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گیری شکل ها دربرنده و بازدارندهعوامل پیش گیری ازالگوی بهره

 دانشگاه کارآفرین در ایران
 

  *** ، سعید صفری**علی حسین کشاورزی ،*عسکریمحمد حسین  1
 

 دهیچک
یعنی رفاه  ،جامعه کارآفرینانه را در قرن بیست و یکم جانشین تحول بزرگ قرن بیستم ،(2292) دراکر     

هدف این پژوهش، ارائه  نوآورانه باشند. ها نیز باید کارآفرینانه وداند. در جامعه کارآفرینانه، دانشگاهاجتماعی می
بوده  گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل ها دربرنده و هدایت بازدارندهعوامل پیش گیری ازالگوی بهره

 جامعهاز . استی شیمایپ-یفیتوص، هادادهی گردآور نحوه نظر از وی کاربرد،هدف نظر از قیتحقاین  است.

عنوان نمونه آماری نفر به 122های شاهد، تهران و یزد، دانشگاه اعضای هیأت علمی نفره 2912 یآمار
گیری دانشگاه کارآفرین، پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر شکل شناسایی مبانی نظری وبا مرور  انتخاب شدند.

های فریدمن و تحلیل انجام و از آزمون SPSSافزار ها با نرمو تحلیل داده بررسیتحقیق تهیه و توزیع شد. 
عامل در دو گروه عوامل  23متشکل از عاملی تأییدی استفاده شد. در نتیجه، الگویی شناسایی شد که 

. باالترین اولویت در بین استگیری دانشگاه کارآفرین برنده و بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکلپیش
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی و باالترین اولویت در بین عوامل بازدارنده برنده، مربوط به عامل عوامل پیش

. با مقایسه عوامل مشخص شد که عوامل است ازمانی و حاکمیت دانشگاهساختار س داخلی و محیطی،
گیری از این الگو جهت در نتیجه برای بهره ؛نسبت به دیگر عوامل، اهمیت بیشتری دارند برنده محیطیپیش
 الزم است به این عوامل توجه بیشتری شود. گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل

 .های ایرانها؛ دانشگاهبرنده؛ بازدارندهکارآفرین؛ عوامل پیشدانشگاه : هاهکلیدواژ
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 . مقدمه1

نظران، کارآفرینان را موتور محرک رشد اقتصادی جامعه و پیشگامان حقیقی تغییر برخی از صاحب     
ها و استفاده از دانند. کارآفرینان با شناخت صحیح از فرصتدر اقتصاد و تحوالت اجتماعی می

و نقش مهمی  کنندمیهای راکد و سازماندهی و مدیریت مناسب منابع، ایده خویش را عملی سرمایه
کنند تا شمار بیشتری از به همین دلیل، بسیاری از کشورها تالش می .در تولید و اشتغال مولد دارند

انه تشویق های کارآفرینهای کارآفرینی هستند به آموزش کارآفرینی و فعالیتافراد را که دارای ویژگی
و هدایت کنند. در پاسخگویی به نیازهای فزایندۀ اجتماعی و اقتصادی، نظام تولید علم اغلب کشورها 

های مهم نهادها و مراکز مختلف ازجمله در حال تغییرند. امروزه، توجه به کارآفرینی یکی از دغدغه
رای تبیین نقش جدید شده بهای مطرح. نظریه دانشگاه کارآفرین یکی از مدلاستها دانشگاه
 .[1] استتر با جامعه ها با ویژگی مهم تعامل گستردهدانشگاه

های خود، با های آموزش عالی با ایجاد تغییراتی در برنامهبراساس این نظریه، برخی از نظام     
ها، های کارآفرینی در دانشگاهتوسعه اقتصادی و بازار کار هماهنگ شده و با اجرای طرح

گیری دانشگاه کارآفرین شده کنند. این تحوالت مقدمه شکلالتحصیالنی نوآور و خالق تربیت میفارغ
 .[3]است 

دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که نه تنها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنوع محیط      
ارآفرینی و تربیت و ها و فرآیندهای عملیاتی آن برای اشاعه فرهنگ کبلکه برنامه ؛خود موفق است

 .[9]پرورش کارآفرینان، بازنگری و اصالح شده است 
رسد و های اصلی آن به نظر میحلوضعیت امروزی ایران که نوآوری و کارآفرینی یکی از راه     

عنوان مراکز اصلی تحقیقات بنیادی و کاربردی و همچنین نتایج مهمی که در ها بهشرایط دانشگاه
ها مانند دفاتر کارآفرینی و مراکز رشد حاصل با اقدامات مرتبط با کارآفرینی در دانشگاههای اخیر سال

برنده عوامل پیش گیری ازالگویی برای بهرهدهنده شرایطی است که بر اهمیت ارائه نشان ،شده است
 افزاید.می گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل ها درو هدایت بازدارنده

