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 مقدمه .1

در حال حاضر، اقتصاد کشورهاي پیشرفته بیش از همه وابسته به تولیـد، انتـشار و اسـتفاده از دانـش                     

ی اقتصاد ازقبیـل زمـین،    به سخن دیگر، امروز دانش علمی، برخالف منابع سنت).OECD, 1996(است 

در ). 1387حـسینی،   فکور و حاج  ( موتور رشد اقتصادي پدیدار شده است        همثابنیروي کار و سرمایه، به    

 یـک مرکـز   عنوان نهادهاي تولید و انتـشار دانـش، دیگـر صـرفاً             این شرایط، مؤسسات آموزش عالی به     

تـري در تولیـد   سـسات نقـش فعـال   رود کـه ایـن مؤ   انتظار می بلکهشوند،  آموزش و پژوهش تلقی نمی    

 ءاي فزاینـده جـز  گونـه از آنجا که دانش بـه ). Etzkowitz, 2006(اي داشته باشند اقتصاد ملی و منطقه

 دانـش و نهـاد انتـشار آن، نقـش      ههـا در مقـام تولیدکننـد      شود، دانشگاه مهمی از نوآوري محسوب می    

نشگاه کـارآفرین درواقـع پاسـخی بـه اهمیـت      ظهور دا. کنندتري را در نوآوري صنعتی ایفا می گسترده

اي نوآوري و ادراك جدید از دانـشگاه اسـت؛ یعنـی نهـادي کـه                روزافزون دانش در نظام ملی و منطقه      

رود و از لحـاظ اقتـصادي باصـرفه         وري و منبع اختراعات خالقانه به شمار مـی        اعامل انتقال دانش و فن    

 ظرفیـت هاي دانشگاهی و صـنعتی، بـه ایـن    رغم تفاوت نظام علیها در سراسر دنیا   اخیر، دولت  هدر دو ده  . است

سـالیان  در  ).Etzkowitz et al., 2000 (انـد ها از نظر منبعی براي ارتقاي محیط ملی نوآوري نگریستهدانشگاه

ــارة در،اخیــر   اه کــارآفرینگ و دانــش)Kuratko, 2003; 2004; Keat et al., 2011 ( مفهــوم کــارآفرینیب
  

(Guenther & Wagner, 2008; Clark, 1998; Röpke, 1998; Etzkowitz et al., 2003; Gibb, 
2012; O’Shea et al., 2005; Rothaermel et al., 2007) 

  

تحول از دانشگاه سنتی به یـک دانـشگاه        ،واقع در .مورد بحث قرار گرفته است    نیز بسیار   بسیار نوشته شده و      

  ).Arnaut, 2010( خواهد کرد جهانی مبتنی بر دانش ایفااقتصاد کارآفرین نقش مهمی در پیشرفت 

هـا،  ی، شـکار فرصـت  یکـارآفرینی عبـارت اسـت از کارگـشا    تـوان گفـت کـه      در تعریف کـارآفرینی مـی     

محـصوالت   خدمات و تولید کاالهـا و        ه و جسورانه، و خالقیت و نوآوري در ارائ        انهتهورمخطرپذیري، اقدامات   

وکـار، بنگـاه و     انـدازي یـک کـسب     ، و همچنـین راه    )ید کاالها و محصوالت جدیـد      خدمات و تول   هویژه ارائ به(

هـاي   و روشگاهی اوقـات اسـتفاده از ابزارهـا   . صورت فردي یا گروهیتشکیالت تجاري و اقتصادي جدید به   

 کارآفرینی عبـارت  .شودمی  کاالها و اقالم معمول و رایج نیز با عنوان کارآفرینی مطرحهجدید براي ارائ  

هاي اقتـصادي،  هایی که از طریق اقدامات یک فرد یا گروهی از افراد موجب ایجاد محیط          است از تالش  

اي طـور فزاینـده   کارآفرینی به).Peverelli & Song, 2012(شود اجتماعی، نهادي، و فرهنگی جدید می

اکبري و همکاران،    (شودوري، نوآوري و ایجاد اشتغال شناخته می      عنوان پیشران رشد اقتصادي، بهره    به

ریچارد چِرویتـز اسـتاد ارتباطـات و خطابـه دانـشگاه تگـزاس در آسـتین؛ در زمینـه مفهـوم                      ). 1396

 یـک  ؛کارآفرینی. کارآفرینی استهاي یتولید ثروت مادي تنها یکی از تجل«کارآفرینی معتقد است که     
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» یند نوآوري فرهنگی اسـت ا یک فر ـ کارآفرینی نگرشی به درگیرشدن در دنیا است. کار نیستوکسب

)Gibb & Hannon, 2006.(  

ان در حــال فعالیــت ـی در یــک سازمـــهــاي کارآفرینــعنــوان فعالیــتانی بــهـارآفرینی سازمـــکــ

)Antončič &  Hisrich, 2001; Antončič & Zorn, 2004( ،هاي کـارآفرینی در  و نیز به عنوان فعالیت

کـارآفرینی  . )Bhardwaj et al., 2005( تعریف شده است هاي سازمانییند، و نوآورياقالب محصول، فر

هـاي  گیـري ها و جهت  هاي تجاري جدید اشاره دارد، بلکه به سایر فعالیت        گذاريتنها به ایجاد سرمایه   سازمانی نه 

 هـاي فکرات و گـرایش   ت و   راهبردهای و اداري،  یها، فنون اجرا  وريا محصوالت، خدمات، فن   هنوآورانه از قبیل توسع   

 کارآفرینی سـازمانی  ).Antončič & Hisrich, 2001; Antončič & Zorn, 2004 (کندابتی جدید نیز اشاره میرق

 که در اختیـار  ،ها را بدون توجه به منابعیهاي درون سازمان آن افراد فرصتهوسیلیندي که بهاعبارت است از فر 

: پـذیرد عنـوان ترکیبـات اصـلی مـی       ها را بـه   ورينوآکه  کارآفرینی سازمانی مفهومی است     . کننددارند، شکار می  

ـاي بِکـر و    ویند، جـست ا فرهبندي جدید محصوالت، مهندسی مجدد یا کاهش هزین   گسترش یا فرمول   جـوي بازاره

ـاي جدیـد   گذارينخورده، کاربردهاي جدید محصوالت و خدمات جدید، سرمایهدست  ).Obino Mokaya, 2012(ه

 کارآفرینی سازمانی با بهبود عملکرد سازمانی در ارتبـاط      ، احتمال بسیار  بهدهند که    نشان می  هاپژوهش

 معموالً این ارتباط بر حـسبِ رشـد و سودبخـشی    ،)Postigo, 2002; Antončič & Zorn, 2004( است

 مزیت رقابتی تمایز یـا  .1: آورد عبارت است ازهاي رقابتی که کارآفرینی سازمانی به بار می      مزیت. است

هـاي  وش جدیـد یـا ر  راهبردي مسیر   .3 واکنش سریع نسبت به هر تغییر، و         .2نه در بازار،    رهبري هزی 

  ).Obino Mokaya, 2012(سازمانی جدید کار یا یادگیري درون

 ماهیـت روابـط   هبـار هـا و بحـث در  دانشگاه» مأموریت سوم«ي در رابطه با نظربر اساس مالحظات  

دانشگاه کارآفرین نهاد متنوع و متکثـري اسـت   «معتقدند که ) 2008(صنعت، گانتِر و واگنِر  ـ  دانشگاه

وري از دانشگاه به صنعت و نیز ارتباطات غیرمستقیم با صنعت از طریق        اهاي مستقیم انتقال فن   با روش 

هاي مـستقیم و غیرمـستقیم      سـازوکار یک دانشگاه کارآفرین مرکـب از       . »آموزش و پرورش کارآفرینی   

مفهوم جـذابی اسـت و معـرف       » کارآفریندانشگاه  «.هاي تجاري است   فعالیت دانشگاه با براي ایجاد پیوند    

منظـور ترغیـب و پـذیرش     به هاي سودمندي را  ها و محیط  ها، فرهنگ ویهها، ر هایی است که فرصت   دانشگاه

