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 بر دانشگاه نسل سوم مؤثرعوامل ( SEMی )مدل معادالت ساختار یطراح
 

 *2، دکتر محسن اکبرپور شیرازی1مرضیه الهیاری

 marziyeh.allahyari@gmail.com. کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1

 m.a.shirazi@gmail.comعضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، گروه مهندسی صنایع؛  .2
 

  چكیده
سای یاا شااهد دو تیییار اسا تاکنون هادانشگاهاتزکوویتز معتقد است بر اساس پویایی درونی دانشگاه و تأثیر دنیای بیرون بر ساختارهای سیستم علمی،      

ی و تحقیقاتی، أموریت آموزشمها عالوه بر های مبتنی بر علم در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاهانقالب دوم با ظهور نوآوری. انقالب بوده اند

 شود.یمته گف (ارآفرینک) نسل سوم هایهایی که دارای مأموریت سوم هستند، دانشگاهعهده دار مأموریت سوم شد که توسعه اقتصادی نام دارد. به دانشگاه

انجام شده  های موجودبا توجه به شاخص نسل سومبه دانشگاه  یهای سنتدانشگاه لیمناسب جهت تبد یارائه مدل مفهوم ی وبا هدف بررسحاضر  پژوهش

ز ناو  روش توصایفی ا باه این پاژوهش. آماری تحقیق انتخاب شدند یبه عنوان جامعه اساتید دانشگاه امیرکبیر و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهراناست. 

. ت استفاده شداز پرسشنامه با مقیاس طیف لیکر پژوهش یرهایها به کمك پرسشنامه انجام گرفت. برای سنجش متیهمبستگی اجرا شد و جمع آوری داده

د. بارای شاتأییاد  896/0 آلفای کرونباخ با نظران و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامهصاحب ازروایی ابزار تحقیق با استفاده نظر جمعی 

 LISRELزار با استفاده از نارم افا (SEM) ساختاری سازی معادالتهای تحقیق از مدل برای بررسی وضعیت فرضیهبرازش مدل از روش تحلیل مسیر و 

 استفاده شد. 

 کلیدی کلمات

 دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی، آموزش، معادالت ساختاری     

 

Designing a structural equation model (SEM) based on affecting factors the third 

generation university 
Marziyeh Allahyari1, Mohsen Akbarpour Shirazi2 

1. Master of Science of Industrial Engineering of Amirkabir University of Technology 

2. Assistant Professor of Amirkabir University of Technology, Department of Industrial Engineering 

      Etzkowitz Believes that the dynamics within the university and the outside world influence on the structure of 

the scientific system, universities have witnessed two major changes or a revolution. The second revolution with 

the advent of science-based innovations in the Second World War took place during the university's educational 

and research mission in addition, assume that economic development is the third mission. Universities are to have a 

third mission, called the third generation university (entrepreneurial universities). 

     The present study aims to investigate and provide appropriate conceptual model to transform the traditional 

universities to the third generation university is done according to the existing indices. Professor of Tehran's 

AmirKabir University and College Entrepreneurship as a population study were selected. This study was 

descriptive correlational data collection was done by questionnaire. Likert scale questionnaire to measure variables 

were used. The validity of using a group of experts and was approved. And reliability was confirmed by Cronbach's 

alpha 896/0. In order to fit model Path analysis method was used, and To evaluate the hypothesis of modeling  was 

used structural equation with Using LISREL (linear structural relations)  software. 
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     The third generation university, Entrepreneurship, Education, Structural Equation 
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 مقدمه -1

 یایاجرا یسااختارها و کردهاایرو اسااس بار تاوانمی را هادانشگاه     

  -محاور آماوزش) اول نسال یژگایو سه با ٬مزبور یکردهایرو با متناظر

 قااتیتحق ظهاور  -محاور پاژوهش) دوم نسال ٬(هیاپا قااتیتحق ظهور

 .[1] دکار فیتوصا( کاارآفرین و فنااور ٬ناوآور) ساوم نسل و( یکاربرد

ن در کشور آلمان اتفااق افتااد و طای آ 19انقالب نخست در اواخر قرن 

یاز هاای تحقیقااتی نهای آموزشی، در فعالیتها عالوه بر فعالیتدانشگاه

 ر عهدهفعال شدند و عالوه بر مأموریت توزیع دانش، تولید دانش را نیز ب

های مبتنی گرفتند. انقالب دوم در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوری

ها عاالوه بار بر علم در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاه

یت سوم شاد کاه توساعه مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، عهده دار مأمور

های کاه دارای مأموریات ساوم هساتند، باه دانشاگاهاقتصادی نام دارد. 

