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Abstract: In the last few decades, higher education has grown increasingly in terms
of quantitative, but it has faced the phenomenon of unemployed graduates and the
weakness in entrepreneurship in academic staff. Hence, this research aimed to
develop a framework for assessing the quality of the university in order to develop
university entrepreneurship. So then the statistical population consisted of the
university experts of the governmental universities of Tehran province who had
professional experience in the field of entrepreneurship that 113 members were
selected by cluster random samplin based on Cochran formula. In addition,
descriptive and inferential statistics were used to analyze the data using SPSS22 and
PLS2 software. Considering the finddings of the research, it showed that the factors
used to assess the quality of the university including the quality of organizational,
human, equipment and infrastructure and management had a significant relationship
with the factors of university entrepreneurship development, and universities should
consider these factors and strive to improve their quality in order to improve
qualitatively improvement.
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خطرپایری و ذهنیوت کارآفرینانوه را تشوویق و پشوتیبانی

مقدمه
آموزشعالی ،عامل اصلی و زمینهساز تحقق سیاستهای

میکند ،میتوانند از توسعه کوارآفرینی در سوازمان حمایوت

توسعه یکشورها محسوو میشوود و زموانی مویتوانود هوه

کنند .هرای جاموه عمول پوشواندن هوه کارکردهوای اسوتقرار

وظایف ،اهداف و کارکردهای خود جامه عمل هپوشاند کوه از

دانشگاه کوارآفری در نظواب آمووزش عوالی مودرن ،هایسوتی

کارایی ،اثرهخشوی و کیییوت مزب هرخووردار هاشود سووته و

تغییراتی را در ساختار ،فناوری و رفتار نظاب مدیریت آموزش

سیلیم  .)2018از طرفی روند دیجیتالی شودن هاعو شوده

عالی ،آن هم ها در

صحیحی از هنجارها ،ارزشها ،نگورش-

است که فرصتهای جوااهی هورای شورو کسو و کارهوای

ها و هاورهای آن صورت داد لی و همکاران .)2017

جدیوود در خووار از دانشووگاهها فووراهم هاشوود و ایو حاصوول

هخشی از الزامات توسعه کارآفرینی دانشوگاهی ،هوازنگری در

مشارکت تجارت های جدید جهت گسترش نوآوریها هر پایه

ساختار ارزیاهی کیییوت در آن اسوت .در ایو فراینود نقو

ایدههای کارآفرینی استوار است کواسترا و همکواران .)2018

مدیران ،نیروی انسانی و تجهیزات و دیگور عوامول احتموالی

در چنی شرایطی دانشگاهها در سراسر جهان نه تنهوا هورای

دانشوگاهی محووری و کلیوودی اسوت .در ایو راسوتا هرخووی

رشد هلکه حتی هرای حیظ هقای خود سعی در جا ههتری

تحقیقات نشان دادهاند که عوامل سازمانی ،تجهیوزات ،نظواب

اسوواتید ،محققووی  ،مرهیووان ،دانشووجویان و تجوواری سووازی

مالی ،پژوهشی ،نیروی انسانی ،نظاب کنترل و نظارت از جمله

تحقیقات دارند و از آن جا که یکی از عوامل مرثر در ارتقوای

عوامل موؤثر هور کارآفرینیانود یودالهی زالوی هواقری فورد

زمینههای علمی ،اجتماعی و در نهایت رفاه کشورها ،توسوعه

)1390؛ در هرخوی دیگور از تحقیقوات مؤلیوههای رفتواری،

کارآفرینی دانشگاهی است ،همه دانشگاهها در ای زمینوه هوا

ساختاری و محیطی مورد تأکید هودهاند پزشکی و همکواران

یکدیگر هه رقاهت می پردازند سوینی و همکاران .)2018

 .)1395اما آنچه مهم است خالء پژوهشوی موجوود در هوا

در دهههای اخیر ها توجوه هوه رونود جهوانی شودن اقتصواد،

ارزیاهی کیییوت دانشوگاه هور اسواا عوامول توسوعه دهنوده

ارتباط متقاهل اقتصاد ها فنّاوری و تبدیل نوآوری فنّاورانوه هوه

کارآفرینی دانشگاهی است که در تحقیق حاضر مورد هررسی

مؤلیو اساسووی رقاهووت پووایری صوونعتی و قوودرت اقتصووادی