هـاي کـارآفرین مکـانی هـستند کـه          دانـشگاه . آوردآموختگان فراهم می  کارآفرینی دانشجویان و دانش   

دانشگاه کارآفرین دانشگاهی اسـت کـه بـا    . )Gibb, 2005 (ست اشی از اساس نهادي آنهاکارآفرینی بخ

هاي آموزشی را با نیازهاي جهـان   گیري از ابزارهاي مدیریت کارآفرین و رویکرد سیستمی، فعالیت        بهره

هاي گیدانشگاه کارآفرین مفهوم و ویژ    ). 1395نیا و همکاران،    فرامرزي( کند منطبق آینده جهان و امروز

 آموزش کارآفرینی براي سازماندهی آموزش در مواجهـه بـا نیازهـاي صـنعت، تـشویق            .1: خود را دارد  
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وري از دانشگاه ا انتقال فن.3 مشاوره براي صنعت؛ .2هاي در حال تکوین؛     دانشجویان به تشکیل شرکت   

  .)Zhou & Etzkowitz, 2008(هاي مشتق از دانشگاه تـ شرک.4به صنعت؛ و 

 اقتـصادي از   ه دانشگاه کارآفرین در یک محیط پویا از اقتـصاد دانـش، حمایـت از توسـع                نقش یک 

و انتقال سریع چنین دانـش جدیـدي   ) بنیادي و کاربردي (هاي  پژوهشطریق افزایش میزان و کیفیت      

 مـشارکت در دو فعالیـت       ،معموالً نقش سـنتی دانـشگاه     . به جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی است       

 از   و انـد، شـده تـازگی وارد بـازار کـار        دانش از طریق دانشجویانی که به     . پژوهش و آموزش  : عمده است 

د، انتقـال   نـ دهتوجهی را به خود اختـصاص مـی        زمانی قابل  ه که دور  ،طریق انتشارات در مجالت علمی    

 هنـد عنـوان یـک تولیدکن     سنتی یک دانشگاه در جامعه را بـه        هاي نقش ،هاي کارآفرین دانشگاه. یابدمی

 حمایـت از  و يوري و عامـل انتقـال دانـش، نـوآور      ا بنیادي و کاربردي، فن    هايپژوهش از طریق    ،دانش

  ).Bercovitz & Feldman, 2006(دهند میقرار  اقتصادي مورد تعریف مجدد هتوسع

 رایجی است و به دلیل      ه سنتی به یک دانشگاه کارآفرین پدید      پژوهشیتغییر شکل از یک دانشگاه      

 یـن ا از منابع دولتی و ظهور بازارهاي رقابتی در آموزش و پژوهش، تعداد     ها دانشگاه أمین مالی کاهش ت 

ها مانند دانشگاه کارآفرین تبدیل به عامل نوآوري        اگر دانشگاه . ها در حال افزایش است     دگرگونی چنین

ده سـال گذشـته     طـی   . المللی را مختل خواهنـد کـرد      اي و نیز رقابت بین     ملی و منطقه   هنشوند، توسع 

سـازي آمـوزش عـالی،      المللـی سازي و بین  ها در کشمکش با موضوعات متفاوتی ازقبیل جهانی       دانشگاه

امروزه . اندهاي مالی و اقتصادي اخیر بوده     هاي مالی و بحران   افزایش تعداد جمعیت دانشجو، محدودیت    

 » وفق پیـدا کننـد؟  ،تغییرحالچگونه با محیط پویا و پیوسته در«ها این است که  اصلی دانشگاه پرسش

)Arnaut, 2010.(  

در  .)Zhou & Etzkowitz, 2008( هاي کارآفرینی صنعتی نیستیک دانشگاه کارآفرین تنها دانشگاهی با فعالیت

ـان  اد دانـش  ـاقتـص  قلب عنوان به هادانشگاه کارآفرین، دانشگاه توسعه و ایجاد به مربوط ادبیات در  اخیر، دهه دو یکی بنی

)Kitagawa, 2005; Shattock, 2005(،ـ   مرکز  ،)Fuller, 2005; Geuna, 2001( دـاي جدیـ ـهـ ش و ایـده ـ تولیـد دان

ـ  پیگیري براي دانش بنیان ارتقاي ـ  و شـدان  ،)Geuna, 2001( )یـآفرینـ ثـروت ( روتـثـ  خلـق  بـراي  آن ردـکارب

  نخبگــان، تربیــت)Mowery & Sampat, 2005; Rothaermel et al., 2007 (ورياانتقــال دانــش و فنــ

)Brennan et al., 2004; Heinonen & Hytti, 2008(،   جـامع بـه   هـاي  پـژوهش  ارائه آمـوزش ویـژه و

، آمـوزش و  )Geuna, 2001(اي و ملـی  بنیان محلـی، منطقـه  منظور پشتیبانی از نیازهاي اقتصاد دانش

دي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  ایجاد تغییر و تحوالت اقتصا،)Gibb et al., 2008(پرورش افراد نوآور 

)Brennan et al., 2004(،اجتماعی  ایجاد و خلق سرمایه )Barnett, 2005(، اهمیت  و اخیراً نیز به دلیل

ـ ، رقا)Etzkowitz et al., 2000; Etzkowitz et al., 2003( اقتصادي هدر توسع  صـنعتی و  هت اقتـصادي، توسـع  ب

وري اسازي فنـ ، تجاري)Kitagawa, 2005 (هاپژوهشسازي دانش و جارياي، ت ملی و منطقههورانه، توسعافن
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)Zahra & Nielsen, 2002( کارآفرینی و آموزش کارآفرینی ،)Jones & English, 2004 (   مـورد توجـه

ها و واکنش به نیازهـاي ملـی   به این انتظارات و فشارهاي وارد بر دانشگاه توجهبا. اندبسیاري قرار گرفته  

جوي منابع جدید تأمین مـالی، ارتقـاي منـافع اقتـصادي            وها در جست  ي، بسیاري از دانشگاه   او منطقه 

هـاي   ابزاري براي گسترش فعالیـت     همثابتر با صنعت به     جوي ارتباط نزدیک  واي و جست  ملی و منطقه  

  .گزینندشدن را برمی »کارآفرین«ی، پژوهش

کالرك
1

 رهبـري   ه هـست  .1: کنـد رین را بیـان مـی      یک دانشگاه کارآف   هپنج مؤلف ) 2001 و   1998 (

 ه فرهنگ کارآفرینان.5 و ؛ مرکز علمی قوي.4 تنوع در مبناي تأمین مالی؛       .3 ؛اي محیط توسعه  .2قوي؛  

  ).Van Vught, 1998; Clark, 2001; Clark, 1998 (یکپارچه

: سـازي دانـش   سرمایه.1: دـکنان میـارآفرین بیـاه کـپنج گزاره در باب مفهوم دانشگ ) 2003(اِتزکوویتز  

 متقابـل بـه      وابـستگی  کـردن مدیریت: بستگی یا وابستگی متقابل    هم .2کنند؛  دانش را به سرمایه تبدیل می     

بـا  :  اسـتقالل  .3؛  )کنندمی وابستگی متقابل و همبستگی با صنعت و دولت را مدیریت         (صنعت و دولت    

با وجود این وابستگی متقابل،  (الل دارند   فرد هستند و استق    منحصربه هاین وجود، مستقل از هر محدود     

در مدیریتِ تنش میان اسـتقالل و وابـستگی متقابـل، پیونـدي یـا          : شدگی هیبرید .4؛  )مستقل هستند 

از قبیل تجدیـد مـستمر سـاختارهاي        : بخشی بازتابی پذیري یا جسمیت   بازتاب .5چندجانبه هستند، و    

) شـود  داخلـی مـستمراً تجدیـد نظـر مـی          در واکنش نسبت به محـیط خـارجی، سـاختارهاي         (داخلی  

)Arnaut, 2010.(  

ده اسـت کـه     کـر  دانشگاه کارآفرین را فهرسـت       ههاي اصلی توسع  اي زمینه در مقاله ) 2012(گیب  