و  داردای در توسعه و رشد جوامع ها نقش برجستهعنوان نسل سوم دانشگاهکارآفرین بهدانشگاه      
 [.7]آید شمار میهان، موتور محرک توسعه جوامع باز محققبه تعبیر برخی 

جهت ارائه  مبانی نظریبا توجه به اهمیت موضوع، نقش برجسته این نهادها و نیز لزوم بررسی      
های پردازیها و مفهومها، چارچوب، مدلهاهنظریر مروری بمقاله چارچوب مفهومی مورد نظر، در این 

برنده و هدایت عوامل پیش گیری ازالگوی بهرهتا  تالش شده است داشته و مبانی نظریموجود در 
 تحقق عوامل مذکور،. با توجه به شودشناسایی  گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل ها دربازدارنده
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؛ تحقیق حاضر برای پاسخ به این شودمیها تقویت گیری و توسعه کارآفرینانه دانشگاهفرآیند شکل
گیری دانشگاه شکل ها دربرنده و هدایت بازدارندهعوامل پیش گیری ازالگوی بهره»پرسش که 

 انجام شده است. «چگونه است؟ کارآفرین در ایران
 
 پژوهش مبانی نظری و پیشینه. 2

عنوان تولیدکننده و هم نهاد انتشاردهنده دانش، در اقتصاد دانش بنیان امروزی، دانشگاه هم به     
ها این ویژگی در جوامع کارآفرین که در آن .[99] نقش داردعنوان عاملی مهم در چرخه نوآوری به

پذیری در بازارهای جهانی زایی و رقابتاشتغالکارآفرینی دانش بنیان، نیروی محرکه رشد اقتصادی، 
 .[7]تر است ؛ برجستهشودمحسوب می

های ها که در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوریدر تحول موسوم به انقالب دوم در دانشگاه     
دار مأموریت سوم یعنی عهده ،مبتنی بر علم اتفاق افتاد؛ دانشگاه کارآفرین در کنار آموزش و پژوهش

 .[93]توسعه اجتماعی و اقتصادی شد 

هایی به برای توصیف دانشگاه ،(9913اتزکویتز ) توسط 9913اصطالح دانشگاه کارآفرین در سال     
ای و افزایش درآمد کار رفت که از سازوکارهای مختلف علمی خود برای مشارکت در توسعه منطقه

 .[96 ،92]کردند استفاده می

( 9999( و ون وات )9991دارای تعابیر مختلفی است. کالرک ) مبانی نظریدانشگاه کارآفرین در      
 3داری آکادمیکو سرمایه 2های بازار( به دانشگاه9997، اسالتر و لزلی )[1؛ 12] 9های نوآوربه دانشگاه

سازمان کارآفرین مدنظر قرار داد و  عنوان( دانشگاه کارآفرین را به9991و روپکه ) [26] داشتنداشاره 
عنوان یک سازمان، یک شیوه کند: اول، دانشگاه، بهبندی میدسته بخشنظرات خود را در سه 
آن کارآفرینانه عمل کنند و سوم، از یک  یکه اعضاکار بگیرد؛ دوم اینهمدیریتی کارآفرینانه را ب

از طریق  . دانشگاه کارآفرین[22] کندی منظور تعامل با محیط خود پیروهالگوی کارآفرینانه ب
شدت وری و کارآفرینی قوی، بهآوری سطح باال، براساس قابلیت تحقیق و انتقال فنآکارآفرینی با فن
 .[29]گذارد ای و رشد اقتصادی تأثیر میبر توسعه منطقه

: دیدگاهی که بر کردبندی توان در دو گروه طبقههای دانشگاه کارآفرین را میها و چارچوبمدل     
و دیدگاهی که با عوامل مؤثر بر  [92؛ 97]های کارآفرین تمرکز دارد های کارآفرینانه دانشگاهجنبه
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 .[23؛ 96؛ 91]های کارآفرین سر و کار دارند گیری و گذار دانشگاهشکل
های فعالیتیک دانشگاه کارآفرین سه مأموریت: آموزش، پژوهش و خدمت به اقتصاد از طریق      

معتقد است که تحوالت  ،(9317فکور ) .[32؛ 21] کندطور همزمان دنبال میکارآفرینانه را به
های اخیر در پیدایش دانشگاه ها در دههاجتماعی، اقتصادی، محیطی و نیز تحوالت درونی دانشگاه

در راهبردها، ساختارها و  اند و دانشگاه کارآفرین به مفهوم داشتن کنش کارآفرینانهکارآفرین مؤثر بوده
های داخلی در آن برای انتقال و عملکردهای دانشگاه است که عمالً منجر به ایجاد ظرفیت

 شودتأثیرگذاری در توسعه اقتصاد محلی و ملی و از طرف دیگر باعث افزایش درآمدهای دانشگاه می
[1]. 

