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 هاي كارآفرينبررسي عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه

  1388، زمستان  2، شمار ه 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                                              

 هاي كارآفرينبررسي عوامل مؤثر بر استقرار دانشگاه
  

  3و غالمرضا كارگريان مروستي  2محمود احمدي شريف ، 1حسين صفرزاده

  

توان يم ينياز كارآفر ،هاي فني است توسعه مراكز توليد دانش، فناوري و مهارت آنالزمه رشد اقتصادي در كه  در هزاره سوم: دهيچك
. شود در جامعه مشخص مي ياينجاست كه نقش كارآفرين و نياز به كارآفرين .اد كرديرشد و توسعه  يهان موتوريتراز مهم يكيبه عنوان 

بر آن است  يسعدر اين مقاله  .ها و مراكز كارآفريني استبرساند دانشگاهتواند ما را به اين مقصود بارزترين چيزي كه مي ،طبيعي است
تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون در  .ميروشن كن را ينيكار آفر ييو روند اجرا ينيالزم با كارآفر يهاكه ارتباط آموزش و نوع آموزش

 آزمون سه ازصورت پيمايشي مقطعي انجام گرفته، ه توسعه اي بوده و ب ،اين تحقيق كه روش آن بر اساس هدف تحقيقفرضيه هاي 
در نتيجه تحقيق نشان داده است كه . ، استفاده شده است»آزمون رتبه بندي فريدمن«و » يك نمونه tآزمون «، »اسميرنف -كالموگروف«

و در ميان  ، اعمال رهبري تحول بخش)دانشگاهي(سازمانيميان عوامل داخلي دانشگاه، فرآيند هاي دانشگاهي و در ميان عوامل احياي 
هاي كارآفرين بيشترين تأثير را در شكل گيري و استقرار دانشگاه تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه، ايجاد يك محيط پويا و علمي

جهت » ينيآموزش كارآفر« توسعهپيشنهادات خاصي در راستاي آن  اساسو بر به عمل آمدهله نيز نتيجه گيري هايي در پايان مقا .دارند
   .است رديدهارائه گكارآفرين  يهادانشگاهاستقرار 

   اقتصاد دانش محور نوآوري،، آموزش كارآفريني ،  مديريت دانش، ي، مزيت رقابتيكارآفرين :كليدي كلمات

 مقدمه -1
فكري كه در جامعه به هاي سرمايه برتسلط  يافتنبراي 

بايد از مديريت دانش  ،ها وجود داردخصوص در دانشگاه
هاي صنعتي دنيا از بزرگترين شركت% 80. استفاده كرد

برند مي از مديريت دانش سود  و كداك فورد، ايستمن مانند
كه اين امر دسترسي به اطالعات وسيع شركت را تسهيل 

اند كه بايد دهشرايط كنوني افراد متوجه ش در. كندمي
مسيرهاي شغلي خودشان كسب  هاي رقابتي را درمزيت
خود افزايش  هاي كارآفريني را درافرادي كه مهارت. نمايند
وفق پيدا  ،جهاني توانند با شرايط متغيرمي اند، بهترداده

از . باشند آينده برخوردار از نقاط قوت بيشتري در كنند و
به  آغاز رشته دانشگاهي زماني كه كارآفريني به عنوان يك

  حاصل از  وزشي آن اندك و منافعـاي آمـهموده، دورهـن كار
  
  
  
  
  
  
  

 
 

هاي بزرگي شد كه شركتمي آن محدود بود و چنين تصور
دست  نبض اقتصاد را در هستند،حال گسترش  كه در

به نظر چندان درست  اين تصور هاما امروز؛ خواهند گرفت
هاي حاكي از آن است كه شركت هاي اخيرداده. رسدنمي

اقتصاد نوين ايفا  اي دركوچك نقش بسيار تعيين كننده
اين  امروزه همه مجامع دانشگاهي و صنعتي بر. نمايندمي

 اقتصاد امروز هاي كوچك بخش مهمي ازباورند كه شركت
تجربه كشورهاي توسعه  عالوه بر آن .دهندرا تشكيل مي

محور توسعه بوده و به  ،يافته نشان داده است كه صنعت
اي ديگر توسعه توان كشوري يافت كه به گونهندرت مي
خود مرهون  نيز امروزه توسعه صنعتي البته. يافته باشد

. كندگري است كه ما را به آن هدايت ميوجود عوامل دي
استفاده  يداخلبراي توسعه صنعت بايد از علم و تكنولوژي 

به طوري كه در آن نوآوري و كارآفريني و افزايش  ،كرد
ان بر اساس تجربه ين ميدر ا. همكاري وجود داشته باشد

د توسعه كار يتوان گفت كه آموزش كليم  شرويپ يكشورها
 .باشد يم ينيآفر
  
  

 
    8/4/88 تاريخ تصويب نهايي ، 29/11/87تاريخ دريافت مقاله 

نويسـنده  (، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد تهـران مركـزي      استاديار، 1
   r.safarzadeh@gmail.com               :پست الكترونيكي، )مسئول

، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد    كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 2
     تهران مركزي

دانشگاه آزاد ، سازه كارشناسي ارشد مهندسي عمران، دانشجوي 3
    )يزد( تحقيقات و علوماسالمي واحد 
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 قياهداف تحق -2

نه ، نظر به اهميت موضوع و نقش كارآفريني در اقتصاد ملي
ها از جمله  نظران ساير رشتهصاحبدانان بلكه تنها اقتصاد

دانان، از زواياي شناسان و حتي تاريخشناسان، جامعهروان
مختلف موضوع را بررسي و به ارائه تعاريفي از كارآفريني 

ها در تعاريف تقريباً همگي بر نوآور  با تمام تفاوت. پرداختند
بودن، تصميم گير بودن، متعهد بودن و مخاطره پذير بودن 

ست كه ا هدف از اين تحقيق اين. رين اتفاق نظر دارندكارآف
فرين را بررسي كرده آهاي كار ثر بر ايجاد دانشگاهؤعوامل م

هاي هدف دانشگاهدر  يكارآفرينو نقش كوچكي در توسعه 
  .ها داشته باشدتحقيق و ساير دانشگاه

  
 روش تحقيق - 3

تحقيق بر اساس هدف،  هايبا توجه به تقسيم بندي روش
روش  عالوه بر اين. اي استروش تحقيق حاضر توسعه

بر . كنندبندي مينيز دسته حسب روش اجرا تحقيق را بر
، روش تحقيق حاضر توصيفي و بندياساس اين تقسيم

اساس تحقيق پيمايشي . است) پيمايشي(بي مقطعي يازمينه
مبتني بر تعميم اطالعات حاصل از بخش كوچكي از جامعه 

 ].1[ باشدنمونه به كل جامعه آماري مي تحت عنوان گروه
با توجه به اينكه اطالعات در يك مقطع زماني معين جمع 
آوري شده است، بنابراين روش تحقيق پيمايشي مقطعي 

  .]2[ است
به بررسي عوامل مؤثر بر  تحقيق از نظر موضوعي،اين 

هاي تهران اعم از استقرار دانشگاه كارآفرين در دانشگاه
با . پردازددر زمينه كار آفريني مي د و پيام نورآزا دولتي،

، قلمرو مكاني و حوزه مورد بررسي در آنتوجه به موضوع 
مراكز كارآفريني و مراكز ارتباط با صنعت  ،اين تحقيق

و از نظر قلمرو زماني،  است هاي مستقر در تهراندانشگاه
ماهه اول  6تا پايان  87ابتداي سال و مربوط به مقطعي 

 .باشدمي 88سال 
با استفاده  و دست آمده از گروه نمونهه بر اساس اطالعات ب

شده و  انجام آزمون ،هاي تحقيقاز تحليل استنباطي فرضيه
هاي تحقيق بر اساس تئوري احتماالت به جامعه يافته

در تجزيه و تحليل استنباطي . آماري تعميم داده شده است
 – كالموگروف - 1تكنيك آماري از ها، و آزمون فرضيه

يك  T - 2 )بررسي توزيع متغيرهاي تحقيق براي( رنفياسم
براي مقايسه ميانگين مشاهده شده متغير مورد (نمونه 