  :ند ازاعبارت

  سازماندهی دانش  .4؛   ساختار و طرح سازمانی    .3؛   دانشگاه ه حاکمیت و ادار   .2؛  راهبردمأموریت و   انداز،  چشم

؛ استفاده از منابع مالی عمومی و خصوصی      قدرت نفوذ و     .5؛  )اياي و فرارشته  رشته، میان ايچندرشته(

  ؛دانـش  انتقـال، تبـادل و حمایـت از          .8؛  آموختگـان  دانش .7 ؛هاي جامعه نفعان و ارزش   مدیریت ذي  .6

ازي ـسـ یـلـ المل بـین .10؛ شگاهــ هـاي مـشتق از دان     تـهـا در شرکـ    گذاريی سرمایه ـرکز رشد، تأمین مال   ـ م .9

  .)Gibb, 2012( گذاري آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه.11 و آموزش عالی

» بررسی وضعیت ظرفیت دانـشگاه کـارآفرین      «هاي مرتبط با موضوع      پژوهش هدر رابطه با پیشین   

شاید یکی از   . ویژه در کارهاي پژوهشی داخلی    پیشینه موضوع مذکور بسیار اندك است، به      : باید گفت 

هاي کشور در ابتـداي راه      به دلیل اینکه دانشگاه   . بودن عنوان مورد پژوهش است     آن، نو و بدیع    دالیل

ویژه، مفهـوم دانـشگاه کـارآفرین بیگانـه         ا حدودي با مفهوم کارآفرینی و به      شدن هستند و ت   کارآفرین

____________________________________________________________________ 
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رائـه  طراحـی و ا   ) 2012(گیـب   را اخیـراً    یک دلیل دیگر این است که مقیاس مورداسـتفاده          . هستند

اي غنی از این موضوع را استخراج       هاي آینده، پیشینه  بنابراین، باید منتظر ماند و در سال      . ده است کر

 دانشگاه در مسیر   ظرفیت بالقوه یی  البته، این کار پژوهشی گامی مقتضی و مؤثر در مسیر شناسا          . کرد

هـا و پیـشنهادهایی     وصـیه تبـع آن، ت    دانشگاه کارآفرین در جمهوري اسالمی ایران است که به         توسعه

  .کاربردي به صاحبان امر ارائه خواهد شد

سـازي نتـایج    آفرینی دانـشگاهی و تجـاري     در پژوهـشی بـه بررسـی کـار        ) 1387(حسینی  فکور و حاجی  

هـاي  هـا نـشان داد کـه در دانـشگاه    نتایج حاصل از تحلیـل داده     .  پرداختند ایرانمهم  دانشگاه   7در  ها  پژوهش

 و  اسـت  برخوردار   ايشدههاي مشترك و عقد قرارداد با صنعت از وضعیت تثبیت          پژوهش پژوهش، انجام مورد

هـا  تازگی توجه شده است، ولی دیگر فعالیـت       ها به ثبت و حفاظت حقوقی از نتایج پژوهش      موضوع  به  

هاي انشعابی هنوز رایـج     شرکتها و تشکیل    دهی و انتقال حقوق مالکیت نتایج پژوهش      نظیر لیسانس 

ها داراي دفتر امور پژوهشی، دفتر ارتباط با صنعت و مرکـز            دانشگاه ها نشان داد که همه    یافته. نیست

 5دانـشگاه داراي مرکـز رشـد بودنـد و نیـز         4 دانشگاه موردبررسـی، فقـط       7کارآفرینی بودند، اما از     

  .اوري نداشتندپارك علم و فندانشگاه 

هـاي دانـشگاه   تبیـین شـاخص  ی با عنـوان  ، در تحقیق) ـ ب 1393(صمدي میارکالئی و همکاران 

اي در دانـشگاه آزاد اسـالمی واحـد    مطالعـه : کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازي     

هاي دانشگاه کارآفرین و بـا   و با هدف تبیین و بررسی وضعیت کارآفرینی دانشگاهی و شاخص     قائمشهر

هاي دانشگاه کارآفرین در    رآفرینی دانشگاهی و ویژگی   استفاده از سیستم استنتاج فازي دریافتند که کا       

  .دانشگاه موردمطالعه، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانـه در  «پژوهشی را با عنوان     ) 1389(قناتی و همکاران    

ریـق پرسـشنامه در     شده از ط  آوريهاي جمع نتایج حاصل از تحلیل داده    . انجام دادند » دانشگاه تهران 

این پژوهش نشان داد که تنها دو بعد تفریح و سرگرمی، و ارزشمندي کار در وضعیت مطلـوبی قـرار                    

نگـري  جسارت، تحمل انحـراف خـالق، آینـده   : د، اما سایر ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه شامل  ردا

گـام، تحمـل شـنیدن      جسورانه، خطرپذیري، ارتباط باز، همکاري و تشریک مـساعی، نـوآوري پـیش            

  .اظهارنظرهاي مخالف در وضعیتی نامطلوب قرار داشتند

تبیین ظرفیـت و فرهنـگ کارآفرینانـه       عنوان   ، پژوهشی با  )1394(صمدي میارکالئی و همکاران     

شـامل   یلـ یتحلــ    یفیپـژوهش توصـ   ایـن   جامعه آمـاري    . ندداد انجام    علوم پزشکی بابل   در دانشگاه 

نتـایج نـشان    . بودند بابل   ی دانشگاه علوم پزشک   نوالئی دانشگاهی و مس    کارآفرین نا متخصص ،استادان

راهبـرد  ، مأموریـت و     انـداز    چـشم  هـاي   مؤلفه:  در دانشگاه شامل   نانهی و فرهنگ کارآفر   تیظرفداد که   
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اي، قـدرت نفـوذ و    اي، فرارشته  دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی، چندرشته   دانشگاه، حاکمیت و اداره   

 مرکـز   ، انتقال دانش  آموختگان،  هاي جامعه، دانش    ان و ارزش  نفع  ابع متنوع، مدیریت ذي   استفاده از من  

 آمـوزش  ت،سازي، و در نهایـ  المللی هاي مشتق از دانشگاه، بین   تأمین مالی مخاطرات در شرکت     ،رشد

  . قرار دارندیکارآفرینانه، در سطح نامناسب

انجـام داد   هـاي کـارآفرینی     تقاي پژوهش منظور ار پژوهشی به  در آلبرتاي کانادا   )1995 (1کیست

در ایـن پـژوهش،     . هاي کارآفرینانه و ساختار سازمانی دانشگاه پرداخت      ی فعالیت یبه شناسا که در آن    

هـاي  یافتـه . آوري کـرد  ب رئیس و مدیر پژوهش دانـشگاه جمـع        با نای ها را از طریق مصاحبه      وي داده 

ً بـراي    مـرتبط بـا آن شـدیدا   هاي ها و ابتکارو فعالیتها نشان داد که کارآفرینی حاصل از تحلیل داده  

  .مدیران مهم بودند

ژاکوب
2

ینـدهاي  اوري چالمِرز، به تشریح و تحلیل فرادر سوئد و در دانشگاه فن  ) 2003( و همکاران    

عنـوان اسـاس   بـه ) 1998(چوب نظري دانشگاه کارآفرین کـالرك  رچا. تحول درونی دانشگاه پرداختند  

آفرینـان اصـلی در     هـا را از طریـق مـصاحبه بـا نقـش           آنهـا داده  .  استفاده قرار گرفت   پژوهش آنها مورد  

نیـاز  ها نشان داد که یکی از عناصر مهم مـورد        یافته. ندکردآوري  یندهاي تحول درونی دانشگاه جمع    افر

سـازي آن در سـطح کـالن و انعطـاف و     انداز و پیـاده  براي نوآوري عبارت است از انعطاف و تنوع چشم        

  .نوع سازمان و ساختار دانشگاه در سطح خُردت

گوئِرِرو و اوربانو  
3

در اسپانیا انجام دادنـد     »  دانشگاه کارآفرین  توسعه«پژوهش را با عنوان     ) 2010 (

از قبیـل منـابع انـسانی، مـالی،     (ن به بررسی روابط متقابـل عوامـل درونـی    اکه در این پژوهش، مؤلف 