گذاران و گرایش به کارآفرینی و ارائه آن به سیاست راهبرد(، به تبیین الگوی 9392زاده و همکاران )عباس     
گرایش به کارآفرینی در  راهبردتا بتوانند تمهیدات الزم را برای توسعه  پرداختندمدیران نظام بانکی کشور 

عالی، میانی و عملیاتی )رؤسای شعب(  نفر از مدیران 9222. جامعه آماری این پژوهش، کنندها فراهم بانک
نفر از مدیران تحویل  312صورت تصادفی، به وصی در شهر تهران است. پرسشنامه پژوهش، بههای خصبانک

گرایش به  راهبرددهد که پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می 211 داده شد که از این تعداد،
سازمانی، حمایت  کارآفرینی، عوامل فرهنگی و در بین عوامل سازمانی برقراری روابط سازنده بین واحد

و نیز وجود تعارض سازمانی، سیستم پاداش نامناسب، وضعیت  استمدیریت عالی از وضعیت مناسبی برخوردار 
  [.1]مناسبی ندارند 

موجود دانشگاه کارآفرین دو دسته عوامل را با عناوین  مبانی نظریشده در الگوهای معرفی     
با هدف تبدیل دانشگاه  هستند که همسو برنده عواملیعوامل پیشدهد. برنده و بازدارنده ارائه میپیش

کنند و عوامل بازدارنده عواملی هستند که برخالف هدف از نوع سنتی به نوع کارآفرینانه عمل می
برنده شامل: ایجاد سازند. عوامل پیشکنند و یا نیل به آن هدف را مشکل میمذکور عمل می

پژوهشی چندمهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، مدیریت های های انشعابی، تیمشرکت
های مناسب، کارکردهای تخصصی، پرورش کنندهها و تسهیلهای انشعابی، کانالمناسب شرکت

فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه، چارچوب اصولی )قانونی( 
. عوامل بازدارنده شامل: کاهش هستنده، مواد و مهندسی خارجی، توسعه فعال علوم زیستی، رایان

، 9مدت و بلندمدت، اثر نامطلوبها در اهداف کوتاهحمایت مالی، چارچوب اصولی بیرونی، تفاوت
 .[22] هستند 2میلی به تغییر، شرایط خارجی و تمرکز بر پژوهش پایهبی
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ها در هنگام گذار با مطالعه پنج دانشگاه اروپایی به این نتیجه رسید که دانشگاه ،(9991کالرک )     
، یک 9شدهند از: هسته هدایتگر تقویتاکه عبارت شوندبه کارآفرین شدن، از پنج عامل متأثر می

و  1، یک فرهنگ کارآفرینانه منسجم3، یک زمینه مالی متنوع2محیط پیرامونی بهبوددهنده بسط یافته
 [.1] 1یک هسته آکادمیک با انگیزه

در الگوی خود، عوامل محیطی مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین را به  ،(2226گوررو و همکاران )     
کنند که عوامل رسمی شامل: ساختار سازمانی دانشگاه و دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می

های آموزش کارآفرینی نوپای دانشگاهی و برنامههای مدیریت دانشگاه، معیارهای حمایتی از شرکت
دانشگاهی و عوامل غیررسمی شامل: گرایش دانشگاهیان به کارآفرینی، موضوعات و الگوهای 

  .[96] هستندهای پاداش دانشگاهی کارآفرینی در دانشگاه، موارد نمونه و سیستم
با مطالعه عوامل داخلی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین براساس دیدگاه منبع  ،(2227)6گاجون و اوربانو     

محور، اثر دو گروه منابع سخت )مالی و فیزیکی( و منابع نرم )انسانی و سازمانی( بر فعالیت دانشگاه را 
و تحلیل کردند و دریافتند که بین هر یک از عوامل داخلی با فعالیت کارآفرینانه رابطه مثبت  بررسی

همچنین دریافتند که منابع سخت نسبت به منابع نرم به مراتب خیلی بیشتر بر  هانجود دارد. آو
 .[91] گذارندها تأثیر میفعالیت کارآفرینانه دانشگاه

های اصلی دانشگاه کارآفرین را شامل: مأموریت، عوامل محیطی و سازه ،(2292گوررو و اوربانو )     
اند. مأموریت دانشگاه کارآفرین شامل: پرورش جویندگان کار، انتشار بندی کردهعوامل داخلی طبقه

های انشعابی(، ها، مجوزهای ساخت، شرکتمقاالت با مضامین عملی، انتقال دانش )حق اختراع
یک فرهنگ کارآفرینانه، تولید کارآفرینان و انتشار  یای و اجتماعی، ارتقاقهمشارکت در توسعه منط

. عوامل هستند. عوامل محیطی شامل دو گروه عوامل رسمی و غیررسمی هستندمقاالت علمی 
وری، حمایت از آآمیز جدید، حمایت از انتقال فنهای مخاطرهرسمی، مقررات حداقلی برای خلق بنگاه