قرار گرفته است .پیچیدگیهای حاکم هر نظاب دانشوگاههای

هام رفوت انتظوارات جامعوه از

کارآفری  ،لزوب ارتقوای کیییوت ،قاهلیتهوا و شایسوتگیهای

نظاب علم و فنّاوری شده است سووینی و همکواران .)2018

ویژه-ای را طل

میکند .هر ای اساا و ها توجوه هوه اینکوه

موضو جهانی شدن که امروزه در مطالعات آموزش عالی نیز

نسل دانشگاههای کارآفری در حال توسعه اسوت ،توجوه هوه

مطرح شده ،هه طور فزایندهای توجه هه کارآفرینی دانشگاهی

کیییووت و ارزیوواهی آن ،میتوانوود هووه میووزان چشوومگیری هوور

دنیل  )2016و کیییت آمووزش عوالی را در ایو مؤسسوات

موفقیت نظاب آموزش عالی تأثیرگاار هاشد داوی و همکاران

اجتماعی تبدیل شده و هاع

حاضر تودوی چوارچوهی هورای

مورد توجه قرار داده است آنتونی  .)2017نرخ اشتغال فوار

 .)2016لاا هدف از پژوه

التحصیالن دانشوگاهی هوه عنووان یکوی از موضووعات مهوم،

ارزیاهیکیییووت دانشووگاهها در راسووتای توسووعه کووارآفرینی

کارآفرینی را هه مبح ارزیاهی کیییت در آموزش عالی پیوند

دانشگاهی است و ای مسئله را دنبال می-کنود کوه عوامول

می دهد .تحقیقات چندی در ها توسوعه کوارآفرینی انجواب

اصلی تأثیرگاار هر توسعه کارآفرینی در دانشگاهها کدامند؟
کلیودی در دنیوای صونعت

شده است هرای مثوال هواقری  )2017معتقود اسوت شویوه

در دنیای امروز دانشگاهها نقو

رهبری کارآفرینانه تأثیر قاهل توجهی هر نووآوری و تشوخی

هازی میکنند و در توسعه اقتصادی و ایجواد ارزش افوزوده از

فرصت توسط کارکنان در سازمانهای کوچک و متوسوط هوا

طریق ارتباط خود ها سازمان های دولتوی و خصوصوی نقو

فناوری پیشرفته داشته است).

دارنود هلویم و همکواران  .)2017نقو

زالی  )1390هه ای نتیجه رسید کوه رهبوران هوه منظوور

توسعه همه جانبه ،متوازن و پایدار کشوورها ،هوی

ایجواد وحودت و یکپوارچگی ،نظواب ارزشوی مشوتر

کوه

آمووزش عوالی در
از پوی

مورد توجه همگان قرارگرفته است .هرای اساا رشود کمّوی
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دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هه تنهایی و هدون

هرای ارتقای علمی واحد مورد ارزیاهی انجاب پوایرد سووته و

توجه هه فرایند تحوومت علموی و نیازهوای واقعوی جامعوه و

سیلیم .)2018

استانداردهای کیییت قطعاً کارساز نخواهد هوود سویمونه و

هر اساا پژوه

همکاران .)2017

منظور ارزیواهی کیییوت در مودل موارپی سوه گانوه تریپول

ها توجه هه نق

امیر و ناگروها  ،)2013هه طور معمول هوه

و جایگاه دانشگاهها و حساسیت هامی مردب

هلیکس رواهط هی صونعت ،دولوت و دانشوگاه) ،از ارزیواهی

نسبت هه عملکرد ای نهواد ،هایسوتی درهور دو هعود کمّوی و

همتایان علمی استیاده میشود که ای امر قطعاَ کاستی ها و

کییووی هووه صووورت موووزون و متعووادل رشوود نمایوود پوودرو و

سطحی نگریهایی را هه دنبال خواهد داشت انتونی .)2017

همکاران  .)2018دانشگاهها در گاشته هوه عنووان محیطوی

ارزیاهی کیییت در آموزش عالی را میتووان فراینود مونظم و

آموزشی شناخته میشدند؛ اما هوا توجوه هوه تحوومت نظواب

مستمر گردآوری دادهها و اطالعات درهاره تدریس ،یادگیری،

کالن ،رویکردی پژوهشی پیدا کردند و در واقع؛ یک وظییوه

هرنامه درسی ،ساختار و اثرهخشی سازمانی ،هازنگری درونی و

هه وظایف دانشگاه اضافه شدکه تحصویالتتکمیلی محصوول

ساز و کار کنترل کیییت تعریف کرد سوته و سیلیم .)2018

ای تحومت هود .کارآفری شدن دانشگاهها دومی انقال در

کیییت در هافوت کسو

وکوار عموموا موبهم نیسوت؛ چوون

مأموریووت دانشووگاههووا هووه شوومارمیرود؛ در واقووع دانشووگاه

محصول ،خدمات ،مشتری یا مصرفکننده ،هوه آسوانی قاهول

کارآفری دانشگاهی استکه ههطور فعال تالش مویکنود توا

تشخی

است ییردا  .)2016اما کیییوت در آمووزش عوالی

درهارهکس وکارها هوه نووآوری هپوردازد و سوعی دارد توا در

میهومی پیچیده اسوت و تعرییوی کوه موورد توافوق همگوان

شکل دادن هه آینده جامعه مثمرثمر هاشد سوینی .)2018

قرارگیرد ،درهاره آن وجود ندارد.