از (و عوامـل محیطـی    ) کـردن هـا و موضـعی    بیل وضعیت، شبکه  هایی از ق  فیزیکی و تجاري، و قابلیت    

قبیل عوامل رسمی مانند سازمان و ساختار حکمرانی کارآفرینانه، ابزارهـاي حمـایتی کارآفرینانـه، و                

هـاي  شناسـی هاي جمعـی دانـشگاه بـه کـارآفرینی، روش         آموزش کارآفرینی، و عوامل غیررسمی مانند نگرش      

هـاي   دانـشگاه  پرداختند که وضعیت توسعه   ) هاي پاداش  نقش وسیستم   کارآفرینی، و الگوهاي   آموزش

کنند و باید به آنها دسـت       هاي کارآفرینانه تعیین می   کارآفرین را نسبت آموزش، پژوهش، و مأموریت      

هش و  هـاي موردمطالعـه بـر انجـام آمـوزش، پـژو            دانـشگاه  هران نشان دادند کـه همـ      گپژوهش. یافت

هـاي  بیـشترین ارزش را فعالیـت  . کننـد طور همزمان تمرکز و توجـه مـی      ههاي کارآفرینانه ب  مأموریت

. اختیار داشـتند  اي در    منطقه ههنگ کارآفرینی، و مشارکت در توسع     مربوط به انتقال دانش، ارتقاي فر     

____________________________________________________________________ 
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 هـاي هـاي دانـشگاه   در این پژوهش عوامل محیطی نـسبت بـه عوامـل درونـی، سـهم بیـشتري از مأموریـت                   

ها نـشان داد کـه میـان عوامـل درونـی و          تحلیل مسیر ساختاري داده   . ار داشتند کارآفرین را در اختی   

  .دار و مثبتی وجود داردمحیطی ارتباط متقابل معنی

توان مـدل مفهـومی تحقیـق، کـه     هاي تجربی تحقیق میها و یافتهبندي نظریه از جمع  پس   حال

برگرفتـه از   ، کـه    گاه کـارآفرین  ثیرگذار بر ظرفیـت دانـش     أهاي ت  شاخص نظريالگوي مبتنی بر روابط     

  :است، ارائه کرد) 2012(ادبیات و مدل ظرفیت دانشگاه کارآفرین گیب 

 
  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل 

  

 ملـی و  هها مانند دانشگاه کـارآفرین تبـدیل بـه عامـل نـوآوري نـشوند، توسـع           روزه اگر دانشگاه  ـام

هـا در کـشمکش     طی ده سال گذشته دانشگاه    . المللی را مختل خواهند کرد    اي و نیز رقابت بین    منطقه

سازي آمـوزش عـالی، افـزایش تعـداد جمعیـت      المللیسازي و بینبا موضوعات متفاوتی از قبیل جهانی 

 اصـلی   پرسـش  ،امـروزه . انـد هاي مـالی و اقتـصادي اخیـر بـوده         هاي مالی و بحران   دانشجو، محدودیت 

صـمدي  (تغییـر وفـق پیـدا کننـد؟     حـال ه درها این است که چگونه بـا محـیط پویـا و پیوسـت             دانشگاه

افـزون دانـش در     ظهور دانشگاه کارآفرین درواقع پاسخی به اهمیـت روز        ). الفـ   1393میارکالئی و همکاران،    
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 جدید از دانشگاه است؛ یعنـی نهـادي کـه عامـل انتقـال دانـش و                  اي نوآوري و شناخت   نظام ملی و ناحیه   

 ،در حـال حاضـر    . رود و از لحاظ اقتصادي باصـرفه اسـت        ار می شموري و منبع اختراعات خالقانه به     افن

سازي تحقیقـات،   دانشگاهی و تجاري   هاي متفاوتی براي پشتیبانی از توسعه کارآفرینی      ها و برنامه  طرح

بـودن وضـعیت کـارآفرینی    گر نامناسبیج مطالعات اخیر بیان در داخل کشور اجرایی شده است، اما نتا       

  در ایـن زمینـه نـشان   را تـر  اي کشور است و این امر ضرورت مطالعـات عمیـق       هدانشگاهی در دانشگاه  

  ).ب ـ 1393صمدي میارکالئی و همکاران، (دهد می

 :شـوند  گونه بنا مـی    پژوهش این  هايپرسش،  پژوهشحال پس از مروري بر ادبیات نظري و تجربی          

لفه حاکمیت و   ؤ دانشگاه، م  راهبرد انداز، مأموریت و  لفه چشم ؤ م : ابعاد آن شامل   ظرفیت کارآفرینی و  یا  آ

اسـتفاده از    و   اي، قدرت نفوذ   فرارشته ،ايلفه چندرشته ؤلفه ساختار و طرح سازمانی، م     ؤ دانشگاه، م  ةادار

لفـه انتقـال دانـش،    ؤآموختگـان، م لفه دانـش ؤهاي جامعه، م  نفعان و ارزش  لفه مدیریت ذي  ؤ، م منابع مالی متنوع  

لفـه آمـوزش کارآفرینانـه     ؤسازي، م المللیلفه بین ؤهاي مشتق از دانشگاه، م    تلفه مرکز رشد، تأمین مالی شرک     ؤم

  دارند؟ قرارمطلوبی  مازندران در وضعیتی گذاري، در دانشگاهسرمایهو آموزش 

 دانـشگاه مـورد تأییـد    ظرفیت کارآفرینیشده در تحقیق حاضر براي مدل    آیا برازش و کلیت مدل ارائه     

  است؟

  

  شناسی پژوهشروش .2

 روشبـا  ، کـه  هستند و کارکنان دانشگاه مازندران استادان نفر از 265 حاضر نیز پژوهشعه آماري   جام

به توجهبالی و، شدپرسشنامه در میان آنها توزیع  عنوان نمونه انتخاب و      نفر به  157گیري کوکران،   نمونه

در  . شـده اسـت    آوريجمـع تحلیل آماري   ومناسب براي تجزیه    پرسشنامه 134هاي موجود،   محدودیت

 اطالعــات موردنیــاز بــراي بررســی وضــعیت ظرفیــت کــارآفرینی دانــشگاه مازنــدران از پــژوهشایــن 

 ظرفیـت  پرسش 108 حاضر از پژوهشپرسشنامه . اي با اجزاي استاندارد استفاده شده است      پرسشنامه

ـ ) 1-5( در مقیاس لیکرت با بازه       2012در سال   آن را   یب  گکارآفرینی دانشگاه، که     ده اسـت،   کـر ه  ارائ

لفـه  ؤم. 2 ؛ دانشگاه راهبردانداز، مأموریت و    لفه چشم ؤم. 1: است به این شرح      دارد که  ا بعد یلفه  ؤ م 11

  ؛اي فرارشـته  ،ايلفـه چندرشـته   ؤ م .4؛  لفـه سـاختار و طـرح سـازمانی        ؤ م .3؛   دانشگاه هحاکمیت و ادار  

لفـه  ؤ م.7؛ هـاي جامعـه  فعـان و ارزش نلفه مـدیریت ذي ؤم. 6  و استفاده از منابع متنوع؛ قدرت نفوذ .5

هـاي  لفه مرکز رشد، تأمین مـالی مخـاطرات در شـرکت          ؤ م .9؛  لفه انتقال دانش  ؤم. 8 ؛آموختگاندانش

ـ  ـه آمـ  ـلفـ ؤم. 11 و   ،سـازي المللـی ه بـین  ـ مولفـ  .10؛  ق از دانشگاه  ـمشت وزش ـآمـ و ه ـوزش کارآفرینان



  اي در دانشگاه مازندران       تبیین ظرفیت بالقوه در توسعه دانشگاه کارآفرین با مطالعه



 

138

 و کـل ظرفیـت      Q11 تـا    Q1 به ترتیب از     پژوهشها در   لفهؤالزم به ذکر است که این م      . گذاريسرمایه

  .گذاري شدند نامCEکارآفرینی با عنوان 

عـالوه براینکـه ایـن پرسـشنامه       در این پژوهش براي تعیین روایی پرسشنامه ظرفیت کـارآفرینی،           