های کارآفرینی برای دانشجویان و وری، دورهآهای غیراقتصادی، پارک فنحمایتهای نوپا، شرکت
های آموزش کارآفرینانه، نگرش شود. عوامل غیررسمی شامل: متدولوژیدانشگاهیان را شامل می

. هستندهای پاداش مناسب و الگوهای کارآفرینی موافق دانشجویان و کارکنان به کارآفرینی، سیستم
ها )پیشینه ، منابع )منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و منابع تجاری( و قابلیتعوامل داخلی
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 .[91]شود دانشگاه، جایگاه دانشگاه، شرکای دانشگاه و محل استقرار دانشگاه( را شامل می
عنوان (، نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کارآفرینی را به2299نتایج تحقیق اوربانو و همکاران )     

برنده به ترتیب است. سایر عوامل پیش کردهبرنده دانشگاه کارآفرین شناسایی مهمترین عامل پیش
های کارآفرینی برای از: ارتباطات با صنعت، ساختار سازمانی منعطف، دوره ندااهمیت عبارت

کارآفرینی، های نوپا، نگرش مطلوب دانشجویان نسبت به دانشجویان، اقدامات حمایتی برای شرکت
الگوهای کارآفرینی، سیستم پاداش مناسب، مراکز رشد، قوانین شفاف در مورد مالکیت دارایی فکری، 

وری و آهای علم و فنگذاری جدید، تأمین مالی اولیه، پارکحداقل تشریفات برای ایجاد سرمایه
، ساختار سازمانی و حاکمیت های کارآفرینی برای کارمندان. در این الگو، مهمترین عامل بازدارندهدوره

ها، ارتباطات و سایر عوامل بازدارنده به ترتیب اولویت: نداشتن عملکرد اولیه دانشگاه استدانشگاه 
های سنتی های فرهنگی ناکافی، راهناکافی با صنعت، تداخل اهداف پژوهشی، کمبود تجربه، ارزش

کمبود تأمین مالی، کمبود منابع فیزیکی و آموزش، سیستم پاداش نامناسب، تداخل با اهداف آموزشی، 
 .[27] استتأمین مالی دولتی یا وابستگی به دولت 

منابع  :های دانشگاه کارآفرین را شامل( با ارائه الگویی، ورودی2299زاده و همکاران )سالم     
کارآفرینانه، های انسانی، مالی، اطالعاتی و فیزیکی، قوانین و مقررات، ساختار، مأموریت، قابلیت

آموزش، پژوهش، مدیریت، پشتیبانی،  :انتظارات جامعه، صنعت، دولت و بازار و فرایندها را شامل
های سازی، فرایندسازی، انتخاب و گزینش )دانشجویان، اساتید، و کارکنان(، تأمین مالی، شبکهتجاری

راکز کارآفرینانه، صنایع، ، صنعت، مانتعامل چندجانبه )بین دانشجویان، اساتید، کارکنان، محقق
اند. این الگو همچنین، های نوآوری و تحقیق و توسعه معرفی نمودهگذاران، جامعه( و فعالیتسیاست
و کارکنان(، ان آموختگان، محققها را شامل: منابع انسانی کارآفرین )شامل اساتید، دانشخروجی

های کارآفرینانه و مراکز اختراعات، شبکهها و تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار، نوآوری
اند کردههای انشعابی( معرفی وری، و شرکتآهای علم و فنکارآفرینانه )برای مثال، مراکز رشد، پارک

[21]. 
های در تحقیق خود دریافتند که دانشگاه تربیت مدرس ویژگی ،(9399کردنائیج و همکاران )     

انداز مشترک و سازمانی کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط، چشمدانشگاه کارآفرین از جمله فرهنگ 
     .[6]نگر و منابع انسانی را دارد؛ اما از ساختار کارآفرینانه و استقالل مالی برخوردار نیست راهبرد آینده

های مورد و پیشینه تحقیق، مهمترین عوامل و ویژگی مبانی نظریشده در با بررسی الگوهای ارائه
برنده داخلی، بازدارنده محیطی و برنده محیطی، پیشبررسی استخراج و در چهار گروه عوامل پیش

ند از: ابرنده محیطی عبارتبازدارنده داخلی در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند. عوامل پیش
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های مناسب، پرورش کنندهها و تسهیلهای نوپای دانشگاهی، کانالمعیارهای حمایتی از شرکت
فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، انتقال دانش، مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی. عوامل 

های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری، ند از: تیمابرنده داخلی عبارتپیش
 شده و نگرش افرادکارکردهای تخصصی، کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه، هسته هدایتگر تقویت

ند از: وابستگی به دولت، کمبود تأمین مالی، انسبت به کارآفرینی. عوامل بازدارنده محیطی عبارت
شرایط محیط خارجی، ارتباطات ناکافی با صنعت، سیستم پاداش نامناسب و عوامل بازدارنده داخلی 

تجربه، و بی ند از: کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، افراد ناکارآمداعبارت
مدت و بلندمدت و کمبود ها در اهداف کوتاهمیلی به تغییر، کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه، تفاوتبی