براي ( فريدمنرتبه بندي  - 3 )مطالعه با ميانگين نظري
مقايسه ميانگين رتبه هاي عوامل و مولفه هاي هر يك از 

 استفاده )رتبه هر يك از متغيرها و تعيينعوامل با يكديگر 
  .شده است

 
 تحقيق هايفرضيه -4

 ،عوامل داخلي دانشگاه بينهاي دانشگاهي در فرآيند - 
گيري و استقرار داراي بيشترين تأثير در شكل

 .باشدهاي كارآفرين ميدانشگاه
تحول بخش در ميان عوامل احياي  اعمال رهبري - 

استقرار براي داراي باالترين تأثير ) دانشگاهي( سازماني
 .باشدهاي كارآفرين ميدانشگاه

ايجاد يك محيط پويا و علمي بيشترين تأثير را در  - 
قرار تتغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه جهت اسميان 

  .هاي كارآفرين دارددانشگاه

  
 آموزش در كار آفريني -5

ر سال كه د» آفرينيخالقيت و كار«كتاب  در پيتردراكر
  : نوشته است ،منتشر شد 1985

 زيرا تعداد كمي از ؛اي داردارآفريني طبيعت پرمخاطرهك «
 .كننددانند كه چه ميشوند ميآنان كه كارآفرين ناميده مي

مشكل اصلي كه  ».روش شناسي دچارضعف هستند آنها در
ش ها قراردارد اين است كه چگونه بايد دانمقابل دانشگاه در

كه  اين .هاي الزم براي كارآفريني را توسعه دادو مهارت
 هايي كه خطرمهارت در عموماً ،دانشمندان دانشگاهي

 ضعف دارند، ؛آورندبه وجود مي ي تجاري موفق راهاپذيري
  .]3[ اثبات شده است كامالً

به  ،شكاف دانش. شكاف دانش است ناشي از ،ضعف مهارت
ت گذاري موفق روي فرصدانش سرمايهتفاوت در  صورت
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شكاف . تعريف مي شوددانش انجام فعاليت  باكارآفريني 
هاي فعاليت در تواند نحوه عملكرد اشخاص درگيردانش مي

  .]4[ باشد هاي پيش رو كارآفريني و فرصت
شناسايي فرصت تا  مشخص نيست از هنوزديگر به عبارت 

يك سيستم ايجاد . آن چه راهي را بايد پيمود برداري ازبهره
 باشدميدانش  از ايمجموعهآن نيازمند  مديريتي تا استقرار

يف ديگر شكاف دانش تعر. كه چندان شناخته شده نيست
 هايها و صالحيتمهارت: عبارت است از ،درسطح دانشگاه

  ].5[ )تجاري عمدتاً(ناكافي براي رسيدن به اهداف 
ي هاها نشان داده است كه مفاهيم كليدي دورهبررسي

 اي به مدرسه ديگرمدرسه آمريكا و اروپا از كارآفريني در
ذات  چند تفاوت و تنوع در حقيقت هر در. متفاوت است

 به طور. اين رشته است ولي ثبات هم براي آن ضروري است
مثال پذيرفته شده است كه دانشجويان مهندسي بايد 

بندي جمعولي چنين  ؛را بگذرانند 2و1واحدهاي رياضيات 
اين نكته هم كه دوره  .وجود ندارد آموزش كارآفريني در

هنوز دارد ها اين رشته چه ماهيتي در كارآفريني دقيقاً
  ].6[ ستاشده نشناخته و ثابت 

 حول محور آموزش كارآفريني بيشتر سر بحث بر اصوالً
اقتصاد دانش  گردد كه درپرورش منابع انساني كارآمد مي

. شودتوسعه محسوب ميجزء منابع تعيين كننده  محور،
حال توسعه  كشورهاي دركيد أمورد تتواند اين مطلب مي

كه صنايع را  نياز و دغدغه عدالت اجتماعي و نيز باشد
 .مرتفع سازد ،كشورهاي در حال توسعه با آن درگير هستند

   :بهتر است كه كارآفرينان به مسائل زير بيشتر توجه كنند
 ها چگونگي شناسايي فرصت - 
 ها فرصت برداري ازابع و مديريت آن براي بهرهكسب من - 
 هاي مفيد به كاربردن خالقيت و رسيدن به راه حل - 
 هاي حساب شده و شريك شدن درانجام ريسك - 

 ها پاداش وها پيامد
كنند به ارزيابي و ها توصيه ميبه دانشگاهسوي ديگر  از

سيس أهاي تازه تهاي مديريت ارشد شركتتوسعه تيم
نها معتقدند كه آ. ]7[ توجه ويژه داشته باشند دانشگاهي

را  هامهارت اين بايد ،دانشگاه مديران ارشد تربيت شده در
  . هم به دانش خود بيافزايند

 هاي حفظ دارايي معنوي مهارت - 
 بازار توسعه محصول و - 
 مطالعات امكان پذيري مالي و اقتصادي  - 
عملكرد  ثير برأچگونگي عملكرد تيم مديران ارشد و ت - 

 هاي جديد شركت
 ،گذاريهاي سرمايهزي و توسعه تيمساچگونگي آماده - 

 ،موقعيت نظر هايي كه ازساخت تيم براي پشتيباني
 . جهان خارج هستند هاي جديد درنماينده شركت

ان ارشد درباره درك چگونگي توسعه پويايي تيم مدير - 
مديريت تضاد و وحدت ديدگاه  ،گيري گروهيتصميم

  مشترك استراتژيك 
 توان درساختار، اين است كه به سختي ميمشكالت يكي از

 براي آموزش كارآفريني در ،جاييسيستم آموزشي فعلي 
ر گازسوي دي. بازرگاني و مهندسي يافت از اي غير زمين

هاي تخصصي، رشته تمام براي گسترده كردن كارآفريني در
هاي مذكور، به مطالعات كارآفريني عميق در از حوزهغير 

توسط  تحقيقات معموالًاين . ها نياز استتمام دانشكده
 بسياري از. پذيرددانشجويان دوره دكتري انجام مي

 آورندميحساب را يك موضوع فرعي به  اين امرها دانشكده
 چنين موضوعاتيدانشجويان خود را به  نيستند كار حاضرو 

با  معموالًسوي ديگر هم دانشجويان  از .ص دهنداختصا
موجود  خأل براي پركردن. مفاهيم كارآفريني آشنا نيستند

هاي مختلف را مجاب كرد ت علمي دانشكدهأبايد اعضاي هي
كارهاي خود را به مطالعات كارآفريني  كه بخشي از

يك طرح جامع درسطح  اختصاص دهند و بدين ترتيب در
توسعه يك دانشكده خاص براي . نماينددانشگاه مشاركت 

 نقاط سخت است؛ زيرا بسياري از بسياري از كارآفريني در
اين ييد كافي براي پاسخ به أآموزشي نيروي مورد ت مراكز
گونه موارد بايد  اين در. به رشد دانشجويان را ندارند رو نياز

قبيل علوم  هاي مختلف ازرشته نيروهاي جديدي در
براي آموزش تحقيق  استخدام كرد و آنها را اجتماعي و غيره

مشكالتي كه با  يكي از. زمينه كارآفريني پرورش داد در
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  تحقيق و 
 توسعه

نياز سنجي آموزشي
 داخلي و خارجي

طراحي و تدوين
 منابع انساني

  بخش اجرايي كارآفريني
دانشكده  

 :كارآفريني
پرورش نيروهاي 

 اموزشياجرايي و 

هايزير گروه
كارآفريني در 
دانشكده هاي 

 ديگر

هايبرنامه
آموزشي 
 خارجي

هايبرنامه
آموزشي داخلي 

 دانشجويان

هاي آموزشي برنامه
 داخلي مديران

تصحيحات طراحي سيستم 
 عملكرد حل مساله آموزشي 

استراتژي و اهداف نيرو هاي
 آموزشي دوره ها طراحي شده   

  چارچوب آموزشي براي كارآفريني دانشگاهي1شكل

140 

آيد تمايل به سيس دانشكده كارآفريني به وجود ميأت
هم براي  تمركز،. دانشكده است ها دركردن فعاليت متمركز