آموزش عالی ،عامل اصلی و زمینه ساز تحقوق سیاسوتهوای

دانشگاه کوارآفری  ،ارتبواط هوا جامعوه و محویط پیراموونی و

توسعه کشور محسو می شود و زمانی میتواند هه وظوایف،

حساسیت هه زمینه و تحومت یکی از ویژگوی هوای کلیودی

اهداف و کارکردهای خود جامه عمل هپوشاند که از کوارایی،

دانشگاه کارآفری است .دانشگاه کارآفری نسوبت هوه زمینوه

سیسووتم

خود و تحومت جامعه هی تیاوت نیست آدوماکو و همکواران

آموزشووی هووا کیییووت هووام سووب میشووود کووه دانشووگاهها

.)2018در دو دهه اخیر ،دولت ها در سراسر دنیوا هوا وجوود

دانشجویانی را ترهیت نمایند که هه تغییرات پاسخ گو هووده و

تیاوت نظاب هوای دانشوگاهی و صونعتی ،هوه ایو پتانسویل

توانایی انجاب خدمات راها توجه هه تغییورات محیطوی داشوته

دانشگاه ها ،از نگاه منبعی هرای ارتقای محیط ملوی نووآوری

هاشند .ارزیاهی کیییت در دانشگاه ارزیاهی کیییت در آموزش

نگریستهاند کواسترا و همکاران  .)2018از طرفی ،نوآوری هه

عالی عالوه هر ای که کیییت تحقق هودفها را مودنظر قورار

عنوان یکی از مؤلیههای کارآفرینی ،ضرورت اجتنوا ناپوایر

میدهد ،درهاره فرایند عملیات و دروندادهای آن نیز قضواوت

همه سازمانها تلقی میشود .هناهرای  ،سازمانها هایود هورای

میکند .هه وسیله ارزیاهی کیییت دانشگاهی میتوان اهتدا هوه

موفقیت درعملکرد خوود و دسوتیاهی هوه مزیتهوای رقواهتی

آشکار کردن هدفها اقداب کرد و سپس درهاره میزان تحقوق

پایدار ،از طریق نوآوری ،همواره هه دنبال کشوف فرصوتهای

آنها هه قضاوت پرداخت هیوستون و هود  .)2017ایو امور

جدید هاشند الیوت و همکاران .)2018

هه کمک ارزیاهی درونی امکانپایر است .در ارزیاهی درونی ها

در سال ،1983اصطالح دانشگاه کارآفری از سوی اتزکویتز

مشارکت اعضای هیات علمی واحد موورد ارزیواهی ،رسوالت و

هورای توصویف دانشوگا هوایی هوه کوار گرفتوه شود کوه از

هدفهای عملکردی آن واحد هیوان و سوپس درهواره میوزان

سازوکارهای مختلف علمیشان هورای مشوارکت در توسوع

اثرهخشوی و کیییوت مزب هرخوووردار هاشود .تودار

درآمودها اسوتیاده میکردنود.کالر

دو

تحقق هدفها قضاوت میشود .هرای ههبود کیییت ،متعاقو

منطقوه و افوزای

ارزیاهی درونی هاید هه ارزیاهی هرونی پرداخت تا پیگیوری مزب

هرداشت از دانشگاه کارآفری ارائه داده است .نخسوت ،اینکوه
دانشووگاه کووارآفری در تووالش اسووت تووا در توسووعه نوآورانووه
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کس وکارها و شکلدهی هه آینده جامعوه سوهیم شوود .دوب