 منابع فیزیکی.
اند. برای مثال، برخی از تحقیقات پیشین، صرفاً به بعد داخلی یا به بعد محیطی دانشگاه پرداخته     

و عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن  برندمینهادی بهره  نظریهاز دیدگاه  ،(2226گوررو و همکاران )
اند. این دیدگاه دربرگیرنده عوامل محیطی ها را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کردهدانشگاه

که در پژوهش حاضر، عوامل در حالی ؛گیردخود دانشگاه را در بر نمی یطور دقیق اجزاو به است
اند. در این برنده و بازدارنده داخلی نیز مطالعه شدهو متغیرهای پیش استداخلی نیز مورد توجه 
صورت جامع، هم ابعاد درونی و هم که بهبندی عوامل به چهار گروه است پژوهش، دلیل تقسیم

برنده و هدایت عوامل پیش گیری ازالگویی برای بهرهامکان ارائه در نتیجه بیرونی مطالعه شوند و 
 .فراهم شود گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل ها دربازدارنده

 
 شناسی تحقیق. روش3

عوامل  گیری ازالگویی برای بهرهبا هدف ارائه  است کهتوصیفی -این پژوهش از نوع پیمایشی     
انجام شده است.  گیری دانشگاه کارآفرین در ایرانشکل ها دربرنده و هدایت بازدارندهپیش

عنوان مطالعه موردی تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از عوامل تهران و یزد به های شاهد،دانشگاه
ای های دارای طیف پنج گزینهمستخرج از پیشینه موضوع، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و با پاسخ

ها استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و نظرات آوری دادهلیکرت برای جمع
روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ  خبرگان دانشگاهی استفاده شد. پایایی پرسشنامه با اصالحی

نفر اعضای هیأت علمی  2912برآورد شد. جامعه آماری پژوهش  931/2برای کل پرسشنامه برابر با 
و هم  استاند که هم متخصص موضوعات مرتبط با کارآفرینی های شاهد، تهران و یزد بودهدانشگاه

اندرکار امور مرتبط با کارآفرینی از جمله مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و دست هادادی از آنتع
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نفر تعیین  326اند. بر اساس روش کوکران تعداد حجم نمونه آماری وری بودهآهای علم و فنپارک
تعداد برای اطمینان از برگشت تعداد کافی پرسشنامه، و  سادهی تصادفی ریگنمونه روششد که با 

پرسشنامه از سه  127عدد پرسشنامه متناسب با درصد جمعیت هر دانشگاه توزیع شد و تعداد  121
(. 9و تحلیل بود )جدول  بررسیپرسشنامه قابل  122ها تعداد آوری شد که از بین آندانشگاه جمع

اسایی عواملی که و تحلیل شد. برای شن بررسیو آزمون فریدمن  SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده
گیری دانشگاه کارآفرین دارند، از آزمون تحلیل عاملی در الگوی شناسایی شده، تأثیر بیشتری در شکل

 تأییدی استفاده شد.
 

 دهندگان از سه دانشگاه مورد بررسیتعداد و درصد پاسخ .9جدول 

 درصد دهنده )نفر(تعداد پاسخ نام دانشگاه

 69 276 دانشگاه تهران

 91 16 دانشگاه شاهد

 97 61 دانشگاه یزد

 

 هایافته. تحلیل 4

گیری دانشگاه کارآفرین در قالب موجود، مجموعه عوامل تأثیرگذار در شکل مبانی نظریبراساس      
زیرمؤلفه شناسایی شدند که با توجه به ترکیب حاالت ممکن، در الگوی مورد  79عامل اصلی و  23

برنده محیطی، بازدارنده داخلی و بازدارنده برنده داخلی، پیشدسته عوامل شامل: پیش 1نظر در 
متغیر  79دهی به دهندگان خواسته شد تا با وزن(. از پاسخ2ی شدند )جدول بندمحیطی دسته

 شده، اولویت هر یک از عوامل را مشخص کنند.استخراج
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 گیری دانشگاه کارآفرینشده تأثیرگذار در شکلعوامل شناسایی .2جدول 

 عوامل بازدارنده برندهعوامل پیش 

بعد 
 داخلی

 مهارتیهای پژوهشی چند تیم 

 حمایت مالی برای کاربردهای تجاری 

 کارکردهای تخصصی 

 کیفیت باالی پژوهش در دانشگاه 

 شدههسته هدایتگر تقویت 

 نگرش افراد نسبت به کارآفرینی 

 کاهش حمایت مالی 

 ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه 

 تجربهافراد ناکارامد و بی 

 میلی به تغییربی 

 کیفیت پایین پژوهش در دانشگاه 

 مدت و بلندمدتها در اهداف کوتاهتفاوت 

 کمبود منابع فیزیکی 

بعد 
 محیطی

 های نوپای دانشگاهیمعیارهای حمایتی از شرکت 

 های مناسبکنندهها و تسهیلکانال 

 پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح 

 انتقال دانش 

 مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 وابستگی به دولت 

  مالیکمبود تأمین 

 شرایط محیط خارجی 

 ارتباطات ناکافی با صنعت 

 )سیستم پاداش نامناسب )خارج از دانشگاه 

 
ها یا تحلیل عاملی با هدف تعیین تأثیرگذارترین متغیرها استفاده عامل بررسیدر گام اول، از روش      