 دانشگاهی و کارشناسان خبره نیز استفاده شد        استادانهاي متخصصان،   از دیدگاه استاندارد بوده است،    

کـه یـک   ، GFI همچنـین شـاخص    ،اسـت  اجماع نظرات این پرسشنامه داراي روایی محتـوایی   قطبو  

. دسـت آمـده اسـت    ه بـ درصـد  90شاخص براي سنجش روایی است، در این پـژوهش بـیش از عـدد               

 براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد، که در نهایت ضریب آلفـاي کرونبـاخ                  همچنین

بـه  توجـه با. محاسـبه شـد   درصـد    97آزمون برابر با    این مقدار در پیش    .ه دست آمد   ب درصد 95معادل  

تـوان    مـی ،)Van de ven & Ferry, 1979 (قابـل پـذیرش اسـت    درصد 70اینکه ضریب آلفاي بیش از 

  .نتیجه گرفت که پرسشنامه ظرفیت کارآفرینی از پایایی باال و قابل قبولی برخوردار است

هـاي آمـاري توصـیفی و    هاي مـرتبط بـا مـدل مفهـومی، از روش        ر آزمون فرضیه  منظوه ب تحقیقدر این   

بررسی بـرازش   ( LISRELو  ) بررسی مطلوبیت متغیرها  ( SPSSافزارهاي   با نرم  همچنین آمار استنباطی  

  .استفاده شده است) شدهو کلیت مدل ارائه

  

  ي پژوهشهایافته .3

ه ذکر است که در این پـژوهش از آزمـون تحلیـل             پیش از بیان نتایج مربوط به آزمون فرضیات، الزم ب         

ثر بـر ظرفیـت کـارآفرینی دانـشگاه     ؤبندي عوامل معاملی تأییدي براي سنجش مطلوبیت مدل، و رتبه       

  .استفاده شده است

ــدازه   ــنجش و ان ــوي س ــابی الگ ــه  ارزی ــتفاده از تجزی ــا اس ــري ب ــشافی  وگی ــم اکت ــاملی، ه ــل ع تحلی
1

                            

 خلـوص عنوان یک دستورالعمل براي سنجش       به عامل اکتشافی  نخست،   بارةدر. رسد به انجام می   2أییديو هم ت  

ماننـد اسـتفاده از   ) (ماننـد دیـدگاه غیرتأییـدي     (گیـرد، از یـک دیـدگاه سـنتی          و پاالیش مورد استفاده قرار می     

SPSS (             تحـت اصـول     کننـده اعتبـار تفکیـک   که متعاقباً با یک ارزیابی تأییدي ابعادي، اعتبار همگرا، پایـایی، و 

SEM)   افزار  استفاده از نرمLISREL آزمون الگوي ساختاري نیز     به دنبال آن  . شودتکمیل می )  تعاملی ،

براي تأییـد الگـوي      SEM. رودعنوان یک ارزیابی تأییدي از اعتبار قانونی به کار می         ، به SEMبه همراه   

رار ـورد اسـتفاده قـ  ـرقیـب مـ   حلیل الگوهاي جایگزینوت تأییدي و براي تجزیههساختاري در یک نمون

____________________________________________________________________ 
 

1. EFA 
2. CFA 
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داري ادر قسمت ذیل مدل معادالت ساختاري در حالت استاندارد و عدد معن). Vieira, 2011(گیرد می

  .ارائه شده است

  ضرائب استاندارد  T Valueضرائب  

    
  

   و متغیر مکنونگانهگر یازده مدل معادالت ساختاري روابط بین متغیرهاي مشاهده:2شکل 

  

  مدل ساختاري و برازش مدل .4

هاي برازش؛ براي ارزیابی نیکویی بـرازش کلـی یـک الگـو             ه هیچ توافقی بر روي شاخص     کبه این باتوجه

عنـوان شـاخص برازنـدگی مـورد        طور گسترده بـه   اسکوئر به  مجذور کاي یا کاي    هوجود ندارد، ولی آمار   

اسکوئر اختالف و  مجذور کاي یا کايهآزمون آمار). Bagozzi & Heatherton, 1994(گیرد استفاده قرار می

را از طریق آزمون ) Baumgartner & Homburg, 1996; Ping, 2004(ها خوانی میان الگوي مفروض و دادهناهم

کوواریـانس نمونـه،    ـ   کوواریانس را از ماتریس واریانس ـ هاي ماتریس واریانس پوچی که انحرافهفرضی«نمودن 

  ).Vieira, 2011(دهد مورد ارزیابی و سنجش قرار می» دکنگیري برآورد می به دلیل خطاهاي نمونهتنها

اسکوئر به این معنی است کـه یـک          مجذور کاي یا کاي    هدار آزمون آمار  اتوجه و معن  هاي قابل ارزش

بنابراین، . د پذیرش قرار گیردد مورتوانها و الگو وجود دارد، و اینکه الگو باید رد شود و نمیی قوي میان دادهیواگرا

اسکوئر میل به افـزایش      مجذور کاي یا کاي    هیابد، آزمون نیکویی برازش آمار     نمونه افزایش می   هنان که انداز  چهم
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شـود، کـه سـودمندي و       میمنجر  ها  هاي اندك و ناچیز از داده     ییها و واگرا  د الگوها نسبت به انحراف    به ر دارد، و   

در این مفهوم، مقتضی است ). Baumgartner & Homburg, 1996(کند لی آن را محدود می عمهقابلیت استفاد

زیـر  در جـدول  ). Bagozzi & Heatherton, 1994 (شـود هـاي اضـافی برازنـدگی گـزارش     ها و سنجهتا مقیاس

  .هاي برازش و مقدار مناسب آن نیز ارائه شده استاي از شاخصخالصه

   برازش مدل معادالت ساختاريهاي نیکویی و  شاخص: 1جدول 

  هاشاخص  اتکامقدار قابل  مقدار  مطلوبیت

  )χ2(  کاي دو  -  40/58  یید مدلأت

  P-value -  30/0  یید مدلأت

  )df(درجه آزادي  df ≥ 0  41 یید مدلأت

 χ2/df < 3  χ2/df  42/1 یید مدلأت

  RMSEA ≤ 0.10  RMSEA  056/0 یید مدلأت

 NNFI > 0.9  NNFI  96/0 یید مدلأت

  NFI > 0.9  NFI  91/0 یید مدلأت

  AGFI > 0.9  AGFI  90/0 یید مدلأت

  GFI > 0.9  GFI  93/0 یید مدلأت

  CFI > 0.9  CFI  97/0 یید مدلأت

  IFI > 0.9  IFI  97/0 یید مدلأت

 RMR < 0.1  RMR  062/0 یید مدلأت

 PGFI  --  58/0 یید مدلأت

  NNFI=0.96  و RMSEA= 0.056 ، GFI = 0.93 ، AGFI = 0.90 ، NFI=0.91 پژوهشبراي مدل مفهومی 

 کمتـر از  RMSEA چرا کـه  ؛ورد تأیید استـت آن م ـو کلی را دارد    برازندگی الزم    پژوهشدل  ـت، لذا م  ـبوده اس 

دهد که    آمده در نگاره فوق نشان می     دست  مقادیر به . بوده درصد 90 از    نیز بیشتر  NFI و   GFI و   درصد 10

 میـانگین مجـذور خطاهـاي مـدل         مطابق آنکـه  . رازش خوبی برخوردار است    از ب  پژوهشمدل مفهومی   

 اسـت، در    3تـر از    نیـز کوچـک   ) 42/1 ( χ2/df است و همچنین     درصد 10تر از   کوچک) درصد 08/0(

شده متغیرها بر اساس دهنده آن است که روابط تنظیم   د و نشان  دارنتیجه مدل برازش و تناسب باالیی       

 .ی بوده است منطقپژوهشچارچوب نظري 
  

  بررسی ارتباط ساختاري میان متغیرها .5

ب اسـتاندارد اسـتفاده شـده       یروش محاسبه اعداد معنـاداري و ضـرا       منظور تحلیل و تبیین روابط از       هب