کارآفرینی دانشگاهی در نظر گرفته شدهاند که هرخی از آنها

آنکووه ،دانشووگاه کووارآفری  ،پرورنووده و پیگیوور رفتارهووای

عبارتاند از :ساختار سازمانی ،امکانوات فیزیکوی ،اسوتراتژی

ملزوماتی نظیور

سوازمانی ،فرآینوودها و روشهووای کواری ،سیسووتم نظووارت و

کارآفرینانه ،نوآور و ریسکپایر است .کالر

انعطافپووایری سوواختاری و نهووادی ،نهادینهسووازی فرهن و

ارزیاهی ،سیستم حقوو و پواداش ،سیسوتم موالی و هودجوه،

کارآفرینانووه منسووجم ،تعاموول مسووتمر هووا محوویط پیرامووون،

سیستم مدیریت منواهع انسوانی ،و سیسوتم مودیریت منواهع

و راهبرد آینودهنگر و تعوالی

اطالعاتی ایتزکویتز .)2004 ،در دسته دوب ،عوامل فردی در

سووورمایه انسوووانی و حرفوووهای دانشوووگاه را هووورای تحقوووق

و هررسوی قورار

ههرهگیری از چشمانداز مشتر

دانشگاهکارآفری  ،ضروری هرشمرده است .کالر

.)1998

قال

عوامل داخلوی و خوارجی موورد هحو

گرفتهاند گوئرو و اورهانو )2010؛ در نهایت ،دسته سووب هوه

دانشگاه کارآفری در پی کس درآمد و رسیدن هه اسوتقالل

تحقیقاتی اشاره دارد که عوامل مؤثر هر دانشگاه کارآفرینی را

مالی است ،هوه دانشوجویان و متقاضویان آمووزش و خودمات

در سه هعد مختلف مورد هررسی قرار دادهانود .هرخوی از ایو

دانشگاهی هه چشوم مشوتری مینگورد تلییوق هازارموداری،

عوامل عبارتند از )1 :عوامل ساختاری ،از جمله تماب عوامل

تقاضوووامداری و رویکردتجووواری) ،اعضوووای هیئوووتعلمی و

و شرایط فیزیکوی سوازمان؛  )2عوامول اصولی یوا عوامول و

کارگزاران دانشگاه ها سوایر کوارگزاران در جامعوه در ارتبواط

شرایط محیطی خارجی؛  )3عوامل رفتاریی کوه هوه عوامول

میهاشند ،نظاب دانشگاه ها دنیای پیرامون در تعامل پویا هوده

انسوانی و رواهووط انسووانی در سوازمان اشوواره دارنوود گاسووپار

و هرنامههای آموزشی و پژوهشوی دانشوگاه هازتوا نیازهوای

.)2017

جامعه است و دانشگاه در عمل ،راهبرد معینی را هرای رشد و

کارآفرینی در حوزه های فنی ،علووب پا یوه و علووب طبیعوی

ههبود مستمر دنبال میکند میراندا و همکاران .)2018

هسیار مورد اقبال قورار گرفتوه اسوت توا جوایی کووه وقتووی

از طرفی کارآفرینی دانشگاهی را می توان نوعی از کارآفرینی

صوحبت از کوارآفرینی هوه میوان مووی آیوود ،کوارآفرینی در

سازمانی دانست زیرا از شبکه های مهموی اسوت کوه امکوان

قال ارائوه محصوول جدیود هه هموراه فنواوریهوای موودرن

مشارکت دانشگاهها در توسعه اقتصادی را هوه طوور فزاینوده

تصوور میشوود .همچنوی علووب انسووانی ایوو توانووایی و

فراهم می آورد .در دهههای اخیر،گرای

هه سومت پوژوه

قاهلیوت را دارند کووه در حوووزههووای خوودمات تخصصووی

در زمینووه کووارآفرینی در هسووتر دانشووگاههووا یووا کووارآفرینی

مشاوره-های حرفهای ،اقداب هه خلوق فرصوت کنود .اهمیوت

دانشگاهی روهه گسترش هوده است .ایو پوژوه هوا هیشوتر

علووووب انسوووانی در هرخوووورد نقادانوووه و منطقووی هووا مسووائل

درآمریکا وکشورهای اروپایی انجاب گرفته و در آسیا نیز روهوه

پیشِروی جامعه اسوت کوه قودرت تجزیوه و تحلیول مسوائل

اسووت .مقولووه کووارآفرینی دانشووگاهی ،حوووزه هووای

پیچیده اجتماعی و یافت راه حل هرای آنها را در هشر تقویت

گسترده و سطوح مختلف ،ازجمله :محیط دانشگاه ،ساختار و

میکند .در مقالوه حاضر توالش شوده اسوت چوارچوهی هوور

و فناوری را هرای تجاری سازی

ای توسعه کارآفرینی دانشوگاهی ترسویم شوود .هنواهرای هوه

درهوور مووی گیوورد و موویتوانوود از جنبووههووای مختلووف

تعیی چوارچو

هورای توسوعه کوارآفر ینوی دانشوگاهی در

کارآفرینیسازمانی ،کارآفرینی شرکتی و شرکتهوای مشوتق

رشتههای علوب انسانی در ایران میپردازیم.

دانشگاهی ،هررسی شود زالی وهمکاران .)1392

علیوورغم اهمیووت پدیووده دانشووگاههای کووارآفری در جوامووع

علیرغم نوآوری در تحقیقات دانشگاهی مرهوط هه کارآفرینی،

مدرن ،ادهیات مرهوطه هنوز در فواز اولیوه خوود قورار دارنود.

هررسی ادهیات نشان داده است که هسیاری از ایو تحقیقوات

همان طور که قبال اشاره شد ،هسیاری از تحقیقات هر اسوپی

افووزای

چگونگی ههره گیری از دان

و عوامل مؤثر هر دانشگاههای کوارآفرینی

آف هووای دانشووگاهی مارکوئرکیاگووا و همکوواران  )2016و

ویژگیهای مشتر

را در هرخی از مقولههای عمومی مورد هررسوی قورار دادهانود.