ها را در نهایت آنپردازد و در بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میشد. این روش به
که تعداد برای حصول اطمینان از این. کندبندی و تبیین میهای کلی محدودی دستهقالب عامل

و آزمون بارتلت استفاده شد.  KMOهای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند از شاخص داده
جزئی بین گیری است که کوچک بودن همبستگی برای اطمینان از کفایت نمونه KMOشاخص 

سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر کند و از این طریق مشخص میمتغیرها را بررسی می
این شاخص در دامنه صفر تا یک  ؟های پنهانی و اساسی است یا خیرواریانس مشترک برخی عامل

( برای تحلیل عاملی های مورد نظر )اندازه نمونهقرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده
 درج شده است. 3که در جدول  است 19/2شده برای این شاخص معادل مناسب هستند. عدد محاسبه

کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده برای شناسایی ساختار آزمون بارتلت بررسی می
تحلیل عاملی برای شناسایی  ،باشد %1تر از . اگر سطح معناداری آزمون بارتلت کوچکاستنامناسب 

 .ارائه شده است 3جدول  ساختار )مدل عاملی( مناسب است. نتایج محاسبه در
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 و آزمون بارتلت KMOهای شاخص یافته .3جدول 

 آزمون کرویت بارتلت (KMO)شاخص کمو 

 2X Df Sig کفایت نمونه

19/2 37/2691 321 229/2 

 
شده برای و مقدار مجذور کای محاسبه 19/2معادل  KMOکه شاخص  3با توجه به جدول      

و  هستنددار امعن( P<229/2) که در سطح معناداری است 37/2691 آزمون کرویت بارتلت معادل
ها برای انجام تحلیل عاملی مناسبند. پس از کند و دادهبدین معنی است که حجم نمونه کفایت می

ها و هر این ماتریس هر ستون شامل عامل در. شدها، ماتریس عاملی استخراج تعیین تعداد عامل
 دهنده میزانشوند که نشانمقادیر این ماتریس بار عاملی نامیده می. استسطر شامل متغیرها 

در این ماتریس بهترین ترکیب خطی متغیرها که ترکیبی از . تاس همبستگی بین متغیر و عامل مربوط
ها، نسبت به هر نوع ترکیب خطی متغیرهای اصلی است که بیشترین واریانس را در مجموعه داده

 [.2]آید دست میکند، بهدیگر تبیین می
 6برنده در پیشزیرمؤلفه از عوامل  12ها در دو گروه، تعداد بررسی و استخراج عامل در نتیجه     

اند. این بندی شدهعامل کلی محدود و دسته 1زیرمؤلفه از عوامل بازدارنده در  29عامل کلی و تعداد 
)بیشترین  9عامل، از شماره  6عامل اصلی شناسایی و در  99برنده در قالب متغیر پیش 12

قرار  9یری که در عامل اند. سیزده متغ)کمترین تأثیرگذاری( خالصه شده 6تأثیرگذاری( تا شماره 
های پژوهشی چند مهارتی، حمایت مالی برای کاربردهای تجاری های تیمگرفته است مربوط به عامل

برنده داخلی هستند و بیشترین تأثیرگذاری را که جزو عوامل پیش هستندو کارکردهای تخصصی 
مربوط به عامل مشارکت در اند قرار گرفته 6نسبت به عوامل دیگر دارند. دو متغیری که در عامل 

برنده محیطی است و کمترین تأثیرگذاری را که جزو عوامل پیش هستندتوسعه اقتصادی و اجتماعی 
 برنده دیگر دارند.نسبت به عوامل پیش

عامل، از  1عامل بازدارنده اصلی شناسایی و در  92بیست و نه زیرمؤلفه عوامل بازدارنده در قالب      
متغیری که  9اند. تعداد )کمترین تأثیرگذاری( خالصه شده 1ن تأثیرگذاری( تا شماره )بیشتری 9شماره 

های کاهش حمایت مالی، ساختار سازمانی، حاکمیت دانشگاه اند مربوط به عاملقرار گرفته 9در عامل 
تأثیرگذاری را که جزو عوامل بازدارنده داخلی هستند و بیشترین هستند تجربه و افراد ناکارآمد و بی

