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  چكيده
ي آمـوزش و    هـا    پـس از رسـالت     ها  ي جديد دانشگاه  ها  كارآفريني دانشگاهي ازرسالت  

ايـن مقالـه   . باشد  مي دانش قرينسازي تجاريا  مفهوم  كارآفريني دانشگاهي ب    . پژوهش است 
از ايـن رو در ابتـدا سـواالت و          . به دنبال يافتن عوامل موثر بر كارآفريني دانشگاهي اسـت         

سپس بر اساس منابع علمي مدل مفهـومي بـراي          . تدوين شد ها     آن يي براي پاسخ به   ها  فرضيه
 سـنجش   براي. اهي طراحي شد  عوامل موثر بر كارآفريني دانشگاهي و نيز كارآفريني دانشگ        

 اول را نامـه  پرسش جداگانه طراحي شد كه   نامه  پرسشعوامل و نيز كارآفريني دانشگاهي دو       
 پاسـخ   ها  ن كارآفريني استان  مسؤوال دوم را    نامه  پرسشرئيسان يا معاونان مراكز و واحدها و        

كه حداقل سه سـال از      يي  ها   مراكز دانشگاه پيام نور و نيز واحد       ي  همه جامعه آماري    .اند  داده
واحـد در  /  مركـز 260 محدود بودن جامعه آماري به دليل به .بود گذشته باشد،ها   آن تاسيس

ي تحليـل   ها  با استفاده از روش   و   توزيع شد    نامه  پرسشسراسر كشور، بين كل جامعه آماري       
 25ز   ا هـا   با آزمـون فرضـيه    .  بررسي شدند  ها   و رابطه  ها  شاخص،عاملي تاييدي و تحليل مسير    

دو فرضـيه از عوامـل محتـوايي و         ،فرضيه تدوين شده به جز يك فرضيه از عوامل ساختاري         
.  تاييد شـدند   ها  ي اصلي،  بقيه فرضيه    ها  و دو فرضيه از فرضيه    اي    چهار فرضيه از عوامل زمينه    

ي تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير       ها  بر اساس اطالعات گردآوري شده با استفاده از روش        
 اصـالح و    ، مفهومي طراحي شده آزمون    الگوي ،م افزارهاي اس پي اس اس و ليزرل       توسط نر 
يي مطرح  ها   آينده پيشنهاد  هاي  در پايان براي تحقيق   . ي پيشنهاد شد  ي نها الگوي و   شدهبرازش  

  . شد
 

   كارآفريني، كارآفريني دانشگاهي، دانشگاه پيام نور : كليديهاي هواژ
                                                      

 Email: najjari_1344@yahoo.com  نده مسؤول نويس ∗
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   مقدمه
 هـا   رسالت دانـشگاه   و تحول در    نيازهاي جامعه موجب تغيير    تغيير و تحول در شرايط و     

كه آموزش بوده بـه سـمت پـژوهش         ها     آن ي   بدين صورت كه رسالت اوليه     .شده است 
 عوامل مختلفي   . بعدي باز به سمت كارآفريني تغيير جهت داده است         هاي  رفته و با تحول   

 ي  و و كاهش بودجـه    آموختگان مراكز عالي آموزش از يك س       افزايش تعداد دانش   نظير
 بـه ويـژه     ها   دانشگاه مديريت دولتي نوينِ  يم  ادولتي در اواخر قرن بيستم، حاكميت پاراد      

توان بيـان     مي  خالصه طور  به و   بندي  جمعدر يك   . ي دولتي را به چالش كشاند     ها  دانشگاه
 علوم، تحقيقات و فنـاوري و       ي  كرد كه فشارهاي روزافزون بر دوش دولت و وزارتخانه        

كـاري   بـي  آموختگـان،   اخير، افزايش تعـداد دانـش      هاي  سال دولتي در    ي  بودجهكاهش  
 متقاضـيان   هاي و بحران اشتغال جوانان به ويژه تحصيل كردگان، تغيير در انتظار           ،فزاينده
يي در مقابـل افـراد   گـو  پاسخپذيري و  يتمسؤول، رقابت، نيازهاي متغير بازار،    ها  دانشگاه

 مـديريت دانـش و      ضـرورت ، تغييـر در دانـش و        وري بهـره جامعه، انقالب كيفيت و     
ي سـنتي و گـرايش بـه سـمت          هـا   سازي دانش، ضـرورت تحـول در آمـوزش         تجاري
مواردي   و سايرها گيري فناوريكار به ضرورتي كاربردي، ها ي نو و پژوهشها آموزش