انتقال دان

و فنواوری از دانشوگاه هوه کسو و کوار تمرکوز

در دسته اول ،عوامول سوازمانی هوه عنووان عوامول موؤثر هور

نمودهاند و ای در حالیست که هسیاری از فاکتورهای کلیدی
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و کوچک دانشگاهی که هر نگورش و کوارآفرینی دانشوجویان

خوشهای انجاب شد هه ای ترتی که دانشگاه-های نواب هورده

تأثیرگاارند ،کمتر از سایر موارد مورد توجوه و هررسوی قورار

شده هه عنوان خوشهها در نظر گرفته شدند و در درون آنها

گرفتهاند .از ای رو ،هررسی و تحقیقات هیشتری هورای هحو

ههطور تصادفی ،اسواتید از  10الوی  12نیور در هور دانشوگاه

ارزیاهی کیییت ها رویکر کارآفرینی مزب اسوت .لواا هودف از

انتخا شدند .علت استیاده از روش خوشهای تصوادفی ایو

انجاب تحقیوق پوی

رو؛ تودوی چوارچو ارزیواهی کیییوت

است که ها توجه هه جامعه آماری ،واریانس هی گروهی زیواد

دانشگاه در راستای توسعه کارآفرینی دانشگاهی می هاشد و

است و ها روند انتخا خوشهای تصوادفی ،سوعی در کواه

سؤامت تحقیق هه ترتی زیرمطرح میشوند:

ای واریانس شده است.

-1اهعاد و شاخ هوای ارزیواهی کیییوت هوا رویکورد توسوعه

روایی و پایایی تحقیق نیز هررسی و مورد تأیید قورار گرفوت.

کارآفرینی دانشگاهی کدامند؟

هوودی منظووور از روش هوواز آزمووایی و روش آلیووای کرونبوواخ

-2رواهط هی اهعاد و شاخ های ارزیاهی کیییت هوا رویکورد

استیاده شد .در روش هازآزمایی ،اهتدا پرسشنامه طراحی شده

توسعه کارآفرینی دانشگاهی چگونه است؟

در یووک گووروه  20نیووری و در فاصووله دو هیتووه هووه صووورت

-3آیا الگوی ارزیاهی کیییوت هوا رویکورد توسوعه کوارآفرینی

آزمایشی اجرا شد و هعد از ای امر ،همبستگی ای دو مرحله

دانشگاهی در نمونه آماری مورد مطالعه هرازش دارد؟

محاسبه گردید .مقدار همبستگی هراهر ها  0/862محاسبه شد

مواد و روشها

که مقدار قاهل قبولی است .همچنی مقودار آلیوای کرونبواخ

حاضر هر مبنای هدف از نو کوارهردی و از نظور

هرای یک نمونه  20تایی  0/886محاسبه شد که مورد تدیید

گردآوری دادههوا از نوو توصوییی پیمایشوی اسوت .جامعوه

است .در تحقیق حاضر هرای تجزیه و تحلیل دادههوا از آموار

شامل کلیه اساتید و صاحبنظران

توصییی و آمار استنباطی استیاده شد .اهتدا ها استیاده از آمار

حوزه کارآفرینی و ارزیاهی کیییت دانشگاههای دولتوی شوهر

توصووییی از وضووعیت و ویژگوویهووای جمعیووت شووناختی

تهران شامل دانشگاه شهید ههشتی ،تهوران ،ترهیوت مودرا،

پاسخگویان ها استیاده از نرب افزار  SPSS22آگاهی یافتوه و

عالمه طباطبایی ،شاهد ،ترهیت دهیر شوهید رجوایی ،خواجوه

در ادامه هرای هررسی و آزمون فرضیهها و هررسی رواهط علّوی

نصیرالدی طوسی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف و علم و صونعت

متغیرهای موجود در تحقیق از مدلسازی معادمت ساختاری

پژوه
آماری هخ

کمّی پژوه

در سال تحصیلی  97-1396هودند .در ای هخ

اندازه نمونه

ها استیاده از نرب افزار  PLS2استیاده شد.

ها استیاده از فرمول کوکران محاسوبه شود .تعوداد اسواتید و

یافتهها

صاحبنظران حوزه کارآفرینی و ارزیاهی کیییت دانشوگاههوای

یافته های جمعیت شناختی نشان داد کوه جنسویت %73/5

دولتی شهر تهران ها در نظر گرفت تموامی اسواتید فعوال در

پاسخ دهندگان مرد و  %26/5زن اسوت .سو اکثور پاسوخ-

رشتههای کارآفرینی و مدیریت کیییت حدود  160نیر هووده

دهندگان  40 )%57/5توا  50سوال و کمتوری آنهوا )%16

است .و ها توجه هه فرمول کوکران تعداد  113نیر هوه عنووان

هامی  50سال است .درجه دانشگاهی اغل شرکتکننودگان

نمونه آماری انتخا شدند .ای انتخا ههصورت تصادفی

 )52%/21استادیار و ساهقه خدمت اکثر آنها  )%30/97هی
 15تا  20سال است.