هم توسعه  كند وياي مشكل ايجاد ميد دانش بين رشتهتول
علوم اجتماعي  از هاي تخصصي غيررشتهدر  راكارآفريني 
اي بايد سيس چنين دانشكدهأصورت ت در. نمايدتهديد مي

را  ترسازوكارهاي ارتباطي الزم براي انجام كارهاي متفاوت
  . پيش بيني نمود

كه ممكن است آموزش  مسأله را فراموش كردالبته نبايد 
با آموزش مديريت  هاواژهبه دليل مشابهت  ،كارآفريني

آموزش مديريت  آنچه آموزش كارآفريني را از. اشتباه شود
 حالي در .درك فرصت است آن بر كند؛ تمركزمي متمايز

 ها براي به كاربهترين روش كه آموزش مديريت حول محور
بنابراين منطقي . چرخدانداختن سلسله مراتب موجود مي

زمينه آموزش  هاي دانشگاه درفعاليت است كه بخشي از
 اين امر. كارآفريني معطوف به آموزش مديران فعلي باشد

   هايي منجرتواند به تشكيل گروهمي ،تباطات خارجيرا در
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  

. نمايندشود كه اطالعات و تجربيات متقابل را مبادله مي
هاي هاي كوتاه و بلند مدت و همايشسمينارها، كارگاه

تواند مديران دولتي و صنعتي را با مفاهيم آموزشي مي
ها محل از سوي ديگر اين گردهمايي. كارآفريني آشنا كند

بسيار مناسبي براي انتقال تجربيات مديران با سابقه به 
فايده مهم ارتباط . هاي كارآفرينان دانشگاهي استگروه

آموزشي با محيط خارج از دانشگاه، ايجاد زبان مشتركي 
در . شودث گسـترش ارتباطات دانشـگاهي مـياسـت كه باع

ميالدي تحقيق در خصوص آموزش كارآفريني  1990سال 
همچون يك رشته جديد مورد توجه قرار گرفت و مواردي 

بخشي  هاي تحقيق براي سنجش اثرهمچون توسعه روش
هاي آموزش كارآفريني، آموزش كارآفريني، محتوا و روش

 آموزش  موزش كارآفرينيزمينه آ قابليت افرادي كه در
 بينند، قبول آموزش كارآفريني در مدارس و نه درمي

ها، وجود و توسعه يك چارچوب علمي مشترك در فعاليت
هاي آموزشي و بخشي ديگر شيوه زمينه كارآفريني، اثر

 نيازهاي آموزشي كارآفرين تعليم يافته در طول چرخه عمر
  .]8[ ، مورد توجه قرار گرفتشركت

. به تصوير كشيد 1توان در نمودار شكل فوق را ميمطالب 
  گاهي است؛ـع اصلي كارآفريني دانشـش، منبـاز آنجا كه دان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زيرا . دكرفراموش  را، نبايد توليد دانش در زمينه كارآفريني
 پذيراين صورت است كه آموزش كارآفريني امكان تنها در

 كشورهاي در كارآفريني درزمينه  توليد دانش در. شودمي
تواند به حال توسعه، به دليل الگوي متفاوت اقتصادي، مي
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اين  كه در اين. المللي هم كمك كندذخيره دانش بين
شده  نيازسنجي آموزشي جدا واحد تحقيق و توسعه از شكل

  تباط با عواملرا در. است كل كارـت به علت تمايز در شـاس
به مسائل عملياتي  بيشتر ،ديگر، بخش تحقيق و توسعه

بيشتر  ،حالي كه بخش نيازسنجي آموزشي پردازد درمي
نقش اجرايي دارد و حد واسط تحقيق و توسعه و تدوين 
منابع آموزشي و كانال ارتباطي با بخش اجرايي محسوب 

ارچوب آموزش كارآفريني چ در ،بخش اجرايي. گردديم
رآفريني به نحوي طراحي شده است كه نقش كا ،دانشگاهي
حاشيه خارج كند و آن را  هاي دانشگاهي را ازو كارآفرين

بديهي . نمايد هاي آموزشي دانشگاه درگيربا كليه فعاليت
اسري كارآفريني سيستم سر ها دراست همه اين فعاليت

وجود سيستم سراسري كارآفريني . گيرددانشگاه انجام مي
انشگاه را د هاي احتمالي درمانع تراشي ضروري است و جلو

   .]9[  گيردمي
  
  كارآفريني دانشگاهي و نوآوري -6

ايده علوم دانشگاهي به عنوان ورودي تعيين كننده سيستم 
براي  ،اين ورودي. پذيرفته شده است امالًنوآوري ملي ك

تحقيقات علمي  ي دولتي و نيزهابخش صنايع، نوآوري در
كارآفريني بدين ترتيب . كندهايي را ايجاد ميفرصت ،آينده

نقش  حال بيش از با اين. كنددانشگاهي معني پيدا مي
، مداخله ني دانشگاهي و مباحث مربوط به آنكارآفري

هاي تجاري تالش ت علمي دانشگاه درأمتخصصان و هي
بعضي ادعا دارند كاربرد تجاري . محل بحث و مناقشه است

 اعضاي ه مشاركت علوم دانشگاهي نه تنها ب ثرؤو م
موريت أتواند براي مبلكه مي ،ها وابسته استدانشگاه

اين باورند كه  بعضي بر اما .دانشگاهي هم سودمند باشد
تواند باعث كارآفريني دانشگاهي مي يهاي تشويقسياست

قرباني شدن توانايي تحقيقاتي بلند مدت دانشگاه و 
درگير  ،ديگربه عبارت . رشد اقتصادي شود مشاركت آنها در
تواند مي هاي سودآورتالش ت علمي درأشدن اعضاي هي

آموزش (فعاليت دانشگاهي  منفي در مثبت و هم اثر هم اثر
  .]10[ داشته باشد) و تحقيق

به عنوان تنها راه را تجاري سازي  ،بعضي محققان هم
 ,Todtlingمثال  به طور. اندال بردهؤس نوآوري زير
Kaufmann خالص  هايبه كار با تيمها ، شركتادعا دارند
. هاي تجاري سازي عالقمند هستندتيم بيشتر از ،تحقيقاتي

 علوم مربوط  به آخرين تكنولوژي، در تعامل با پژوهشگران،
     ها را براي خالقيت بهبود هاي داخلي شركتظرفيت

شركتي كه با كارآفرين دانشگاهي  كار كسب و. بخشدمي
آنها  كه استعداد استفاده از - نوع تكنولوژي، رابطه دارد
 تنها محدوديت استفاده از. ندكنيز تعيين مي را - وجود دارد

هاي مناسبي كه به نقص دانش درباره فرصت ،فرصت
ديگر به عبارت  .گرددمي دهد بروژي جديد ارائه ميتكنول

توانند به دليل عدم متخصصان يك دانش جديد و خاص مي
آن  اولين مانع براي نوآوري در هاي نهفته،رصتآشنايي با ف

خروجي شبكه تجاري سازي  بنابراين،. ]11[ دباشن تهرش
. توسعه داده شده بين دانشگاه و شركاي تجاري است

فعاليتي  ،نسبت به مدل مديريت كاركردگرا ،تجاري سازي
 جداكردن بخشي از سازي تجاري. پيچيده است فوق العاده

  .]11[ ستدانش توليد شده براي تجاري سازي ا
توسعه به خصوص نظريه  با توجه به مطالب پيشين و

 ،حوزه كارآفريني دانشگاهي ست كه درمشخص ا ،اقتصادي
متفاوت با نوآوري  ينوآوري يك نهاد اقتصادي است و ماهيت

اما روند . دارد ،ايمرا توليد دانش ناميدهآن علمي كه ما 
به موقعيت  حال توسعه با توجه كشورهاي در نوآوري در

به طورمثال، . نوين متفاوت است محوراقتصاد دانش  آنها در
هاي شركت ،كشورهاي توسعه يافته كه در حالي در

 فضاي عدم قطعيت ناشي از گرفتار، تكنولوژي محور
 كشورهاي در هاي علمي هستند،آخرين پيشرفت استفاده از