 یجهاان دهیاپد. [2] شاودگفتاه می (کاارآفرین) نسل سوم هایدانشگاه

 باه یسااز یخصوص و یآزادساز ٬یتجار یهامحدودیت کاهش و شدن

 فاهیوظ و رساالت در رییاتی جادیا ضرورت ٬ یعال آموزش عرصه در ژهیو

 سااوم نساال راتییااتی نیااا جااهینت در.. شااد موجااب را یساانت دانشااگاه

. شودیم ادی کارآفرین دانشگاه ریتعب با هاآن از که گرفت شکل هادانشگاه

 و پاژوهش ٬آماوزش بار هادانشاگاه یاصل تمرکز ٬نسل نیا مهم یژگیو

 باه منظاور .[3] است قاتیتحق جینتا یساز یتجار قیطر از ثروت دیتول

توجه  توسعه و ارتقای سطح کارآفرینی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه،

گاوی به تیییرات ساختاری و عملکردی آن حائز اهمیت است. لذا ارائه ال

روری قطه آغازین ضعنوان نمناسب به منظور ایجاد دانشگاه کارآفرین به 

 كیا باا کاه اسات آن ازمنادین دانشاگاه یسنت تیوضعرسد. به نظر می

 و یبازنگر ازمندین و شود نیگزیجا رگراییتی و عملگرا یسازمان چارچوب

 . باشدمی تر تازه نقش یفایا جهت یدرون یساختارها مجدد میتنظ

 دانشاگاه باه هادانشاگاه تبادیل مسایر در دهادمی نشان این پروژه     

 را خود فرهنگی و ساختاری، مدیریتی ابعاد در هاآن است الزم کارآفرین

 بارای را زمیناه نیااز ماورد هایزیرسااخت گسترش با و ساخته متحول

 باوده آن بار پاژوهش این لذا. سازند فراهم جدیدتر کارکردهای ایفای

 الگاوی و کناد شناساییرا « کارآفرین  دانشگاه» اصلی  هایاست مؤلفه

 متناساب و نمایاد تادوین را کارآفرین دانشگاه توسعه و ایجاد مناسب

 ریقط از نیز را هاموجود دانشگاه شرایط و هاواقعیت با الگو این سازی

 در عاالی کشاور آماوزش از متخصصاان نظرسنجی و میدانی مطالعات

وزش، ما)آ هگاشالی دانصاا یطاه باا کارکردهااباردر کارآفرینی و  زمینه

 . رساند به انجام را رائه خدمات تخصصی(او  شپژوه

 مفهوم دانشگاه کارآفرین -2

به وسیله اتزکاوویتز بارای  1983اصطالح دانشگاه کارآفرین در سال      

های مختلف علمی برای مشارکت در هایی که از مکانیسمتوصیف دانشگاه

کاار گرفتاه شاد.  کردند، بهتوسعه منطقه و افزایش درآمدها استفاده می

ها عالوه بر آن از اصطالحات دیگاری بارای توصایف ایان ناو  دانشاگاه

مورد  1995استفاده شد. دانشگاه انتقال فن آوری به وسیله دیل در سال 

توسط کالرک و  1998های نوآوری در سال استفاده قرار گرفت. دانشگاه

سیله اسالتر و های بازار به وبه وسیله وان ووت و دانشگاه 1999در سال 

بر اسااس نظار کاالرک، کیربای و . [4] لسلی مورد استفاده قرار گرفتند

شاود های تعریاف میاتزکوویتز یك دانشگاه کارآفرین به عنوان دانشاگاه

که توانایی انجام دادن برخی خصایص را داشته باشد، از جمله: ناوآوری، 

هاا ها، کار تیمی، ریسك کردن و پاسخ به چالشتشخیص و ایجاد فرصت

ی کاه وضاعیت روشانی در و تیییر ذاتی در مشخصه سازمانی به شیوه ا