جدول .1مقادير شاخصهاي توصيفي و نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش

Table 1. Values of descriptive indicators and results of Kolmogorov-Smirnov test for research variables
آماره

سطح

k-s

معناداري
0/052

متغير

انحرافمعيار  ±ميانگين

کمترين

بيشترين

عوامل سازماني

3/54 ± 0/732

1/50

5

1/59

عوامل مديريتي

3/28 ± 0/642

1/83

5

1/48

0/074

عوامل انساني

3/23 ± 0/703

1/50

5

1/50

0/072
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شعبانی زنگنه و همکاران
عواملتجهيزات و زيرساختها

4/01 ± 0/528

2/67

5

1/44

0/081

عوامل توسعه دهنده کارآفريني

3/45 ± 0/511

2/50

5

1/36

0/089

دارای توزیع نرمال هستند .در ای مرحله هه آزموون

ها توجه هه دادههای جودول  ،1هیشوتری امتیازکسو شوده

پژوه

مرهوط هه متغیر عوامل تجهیزات و زیرساختها هوا میوانگی

رواهط هی سازههای تحقیق پرداخته موی شوود .هورای ایو
در نرب افزار  PLSپیادهسازی شود .در

 4/01و انحراف معیار  0/528و کمتری امتیواز کسو شوده

منظور ،مدل پژوه

مرهوط هه متغیر عوامل انسوانی هوا میوانگی  3/23و انحوراف

شکل  1ضرای تخمی استاندارد و شکل  2اعداد معنیداری

معیووار  0/703اسووت .همچنووی سووطم معنوواداری آزمووون

مدل ساختاری تحقیق مشاهده می شوند.

کولموگروف -اسمیرنوف هورای تموامی متغیورهوای پوژوه
هزرگتر از مقدار  0/05اسوت .در نتیجوه تموامی متغیورهوای

شکل  .1ضرايب تخمين استاندارد مدل ساختاري تحقيق

Figure 1. Standard estimation coefficients of structural research model

قبل از ارائه هح و نتیجوه گیوری از مودل اسوتخرا شوده،

 0/312و عوامل توسعه دهنوده کوارآفرینی  0/507محاسوبه

نیکوئی هرازش مدل مورد هررسی قرار گرفت.

شد که ها توجه هه مقدار مال  ،تقریباً مناس هوودن هورازش

هررسی کیایت مدل پژوه

مدل ساختاری را تائید میسازد.

) معیار Q 2

الف) معیار R 2
2
معیار  Rمرهوط هوه متغیرهوای پنهوان درونزای واهسوته)
2
مدل است R .معیاری است که نشان از توأثیر یوک متغیور

هرونزا هر یک متغیر دورنزا دارد و سه مقودار  0/33 ،0/19و
 0/67هه عنوان مقدار مال

هرای مقادیر ضوعیف ،متوسوط و

2
قوووی  Rدر نظوور گرفتووه موویشووود .مطوواهق هووا شووکل ،1
2
مقدار  Rهرای سازههای درونزای عوامل مودیریتی ،0/611

عواموول انسووانی  ،0/413عواموول تجهیووزات و زیرسوواختهووا

معیار  Q 2قدرت پیی

هینی مدل را مشخ

میکنود و در

صورتی که مقدار آن در مورد یوک سوازه درونزا سوه مقودار
 0/15 ،0/02و  0/35را کس و نمایوود ،هووه ترتی و نشووان از
قدرت پی هینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یوا سوازههوای
2
هرونزای مرهوط هه آن را دارد .نتایج جدول  1معیوار  Qدر

زیر نشان از قدرت پوی

هینوی مناسو

سوازههووای درونزای پووژوه

مودل در خصوو

دارد و هوورازش مناسو موودل
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2
ساختاری را تائید میکند .مقدار  Qهرای سازههوای درون-

اشترا

زای عوامل مدیریتی  ،0/308عوامل انسوانی  ،0/271عوامول

شاخ های هرازش مدل لیزرل عمل میکند و هی صویر توا

تجهیووزات و زیرسوواختهووا  0/254و عواموول توسووعه دهنووده

یک قرار دارد و مقادیر نزدیک هه یک نشانگر کیییت مناس

2
و  Rمحاسبه میشود .ایو شواخ

نیوز هماننود

کارآفرینی  0/302محاسبه شده است که ها توجه هوه مقودار

مدل هستند .البته هاید توجوه داشوت ایو شواخ

مال  ،تقریباً مناس هودن هرازش مودل سواختاری را تأییود

شاخ های مبتنی هرخی دو در مدلهای لیزرل هوه هررسوی

میکند.