 شـده اسـت، ضـرورت       هـا   كه موجب تحول در رسالت، نقش و كاركردهاي دانـشگاه         
 يكـي از ابزارهـاي حيـاتي    عنـوان  بـه گاهي و ايجاد دانشگاه كارآفرين      كارآفريني دانش 

 روشن و   كامال و فشارها را     ها و كليدي آموزش عالي براي مواجهه با اين تغيير         راهبردي
  . اند كردهبديهي 

 ي   آموزش عالي، كارآفريني را شرط بقا و توسـعه         ي  هنظران حوز  امروزه اكثر صاحب  
ي هـا    فنـاوري  ي  آورند زيرا در عصر توسعه      مي شمار الي به  و مراكز آموزش ع    ها  دانشگاه

و حتـي محلـي تنهـا از طريـق        اي    محور در اقتصاد جهاني، منطقه     پيشرفته و صنايع دانش   
ي گسترده و فراگيـر     ها  توان با بحران   مياست كه    تقويت تعامل و پيوند دانشگاه و بنگاه      

ارآفريني دانشگاهي برايند تالقي    در واقع ك  ). 169، ص   1385مرادي،  ( كنوني مقابله كرد  
يعني كارآفريني سازماني و نظام نوين آموزش عالي و پژوهشي جديد           يادشده  دو جريان   
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 ي   از زاويـه   . سـت  ا  چندسالي است مورد توجه تمام كشورهاي پيشرفته در دنيـا          بوده و 

 پژوهـشي در توليـد دانـش و فنـاوري         -مراكز علمي ترين     غني عنوان  به ها  ديگر دانشگاه 
 خـود   اطرافاجتماعي و فرهنگي      اقتصادي، هاي  همواره نقشي كليدي و حياتي در تحول      

همان، (اند  ي محيطي بودهها  و دگرگونيها مستقيم تغييرتاثيراند هر چند خود تحت  داشته
 دانشگاه بـر محـيط خـود در قالـب كـارآفريني             هايتاثير و   ها  يكي از نقش  ) 158ص  

ه دانشگاه به نيازهاي جامعه و ارتباط با دو قطب دولت و             از توج   و دانشگاهي تبلور يافته  
ي كارآفريني و ايجاد مراكز كارآفريني و رشـد از          ها  آموزش.  شده است  دست  بهصنعت  

 دانـش و    سـازي   تجاري گسترش فرهنگ كارآفريني و به دنبال آن         براي اوليه   هاي  ماقدا
دانـش   مـشتقه دانـشگاهي   ي  ها   و ظهور كارآفرينان دانشگاهي و ايجاد شركت       ها  اختراع

  . ي پيشرفته استها بنيان و مبتني بر فناوري
 دانش و نـوآوري بـه       ي   دانش در دانشگاه، تبديل ارزش بالقوه      سازي  تجاريمنظور از   

اند  ي خالق وها   يعني ايده  سازي  تجاريزا است در حقيقت      ارزش بالفعل، ملموس و منفعت    
ي هـا   آموختگـان در عرصـه     و دانـش  ت علمي و دانـشجويان      ا اعضاي هي  جديدي  ها  يشه

 قابـل اسـتفاده در جامعـه        هـاي    و خدمت  ها  ها، محصول فرايندكارها،   مختلف علوم به راه   
سير رسيدن از علم به ثروت يـا بـه          . شودتبديل شود و به عبارتي دانايي موجب توانايي         

 )1(ره  شمانمودار  در  ي زير   ها   از توليد تا مصرف علم در قالب حلقه        فرايندعبارت ديگر   
  . آمده است

  
  

  تجاري سازي دانش.1نمودار 
  

 بـوده و  ي اصلي كارآفريني دانـشگاهي      ها  گيري  دانش از جهت   سازي  تجاريدر واقع   
 ي نـو را ايجـاد     هـا   ي مشتقه دانش بنيان و مبتني برفنـاوري       ها  شركت ، مصرف علم  براي
  .  كه از بارزترين مصاديق كارآفريني دانشگاهي است،كند مي

اين مطالعه نـشان داد كـه       . شود  مي اشاره» بانك بوستون  «ي   نمونه به مطالعه   عنوان  به

 آموزش پژوهش كارآفريني فناوري ثروت
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 بـيش از چهـار هـزار        1994 فقط در سال     1تي.آي. ام  و استادان دانشگاه   آموختگان  دانش
 232 آن بـه     ي   ميليون شغل ايجاد كرده و فروش ساالنه       1/1 كه   اندازي كردند   راهشركت  