 عهاده بار کاه است یدانشگاه کارآفرین دانشگاه. [4] آینده داشته باشد

 یا منطقه یاقتصاد عملکرد بهبود هدف با را کارآفرینی هایفعالیت دارد

 فیتوصا یبرا یمدل و .[5] هادانشگاه یمال هایمزیت نیهمچن و یمل ای

 قبال دهاه دو یکی از که است هادانشگاه یکارکرد و یساختار راتییتی

 آن باه علام هایسیاسات اتیاادب در و گرفتاه قرار یشتریب توجه مورد

 و یی، کاارایاقتصااد هایجنباه آن یاساسا یژگیو. است شده پرداخته

 .[6] است یدانشگاه یها مدل ریسا به نسبت آن یریپذ رقابت

 پیشینه پژوهش در ایران -3

 . شودبیان میمطالعات انجام شده در ایران  1در جدول      

 در ایرانپیشینه پژوهش      1جدول 

 عنوان )موضوع( پژوهش و هدف نام پژوهشگر

 هایهی مدلی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامارائه فبا هد 1384 حمد نقی ایمانیم

، هایدانشااگاهباار روی  هادانشااگاهر دمااوزش کااارآفرینی آ

 اند.  دهادانجام د رح کاراطپژوهشی 

ن ماارادی سااح سرگناا

1383 

ی الگاوی مناساب ایجااد دانشاگاه کاارآفرین، ارائه فدهبا 

 اده اند. درح کاراد انجام طهای بر روی دانشگاه یپژوهش

 محمااد مقیماایسااید 

1383 

راحاای و تبیااین ماادل ط»ور نظاابااه م در پایااان نامااه خااود

، «نغیردولتای ایارا هایساازمانکارآفرینی سازمانی بارای 

 ت. سه ادادنجام اای مطالعه

ازمانی و برون سرون دیافتن عوامل  فی با هدیگردپژوهش  1383 مقیمی دحمم

ولتای د هایساازمانازمانی ساکاارآفرینی ثر بر ؤازمانی مس

 ه است. اددانجام  ازمان، س 168ایران بر 

متوساطه و  سارمدبه منظور بررسی وضعیت کارآفرینی در  1382 ته کردستانیشفر

ن کاارآفرین در آماوزش و رایجهت پرورش مد یلدی مارائه
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 اند.  هان، پژوهشی انجام دادهرپرورش شهر ت

های ر ساازماندی کاارآفرینی وطراحی و تبیین الگ فبا هد 1382 یریگعلی جهان

 ه است. دادای انجام مطالعهولتی د

ازمانی مناساب بارای ساتر سپژوهشی به منظور شناسایی ب 1378 جلیل صمد آقایی

ی بنیاااد های تابعااهدر شاارکت کارآفرینااان دجااذب و رشاا

 ت. سان، انجام داده افتضعسم

 ور داریانیپاحمد  دمحمو

1378 

وی لگای ابه منظور ارائاه ایمطالعه برای اولین بار در کشور

 ران کارآفرینیپرورش مد

ن ارائه الگاوی پارورش مادیرا»در پایان نامه خود به منظور  1378احمد پور داریانی 

ها ای میدانی در خصوص شناسایی ویژگیمطالعه« نکارآفری

 و خصوصیات مدیران کارآفرین و موفق انجام داده است. 

بررسای عوامال ماؤثر بار رشاد و »پایان نامه ای باا عناوان  1379حداد عادل 

 «پرورش کارآفرینان از دیدگاه مدیران صنایع ایران

تحلیل تعامل علم و صنعت از چشام »در پژوهشی با عنوان  1382یعقوب انتظاری 

امع به بررسی تعامل پویا و جا« انداز اقتصاد مبتنی بر دانش

طور خاص طور عام و دانشگاه و بنگاه بهبین علم و صنعت به

 پرداخته است. 