در  زارهاي تكنولوژي محوربا حال توسعه فاقد بسياري از
اقتصادي و اجتماعي  هايكشاورزي و سيستم زمينه صنعت،

 زمينه نوآوري علمي كارترين پژوهشگران در پر. باشندمي
كتاب خود چارچوبي را  در سكورونا، داتريكس و ماين

هاي نوآوري و محيط ساخت اند كه بين زيرپيشنهاد كرده
 اين چارچوب در. ]12[ كرده است قرار اجتماعي رابطه بر

مفهومي كه  ،اين چارچوب در. نشان داده شده است 2شكل
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شامل  .طراحي شده استبراي مطابقت با مقاصد اين مقاله 
 نظر سه بخش دانش، بخش تجاري سازي و دولتي در

 در. استنها مشخص شده آگرفته شده است و ارتباطات 
شده و  محسوبمدل اصلي بخش سوم بخش عمومي 

تجاري  با ديدگاه ولي. ارتباطات آنها مشخص شده است
در . توان به جاي آن بخش دولتي را جايگزين كردسازي مي
 ه ـب تهـايع وابسـتوان صنيـزيني بخش دولتي مـمورد جايگ

 
 

 
 
 
  

 ،اين چارچوب بخش دانش در. نمودرا جايگزين دولت 
 توجه به با  .هاي بعدي استيبان بخشهدايت كننده و پشت

    توانند دركارآفرينان فني مي ،شدهمطالب پيش گفته 
  تأاعضاي هي. كنند ارائهيدي ـن بخش نقش مفـهاي ايتيم

 در، سازي شوندوارد تجاري خواهند مستقيماًعلمي كه نمي 
 اين  هاي علمي دراجرايي گروه راهنما يا مدير نقش مشاور،

اين بخش  واحدهاي ارتباطي در. شوندبخش مشغول مي
صرفاً به توانند ارتباطات تجاري نخواهند داشت و مي لزوماً

له و تالش براي حل آن با همكاري عوامل مطرح كردن مسأ
لموس بخش تجاري، نماد بيروني و م. ديگر بپردازند

ان است كه بيشترين تمام جه كارآفريني دانشگاهي در
 شده است اين بخش در روي آن متمركزحجم تحقيقات 

هاي گذاريرين مجري و نمونه سياستتواند بهتايران مي
  .باشدي علمي و صنعتي دولت

 

 
 
 
  كارآفريني دانشگاهي و ياد گيري - 7

 ،سيستم اقتصادي ثير كارآفريني برأهايي كه تبهترين تجربه
 ساختار معموالً ،كننداعي پيرامون خود را بيان مياجتم

 ،هاييگزارشبقط. گيرنديده ميدجمعيتي محيط اطراف را نا
پيرامون دانشگاه اطق من سرانه در كه به بررسي درآمد

ها در آن محيط، تراكم افراد آموزش ديده 1پرداخته است
 كسب و كارهاي محرك تغييرات را هم باال است و اكثر

بخش دانش
 
 
 

 مهندسي معكوس، حل مسأله، آموزش روش هاي نو و طراحي محصول جديد 

 مراكز ارتباط
 با صنعت

 بخش تجاري
 شركت هاي با پايه فن آوري

 ساز و كارهاي منطبق با اينكو با تورها
 

پارك هاي علمي 
شركت هاي با  براي

 پايه تكنولوزي

بخش تكنولوژي 
 پاركهاي صنعتي

 اينكوبا تورهاي شركتهاي غير تكنولوژي محور

 كارآفرينان صنعتي
 كاركنان 

 منابع فيزيكي

 ايده راه اندازي
تجهيزات    

 كارهاي دانشجويي 

 تحقيقات
 دانشگاهي

مراكز تحقيق و توسعه 
دانشگاهي غير  

مسائل صنعتي 
 تجربه

شركتهاي جديد
 كارآفرين

 منابع مالي
  مشتري

 بخش دولتي
نظام نوآوري سراسري كشور

 اشتغال
توسعه اقتصادي   

 شركت هاي جديد
 شهرت

 آزمايشگاه كارافريني

آموزش و ايجاد شغل براي 
 دانشجو

 مشاوره اعضا هيأت علمي

  چارچوب مفهومي نو آوري و كارآفريني دانشگاهي  2شكل
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شبكه هاي سراسري توليد دانش و نظام نوآوري ملي
 
 
  

نظام سراسري كارآفريني دانشگاهي
 بخش دانش 

 بخش اجرايي
 تجاري

 بخش اجرايي
 آموزشي

ي  مراكز تحقيق و توسعه غير دانشگاهي
ساز

يم 
صم

 و ت
سي

شنا
كار

كز 
مرا

 

 ذخيره دانش بين المللي
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توان ادعا كرد در واقع مي. 2اندهمين افراد به وجود آورده
هاي كارآفريني دانشگاهي به ايجاد يك جامعه سياست

پيش از آن كه . يادگيرنده در اين مناطق كمك كرده است
 كه ناشي از پيشتازي دانشگاه كارآفرين - به تعريف يادگيري

اي نكتهبرسيم، بايد به  - وين اقتصادي استرشد ن در
ادي هاي مربوط به چارچوب اقتصفرض بپردازيم كه در
   به داده تبديل توانش را نميـندا. ه استدـناديده گرفته ش

شود تغيير بنابراين تنها با اتكا به اطالعات و داده نميكرد، 
 هر وقتي در. آيده وجود ميب يادگيري با تغيير. نمودايجاد 
له باعث شود شايستگي و توانايي حل آن نوع أمس ،سطحي

 ،واقع در. انجام شده استيادگيري  ،له به وجود بيايدأمس
تركيب سه عامل پيشين  يادگيري مفهومي است كه از

   روي  شود وحاصل مي) توليد دانش،آموزش و نوآوري(
اين عامل وقتي مهم است كه . گذاردثير ميأتك تك آنها ت

 حال توسعه كارآفريني دانشگاهي در در جوامع بدانيم در
 طبق . شودو خود به خودي ايجاد نمي ي طبيعيسير
بايد فرهنگ  ،سعهاقتصادي مربوط به تو هايفرض

  . كارآفريني دانشگاهي را هم پديد آورد
همان طوري كه در شرح مدل مارپيچ سه گانه هم ديديم 

 -سازي در مثلث دولتدر فرآيندهاي چهارگانه و با شبكه
و بعد اين  افتددانشگاه، يادگيري اتفاق مي - صنعت

ندگان و سپس به فضاي پيراموني يادگيري به مبدأ نماي
 .گرددمنتقل مي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ادبيات  هاي  موجود درتمام جنبه كيد برأاين مدل ت در
رسد اين كاربرد دانشگاه مي به نظر چنان كه. يادگيري است
 گرنقش مديريتي دارد و توجيه مدل، بيشتر كارآفرين در

يادگيري بدين . زمان و تالش الزم براي ايجاد تغييرات است
 مدل گنجانده شده است كه با پشتوانه غني در در منظور

سازمان اجتماعي  در ادبيات مديريت، بتواند پشتيبان تغيير
 3 شكل .و اقتصادي پيرامون دانشگاه كارآفرين باشد

يك سيستم اقتصادي  يادگيري سراسري در نمايشگر
نقش  آن اجتماعي ملي است كه دانشگاه كارآفرين در

با ايجاد محيط  ،اين دانشگاه. عهده دارد ربزي را مرك
    از و استفاده آن مطابقت با تغيير يادگيرنده كه در

زند؛ شروع كننده هاي نوآوري حرف اول را ميفرصت
 نظام نوآوري ملي و بيشتر حركتي است كه نهايتاً به تغيير

يادگيري و ايجاد . شدن حجم دانش سراسري مي رسد
ت مختلف به توسعه جها ارتباطي مربوط به آن ازهاي كانال

  . كنداقتصادي كمك مي
ست كه بخش دانش ا اين مدل مهم است آن اي كه درنكته

 اين بخش در. است آمده در تصويربه  به صورت متمركز
آنجا  دانشگاه در صورت وجود دانشكده كارآفريني در

موريت و أتوان مبا كمك اين مدل مي. شودمي متمركز
را در هاي كارآفريني فعال تري براي گروهكامل چشم انداز