اند مربوط به عوامل کمبود قرار گرفته 1متغیری که در عامل  9نسبت به عوامل دیگر دارند. تعداد 
که  هستندتأمین مالی، شرایط محیط خارجی، ارتباطات ناکافی با صنعت و سیستم پاداش نامناسب 
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 بازدارنده دیگر دارند.و کمترین تأثیرگذاری را نسبت به عوامل  استجزو عوامل بازدارنده محیطی 
ها، از بندی آنشده و اولویتمیزان اهمیت هریک از عوامل شناسایی منظور محاسبهدر گام دوم، به     

 های زیر استفاده شد.آزمون فریدمن با فرض
  :H0گیری دانشگاه کارآفرین در ایران دارندشده اثرگذاری یکسانی در شکلعوامل شناسایی
 :H1گیری دانشگاه کارآفرین در ایران ندارندشده اثرگذاری یکسانی در شکلعوامل شناسایی

برنده داخلی و محیطی، یک بار بر عوامل بازدارنده داخلی و آزمون فریدمن یک بار بر عوامل پیش     
درج شده است.  6و  1، 1دسته کلی انجام شد که نتایج آن در جداول  1محیطی و یک بار بر 

درصد است  1داری کمتر از اکه مقدار معنشود، به دلیل اینمشاهده می 1جدول  طور که درهمان
(Sig=0.000) شود. به عبارت دیگر، میزان اثرگذاری هر یک از فرض صفر رد و فرض یک تأیید می

گیری دانشگاه کارآفرین در ایران متفاوت است. برای تعیین اولویت شده در شکلعوامل شناسایی
بیشتری  ها عمل شد، بدین معنا که عاملی که میانگین رتبهه، با توجه به میانگین رتبهعوامل چهارگان

 درج شده است. 1گیرد. نتایج مربوط در جدول داشت، در اولویت باالتر قرار می
برنده محیطی طورکلی اهمیت عوامل پیشبه 1با توجه به مقدار میانگین آزمون فریدمن در جدول      

برنده داخلی و عوامل عوامل بیشتر است و عوامل بازدارنده داخلی، عوامل پیش نسبت به دیگر
 های بعدی قرار دارند.بازدارنده محیطی، به ترتیب اهمیت در رده

 
 نتایج آزمون فریدمن بر عوامل .1جدول 

Sig متغیر میانگین 

222/2 

 های بازدارنده محیطیعوامل و سیاست 61/9

 برنده داخلیهای پیشعوامل و سیاست 13/2

 های بازدارنده داخلیعوامل و سیاست 79/2

 برنده محیطیهای پیشعوامل و سیاست 11/2
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 برنده داخلی و محیطی آزمون فریدمن بر عوامل پیش .1 جدول

Sig متغیر میانگین 

222/2 

 حمایت مالی برای کاربردهای تجاری 29/1

 و اجتماعی مشارکت در توسعه اقتصادی 12/1

 کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه 11/1

 های مناسبکنندهها و تسهیلکانال 32/1

31/1 
های نوپای معیارهای حمایتی از شرکت

 دانشگاهی

 کارکردهای تخصصی 22/6

 شدههسته هدایتگر تقویت 31/6

 پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح 11/6

 چند مهارتیهای پژوهشی تیم 21/7

 انتقال دانش 26/7

 نگرش افراد نسبت به کارآفرینی 29/1

 

گیری دانشگاه کارآفرین برنده داخلی و محیطی مؤثر در شکلنتیجه آزمون فریدمن بر عوامل پیش     
برنده نگرش افراد نسبت به کارآفرینی، باالترین اهمیت را دهد که عامل پیشنشان می 1در جدول 

های پژوهشی از: انتقال دانش، تیم ندابرنده بعدی به ترتیب درجه اهمیت عبارتعوامل پیشدارد. 
شده، کارکردهای چندمهارتی، پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح، هسته هدایتگر تقویت

های مناسب، کنندهها و تسهیلهای نوپای دانشگاهی، کانالتخصصی، معیارهای حمایتی از شرکت
اجتماعی و حمایت مالی برای  باالی پژوهش و دانشگاه، مشارکت در توسعه اقتصادی وکیفیت 

 کاربردهای تجاری.
گیری دانشگاه نتیجه آزمون فریدمن در خصوص عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکل     

 درج شده است. 6کارآفرین، در جدول 
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 بازدارنده داخلی و محیطینتایج آزمون فریدمن بر عوامل . 6جدول 

Sig متغیر میانگین 

222/2 

 کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه 67/3

 شرایط محیط خارجی 29/1

 کمبود منابع فیزیکی 93/1

 سیستم پاداش نامناسب 12/1

 کاهش حمایت مالی 93/1

 کمبود تأمین مالی 96/1

 میلی به تغییربی 26/6

 مدت و بلندمدتکوتاهها در اهداف تفاوت 79/6

 وابستگی به دولت 21/7

 تجربهافراد ناکارآمد و بی 99/7

 ارتباطات ناکافی با صنعت 91/9

 ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه 19/9

 
ساختار سازمانی و حاکمیت  ،، مهمترین عامل بازدارنده6براساس نتیجه آزمون فریدمن در جدول      