های دو کشاور آمریکاا و های کاارآفرینی در دانشاگاهبرنامه 1382محمد عزیزی 

 یکدیگر مقایسه نموده است. آلمان را با 

 مدیر کانون خالقیت و نوآوری نتایج مطالعه و بررسای خاود 1382محمدرضا توانمند 

های آموزشی خاالق را های نظامپیرامون عمده ترین ویژگی

 در پایان نامه اش برشمرده است. 

 

 پیشینه پژوهش در جهان -4

« تنسانسکری»ی دانشاگاه کاارآفرین، در تحلیل نظریاهکریستنسن      

اسات. باا ه انجاام داد 2006در سال  ی گسترده ای راپژوهش و مطالعه

هاای سااختاری دانشاگاه، کاارآفرینی تأکید بار ابعااد ساازمان و ویژگی

رفای اه به یك سازمان یادگیرنده معشگداندانشگاه را در نزدیك تر شدن 

طارح ایان  باانتایج ایان پاژوهش نظار کریستنسان را . [7] کرده است

گارفتن و یااد  دیاا»کاه الل که دانشگاه کارآفرین ساازمانی اسات داست

ترین نشااگاه را نزدیااكی همیشااگی آن بااوده اساات، دا، دغدغااه«دادن

 . دهدی، مورد تأیید قرار مآوردمار میشیادگیرنده به ازمان سسازمان به 

ی یاادگیری ساازمانی مساتمر چهار عامال باه دسات آماده مؤلفاه     

)یاااادگیری تیمااای، خلاااق و انتشاااار داناااش، جماااع آوری داناااش و 

و  یادگیری و یادگیری فردی( در این پژوهش مؤید نظر وی اسات.توسعه

در مدل ارائه شده او یادگیری جمعی چهاارمین مرحلاه ایجااد دانشاگاه 

اه شاگاندوی گای الارائاه هادفباا  2006گورر در ساال کارآفرین است. 

 یی قبلای در زمیناهگرفتاهی انجامدی مطالعات ماورسبا برر، کارآفرین

ا باه دو ر کاارآفرین هاشاگی دانتوسعه وامل ایجاد عوفرین، آاردانشگاه ک

بورتاون  .[4] ه اساتدامل رسمی و غیر رسمی طبقه بندی نمووروه: عگ

از ، «های کاارآفرینخلاق دانشاگاه»در کتابش تحات عناوان ک ر. کالرآ

تیییار  دویکاررم بخشیدن باه پانج وهفمی های موجود در اروپا برانمونه

تحات عناوان  2004کتااب ساال  هایاز دیگر کتابه شده است. دافاست

 ددر پای نموناه ای از عملکارباشاد کاه می «هار دانشگاهدظ تیییر فح»

 .[8] آوردده روی مایشامطالعه موردی طبقه بنادی  14 کارآفرینانه به

ته شده فگانه برگر نج، عوامل پ1املیعلیل حبعد از تکوراتکو و همکارانش 

ابع، نویق، مشو ت شادتم پاسحمایت مدیریت، سی)ات کارآفرینی علااز مط

ابازار  نوانات عح، تعواملیبه  تأ، نهای(پذیری یسكساختار سازمانی، و ر

 1996شااکر در ساال  .[9] دناتفت یادس، 2ازمانیسش کارآفرینی جسن

یم سزی تقوسانب و کار جدید، و سوری، کآنو: ر سه گروهدرا که  عواملی

 کنادی میفاسانجش کاارآفرینی ساازمانی معر ناند به عناوابندی شده

 صات وساایعی را در خصااوقااتحقی 1986کااارل وساادر  در سااال  .[10]

ی تحقیقاات نماود و نتیجاهدر ایاالت متحده شارو  ، آموزش کارآفرینی

 «در آموزش کارآفرینی دهای جدیتوصیه»ابی تحت عنوان تخود را در ک

 .[11] رسانیدبه چاپ 

 مدل های دانشگاه کارآفرین -5

-فاهبه همراه مؤل ترین مدل های دانشگاه کارآفرینمهم 2 در جدول     

 گردد. ذکر می های اصلی مدل

 [12] نترین الگوهای دانشگاه کارآفریمهم     2جدول 

 های الگومؤلفه الگو

 کاااااااااالرک

(1998) 

