةینت ،یمورد واقع كيمدل و آزمون آنها در  یاصلشاخص  هبط ومرب یها رعامليز
 ابعاد ةهمو  انهنيکارآفر تیظرف که شد مشخص قیتحق یرهایمتغ یبررس در. است بوده پژوهش
مشخص شد که  زین رهایمتغ یبندرتبه آزمون درقرار دارند.  ینامناسب تیدر وضع ،آن به وابسته

 خودرا به ازیامت نيکمتر ،ینيو بعد آموزش کارآفر ازیامت نيشتریب ،تيمورأم و اندازچشم بعد
 .است داده اختصاص
با  هاآن شباهت و آمدهدستبه جينتا ،رهایمتغ بودنمناسب ثیاز ح ژوهشپ یهاهیفرض درمورد

 ،است( 2012) بیاستاندارد گ ةپرسشنام براساسمدل که  نياشاره کرد ا ديبا هاپژوهش ريسا
 گريبا د میمستق یتفاوت ايشباهت  ،لحاظ نيو از ا است نشده یابيو ارز دهآزمو يیتاکنون در جا

 از یبعضو  یدانشگاه ینيکارآفر تیوضع تیمطلوب لحاظ از توانیم یول ،ددارنمحققان  یهاافتهي
 و همكاران جیکردنائ یهاافتهي: کرد سهيمقا ريز محققان جيبا نتا راها افتهي نيا ،آن یهاشاخصه

 ساختار شامل مدرس تیترب دانشگاه در نيدانشگاه کارآفر یهایژگيو کهداد  نشان( 1391)
 و همكاران یقنات یهاافتهي نیهمچن. قرار دارد ینامناسب تیدر وضع ،یمال لاستقال و نانهيکارآفر

 ،یريجسورانه، خطرپذ ینگرندهيکه ابعاد جسارت، تحمل انحراف خالق، آ داد نشان( 1389)
مخالف،  یاظهار نظرها دنیو تحمل شن شگامیپ ینوآور ،یمساع كيو تشر یارتباط باز، همكار

 و همكاران مرزبان(، 1385) یگلستان و یمقتدر یهاافتهي .اردد قرار ینامناسب تیوضع در
نشان  زین( 1387) و همكاران ی( و زال1389) یمیو مق يی(، وفا2010(، گوئررو و اوربانو )1389)
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با  جينتا نيا ،لحاظ نيا از وقرار ندارد  یدر سطح قابل قبول یدانشگاه ینيکارآفر تیوضع که داد
 .دارد یخوانهم ،قیتحق نيا یهاافتهي

و  جیکردنائ قیتحق یكيدو پژوهش مطابقت ندارد:  یهاافتهيبا  ،پژوهش نيا جينتا اما
 یاز جمله فرهنگ سازمان نيدانشگاه کارآفر یهایژگيو افتنديدر( که 1391) همكاران
 دانشگاهدر  یمنابع انسان یمشترك، راهبردها اندازچشم ط،یتعامل مستمر با مح نانه،يکارآفر

دادند  نشان( که 1389) و همكاران یقنات پژوهش دوم ؛دارد قرار یمطلوب تیوضع ،مدرس تیترب
 .دارد قرار یمناسب تیوضع در یمورد بررس بعدده  از ،کار یارزشمند و یسرگرم و حيتفر بعد دو

 ینيکارآفر تیبهبود وضع یبرا یتيريمد یهادهاشنیپ عنوانبه ريزموارد  ج،يتوجه به نتا با
 :شودیمارائه  موجود یدانشگاه

 تیوضع دردانشگاه،  راهبردو  تيانداز، مأمورآن بوده که بعد چشم انگریب جينتا نكهيا براساس. 1
 ،یاهيو شهر یعموم ی، استفاده از درآمدهاديجد وکار کسب جاديا به ديقرار دارد، با ینامناسب
، ینيو کارآفر ی، نوآورعلومموجود جامعه، استفادۀ متفكرانه از  یهافرصت و مسائل بر تمرکز

 ،جامعه در دانشگاه گاهيجا یاند و ارتقاکه در آن واقع شده یاکمك به توسعة محل و منطقه
 د.شودانشگاه توجه  یمرکز یهاراهبردو  تيعنوان مأموربه

 انيجر که کند ایهم را یطيشرا خود یبرا ديبا نيکارآفر دانشگاه كي ج،ينتا به توجه با. 2
 .ابدي انيجر آن در دوطرفه صورتهب هاهیحاش از دوربه و شفاف و کامل اطالعات، و ارتباطات