 مقایسه اثـرات    برايو  ) بین دو متغیر  (منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگی دوتایی است         . است

گر  این ضریب بیشتر باشد به معناي اثرگذاري بیشتر متغیر مشاهده        چهرود و هر    کار می    اجزاي مدل به  
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 SPSSافزار  در نرمSigافزار لیزرل همان مفهوم    عدد معناداري در نرم    بر متغیر مکنون است و منظور از      

 یـا   96/1تـر از     با این تفاوت که براي معناداربودن یک ضـریب، عـدد معنـاداري آن بایـد بـزرگ                  ؛است

ـ  پژوهش باشد و در کل براي تأیید یا رد فرضیات           -96/1تر از   کوچک عـدد معنـاداري    . رود  کـار مـی   ه ب

تري روي متغیر ويگر اثر علی قدهنده آن است که متغیر مشاهده  تر باشد نشان   بزرگ 96/1هرچقدر از   

ر ظرفیت کـارآفرینی، از اعـداد       ثر ب ؤبندي عوامل م   رتبه منظوربهچنین در این پژوهش     مه. مکنون دارد 

  .داري استفاده شد که در جدول ذیل قابل مشاهده استامعن

  داريا ضرائب استاندارد و معن:2 جدول

  اولویت  رد/ییدأت  دارياعداد معنی  ضریب استاندارد  مسیر ارتباط

Q1 ← CE  87/0  12/12  سوم  یید ارتباطأت  

Q2 ← CE  88/0  69/12  دوم یید ارتباطأت  

Q3 ← CE  92/0  21/13  اول یید ارتباطأت  

Q4 ← CE  71/0  33/9  چهارم یید ارتباطأت  

Q5 ← CE  47/0  71/5  ششم یید ارتباطأت  

Q6 ← CE  26/0  01/3  یازدهم یید ارتباطأت  

Q7 ← CE 33/0  68/3  دهم یید ارتباطأت  

Q8 ← CE 41/0  92/4  هشتم یید ارتباطأت  

Q9 ← CE 47/0  67/5  هفتم  یید ارتباطأت  

Q10 ← CE 53/0  84/6  پنجم یید ارتباطأت  

Q11 ← CE 38/0  53/4  نهم یید ارتباطأت  

 بـا ظرفیـت     پـژوهش گونه که در جدول فوق مشخص است، روابط موجود میـان متغیرهـاي              همان

د، یعنی همه متغیرها بر ظرفیت کارآفرینی       دارندار بوده است و ضریب استاندارد باالیی        اکارآفرینی معن 

 داراي سـاختار یـا طـرح سـازمان    ، یـا بعـد   Q3 بعـد  ،در این میان  . کننده آن هستند  و تبیین ثیرگذار  أت

، بهتـر توانـسته اسـت وارایـانس         ساختار یا طرح سـازمان    یا به بیانی دیگر، بعد       باالترین اثر بوده است،   

 .کندظرفیت کارآفرینی را تبیین می
 

  پژوهش) يهاپرسش(آزمون فرضیات  .6

 پژوهش هايپرسشپردازیم، به این صورت که      هاي مدل می   هرکدام از شاخصه   در این بخش به آزمون    

هـاي پژوهـشی     مازنـدران بـود، بـه صـورت فرضـیه           بررسی ظرفیت کارآفرینی در دانشگاه     هبار که در  را

  .پردازیما میهیید آنأ نتایج آماري به رد یا تر مبنايدرآورده و ب
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ان در سـطح مناسـب یـا        دهنـدگ ، از نظر پاسخ   پژوهشمنظور بررسی اینکه هرکدام از متغیرهاي       به

 5به مقیاس   توجه آزمون با   این در. کنیماي استفاده می  نمونهکت Tمطلوبی قرار دارند یا خیر، از آزمون        

  . در نظر گرفته شده است5، مقدار آزمون برابر با پژوهشپرسشنامه ) 5 تا 1(اي گزینه
  

  H0 :μ ≥ 3  . است3میانگین متغیر مورد بررسی حداقل 

  H1 :μ < 3  . نیست3میانگین متغیر مورد بررسی حداقل 

  

 و از آنجـایی کـه     بـوده، -64/1شده، که براي بیشتر متغیرها کمتر از   محاسبه T  مقدار مطابق آنچه 

تـر از  آمده براي تمام ابعاد ظرفیت کارآفرینی و کل ظرفیت کارآفرینی کوچـک    دستهداري ب اسطح معن 

، فرض صفر رد شده اسـت و فـرض           درصد 95، در سطح اطمینان     )Sig=0/000<0/05(سطح خطاست   

، بـراي تمـام ابعـاد ظرفیـت         3مقابل آن مبنی بر عدم برابري میانگین ظرفیت کـارآفرینی حـداقل بـا               

 11 حـد اخـتالف میـانگین هـر          چـون همچنین  . شودکارآفرینی و کل ظرفیت کارآفرینی پذیرفته می      

هـا منفـی بـوده اسـت، در سـطح           ا که حد باال و پایین براي تمامی آزمـون         جو از آن  است  متغیر منفی   

ان ظرفیت کارآفرینی دانشگاه با تمام ابعاد آن        دهندگتوان گفت که از نظر پاسخ      می  درصد 95اطمینان  

  .ار استدر جامعه موردنظر از وضعیت نامناسبی برخورد
 

  پژوهش نتایج بررسی وضعیت متغیرهاي :3جدول 

    )test value =3(ن مقدار آزمو

درجه  Tآماره   متغیرها   درصد95فاصله اطمینان 

  آزادي

  سطح

  داريامعن

اختالف 

  مطلوبیت  حد پایین  حد باال  میانگین

 رد  -78/0  -66/0  -72/0  000/0  134  -93/23  موریتأانداز و مچشم

 رد  -20/1  -05/1  -12/1  000/0 134  -44/29  حاکمیت و اداره

 رد  -19/1  -06/1  -12/1  000/0 134  -90/34   سازمانیطرح ساختار و

 رد  -72/0  -57/0  -64/0  000/0 134  -81/16  اياي فرارشتهچندرشته

 رد  -23/1  -11/1  -17/1  000/0 134  -81/31  قدرت نفوذ

 رد  -95/0  83/0  89/0  000/0 134  -10/3  نفعانذي مدیریت

 رد  -01/1  87/0  -0,94/0  000/0 134  -83/25  گانآموختهدانش

 رد  -06/1  -90/0  -98/1  000/0 134  -77/24  انتقال دانش

 رد  -16/1  -03/1  -10/1  000/0 134  -29/32   شد، تأمین مالیمرکز ر

 رد  -11/1  -98/0  -05/1  000/0 134  -85/33   سازيالمللیبین

 رد  -13/1  -03/1  -08/1  000/0 134  -25/40  آموزش کارآفرینانه

 رد  -03/1  -94/0  -98/0  000/0 134  -18/42  نشگاهظرفیت کارآفرینانه دا
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  گیرينتیجهبحث و  .7

 اقتـصادي از طریـق افـزایش    هنقش یک دانشگاه کارآفرین در یک محیط پویا از اقتصاد دانش، حمایت از توسـع              

و انتقال سریع چنین دانش جدیدي به جامعه از طریق آموزش ) بنیادي و کاربردي (هايپژوهشمیزان و کیفیت 

تحول از دانشگاه سنتی به یک دانشگاه کارآفرین نقش مهمـی در پیـشرفت اقتـصاد جهـانی                   .ارآفرینی است و ک 

 کارآفرینانه  لذا، هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت ظرفیت و فرهنگ بالقوه          . مبتنی بر دانش ایفا خواهد کرد     

  .دانشگاه مازندران بوده است

ت  و کلی را دارد برازندگی الزمپژوهشمدل تاري نشان داد که هاي حاصل از تحلیل مدل معادالت ساخیافته

روابط ها نشان داد که  همچنین، یافته. از برازش خوبی برخوردار استپژوهشمدل مفهومی و آن موردتأیید است 

 باالیی هستند،   دار بوده است و داراي ضریب استاندارد      ا با ظرفیت کارآفرینی معن    پژوهشموجود میان متغیرهاي    