دیگر بازدارنده از نظر درجه اهمیت به ترتیب: ارتباطات ناکافی با صنعت، افراد  . عواملاستدانشگاه 
میلی به تغییر، مدت و بلندمدت، بیها در اهداف کوتاهتجربه، وابستگی به دولت، تفاوتناکارآمد و بی

 کمبود تأمین مالی، کاهش حمایت مالی، سیستم پاداش نامناسب، کمبود منابع فیزیکی، شرایط محیط
  هستند.خارجی و کیفیت پایین پژوهش در دانشگاه 

 

 و پیشنهاد گیری. نتیجه5

عنوان پژوهش حاضر، عامل ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه، بهاز  براساس الگوی حاصل     
مهمترین عامل بازدارنده شناسایی شدند. ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه در قالب ساختار سازمانی 

های ارزیابی، غیرمنعطف، عدم تمایل حاکمیت دانشگاه نسبت به کارآفرینی، بوروکراسی، ضعف سیستم
عنوان عامل بازدارنده عمل کند. این یافته در تحقیق تواند بهو عدم ایجاد انگیزه در دانشجویان می

 ( نیز تأیید شده است.2292اوربانو و همکاران )
عنوان آخرین عامل بازدارنده شناسایی شد. پژوهش در دانشگاه، بهدر این تحقیق، کیفیت پایین      

پذیری در شیوه آموزشی، داشتن هدف هایی مانند عدم انعطافتواند در قالبکیفیت پایین پژوهش می
شغلی، تمرکز دانشجویان و اساتید بر انجام  یابزاری از انجام پژوهش مانند کسب مدرک یا ارتقا
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ها بحث شود. این یافته، نتایج تحقیقات چوکومبا و ینسن و مانند آن های غیرکاربردیپژوهش
 .[29 ،99 ،91 ،9]کند ( را تأیید می2226(، و رنالت )2221(، اوشی و همکاران )2221)

برنده کارآفرینی ترین عامل پیشعنوان مهمدر این پژوهش، نگرش افراد نسبت به کارآفرینی به     
تر عامل نگرش مطلوب کارکنان نسبت به طور جزئیبه ،(2299همکاران )شناخته شد. اوربانو و 

اند و نگرش مطلوب دانشجویان نسبت برنده شناسایی کردهعنوان مهمترین عامل پیشکارآفرینی را به
توان چنین استنباط کرد که نگرش به کارآفرینی در اولویت چهارم قرار گرفته است. از این یافته می

مثبت به کارآفرینی در کارکنان مکمل الزم نگرش دانشجویان برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه 
 .استکارآفرین 

های . وجود روشاستبرنده، انتقال دانش های پژوهش، دومین عامل مهم پیشبراساس یافته     
خارج از دانشگاه و صنعت، به توسعه اقتصادی و اجتماعی گذاران ها به سرمایهانتقال دانش از دانشگاه

 عنوان یک عامل بازدارنده مهم عمل کند. تواند بهخوبی انجام نشود، میکند و اگر بهکمک می

 
 :شودپیشنهادهای زیر ارائه می مبانی نظری،های پژوهش و با توجه به براساس یافته .پیشنهادها

عنوان پژوهش، نگرش افراد نسبت به کارآفرینی بهبراساس الگوی حاصل از  کهبا توجه به این -
گیری دانشگاه کارآفرین در ایران شناسایی شد، الزم است اقدامات مهمترین عامل در شکل

ویژه در ههای مناسب در زمینه ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی در سطح ملی و بساز و برنامهفرهنگ
 ی ایرانی انجام شود. هامدارس و دانشگاه

عنوان مهمترین عامل بازدارنده سازمانی و حاکمیت دانشگاه به براساس این یافته که ساختار -
های دولتی ویژه در دانشگاههها بشود بازمهندسی ساختار سازمانی دانشگاهشناسایی شد، پیشنهاد می

 انجام شود.ایران، در راستای ایجاد ساختاری منعطف و پشتیبان کارآفرینی 
شود به ایجاد زمینه با توجه به اهمیت موضوع انتقال دانش در کارآفرینی دانشگاهی، پیشنهاد می -

ها، با هدف تسهیل جریان بنیان براساس نیاز جامعه و صنعت، در دانشگاههای دانشبرای ایجاد شرکت
 توجه خاص معطوف شود. ،انتقال دانش به جامعه

های مورد مطالعه )شاهد، تهران، و یزد(، در خصوص عوامل شناسایی شده اهشود دانشگپیشنهاد می -
آوری اطالعات کیفی مانند مصاحبه با اساتید و کارشناسان خبره، وضعیت خود را از در تحقیق، با جمع

تر ارزیابی کنند و اقدامات عملی برای تبدیل شدن به یک دانشگاه های کارآفرینی دقیقجنبه شاخص
 کار گیرند.هموفق را ب کارآفرین
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