 یانهيهز یها با فشارهادانشگاه تورم، نرخ شيشود که در اثر افزایم ینیبشیپ ،یي. در جامعة اروپا3
 رآمدد شيافزا بالقوۀ یرهایها از مسنهيهز ،اديز اریاحتمال بسبهمواجه شوند.  یمستمر زافزونرو
 بر عالوه ن،يبنابرا ؛شود جبران یدولت یدرآمدها قيطر از نقص نيا نكهيا بدون رند،یگیم یشیپ

 یبه درآمدها ینگاهمین ديها بادانشگاه(، دولت یسو از یمال نی)تأم یدولت یدرآمدها از استفاده
 .دهند گسترش را نگاه نيخود داشته باشند و در طول زمان، ا یخصوص

 به ازهایو ارائة حق امت یورافن از استفاده مجوز صدور ،یفكر یيدارا استیس ديبا دانشگاه. 4
 تبادل و انتقال یهانديفرارا در  انيرا بسط و گسترش دهد؛ دانشجو انيدانشجو و کارکنان
 یهاتشرک تعداد ؛کندبه آنها ارائه  شانمتناسب با عملكرد یيهاپاداش ودهد  مشارکت دانش
 یهاشاخص و هاهدف دهد؛ انجام را الزم یهاتيحما ودهد  شيافزا را دانشگاه از مشتق

 یاژهيو تمرکز آن یتيحما و یامشاوره خدمات برو  کند نییتع وضوحبهعملكرد مرکز رشد را 
 یهاپارك یکه هدف اصل -يیافزادانشگاه، به ارزش یفناورانتقال  قيطر ازو  باشد داشته
مشتق از دانشگاه  یهاشرکت تیموفق ریمس در که یموانع از یكي کند؛ کمك -است یعلم

 .است یگذارهيسرما یبرا الزم ةيسرما نبودوجود دارد، 
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 هااقدام از یبعضآن دانشگاه است.  یسازیالمللنیب ن،يکارآفر دانشگاه كي جاديا در یاصل گام. 5
 جاديو ا هاینوآور ،داخل به یالمللنیب انيدانشجو جذب انيجر جاديا: از عبارتند ر،یمس نيا در

 و یعلم ئتیه یدانشگاه؛ تحرك و تبادل اعضا یدر محوطه و فضا ديجد یابتكارها
 یبرا یشناختزبان یهابرنامه توسعة و جاديا ،ایدن سراسر یکشورها و هادانشگاه با انيدانشجو

 یهایگذارهيسرما جاديا و یاتوسعه و یپژوهش یهایهمكار ،یخارج انيدانشجو رشيپذ
 .یالمللنیب یهاتیفعال در یهمكار و مشارکت ،ایدن یهادانشگاه ريسا با مشترك

را  یگذارهيسرما و ینيکارآفر یمهارت و یآموزش یهابرنامه یبرا ازین و لیپتانس ديبا دانشگاه. 6
 و دنک یجاساز یآموزش و یعلم یهاگروه همة در را آن وکند  يیشناسادر کل دانشگاه 

 و کارکنان همة یبرا هابرنامه نيا بودندسترسدر و نانيکارآفر تیترب و میتعل. دهد گسترش
 یهامشارکت از یمندبهره ،یخوداشتغال و ینيکارآفر اشتغال، یهابرنامه جاديا ،انيدانشجو

 گنجاندن ،ینيکارآفر آموزش تیظرف یارتقا ،وکار کسب جاديو ا یگذارهيسرما یبرا یرونیب
دانشگاه و  تيو مأمور راهبرددر  وکار کسب جاديدر ا یو پرورش یمتنوع آموزش یهاوهیش
 .اندنهیزم نيدر ا هااقدام گرياز د ن،يسازمان کارآفر كيدانشگاه به  ليتبد یکل طور به

 به و باشد نانهينوآورانه و کارآفر یرفتارها یحام و کنندهلیتسه ديبا یسازمان طرح و ساختار. 7
و  یبودن، عمودیر رسمیر متمرکزبودن، غیشود. غ تمرکزمنا یریگمیتصم تا بدهد پاداش آنها
از  یبرخوردار ،انعطافبودن کارها، یدرانحصارنبودن اطالعات، گروه ها،بودن ارتباط یافق

داشتن و  یرسم ریر و غیگنو نباشد، کنترل سهل یهادهيجاد ايکه مانع ا یساختار سازمان
 بیرا ترغ ینيکارآفر که است نيکارآفر یهادانشگاه یساختار یاهیژگيو از ،کارکنان توانمند

 و انيدانشجو یرا برا یرسم ریغ یگووبحث و گفت یهاگروهو  دهدیمتوسعه  ،کندیم
 .کندیم جاديا یعلم ئتیه یاعضا