سـاختار یـا     بعد   ،در این میان  .  آن هستند  هکنندو تبیین بوده  ثیرگذار  أ بر ظرفیت کارآفرینی ت    هامؤلفهیعنی همه   

، بـه گونـه بهتـري    سـاختار یـا طـرح سـازمان      داراي باالترین اثر بوده است، یا به بیانی دیگر، بعـد             طرح سازمان 

 .کندتوانسته است وارایانس ظرفیت کارآفرینی را تبیین می

در وضـعیت     مازنـدران   کارآفرینی دانـشگاه    این مطلب است که ظرفیت     دهندةها نشان نهایتاً، یافته 

  )1393(هـاي تحقیـق صـمدي میـارکالئی و همکـاران            نتایج این مطالعه با یافتـه     . نامناسبی قرار دارد  

دمطالعـه، در   زیرا این محققان نیز دریافتند که کـارآفرینی دانـشگاهی در دانـشگاه مور             . خوانی دارد هم

حـسینی  ، و فکـور و حـاجی      )1389(هاي تحقیقات قناتی و همکاران      یافته. وضعیت نامطلوبی قرار دارد   

هاي موردمطالعه بوده است، بنـابراین      بودن فضاي کارآفرینی در دانشگاه    کید بر نامناسب  أنیز ت ) 1387(

  .راستا با نتایج تحقیق حاضر بوده استها هماین یافته

قـرار   طلوبی وضعیت نـام درنظر   مورد هدر جامع   کارآفرینی دانشگاه  ظرفیتبعد   11 یم تما از طرفی 

 به این معنی که میزان توجه کل دانشگاه مازندران بـه مفهـوم کـارآفرینی دانـشگاهی نـامطلوب       .دارند

هـاي پـژوهش    یافتـه . خوانی دارد هم) 1387(حسینی  ها با نتایج پژوهش فکور و حاجی      این یافته . است

که فرهنگ سـازمانی کارآفرینانـه را در محـیط دانـشگاه موردبررسـی قـرار                ) 1389(ی و همکاران    قنات

در ارتبـاط بـا بعـد اول        . هاي پژوهش حاضر از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده است        دادند، مانند یافته  

 ژاکـوب و  هاي پـژوهش هاي پژوهش حاضر با یافته  و اهمیت و اثرگذاري آن، یافته     ) انداز دانشگاه چشم(

نتـایج  . خوانی دارد، این بعد در پژوهش حاضـر در وضـعیت نـامطلوبی قـرار دارد             هم) 2003(همکاران  

خـوانی  به لحاظ اثرگذاري ابعاد بر ظرفیت کارآفرینانـه هـم         ) 2010(حاصل از پژوهش گوئِرِرو و اوربانو       

ب قرار داشته اسـت و در        اما در پژوهش حاضر، وضعیت کارآفرینانه دانشگاه در وضعیتی نامطلو          ؛داشت

، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی دانشگاهی را در قالـب دو دسـته عوامـل               )همان(پژوهش گوئِرِرو و اوربانو     
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، )1394(راستا با تحقیـق صـمدي میـارکالئی و همکـاران       هم. درونی و بیرونی مورد بررسی قرار دادند      

، مأموریـت و  انـداز   چـشم هـاي   مؤلفـه وگاه،  در دانـش نانـه ی و فرهنگ کارآفرتیظرفنتایج نشان داد که  

اي، قدرت    اي، فرارشته   دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی، چندرشته       هاستراتژي دانشگاه، حاکمیت و ادار    

 ، انتقـال دانـش  آموختگان، هاي جامعه، دانش ان و ارزشنفع  نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذي       

 ت،سـازي، و در نهایـ   المللـی  هاي مـشتق از دانـشگاه، بـین     شرکت تأمین مالی مخاطرات در ،شدمرکز ر 

  . قرار دارندیآموزش کارآفرینانه، در سطح نامناسب

 

  هاپیشنهاد .8

منظـور بهبـود وضـع موجـود و         بـه   دانشگاه مازنـدران و    هطلوب ظرفیت کارآفرینان  وضعیت نام به  باتوجه

ـ ارتقاي ظرفیـت     عیـار،  یـک دانـشگاه کـارآفرین تمـام     شـدن آن بـه       ایـن دانـشگاه، و بـدل       هکارآفرینان

  :دشو ارائه میهاییپیشنهاد

 توجهبا کـار،  وگـذاري، ایجـاد کـسب    دانشگاه، بایـد سـرمایه    راهبردانداز، مأموریت و    عد چشم به ب

هـا، نـوآوري و کـارآفرینی،        پـژوهش   متفکرانه از دانش، تبادل و انتقال دانش و توسـعه          هاستفاد

انـد، اسـتفاده از درآمـدهاي عمـومی و         که در آن واقع شـده      ،اي محل و منطقه   هکمک به توسع  

هاي موجود جامعه، و ارتقاي جایگاه دانـشگاه در جامعـه را   اي، تمرکز بر مسائل و فرصت شهریه

  .مرکزي دانشگاه مورد توجه قرار دهندراهبردهاي عنوان مأموریت و به

 میـان ابعـاد دانـشگاه کـارآفرین          که بهترین وضـعیت را در      ، دانشگاه  بعد حاکمیت و اداره    طبق 

ی دانـشگاه در رابطـه بـا پـشتیبانی و حمایـت از              یدارد، باید درك و فهم ریاست و مدیران اجرا        

 رهـاي کارآفرینانـه ارتقـا یابـد، عـضویت افـراد کـارآفرین د              گذاري و کارآفرینی، برنامه   هـسرمای

ادي، اجتمـاعی و فرهنگـی       اقتـص   دانشگاه، مشارکت کارکنـان دانـشگاه در توسـعه         مدیرههیأت

 هاي کاري موجود میان افرادي کـه در اشـتغال، توسـعه   افزاییاي، و روابط و هممحلی و منطقه 

ود و ـکننـد، تقویـت شـ    اي مـشارکت مـی     محلـی و منطقـه     هـش و توسع  ـوکار، تبادل دان  کسب

  .شود فعال هدایت و رهبري شکلگذاري و کارآفرینی به هاي سرمایهبرنامه

 کننـده و حـامی   عد ساختار و طرح سازمانی، ساختار و طـرح سـازمانی بایـد تـسهیل        به ب توجهبا

مرکز، گیــري نــامت تـصمیم  رفتارهـاي نوآورانـه و کارآفرینانـه باشـد و بـه آنهــا پـاداش بدهـد،       

بـودن کارهـا،   بودن، ارتباطات در انحصارنبودن اطالعات، گروهیبودن، عمودي و افقی   غیررسمی

هـاي نـو نباشـد، کنتـرل      که مانع ایجـاد ایـده  ،یـورداري از ساختار سازمان  ـبرخبودن،  فـمنعط

هـاي  هـاي سـاختاري دانـشگاه     ، از ویژگـی    داشـتن کارکنـان توانمنـد       و گیر و غیررسـمی   سهل
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ث و  ـهـاي بحـ   گـروه . دـد و توسـعه دهنـ     کنـ ی را ترغیب    ـتواند کارآفرین کارآفرین است که می   

  .ندعلمی ایجاد کن اعضاي هیأتگوي غیررسمی را براي دانشجویاوگفت

   هـاي  اي باید سطح همکاري فعاالنه میـان اعـضاي هیـأت          رشتهاي و فرا  عد چندرشته بر مبناي ب

هاي آموزشی مختلف را در آمـوزش و پـژوهش ارتقـا بخـشید، مـدارج تحـصیلی                  علمی و گروه  

، کردعی ایجاد اي متمرکز بر موضوعات اجتمااي، مراکز پژوهشی یا آموزشی فرا رشته      چندرشته

سازي یـا   کارهاي پژوهشی دانشجویان دکتري را با مسائل اجتماعی جامعه ارتباط داد، و فکري            

  .را ارتقا داد) برخالف شیوه تعلیم و تربیت قرون وسطایی(سازي در دانشگاه عقالنی

 نیـز   دولتـی ختلف، دانـشگاه بایـد از منـابع غیر        درت نفوذ و استفاده از منابع م      ـ ق عدب بههـباتوج 