سازماني دانشكده  ها طراحي نمود و ساختاردانشگاه
  .دكارآفريني را به اين وسيله طراحي كر
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  دانشگاه به عنوان يك سازمان كارآفرين  -8
است كه مشاغل جديد در آن خلق  فرين مكاني دانشگاه كار

اين . كنداين مراكز از افراد كار آفرين حمايت مي. شوندمي
. مالي و بازاريابي است ،هاي آموزشيحمايت شامل حمايت

 ،هادر نتيجه كارآفرينان امكان دسترسي به كتابخانه
هايي در چنين دانشگاه. كنندرا پيدا مي... و  هاآزمايشگاه

شود تا مراكز جديد گذاران امكاناتي فراهم ميبراي سرمايه
    با آنها همكاري  همچنين .ورندآكسب و كار را فراهم 

هاي و از فرصت كردهبيني پيشرا شود تا مشكالت آنها مي
اي تجربهو بدين ترتيب دست آمده استفاده كنند ه ب

هاي شركت. كسب كنندمند در حيطه مالي و بازاريابي ارزش
ز در ارتباط باشند ا صنعتي كه با يك دانشگاه كارآفرين

به اين جهت  .جويندوري آن نيز بهره ميامزاياي فن
ها بايد تكميل شده و فرآيندهاي علمي و صنعتي دانشگاه

. دهدي دانشگاهي رخ ميهاوهشها از دل پژايجاد شركت
اي از دانش و ها دانشجويان بايد مجموعهمجموعهدر اين 

كه  يآموخته و با امكانات الزم مديريت كارآفرين را تواماً
شروع به فعاليت در  ،دهددانشگاه در اختيار آنها قرار مي

  .دصنعت نماين عرصه
التحصيالن ها فارغسسات آموزش عالي و دانشگاهؤامروزه م

توسعه  كنند كه درتربيت مي كار زيادي را براي بازار
صرف پول براي  محيط امروز، در. اقتصادي نقش دارند

لذا  .توسعه اقتصادي دارد نقش زيادي در ،تحصيالت
اي خود با مشكالت زيادي آموزش براي حفظ سطوح بودجه

نهادهاي آموزشي بايد خودشان را با  رو اين از. مواجه است
 از ،سطح جهان درها دانشگاه. خلق ارزش اثبات نمايند

به مكاني براي » محيطي براي كسب دانش فراهم آورنده«
كه نيازهاي » هايي بزرگتربيت افراد جهت ايجاد شركت«

تكامل    ،سازندميخدمات آموزشي برآورده  يرا برا بازار
ها ي و دانشگاهشسسات آموزؤم بسياري از امروزه،. انديافته

اين . نو بسنجند خود را ازهاي كلي راتژيبايد اهداف و است
آكادميك  بازار نتيجه رقابت فشرده در ارزيابي مجدد در

بوده و بخش قابل توجهي ازآن  پردرد سر ياست كه محيط
   ].14[ شودمين ميأطريق منابع دولتي ت از

ها به دنبال حفظ يا تقويت جايگاه رقابتي همواره دانشگاه
هدفشان جذب اند كه بودهي هايخود همراه با فعاليت

هاي فعاليت استفاده ازدر جهت ويژه ه بيشتردانشجويان ب
 هاي محيط فعلي،اما با توجه به توانايي. توسعه بوده است
هاي دانشجويان به تالش توانند صرفاًها نميمديران دانشگاه

آنها بايد فعال  به عالوه،. جهت نيل به موفقيت اتكا كننددر 
 .فتن ريسك را داشته باشندتوان پذير و نوآور باشند و

الزم است يك رويكرد جامع ارزيابي را اتخاذ كنند  بنابراين
   .]13[ يكپارچه نمايندرا با كارآفريني استراتژيك خود  و آن
ترين موضوع براي كارآفرينان درقبال يك منطقه يا مهم

جامعه كارآفرين چيست؟ محققان همه ابهامات را روشن 
كامل به اين پرسش  اجازه دهد به طوربه ما  اند تانكرده

ها كانهايي به عنوان بهترين مالبته مكان. پاسخ دهيم
 از ترمكان كه جذاب چهار. جهت كارآفريني وجود دارند

مناطق  ،مناطق توسعه يافته: از ستند عبارتندمكانها ه ساير
  . يا مناطق علمي هاي محلي و شهرها وشبكه ،بازسازي شده

 تگزاس، ،آئوستين: تند ازرموفق علمي عبا ناطقشهرها و م
و  ،نطقه بوستون، منطقه سيليكون واليم N.Jپرينستون 

 برخي اقتصادهاي در در .انگلستان آكسفورد و كمبريج در
  شرق آسيا نيز شاهد تجاربي جالب در حال ظهور

انشگاه  ها ددر اين نمونه. ها هستيمهاي دانشگاههمكاري
مين محققان و ارائه أت ،هاشركتمستقيماً در تأسيس 

آلمان شاهد  در. اندگيرشده هاي علمي بازاريابي درنگرش
با كمك و حمايت  دستاوردهاي مشابهي هستيم كه معموالً

صنعت بيوتكنولوژي توسط  مثالً. دهندمي يدولت نرخ
. وزارت تحقيقات به يك صنعت رقابتي تبديل شده است

  : نمايدرا اثبات ميمناطق موارد متعددي  تجارب اين
بندي هايي تقسيمتوان به عنوان مكاناين مناطق را مي - 

سسه تحقيقاتي كه در آنها حداقل يك دانشگاه يا مؤكرد 
 . واقع شده است معتبر

هاي توليدي رخهچهاي جديد و اين مناطق مكان شركت - 
هاي نوآورانه اي مبتني بر فعاليتتوسعه منطقه وهستند 

 . است
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دستمزدهاي باال باعث افزايش  به خاطر اين مناطق - 
پارك علمي  اشتغال در ،شوند مثالًاشتغال مي

پانزده  1996تا  1992هاي سيليكون والي بين سال
ميانگين درآمد آن نيز . درصد افزايش داشته است
. است بيشتر%  50آمريكا  نسبت به ديگر نقاط كشور

اين مناطق داراي سطح دستمزد  به عبارت ديگر،
بااليي هستند كه باعث افزايش اشتغال و حفظ جايگاه 

 . گرددالمللي ميسطح رقابت بين آنها در
و همانند  نمودههاي مالي را جذب اين مناطق سرمايه - 

ها دانشگاه اين نمونه يكي از. نمايندربا عمل مييك آهن
گذاران آنجا سرمايه كمبريچ انگلستان است كه در

به كمك منابع مالي خودشان و خدمات  ،مشترك
 . ديگران اقدام به تاسيس شركت مي نمايند

ايجاد روابط تجاري  اين مناطق، فعاالنه در ها دردانشگاه - 
عناصر استراتژيك سيستم  ها نقش دارند و ازبا شركت

ها به طرق دانشگاه. روندمي نوآوري اين مناطق به شمار
انشجويان و كاركنان ميان د مختلف، كارآفريني را در

هاي آنها خود را به دانشگاه. كنندخود تقويت مي
 . سازندكارآفرين مبدل مي

تكنولوژي ارتباطات و  تمام صنايع جديد كه نمايانگر در
، دانش و تجاري شدن آن توسط افراد غيره هستند، انتشار

هيچ چرخه مهم تكنولوژي . نشانگر خلق ثروتي جديد است
هاي موجود درآن ندارد كه شركت و محصوالتي وجود

   . پيشگام باشند
كنيم توسعه اخص ديگر كه ما به آنها اشاره مييك ش

وجود  1975صنعت بيوتكنولوژيكي آمريكا است كه تا سال 
آن  شركت فعاالنه در 700سال بعد  15عرض  نداشت و در

هاي بزرگ رونق دانشگاه سرمايه فكري در. شدند درگير
هاي آكادميك به خودي خود كافي تشافاما اك ،گيردمي

تعداد به ميزان  ،به بيان ديگر توسعه صنعتي. نيستند
توانايي اختراع كردن و تجاري  افرادي بستگي دارد كه