 و متقابل رابطةاعتماد،  براساسدر آن، روابط  که کنندرا آماده  یطیبتوانند مح ديبا هادانشگاه. 8
مناسب  طیمح جاديضمن ا ،دانشگاهاعتماد در  گسترش. باشد متمرکز هيدوسو یهایوابستگ

 کاهش را یرسم یهانهيهز از یاریبس ،یدانشگاه ینيو کارآفر یريپذسكير ت،یخالق یبرا
 با متناسب و منصفانه آنان با که ندامطمئن آنها. دارندحس اعتماد  ن،يکارآفر افراد. دهدیم

 .شد خواهد برخورد شانيهايیتوانا
: دهدانجام  را ريز یهااقدام ديبا دانشگاه آموختگاندانش دفتر آموختگان،دانش مورددر. 9

 یکارها به پاداش ارائة و بیترغ و قيتشو ،آموختگاندانش با فعال و كينزد ارتباط یبرقرار
 منظم یهايیگردهما یبرگزار ،آموختگاندانش یهاینوآور و یابتكار و ،یپژوهش
 ارائة ،یتيحما خدمات ارائة و آموختگاندانش با جلسات و هاشيهما یبرگزار ،یآموختگ دانش
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 یهاانجمن جاديا ،آموختگاندانش از العمرمادام تيحما و یشغل شرفتیپ ریمس یهاآموزش
 .مباحثه یهاگروه بر تمرکز و نيکارآفر آموختگاندانش

References 

Aghajani, H., Samadi-Miarkolaei, H. & Samadi-Miarkolaei, H. (2013). 

Organizational citizenship behavior’s relationship and staffs’ psychological 

empowerment. Journal of Public Administration, 5(2): 1-18. (In Persian)  

 

Akbari, M., Shakiba, H., Ziyaei, M. S., Marzban, S. M. & Razi, S. (2013). Relation 

between organizational health and organizational entrepreneurship (Case 

Staudy: Tehran University). Journal of Public Administration, 5(1): 1-20. (In 

persian) 

 

Arnaut, D. (2010). Towards an entrepreneurial University. International Journal of 

Euro-Mediterranean Studies, 3(1): 135-152. 

 

Bagozzi, R. P. & Heatherton, T. F. (1994). A general approach to representing 

multifaceted personality constructs: Application to state self‐esteem. 

Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 1(1): 35-67. 

 

Baumgartner, H. & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation 

modeling in marketing and consumer research: A review. International 

Journal of Research in Marketing, 13(2): 139-161. It’s online at: 

http://dx.doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0 

 

Bercovitz, J. & Feldman, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology 

transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based 

economic development. The Journal of Technology Transfer, 31(1): 175-188. 

 

Casson, M. (1982). The entrepreneur: An economic theory, Rowman & Littlefield. 

???? 

 

Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the 

entrepreneurial university. Research policy, 32(1): 109-121. 

 

Etzkowitz, H. & Zhou, C. (2007). Regional innovation initiator: The entrepreneurial 

university in various triple helix models. In Triple Helix 6th Conference 

theme paper, Singapore. 

 

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. & Terra, B. R. C. (2000). The future of the 

university and the university of the future: Evolution of ivory tower to 

entrepreneurial paradigm. Research policy, 29(2): 313-330. 

 

Ghanati, S., Kordnaeij, A. & Yazdani. H. R. (2010). An investigation of 

http://dx.doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0


 1394بهار ، 1 شمارة ،7دورة  ، دولتیمدرييت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  130

entrepreneurial organizational culture status in Tehran University. Journal of 

Entrepreneurship Development, 3(10): 115-133. (In Persian) 

 

Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university. Entrepreneurship education 

as a lever for change. National Council for Graduate Entrepreneurship. 

Policy Paper, 3: 1-46. 

 

Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university 

development: Towards the building of a strategic framework. Annuals of 

Innovation & Entrepreneurship, 3: 1-21.  

 

Gibb, A., et al. (2008). Developing entrepreneurial graduates putting 

entrepreneurship at the centre of higher education. The National Council for 

Graduate Entrepreneurship (NCGE). 

 

Guenther, J. & Wagner, K. (2008). Getting out of the ivory tower–new perspectives 

on the entrepreneurial university. European Journal of International 

Management, 2(4): 400-417. 

 

Guerrero, M. & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial 

university. The Journal of Technology Transfer, 37(1): 43-74. 

 

Hair, J. F., et al. (2006). Multivariate data analysis, Vol. 6, Pearson Prentice Hall 

Upper Saddle River, NJ. 