یافته، ( محیط بالناده و توساعه2گر بالنده، هسته هدایت (1

و  ( کانون هیاأت علمای برانگیختاه4منابع مالی متنو ،  (3

 (فرهنگ کارآفرینانه 5

 اسااااااااادرن

(2001) 

رهبااری،  مأموریاات و اهااداف، ساااختار، ماادیریت، اداره و

یك و مساتحکم، فرهناگ و ژها، پیوساتگی اساتراتشبکه

 محیط

 اتزکاااااااوویتز

(2004) 

سرمایه گذاری دانش، وابستگی متقابال، اساتقالل، سااختار 

 پیوندی، انعطاف پذیری

 یایربکااااااااا

(2006) 

مشااارکت، اجاارا، ارتباطااات و سااازمان، ترغیااب و حمایاات، 

 تصدیق و پاداش، ارتقاء سازمان

راثیرماااااااال 

(2007) 

دانشااگاه، موقعیاات، نظااام پاااداش، شاارایط  عناصاار دروناای:

ها فرهنگ، عوامل میانجی، خط مشی دانشگاه، تجارب، نقش

های تعریاف شاده، ویژگای و نقاش هیاات علمای، و ویژگی

                                                 
1  Factor analysis 
2  Intrapreneurial assessment instrument: IAI 
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 ماهیت فناوری تجاری سازی

های دولتای، وضاعیت اقتصاادی و مشایخط عناصر بیرونی:

 منطقه ای

 مدل مفهومی پژوهش -6

 

 مدل مفهومی تحقیق    1شكل 

 روش شناسی پژوهش -7
هاا روش گاردآوری داده این پژوهش از نظر هدف کااربردی، از نظار     

اساااتید دانشااگاه امیرکبیاار و باشااد. توصاایفی و از نااو  همبسااتگی می

به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 نفار 33 نموناهحجام  شدند که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران

هاا و بررسای متییرهاای آوری دادهدر تحقیاق حاضار جماعشد.  تعیین

منظور بررسای بارازش جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی و باه
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و  (1SEM) معادالت سااختاریمدل تحقیق، اقدام به انجام تحلیل مدل 

منظور آزماودن فرضایات تحلیل عاملی تأییدی خواهد شد. همچنین به 

آوری اطالعااات آن از تحقیااق توسااط آمااار اسااتنباطی کااه باارای جمااع

روایی . شود، از معادالت ساختاری بهره گرفته شدپرسشنامه استفاده می

خصصاان ماورد نظران و متصااحب ازابزار تحقیق با استفاده نظر جمعی 

 قابلیات و پایاایی پژوهش، ابتدا یهفرضی آزمون برای. تأیید قرار گرفت

 شاد. ایان بررسای کرونبااخ آلفای ضریب طریق از هاپرسشنامه اعتماد

 باه 7/0 از بیشاتر پاژوهش مفهاومی مدل متییرهای تمام برای ضریب

 هایسازه مناسب درونی سازگاری و اعتبار آمده دست به رقم آمد؛ دست

 (. 1)جدول  دهدمی نشان را پژوهش

ها ابتادا توزیاع بارای بررسای فرضایه های تحقیق:بررسی فرضیه     

د گیرد. برای تصمیم گیری در ماورهای تحقیق مورد بررسی قرار میداده

ودن های پارامتری یا ناپاارامتری، باه بررسای نرماال بااستفاده از آزمون

پاردازیم. نتاایج اسامیرنوف می –ها از طریاق آزماون کولماوگروف داده

 نشان داده شده است. 3اسمیرنوف در جدول  –آزمون کولموگروف 

 

 توزیع نمونه نرمال است

 توزیع نمونه نرمال نیست




1

0

H

H

 
با توجه به نتایج آزمون  فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متییرها مورد      

 گیرد. تأیید قرار می

                                                 
1  Structural Equation Modeling 
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 های تحقیقنتایج بررسی توزیع داده    3جدول 

 نتیجه (sig)داریسطح معنی K. Sآماره  Most Extreme Differences متغیر
 منفی مثبت قدر مطلق 