میزان هرازش مدل نظری ها دادههای گوردآوری شوده نموی-
پردازد .هلکه توانایی پی هینی کلی مدل را مورد هررسی قرار

) معیار GOF
شوواخ

هماننود

دیگووری کووه هوورای هوورازش توسووط توون هوواوا و

همکاران  )2005معرفی شوده اسوت ،موال

میدهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پی هینی متغیرهای
مکنون درونزا موفق هوده است یا نه؟

کلوی هورازش

) (GOFاست که هوا محاسوبه میوانگی هندسوی میوانگی
جدول .2ميزان  cummunalityو  R 2متغيرهاي تحقيق

Table 2. Cummunality rate and research variables
Cummunality

R2

عوامل سازماني

0/719

---

عوامل مديريتي

0/672

0/611

عوامل انساني

0/691

0/413

عوامل تجهيزات و زيرساخت ها

0/711

0/312

عوامل توسعه دهنده کار آفريني

0/770

0/507

0/713

0/461

متغير

GOF  communality  R 2  0/ 713 0/ 461  0/ 573

مقدار  GOFهرای مدل پژوه

مطاهق ها جودول 2مقودار

مدل در پی هینی متغیرهای مکنون درونزای مدل دارد.

 0/573محاسبه گردیده است که نشوان از تووان متوسوط
جدول .3نتايج حاصل از ارزيابي مدل ساختاري

Table 3. Results of structural model evaluation
رديف

مسير
از متغير

به متغير

1

عوامل سازماني

2

عوامل مديريتي

عواملتوسعه

3

عوامل انساني

دهندهکارآفريني

4

عواملتجهيزاتوزيرساخت

5

عوامل سازماني

6

عوامل مديريتي

7

عوامل انساني

8

عوامل سازماني

9

عوامل مديريتي

10

عوامل سازماني

عواملتجهيزات و
زيرساخت

عوامل انساني
عواملمديريتي

ضريب مسير

عددمعنيداري

نتيجه

()β

()t-value

آزمون

0/202

3/013

تائيد

0/294

3/933

تائيد

0/142

2/078

تائيد

0/608

4/265

تائيد

0/393

2/274

تائيد

0/207

3/042

تائيد

0/236

3/780

تائيد

0/240

2/01

تائيد

0/429

3/305

تائيد

0/781

8/122

تائيد

میشود که از هی مرلیههای

ها توجه هوه نتوایج جودول  ،3تموامی راهطوههوا در سوطم

ستون ضرای مسیر مشخ

اطمینان  %95مثبت و معنادارنود .همچنوی هوا توجوه هوه

مؤثر هر عوامل توسعه دهنده کارآفرینی ،عوامل تجهیزات و
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شعبانی زنگنه و همکاران

زیرسوواخت هووا ضووری مسوویر  0/608هیشووتری میووزان

اولی عامل هرای قانون گااری ،تخصی

هودجوه ،مطالبوه

تأثیرگااری را دارد .همچنی از هی مؤلیوههوای موؤثر هور

از وزارت خانه و دولوت هورای تخصوی

امکانوات و لووازب

عوامل تجهیزات و زیرساخت ،عوامول سوازمانی هوا ضوری

مرهوطه است .هناهرای همکاری و تسهیل امر کارآفرینی در

مسووویر  0/393هیشوووتری میوووزان تأثیرگوووااری را دارد.

دانشگاه تا حد زیادی واهسوته هوه هموت مودیران دانشوگاه

همچنی از هی مؤلیههای مؤثر هر عوامل انسوانی ،عوامول

است .مدیرانی کوه دانشوگاه را از فضوای علموی پژوهشوی

موودیریتی هووا ضووری مسوویر  0/429هیشووتری میووزان

خشک مرسوب در آورده ،هه توسوعه تولیود و کوارآفرینی و

تاثیرگااری را دارد.

اخترا و نوآوری تولیودی صونعتی کموک کننود و از ایو

هح

و نتیجهگیری

طریق ها هه تولید انبووه رسواندن دسوتاوردها هوه هازگشوت

هر اساا نتایج تحلیلها در قسمت یافته هوا  4عامول

سرمایه اولیه خود و حتی سودآوری و توسعه تولید محوور

انسانی ،مدیریتی ،سازمانی و تجهیزات و امکانات از جملوه

دانشگاه کمک هیشتری نمایند.