عنوان يك شاخصه قابل ه ب. ها را دارندساختن اين پيشرفت
اشاره  AG Quiagenآلمان ما به شركت آلماني  مقايسه در

 تكنولوژي فعال بوده و توسط يكي اززمينه  كنيم كه درمي
 در اين زمينه سيس شده است كه خودأاستادان اين رشته ت

 در كامالً اين امر. زنددست به تحقيق و پژوهش مي
 اساتيد آنها در متحده رواج دارد و هاي اياالتدانشگاه

 اند،أسيس شدههايي كه توسط دانشجويان سابق تشركت
 اين دست، يك نمونه از. گيرندبرعهده مي را مين ماليأت

رئيس اسبق دانشكده بازرگاني دانشگاه تگزاس است كه 
باشد و شركت كامپيوتري دل مي مايكل دل از شريك مالي

شود كه ارزش دومين شركت بزرگ سهامي محسوب مي
اساتيد به  به عبارت ديگر،. ميليارد دالر است 50سهام آن 

 با. كنندعمل مي گذاريرسمي سرمايه عنوان شركاي غير
اي بازارهاي سرمايه توجه به حجم باالي تبادل اطالعات در

قات يتحق هاي مبتني برو اعتباري و ابهامات باالي پروژه
 به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است امر اخير علمي، اين

]15[.  
  
 هاآموزش كار آفريني در دانشگاه -9

ها در توسعه واقعي دانشگاهتاكنون در مورد نقش بالقوه و 
به عنوان  .هاي فراواني شده استاقتصادي كشورها صحبت

مثال، يك علت مهم ضعف انگلستان در عرصه توليدات 
 ،جديد شيميايي و همچنين تجهيزات نوين الكترونيكي

هاي هاي اين كشور در توسعه تواناييناتواني دانشگاه
ي در مقايسه با آموزشي و پژوهشي در زمينه علوم و مهندس

به عبارتي . باشدهاي فني آلمان و اياالت متحده ميهدانشگا
به دليل كيفيت باالي هاي آمريكايي، ديگر برتري شركت

 .است آفريني در مؤسسات پژوهشي اين كشورتحقيقات كار
ها المللي، نقش و وظيفه دانشگاههاي بينماهيت جديد رقابت

اگر  .دهدبنيادي تغيير ميهاي پژوهشي را به طور و سيستم
آنها نتوانند به نهادهاي كارآفرين تبديل شوند، كشورشان 

لي شكست لالماي و رقابت بيندر توسعه ملّي و منطقه
به دليل مشكالت موجود در انتقال علوم و به  .خواهد خورد

هاي مختلف اقتصادي، استفاده از دانش دليل وجود شبكه
تواند مي - مي ايجاد شدهكه بر مبناي اصول عل- جديدي 

بنابراين، كارآفرين . اي باشديك عامل مهم برتري منطقه
اي ها تأثيري قوي و مثبت بر توسعه منطقهساختن دانشگاه

  در  به كارگيري مديريت بازاريابي استراتژيك .دارد
اما اغلب مديران ارشد  ،باشدهاي دانشگاهي مهم ميمجتمع

فاً ين رشته نداشته و آن را صرعالقه خاصي به استفاده از ا
كالتر و فاكس عقيده . دانندابزاري براي افزايش بودجه مي

ريزي تواند نقش كليدي در برنامهدارند كه بازاريابي مي
هايي براي بر ها از طريق تدوين روشاستراتژيك دانشگاه
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  اقدامات اصلي

اعضائ هيئت علمي، مسئولين مركز توسعه   :مسئولين اصلي
  كارآفريني دانشگاه

كسب منافع و تشخيص فرصتها، سازماندهي : اقدامات اصلي
  فعاليتهاي كارآفريني در دانشگاه

 

 
 )دانشگاهي(احياي سازماني

  :قبيل شامل فعاليتهايي از 
  تغييرات مديريت منافع

 اعمال رهبري تحول بخش

 

 
 تغييرات اساسي و بنيادي

  نهادينه كردن سيستم
  ارزشهاي مشترك ميان اساتيد و دانشجويان

يك محيط پويا و علمي در جهت تحقق اهداف ايجاد 
 كارآفريني در دانشگاه
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آورده كردن نيازهاي بازار ارتباطات، انتشار اطالعات و ارائه 
داشته باشد و بر افرادي كه در اتخاذ  خدمات بهتر

تصميمات دانشجويان نقش دارند مانند والدين، مشاوران 
گذارد و بازاريابي در اساتيد و ديگران تأثير مي دانشگاهي،

ها و مخاطبانش آموزش عالي بايد بر مبادالت ميان دانشگاه
ها تفكرات دارد كه دانشگاهپيرسون اظهار مي .متمركز باشد

استراتژيك را جهت فعاليت در محيط پوياي اطرافشان مد 
. تفكر استراتژيك داراي دو حقيقت است. دهندنظر قرار مي
ها و اهداف گوناگون آگاهي داشتن از چارچوب حقيقت اول

استراتژيك و ديگري در برگيرنده تقويت توانايي شناسايي و 
ها فرد دانشگاهه هاي داخلي و منحصر بشكل دادن ويژگي

رات يبه موقع تأث دركران ارشد كه به دنبال يمد. است
 كار  يميت متمركز همانند تيريهستند، در مد يطيمح
  وجود ازمند ياست و نك ياستراتژ ينگرش يكنند كه دارايم

 ك هدف و نگرش يجهت توسعه  يزيردر برنامه يرهبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تغيير سازماني در براي موفقيت . باشدمشترك سازماني مي
را در طول دوره تحول، مديريت مركزي بايد سبك رهبري 

چنين رهبراني داراي نگرش . تحول مشخص سازددر اجراي 
مسير كلي به سراغ عوامل بلند مدت هستند و از طريق يك 

اي ه برنامهدانند كه چاين افراد مي. روندخارج از سازمان مي
 ها را به دستيابي به آنكار بگيرند تا بتوانند شركته را ب

 همان. ب كننديرات در طول زمان ترغييو اعمال تغ برنامه
نشان ) 1994( هاي استپفورد و بارن فولرطور كه پژوهش

دهد؛ وقتي دانشگاهي در حال ارزيابي مجدد جايگاه مي
كند تا خود در محيط بازار است و تالش ميرقابتي 
هاي مبتني بر بازار را براي منافع بلند مدت استراتژي

اب و مقاومت در خويش اجرا كند، سطح خاصي از اضطر
ساختار فرآيند انجام  4شكل . كندكاركنانش بروز مي

  ].16[ دهدها را نشان ميانه در دانشگاههاي كارآفرينفعاليت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشگاه كارآفرين - مدل مفهومي تحقيق 4شكل 

 فرآيندهاي دانشگاهي

 ميزان تمركز و فرهنگ كارآفريني

هنجارهاي اجتماعي، حرفه اي و 
 فردي در ارتباط با كارآفريني

 عوامل اداري

ساختار هاي دانشگاهي مديريت عالي دانشگاه
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  اسميرنف –نتايج آزمون توزيع متغيرهاي تحقيق با استفاده از آزمون كالموگروف  1جدول شماره 

  

  سطح خطا  Zآماره  عوامل مورد بررسي سطح خطا Zآماره عوامل مورد بررسي
 058/0 331/1 ساختار هاي دانشگاهي 957/0 511/0 عوامل داخلي دانشگاه

عوامل احياي 
 )دانشگاهي(سازماني

 371/0 916/0 اعمال رهبري تحول بخش 040/0 397/1

 283/0 988/0  تغييرات مديريت منافع
تغييرات اساسي و بنيادي 

 دانشگاه
944/0 335/0 

 054/0 343/1 نهادينه كردن سيستم 141/0 152/1 مديريت عالي دانشگاه

 175/0 103/1 هنجارهاي اجتماعي
ارزشهاي مشترك ميان اساتيد و 

 دانشجويان
650/1 009/0 

 283/0 988/0 ايجاد يك محيط پويا و علمي 214/0 057/1 اقدامات اصلي
 

147 

 تجزيه و تحليل متغيرهاي تحقيق -10
و  شدند آورينامه جمعاطالعات آماري با استفاده از پرسش