 نرمال است 241/0 029/1 -136/0 084/0 136/0 فلسفه و اهداف

 نرمال است 246/0 023/1 -136/0 086/0 136/0 مبانی نظری

 نرمال است 514/0 819/0 -074/0 108/0 108/0 بسترهای ضروری

 نرمال است 362/0 070/1 -174/0 090/0 130/0 عوامل مؤثر بر شکل گیری

 نرمال است 504/0 821/0 -036/0 121/0 630/0 ارزیابی و مهندسی مجدد

 نرمال است 201/0 023/1 -136/0 086/0 249/0 کارآفرینهای دانشگاه ویژگی

 نرمال است 632/0 819/0 -074/0 108/0 932/0 عوامل رسمی

 نرمال است 435/0 070/1 -174/0 090/0 114/0 عوامل غیر رسمی

 نرمال است 214/0 821/0 -036/0 121/0 111/0 پیامدها

 های پژوهشیافته -8

 AVEشااخص  قیاتحق نیکه در ا نیبا توجه به ا: یبیترک ییایپا     

 یهمگارا یایاسات، لاذا روا 5/0 یبااال قیاتحق یرهایمتی یتمام یبرا

 ییایاپا بیکرونبااخ و ضار یآلفاا بی. ضارشودیمدل تأیید م یهاسازه

 نیاا ی. تماامسانجندیگیری را مابازار انادازه ییایا، اعتباار و پایبیترک

ابزار  یو اعتبار باال ییایو نشان از پا باشندیباالتر م 7/0از مقدار  بیضرا

نتایج پایایی و روایی همگرا را نشاان مای  4جدول  .باشدیگیری ماندازه

 دهد.

 همگرا ییو روا ییایپا جینتا     4جدول 

 (AVE>0. 5)میانگین واریانس استخراجی  (CR>0. 7) ضریب پایایی ترکیبی متغیرهای مكنون

 801/0 862/0 فلسفه و اهداف

 689/0 828/0 مبانی نظری

 763/0 824/0 بسترهای ضروری

 631/0 811/0 عوامل مؤثر بر شکل گیری

 684/0 868/0 ارزیابی و مهندسی مجدد

 744/0 742/0 های دانشگاه کارآفرینویژگی

 760/0 811/0 عوامل رسمی

 625/0 892/0 غیر رسمیعوامل 

 714/0 763/0 پیامدها
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 بررسی مدل ساختاری پژوهش -9

در حالت فرضیات پژوهش، ساختاری مدل  2شکل      

نیز مدل  3شکل دهد. تخمین استاندارد را نشان می

نشان را ضریب معناداری در حالت فرضیات ساختاری 

 دهد. می

 
 استاندارد تخمین حالت های تحقیق درفرضیه ساختاری مدل     2شكل 

 
 

 حالت در های تحقیقساختاری فرضیه مدل    3شكل 

 ضرایب معناداری

 رتمام ضرایب با رقمی بیشت 3با توجه به خروجی شکل      

 نتاایج  5جادول ، از نظر آماری قابال قباول اناد. 96/1از 

فرضیات  آزمون برای را ساختاری معادالت مدل علّی تحلیل

 است.  گذاشته نمایش به پژوهش

 

 

 