عوامل مهم توسعه دهنده کارآفرینی در دانشگاه هودند کوه

از طرفی عوامل انسوانی و ویژگیهوای کارکنوان و نیوروی

ها یکدیگر راهطه مثبت معنادار نیوز داشوتند کوه ایو امور

انسووانی سووازمان نیووز در اموور توسووعه کووار آفرینووی موووثر

نشان میدهد عوامل فوو هموه از عوامول مثبوت و مهوم

است،کارآفری را میتوان فوردی دانسوت کوه هوه خووهی

سووازمان در توسووعه کووارآفرینی هسووتند ،در نهایووت موودل

توانایی سازماندهی مدیریت کوار را دارد و از فور

هوا و

پژوه  ،هرازش مناسبی را نشان داد .لاا تموامی سوؤامت

موقعیتها هه طور مطلو استیاده مویکنود و هوا اعموال

تأیید میشووند .در تبیوی ایو یافتوهها میتووان

طرحهای اهتکاری و نوآورانه هه رشد افراد و تغییرات جدید

گیووت توسووعه کووارآفرینی دانشووگاهی هووه عنوووان یکووی از

یاری میرسواند ترانوه  .)2016هنواهرای میتووان انتظوار

اهزارهووای حیوواتی ،راهبووردی و کلیوودی آموووزش عووالی و

داشووت وجووود انگیووزه هوورای جسووتجوی فرصووتها ،قوودرت

مدیریت سازمان نقشی اساسی در توسوعه کوار آفرینوی از

خالقیووت و نوووآوری و توانمنوودی موودیریت چووال هووا در

و فوراهم آوردن

دانشجویان و اساتید هه عنووان نیوروی صوف دانشوگاههوا،

شرایط توسعه کارآفرینی اییا میکند؛ کوه یکوی از عوامول

مسئولیتپایری و تعهد اخالقی و سازمانی آنها هوه رشود و

مهم تأثیر گواار هور عوامول مودیریتی و رهبوری سوازمانی

توسعه کارآفرینی در دانشگاه کمککنود .هنواهرای نیوروی

است ،در ای راستا محققان زیادی عقیوده دارنود رهبوری

انسانی دانشگاهها که دانشجویان و اساتید هستند ،نیز موی

کارآفرینانه هه عنوان سوبک رهبوری موؤثر در مواجهوه هوا

هایست واجد هرخی ویژگیهای مهم از جمله روحیه خال ،

پژوه

طریق نظارت هر قانون گوااری و تصووی

چووال

هووای شوودید و محیطهووای پیچیووده و همچنووی

میل هه تولید نوآورانه ،انگیزه پیشرفت و استعداد و مهوارت

تحریک و ههبود نوآوری و شناسوایی فرصوت هوا در هموه

مزب در زمینه تخصصی خود هاشند.

کس و و کووارهاسووت فونتانووا و موسووا  .)2017همچنووی

عامل دیگر عامل سازمانی؛ هرخی تحقیقات نشوان دادهانود

رهبران کارآفری و مدیریت کارآفرینانه هر رقاهت موفقیوت

که وجود شرایط مناس کار آفرینوی در سوازمان مرهوطوه

آمیز تاثیر هسزایی دارد موج کس مزیت رقاهتی میشود

یکی از مهمتوری عوامول ایجواد و موفقیوت درکوارآفرینی

و در نهایت رهبریکارآفرینانه هدون در نظر داشت  ،اندازه،

است تان

 .)2017ای عامل در دانشگاه هه عنووان یوک

ساختار و طبیعت سوازمانها در ههبوود عملکورد آنهوا موؤثر

سازمان علمی -پژوهشی میتواند هیانکننده فوراهم هوودن

است لیتین و همکاران  .)2017هناهرای میتووان گیوت

یک جو نوآورانه و مبتنی هر کارآفرینی هرای اضوافه شودن
در سووطم محوودود هاشوود ،در

اعتقوواد ،عالقووه و انگیووزه و تعهوود هووه راه انوودازی فرهن و

کووارهرد تولیوود و آزمووای

کارآفرینی در دانشگاه در مدیران و سرپرسوتان دانشوگاهی

دانشگاههای مشو کارآفرینی سازمان پیوسته هه کارکنان
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انگیووزه آفوورین

و خلووق و خالقیووت نوآورانووه میدهوود،

ارتباط معنادار داشته و دانشگاه هوا ارزیواهی و ارتقوای ایو

مشو های مالی و درسی هرای دانشجویان و اساتید وجوود

عوامل می تواند در مسیر تحقوق دانشوگاه کوارآفری گواب

دارد ،ای سازمان ها دنیای هیرون و چرخه تولید و صونعت

هردارند ،و ها تحقق ای مهم هخ

هزرگی از مشکل هیکاری

ارتباط خوهی دارد؛ چنی سازمانی مهارتهوای مزب هورای

متخصصان و کارشناسان دارای اسوتعداد حول شوده و هوه

توسعه کارآفرینی را ضم خدمت هرای کارکنان آمووزش

افزای

میدهوود ،میووان موودیران ،اسوواتید و دانشووجویان رواهووط
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