 ،ايها از حالت كيفي به كمي و فاصلهدادهپس از تبديل 
كه  با توجه به اين. ندمتغيرهاي تحقيق به دست آمد

هاي پژوهش در خصوص ميانگين يك جامعه آماري فرضيه
ميانگين مشاهده شده براي مقايسه اند، بنابراين تهيه شده
از  ،گيريبا ميانگين مقياس اندازه ي مورد مطالعهمتغيرها
براي استفاده از . تك نمونه استفاده شده است Tآزمون 

اي بودن مقياس متريك به رعايت فاصلههاي پاراونآزم
مفروضه . گيري و نرمال بودن توزيع متغيرها، نياز استاندازه
گيري ضروري است، اما رعايت اي بودن مقياس اندازهفاصله

نرمال بودن توزيع زماني . مفروضه نرمال بودن الزامي نيست
  باال د و باـونه كوچك باشـت كه تعداد حجم نمـضروري اس

ايت اين مفروضه الزامي نيست بودن تعداد و حجم نمونه رع
با توجه به . هاي پارامتريك استفاده كردتوان از آزمونو مي
براي باشد دانشگاه و دانشكده مي 18كه حجم نمونه  اين

 -آزمون كالموگروف بررسي توزيع متغيرهاي تحقيق از 
در جدول گونه كه  همانشده و نتايج  استفادهاسميرنف 

 جز متغيرهايه ب دهد كهآمده است نشان مي 1شماره 
هاي مشترك و ارزش )دانشگاهي( عوامل احياي سازماني

. ميان اساتيد و دانشجويان ساير متغيرها نرمال هستند
هاي لفهؤهمچنين هدف تحقيق مقايسه بين عوامل و م

   هاي تحقيق كه اندازه با توجه به اين. گوناگون است
  هاي تكراري و وابسته به گروه هستند، بنابراين براياندازه

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

هاي هر يك وري و مؤلفهمقايسه ميانگين رتبه عوامل بهره
بندي فريدمن استفاده از عوامل با يكديگر، از آزمون رتبه

 .شده است
  

 هاي تحقيقآزمون فرضيه -10
فرآيندهاي دانشگاهي در : فرضيه اول تحقيق -1

داخلي دانشگاه، داراي بيشترين تأثير در  ميان عوامل
 .باشدهاي كارآفرين ميگيري و استقرار دانشگاهشكل

عامل  3با استفاده از مدل مفهومي، در ميان عوامل داخلي 
هاي كه ميانگين پاسخ در صورتي. كلي استخراج شده است

گيري شده به صورت معنادار بزرگتر از هاي نمونهدانشگاه
شود كه از ديدگاه گيري ميسه باشد، نتيجه ميانگين نظري

جامعه آماري عوامل مورد بررسي در استقرار دانشگاه 
اي آزمون فرضيه اول تحقيق، بر. ثير مثبت دارندأكارآفرين ت

هاي صفر و مخالف به صورت زير طرح و مورد آزمون فرضيه
فرآيندهاي دانشگاهي در : فرضيه صفر: قرار گرفته است

اخلي دانشگاه، داراي بيشترين تأثير در شكل ميان عوامل د
  .باشدهاي كارآفرين نميگيري و استقرار دانشگاه

هاي دانشگاهي در ميان عوامل داخلي فرآيند: فرضيه صفر
گيري و استقرار گاه، داراي بيشترين تأثير در شكلدانش

  .باشدهاي كارآفرين نميدانشگاه
ميان عوامل داخلي فرآيندهاي دانشگاهي در : فرضيه تحقيق

گيري و استقرار گاه، داراي بيشترين تأثير در شكلدانش
  .باشدهاي كارآفرين ميدانشگاه
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  نتايج آزمون مقايسه ميانگين مشاهده شده با ميانگين نظري 2جدول شماره 

 
 تفاوت ميانگين  معني داري سطح  درجه آزادي  tآماره  مشاهده شده ميانگين متغيرهاي تحقيق

 754/0 000/0 92 334/16 754/3 عوامل داخلي دانشگاه

 884/0 000/0 92 678/14 884/3 فرآيند هاي دانشگاهي

 850/0 000/0 92 363/12 850/3 ساختارهاي دانشگاهي

 744/0 000/0 92 713/12 744/3 مديريت عالي دانشگاه
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⎩
⎨
⎧

>
≤

3 mean  :H1
3 mean  :H0

 

 
T (18) =  678/14  ,  P = 000/0     P < 01/0  

تر بزرگ 678/14محاسبه شده با مقدار  Tقدر مطلق آماره 
داري طح معنيبه بيان ديگر س .است 96/1از آماره بحراني 

با توجه به مثبت بودن . است 01/0محاسبه شده كوچكتر از 
درصد اطمينان رد و فرضيه  99، فرضيه صفر با tآماره 

توجه به با  .به عنوان فرضيه سالم حفظ شده استمخالف 
لفه ؤكه عوامل داخلي دانشگاه از سه عامل و تعدادي م اين

: تشكيل شده است، بنابراين هر يك از عوامل فرعي شامل
، ساختارهاي دانشگاهي و مديريت فرآيندهاي دانشگاهي

 .مورد آزمون قرار گرفته است نيز به تفكيك عالي دانشگاه
گانه نشان سه محاسبه شده براي هر يك از عوامل  tره آما

استقرار داده است كه اين متغيرها به صورت معنادار در 
نتايج آزمون در جدول شماره . ثير دارندأت دانشگاه كارآفرين

بندي فريدمن نشان آزمون رتبه .نشان داده شده است 2
در استقرار دهد كه در ميان عوامل داخلي دانشگاه كه مي

به ترتيب بيشترين  ثرند،ؤم) استان تهران(دانشگاه كارآفرين 
 ساختارهاي دانشگاهي )2، فرآيندهاي دانشگاهي )1ثير بهأت

 05/0نتيجه اين آزمون با سطح خطاي كوچكتر از ) 3و 
بيانگر اين مطلب است كه حداقل ميانگين رتبه يكي از 

  .فاوت معناداري با ديگر عوامل داردتمحيط عمومي عوامل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعمال رهبري تحول بخش در  :فرضيه دوم تحقيق -2

داراي باالترين ) دانشگاهي(ميان عوامل احياي سازماني 
 .باشدهاي كارآفرين مياستقرار دانشگاهبر تأثير 

 

اعمال رهبري تحـول بخـش در ميـان عوامـل     : فرضيه صفر
استقرار بر داراي باالترين تأثير ) دانشگاهي(احياي سازماني 

 .باشدنميهاي كارآفرين دانشگاه

اعمال رهبري تحول بخش در ميـان عوامـل   : فرضيه تحقيق
استقرار بر داراي باالترين تأثير ) دانشگاهي(احياي سازماني 

  .باشدهاي كارآفرين ميدانشگاه

⎩
⎨
⎧

>
≤

3 mean  :H1
3 mean  :H0

  

T(18) = 891/18   ,  P = 000/0     P < 01/0  
بزرگتر از  891/18محاسبه شده با مقدار  Tقدر مطلق آماره 

داري است، به بيان ديگـر سـطح معنـي    96/1آماره بحراني 
  .است 01/0محاسبه شده كوچكتر از 
درصد  99، فرضيه صفر با Tآماره با توجه به مثبت بودن 

اطمينان رد و فرضيه مخالف به عنوان فرضيه سالم حفظ 
گانه دومحاسبه شده براي هر يك از عوامل  tآماره . شودمي

دهد كه اين متغيرها به آمده، نشان مي 3كه در جدول 
  . ثير دارندأتهاي كارآفرين استقرار دانشگاهصورت معنادار در 

 دهد كه در ميان عواملبندي فريدمن نشان ميآزمون رتبه
استان (هاي كارآفرين استقرار دانشگاهكه بر  احياي سازماني

  رهبرياعمال ثير به أترتيب بيشترين تثرند، به ؤم) تهران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحول بخش و بعد از آن به تغييرات مديريت منافع 
نتيجه اين آزمون با سطح معناداري كمتر از . اختصاص دارد

 بيانگر اين است كه حداقل ميانگين رتبه يكي از 05/0
 .عوامل تفاوت معناداري با عامل ديگر دارد
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  مقايسه ميانگين مشاهده شده با ميانگين نظرينتايج آزمون  3جدول شماره 