 

Hannon, G. (2008). Entrepreneurship education strategies and best practice views, 

thoughts, challenges, opportunities. The National Council for Graduate 

Entrepreneurship (NCGE). 

 

Hassangholipour, H., Gholipour, A. & Roushandel, T. (2012). The constraints of 

knowledge commercialization in university entrepreneurship. Journal of 

Entrepreneurship Development, 4(14): 165-183. (In Persian) 
 

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with 

the SIMPLIS command language: Scientific Software International. 
 

Keast, D. A. (1995). Entrepreneurship in universities: definitions, practices, and 

implications. Higher Education Quarterly, 49(3): 248-266. 
 

Keat, O. Y., Selvarajah, C. & Meyer, D. (2011). Inclination towards 

entrepreneurship among university students: An empirical study of Malaysian 

university students. International Journal of Business and Social Science, 

2(4), 206-220. 
 

Kordnaeij, A., Ahmadi, P., Gorbani, Z. & Niyakan, N. (2012). Exploring the 

characteristics of entrepreneurial university in Tarbiat Modarres University. 

Journal of Entrepreneurship Development, 5(3): 47-64. (In Persian) 



 131  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ...هایدانشگاه نانةیکارآفر تیظرف نییو تب یبررس

Kordnaeij, A., Moghimi, S. M., Ghanati, S. & Yazdani, H. R. (2009). Investigation 

on the relationship between organizational structure and entrepreneurship 

culture in Tehran University. Journal of Public Administration, 3(1): 119-

134. (In Persian) 

 

Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges 

for the 21
st
 century. White Paper, US Association of Small Business 

Education. 

 

Kuratko, D. F. (2004). Entrepreneurship education in the 21
st
 century: From 

legitimization to leadership. Paper presented at the USASBE National 

Conference. 

 

Marzban, S. M., Moghimi, S. M. & Arabioun, A. (2010). The influence of 

organizational entrepreneurship climate on managers’ entrepreneurial 

behavior. Journal of New Economy and Trade, 21-22(2): 1-25. (In Persian) 

 
Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. 

Management science, 29(7): 770-791. 

 

Moghtaderi, M. & Golestani, S. H. (2006). The assessment of entrepreneurship 

center in Tehran University. Journal of Knowledge and Research in 

Pedagogical Science, 12(4): 87-99. (In Persian) 

 

O'Shea, R. P., et al. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial 

university: The Massachusetts institute of technology experience. R&d 

Management, 37(1): 1-16. 

 

Palmer, M. (1971). The application of psychological testing to entrepreneurial 

potential. California management review, 13(3). 

 

Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of 

consumer research, 381-391. 

 

Ping Jr, R. A. (2004). On assuring valid measures for theoretical models using 

survey data. Journal of Business Research, 57(2): 125-141. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00297-1. 

 

Razavi, S. M., Fallah, N., Rezvanfar, A. & Kalantari, K. (2013). Analyzing 

entrepreneurship obstacles in agricultural faculties of Iran (Students' 

viewpoints). Journal of Public Administration, 4(10): 59-78. (In Persian) 

 

Sharif, S. M., Jamshidian, A., Rahimi, H. & Naderi, N. (2011). The analysis of 

entrepreneurship curriculum status in Iranian Higher Education. Journal of 

Entrepreneurship Development, 11(3): 87-106. (In Persian) 

 

http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00297-1


 1394بهار ، 1 شمارة ،7دورة  ، دولتیمدرييت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  132

Vafaei, F. & Moghimi, S. M. (2010). Administrative processes E-System efficiency 

relationship and University of Tehran’s Intrapreneurship. Journal of New 

Economy and Trade, 21-22(2): 99-122. (In Persian) 

 

Van de Ven, A. H. & Ferry, D. L. (1980). Measuring and assessing organizations, 

Wiley. New York. 

 

Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a 

SIMPLIS Approach. Springer. New York. 

 

Zali, M. R., Madhoushi, M. & Kordnaeij, A. (2007). The assessment of student’s 

entrepreneurship characteristics (Case Study: Tehran University). Human 

Resource Teacher, 3(5): 81-113. (In Persian) 

 
Zampetakis, L. A. & Moustakis, V. S. (2010). An exploratory research on the factors 

stimulating corporate entrepreneurship in the Greek public sector. 

International Journal of Manpower, 31(8): 871-887. 

 

Zare’, M., Rezaei, M., Arabioun, A. & Akbari, S. R. (2010). Organizational 

entrepreneurship (Third generation managers), concepts, strategies and 

models. Innovation & Creativity in Human Science, 1(1): 75-84. (In Persian) 
 