، نسبت استفاده از منابع تأمین مالی خصوصی به تأمین مـالی دولتـی را ارتقـا                 کندبرداري  بهره

هاي علمـی و آموزشـی اختیـار الزم را تفـویض کنـد و          بخشد، در رابطه با تأمین مالی، به گروه       

 هاي علمی باید در تأمین مالی و افزایش درآمد مشارکت فعالی          رؤساي دانشگاه و مدیران هیأت    

  .داشته باشند

 هـا و مـسائل اجتمـاعی و فرهنگـی     هاي جامعه، باید بـر نگرانـی  نفعان و ارزشعد مدیریت ذي به ب توجهبا

  هـاي کوچـک و متوسـط و        داشـته باشـند؛ بـا شـرکت        نفعـان جامعه تمرکز کنند؛ ارتباط فعـال بـا ذي        

اي، تناسـب   هـاي مـشاوره   لیـت ابتکارات فرهنگی و فعا    با رابطه در باشند؛ داشته آنها مشارکت  هايانجمن

هـاي مـدنی و تجـاري       کار منطقه، میزان کنش دانشجویان با سـازمان       وهاي دانشگاهی با کسب   پژوهش

هاي علمی و آموزشـی، و کارآفرینـان        هاي بیرونی، مؤسسه  اي، میزان مشارکت با سازمان    محلی و منطقه  

مانند پژوهانـه، همکـاري و تـدریس      (قام  محلی مشارکت فعال داشته باشند؛ براي کارآفرینان جایگاه و م         

 و کننـد  مـشارکت  ها و تشکیالت اقتـصادي  ها و ایجاد بنگاه   گذاريدر نظر بگیرند؛ در سرمایه    ) در دانشگاه 

  .برداري کنندعنوان یک سازمان یادگیرنده، از تمامی منابع یادگیري بهرهبه

    را بـه انجـام برسـاند       زیـر د اقدامات   آموختگان بای ، دفتر دانش  آموختگاندانشعد  در ارتباط با ب  :

 پـاداش بـه کارهـاي       هئ، تشویق و ترغیب و ارا     آموختگانبرقراري ارتباط نزدیک و فعال با دانش      

هـاي مـنظمِ     برگزاري گردهمـایی   ،آموختگانهاي دانش پژوهشی، پژوهشی و ابتکاري، و نوآوري     

  ارائـه ، خـدمات حمـایتی  ه ارائن وآموختگا با دانشهها و جلس   برگزاري همایش  ،آموختگیدانش

هـاي   ایجـاد انجمـن    ،آموختگـان العمر از دانش  حمایت مادام  و شغلی پیشرفت مسیر هايآموزش

  .هاي مباحثهآموختگان کارآفرین، و تمرکز بر گروهدانش

 اي وري و تبـادل دانـش فعالیـت گـسترده       اارتباط با بعد انتقال دانش، دانشگاه باید انتقال فن         در

هـاي آموزشـی جـاي بگیرنـد؛         دانش باید عمیقاً در گروه     تبادلشد؛ مسئولیت انتقال و     داشته با 
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ـ    هـا وري حضوري فعال داشته باشند، و دفتر      ادانشجویان باید در پارك علم و فن       وري ا انتقـال فنّ

  . گرایش به کارآفرینی فعاالنه مشارکت کنندباید در زمینه

    انشگاه، دانـشگاه بایـد سیاسـت    هاي مشتق از د    و تأمین مالی شرکت    رشد مرکز   عددر رابطه با ب

 حق امتیازها به کارکنان و دانـشجویان را         وري و ارائه  ا، صدور مجوز استفاده از فن     1ی فکري دارای

د و  هـ ینـدهاي انتقـال و تبـادل دانـش مـشارکت د           ابسط و گسترش دهد؛ دانشجویان را در فر       

هـاي مـشتق از دانـشگاه را        تعـداد شـرکت   ؛  کنندهاي متناسب با عملکرد را به آنها ارائه         پاداش

     هـاي عملکـرد مرکـز رشـد را    ها و شاخص  هاي الزم را انجام دهند؛ هدف     افزایش داده و حمایت   

اي داشته باشـند؛ از طریـق      اي و حمایتی آن تمرکزي ویژه     وضوح تعیین و به خدمات مشاوره     به

 اسـت، کمـک     اوري و فنـ   هاي علم  که هدف اصلی پارك    ،افزاییوري دانشگاه به ارزش   اانتقال فن 

هـاي مـشتق از دانـشگاه وجـود دارد، فقـدان      کند؛ یکی از موانعی که در مسیر موفقیت شرکت       

هـاي تجـاري    گـذاري جریان منفی نقدینگی در سـرمایه     . گذاري است  الزم براي سرمایه   سرمایه

نشگاه باید مؤسسات و    بنابراین، دا . ها به طول بینجامد   تواند سال کم می وري، دستِ امبتنی بر فن  

ه، کـرد علمی را به لحاظ مالی تأمین       یأته دانشجویان و اعضاي     وسیلههاي ایجادشده به  شرکت

هـاي  هاي ملی و سـایر فعالیـت   چالش کند، و نیز در حل     هاي ویژه و مناسبی را به آنها اعطا       وام

  .حیاتی همت گمارد

    که بخـش اصـلی در ایجـاد یـک دانـشگاه             سازي دانشگاه باید گفت   المللیعد بین در ارتباط با ب 

ایجـاد  : نـد از  اجمله اقدامات در این مسیر، عبارت     . سازي آن دانشگاه است   المللیکارآفرین، بین 

 جدید در محوطـه و      ياهها و ایجاد ابتکار   المللی به داخل؛ نوآوري   جریان جذب دانشجویان بین   

هـا و کـشورهاي     یان بـا دانـشگاه    علمی و دانـشجو   فضاي دانشگاه؛ تحرك و تبادل اعضاي هیأت      

منظـور پـذیرش دانـشجویان خـارجی؛        شناختی بـه  هاي زبان برنامه سراسر دنیا؛ ایجاد و توسعه    

هـاي  هاي مـشترك بـا سـایر دانـشگاه       گذارياي و ایجاد سرمایه   هاي پژوهشی و توسعه   همکاري

گاه بـراي حمایـت از      المللی؛ ارتقاي قابلیـت دانـش     هاي بین دنیا؛ مشارکت و همکاري در فعالیت     

هاي المللی؛ ارتقاي آموزش  هاي بین هاي دانشگاه با فعالیت   المللی؛ تناسب برنامه  هاي بین فعالیت

  هـاي هـا و شـرکت    المللی، و ایجاد پیونـدهاي شـرکتی بـا دانـشگاه          راه دور براي مخاطبین بین    

  .المللیبین

   دانشگاه  )نگاه و تشکیالت اقتصادي   یا ایجاد ب  (گذاري  عد آموزش کارآفرینی و سرمایه    در مورد ب ،

گـذاري را در کـل   هاي آموزشی و مهـارتی کـارآفرینی و سـرمایه    و نیاز براي برنامهظرفیتباید  

____________________________________________________________________ 
 

1. IP 
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هاي علمی و آموزشـی جاسـازي کـرده و گـسترش             گروه  آن را در همه    ،دنی ک یدانشگاه شناسا 

 کارکنـان و  هاي همـ هـا بـر  بـودن ایـن برنامـه     دسـترس تعلـیم و تربیـت کارآفرینـان و در        . دهد

هـاي  منـدي از مـشارکت    اشتغالی؛ بهـره  هاي اشتغال، کارآفرینی و خود    امهدانشجویان؛ ایجاد برن  

وکار؛ ارتقاي طرفیـت آمـوزش کـارآفرینی؛ گنجانـدن         گذاري و ایجاد کسب   بیرونی براي سرمایه  

               اه، و  و مأموریـت دانـشگ  راهبـرد در وکـار  کـسب هاي متنوع آموزشی و پرورشی در ایجـاد    شیوه

  .طور کل تبدیل دانشگاه به یک سازمان کارآفرین، از دیگر اقدامات در این ارتباط هستندبه
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