  

درجه tآماره ميانگين مشاهده متغيرهاي تحقيق
آ

 تفاوت ميانگينسطح معني داري

 88978/0 000/0 92 261/14 8898/3 تغييرات مديريت منافع

 13118/1 000/0 92 891/18 1312/4 اعمال رهبري تحول بخش
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ايجاد يك محيط پويا و علمي بيشترين تأثير را در  -3
قرار تميان تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه جهت اس

   .هاي كارآفرين دارددانشگاه
 ايجاد يك محيط پويا و علمي بيشترين تأثير را: فرضيه صفر

در ميان تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه جهت استقرار 
 .هاي كارآفرين ندارددانشگاه

ايجاد يك محيط پويا و علمي بيشترين تأثير : فرضيه تحقيق
را در ميان تغييرات اساسي و بنيادي دانشگاه جهت استقرار 

  .هاي كارآفرين دارددانشگاه

⎩
⎨
⎧

>
≤

3 mean  :H1
3 mean  :H0

 
  

T(18) = 891/18   ,  P = 000/0     P < 01/0  
 891/18محاسبه شده با مقدار  Tقدر مطلق آماره 

به بيان ديگر سطح  .است 96/1بزرگتر از آماره بحراني 
با . است 01/0داري محاسبه شده كوچكتر از معني

درصد  99، فرضيه صفر با Tتوجه به مثبت بودن آماره 
م اطمينان رد و فرضيه مخالف به عنوان فرضيه سال

محاسبه شده براي هر يك از  tآماره . شودحفظ مي
دهد كه آمده، نشان مي 4عوامل سه گانه كه در جدول 

هاي دانشگاهاستقرار اين متغيرها به صورت معنادار در 
  . ثير دارندأتكارآفرين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد كه در ميان عوامل بندي فريدمن نشان ميآزمون رتبه
ي هااساسي و بنيادي دانشگاهتغييرات  مختلف كه بر

ايجاد  )1ثير به أثرند، به ترتيب بيشترين تؤم) استان تهران(
يك محيط پويا و علمي در جهت تحقق اهداف كارآفريني 

هاي ارزش) 3و  نهادينه كردن سيستم )2، در دانشگاه
نتيجه . اختصاص دارد مشترك ميان اساتيد و دانشجويان

بيانگر اين  05/0كمتر از با سطح معناداري   اين آزمون
است كه حداقل ميانگين رتبه يكي از عوامل تفاوت 

  . معناداري با ديگر عوامل دارد
 

 نتيجه گيري -11
اند كشورهاي پيشرفته و صنعتي وارد فاز اقتصاد دانش شده

اقتصاد مبتني  با استفاده ازهاي خود و در حال تحكيم پايه
پس ما بايد سعي بر پيشرفت و توسعه  .بر دانش هستند

كارگيري مطلوب ه با ب. صنعتي كشورمان داشته باشيم
ها مديريت دانش و نهادينه سازي مديريت دانش در دانشگاه

توانيم به توسعه صنعتي پايدار در صنعت سسات ميؤو م
ها با ايجاد برسيم و با سعي بر كارآفرين كردن دانشگاه

همچنين با گذاشتن دروسي براي آفريني و ي كارهارشته
دانشجويان فني و مهندسي تحت عنوان كارآفريني و با 

اند كرده جسته كه در صنعت كار استفاده از اساتيد بر
دانشجويان كارآفرين و مستعد كارآفريني را شناسايي كرده 

  ...آزمايشگاهي و ،هاي ماليو توان و قابليت آنها را با حمايت
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نتايج آزمون مقايسه ميانگين مشاهده شده با ميانگين نظري  4جدول شماره   

 

 تفاوت ميانگينسطح معني درجه  tآمارهميانگين مشاهده متغيرهاي تحقيق
8164/3نهادينه كردن سيستم  145/17  92 000/0  81644/0  

4430/3 ارزشهاي مشترك ميان اساتيد و دانشجويان  980/6  92 000/0  44301/0  

ايجاد يك محيط پويا و علمي در جهت تحقق 
8658/3 اهداف كارآفريني در دانشگاه  362/15  92 000/0  97658/0  
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عالوه بر  .رسانيمظهور بمنصه هاي كارآفرين به در دانشگاه
تواند با تخصيص منابع مالي بيشتر به اين دولت ميآن 

را در ميان قشر دانشگاهي  يفرهنگ كارآفرين ،بخش
پيشرفت دهد كه در روند توسعه صنعتي ايران تحول 

در ذيل نكاتي به عنوان پيشنهاد  .ايجاد خواهد كردعظيمي 
   :گرددذكر مي

  طريق ايجاد  تشويق دانشجويان به يادگيري از  - 
توسعه مهارت و هايي براي تجزيه و تحليل، فرصت

 . خصوصيات كارآفريني
علم، نوعي  بكجهت يادگيري و س دانشجويان بايد در - 

واقع آنها بايد به  در. پذيري داشته باشندمسئوليت
جهت يادگيري گام برداند نه  در ،اساتيد خودهمراه 

 . اين كه صرفاً وابسته باشند
گروه  هاي الزم و مناسب براي هراستادان بايد مهارت - 

 . به آنها ياد بدهند دانشجويان را از
انجام تحقيقات بنيادي به عنوان پايه و اساس توليد  - 

علم و تحقيقات كاربردي به عنوان به كارگيري مباني 
در توسعه فناوري مورد حمايت و نتايج حاصله علمي 

به طور پيوسته ارزيابي و دستاوردهاي آن به زبان 
شود تا در ذهن جوانان  ساده در سطح جامعه ترويج مي

 .هاي نوآوري و خالقيت شكل گيرد شكوفه
ها بايد  شركت )D&R(هاي تحقيق و توسعه  بخش - 

لي حمايت شوند و به نقش كارآفرينان در توليد محصو
ميدان رشد براي . جديد و فرآيندهاي نو بها داده شود

 الزم در  شيو كارآفرين باز باشد، تا هم افزاافراد خالق 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

و انگيزه كار هم مراكز تحقيق و توسعه به وجود آيد 
 .مضاعف گردد

هاي توسعه اي بايد با حمايت مالي و هم كاري  سازمان - 
ها نسبت به ايجاد مراكز توسعه كسب و كار  دانشگاه

هاي  تالش جدي نموده تا هسته SBDC(3(كوچك 
 .شكل گيرندكارآفريني در اين مراكز 

كارآفرينان در سراسر مراكز مالي حمايت كننده از  - 
سسات مسئول توسعه ؤدولت و م. كشور فراگير گردد

مناسب اين مراكز را ) ساز و كاري(فناوري با مكانيزمي 
گذاري را قبول  رمايهپشتيباني و بخشي از خطر س

 .نمايند
اي تدوين شود قوانين و مقررات مالي و مالياتي به گونه - 

ني به وجود هاي كارآفري كه انگيزه الزم جهت فعاليت
هاي كارآفرين و ساير  خريد توليدات شركت .آيد

ريزي مناسب مورد محصوالت داخلي بايد با برنامه
اي كه ضمن ايجاد حمايت دولت قرار گيرد، به گونه

پذير بودن انگيزه براي توليدات داخلي به رقابت
 .محصوالت نيز توجه شود

كسب افراد كارآفرين مورد حمايت و احترام باشند و  - 
درآمد و ثروت از طريق كارآفريني يك ارزش محسوب 

 .گردد
هاي علمي تحقيقاتي و صنعتي كه قادرند  شهرك - 

خدمات مراكز رشدي به كارآفرينان و صاحبان ايده 
هاي مناسب كشور ساخته  ارائه دهند بايد در مكان

هايي كه از كارآفرينان  ها با حمايت اين شهرك. شوند
ها هزينه ايجاد  دايت آنآورند ضمن ه به عمل مي
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SMEالبته بايد . دهند ها را براي كارآفرين كاهش مي
گونه فضاها از تجربيات ساير كشورها و  در ساخت اين

 .تجربيات موجود در كشور بهره گرفت
 

  پي نوشت
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