 پژوهشفرضیات نتایج آزمون     5جدول

 نتیجه آماره آزمون ضریب بتا سؤاالت پژوهش

44. 0 فلسفه و اهداف  6 .82  H1تأیید 

73. 0 مبانی نظری  4 .42  H1تأیید 

82. 0 بسترهای ضروری  14 .47  H1تأیید 

عوامل مؤثر بر شکل 

 گیری
0 .71  11 .69  H1تأیید 

ارزیابی و مهندسی 

 مجدد
0 .62  6 .54  H1تأیید 

های دانشگاه ویژگی

 کارآفرین
0 .83  8 .52  H1تأیید 

87. 0 عوامل رسمی  11 .09  H1تأیید 

68. 0 عوامل غیر رسمی  11 .05  H1تأیید 

80. 0 پیامدها  8 .55  H1تأیید 

76. 0 فلسفه و اهداف  4 .62  H1تأیید 

لیاازرل، هریااك از  یهکااار بااا برناماا کلاای، در طوربااه     

های به دست آماده بارای مادل باه تنهاایی دلیال شاخص

برازندگی مدل یاا عادم برازنادگی آن نیساتند، بلکاه ایان 

ها را بایااد در کنااار یکاادیگر تفساایر کاارد. اگاار شاااخص

و تناسب ثانوی نشان دهناد کاه مادل باه   2χهای آزمون

ساب شاده میزان کافی متناساب اسات عوامال مادل متنا

 6شاود. جادولشود و بر این عوامل تمرکاز میمشخص می

دهاد الگاو از هاست و نشان میترین این شاخصبیانگر مهم

م نظر تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. تما

هاای مشااهده شاده ها بیانگر تناسب مادل باا دادهشاخص

های تناسب مدل، با توجاه باه اینکاه نسابت است. شاخص

 RMSEA، شااخص 3آزادی کمتار از  یهی دو بر درجکا

ها نیز در سطحی قابل قباول شاخص  ی، مابق08/0کمتر از 

هستند، بیانگر مناسب بودن مدل انادازه گیاری اسات؛ باه 

بیان دیگر، مدل و چارچوب کلی معنی دار و قابال پاذیرش 

دهد های نیکویی برازش را نشان میشاخص 6است. جدول 

 زش مناسب مدل است. که حاکی از برا

 پژوهش مدل برازش هایشاخص       6جدول 

 نتیجه مقدار مطلوب مقدار الگو شاخص برازش

/df2χ 32/2 00/3> برازش مناسب 

GFI 91/0 90/0 < برازش مناسب 

AGFI 91/0 7/0 < برازش مناسب 
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RMR 012/0 05/0> برازش مناسب 

NNFI 95/0 90/0 < برازش مناسب 

IFI 95/0 90/0 < برازش مناسب 

CFI 94/0 90/0 < برازش مناسب 

RMSEA 073/0 08/0 < برازش مناسب 

 بحث و نتیجه گیری -10
طرح حاضار باا رویکاردی سیساتماتیك و باا در نظار      

گاارفتن مجموعااه عواماال بیروناای و دروناای دانشااگاه، بااه 

های اصاالی و فرعاای دانشااگاه شناسااایی و تحلیاال مؤلفااه

اه شده است. و بر این اساس الگوی دانشگکارآفرین پرداخته 

کارآفرین را تدوین و ارائه نماوده اسات. ایجااد و گساترش 

ها مستلزم توجه همزماان باه تماامی کارآفرینی در دانشگاه

ای، درون دادی، فرآینادی، بارون ابعاد زیرسااختی، زمیناه

باشد. عالوه دادی، ارزیابی و پیامدهای دانشگاه کارآفرین می

زمناد جرا و پیاده سازی الگوی دانشگاه کارآفرین نیابر این ا

اندازهای کااارآفرینی، انجااام ها و چشاامتاادوین سیاساات

 های اساتراتژیك ومطالعات درونی و بیرونی، تدوین برناماه

عملیاتی خاص هر دانشگاه و اجارا و ارزیاابی مساتمر ایان 

گر چه هدف کلی این پژوهش تادوین الگاوی ا برنامه است.

توان از مطارح کارآفرین بوده است، با این وجود میدانشگاه 

نمودن و آشکار سازی اهمیت و ضرورت توجه به کارآفرینی 

های کشور، به عنوان هدف نهاایی آن یااد کارد. در دانشگاه

هاای بدیهی است بالندگی و نمو این هادف مساتلزم تالش

های بیشتر اسات. باا ایان تر و انجام پژوهشعلمی گسترده

انچه نتایج این طرح به توجه بیشاتر پژوهشاگران، وجود چن

 برنامه ریزان و مدیران آموزش عالی به ضارورت کاارآفرینی

های کشور منجر گردد، هدف نهایی این پژوهش در دانشگاه

 محققاان گارددمی شانهادیپ انیاپا در محقق شاده اسات.

 موجااود تیوضااع شااده هئااارا ماادل بااه توجااه بااا محتاارم

 و ماؤثر یراهبردهاا و نادینما یابیارز را کشور هایدانشگاه

 .ندینما هئارا کارآفرین دانشگاه به لیتبد یبرا یعمل مدل
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