يس مركز كـارآفريني  ير» ادوارد رابرتز« توسط يك بررسي. ميليون دالر بالغ شده است   
ـ  2001 نشان داد كه در سـال        تي.آي.امدانشگاه    ي  آموختـه   هـشت هـزار دانـش      ا تقريب

اينتـل  هـا      آن كه يكـي از   ( اند ي جديد مشاركت داشته   ها  اندازي شركت   در راه  تي.آي.ام
 و  ي درس هـا    در كـالس   هـا    بـسياري از ايـده     ي  در ايـن دانـشگاه جرقـه      . )بوده است 
ي گوناگوني كـه بـا كـار گروهـي     ها  زده شد و توسط دانشجويان به شيوه     ها  آزمايشگاه

كـاربرد  » آي روبات «و» آكاماي«دو شركت نوپاي    . دشتقويت شده به شركت تبديل      
بـه نقـل از جعفـري مقـدم،         ( كشند  مي وكار را به تصوير     در كسب  تي.آي.امي  ها  روش
  .  Technology Review, 2006) ؛ 4، ص 1385

ي نـوين را    هـا   ، دانـشگاه  21 جهاني آموزش عالي بـراي قـرن         انداز  چشميونسكو در   
ي كارآفريني در آموزش    ها  جايگاهي است كه درآن مهارت    ": كند  مي گونه توصيف  اين

 آفرينـان، توسـعه   كار  بـه  تبديل شـدن     براي و   آموختگان  دانشي  ها  منظور قابليت  عالي به 
ي را بـه  آموختگان دانشبه اين توصيف، دانشگاه، با توجه . )UNESCO, 2004 ("يابد مي

ي كاربردي به خدمت گرفته و بـا        ها  دهد كه دانش را در كنار پژوهش        مي جامعه تحويل 
زيرسـاخت  تـرين     توان گفت امروز مهـم      مي بنابراين. آفرينند  مي نوآوري، ارزش و كار   

  .  است" ي دانشگاهي كارآفرين" پايدار، تحققي  همه جانبهي دانش براي رسيدن به توسعه
ميان آن دانشگاه پيام نور      در و سراسركشور نظام آموزش عالي با گستردگي زياد در      

 عنـوان   بـه خـارج ازكـشور      داخـل و    مركز و واحـد تحـت پوشـش در          500 با حدود 
درخاورميانـه بـا    ) راه دور  از(دانـشگاه بـاز     تـرين     دانشگاه دولتي و بزرگ   ترين    بزرگ

كارشناسـي   ،كارشناسـي سه مقطع    سطح كشور در   دانشجو در   نفر نزديك به يك ميليون   
چنـد سـال      اين دانشگاه در   آموختگان  دانشروست و افزايش تعداد      هدكتري روب  وارشد  

حتـي غيردولتـي،    ي دولتـي و هـا   استخدام نبود وآموختگان  دانشمعضل اشتغال    آينده و 
                                                      

1. MIT 
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 پـس دركـل   . جـام دهـد   اين دانشگاه ان   در آن داشت تا اين تحقيق را      بر گر را  پژوهش

يـك   جامعـه از  ي    عرصه ضرورت كارآفريني دانشگاهي در    توان گفت كه اهميت و     مي
 پـژوهش در    نبـود ايـران و     ي مربـوط بـه آن در      هـا   ك پـژوهش  اند    تعداد بسيار  سو و 

از سوي ديگر و     ،گسترده رغم نياز فراوان و    كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور به      
آموختگان  زياد دانش  تعداد و ي روبه افزايش دانشگاه پيام نور     ها  فعاليتتنوع   نيز دامنه و  

 اصلي و مهم    هاي   يكي از موضوع   .دهد  مي نشان ضرورت تحقيق را   اين دانشگاه اهميت و   
كننـده و    گيـري و شناسـايي عوامـل تعيـين         پژوهان چگـونگي شـكل     مورد توجه دانش  

عوامـل مختلفـي را بـراي آن بـر          نظـران     صاحب .ي كارآفريني دانشگاهي است   ها  زمينه
 براي عوامل   الگويي ي  ارايهدرصدد  ها     آن بندي كه اين تحقيق با بررسي و جمع      اند    شمرده

  . است مختلف كارآفريني دانشگاهي

   تحقيق چارچوب نظري
الگوهـاي  بررسي  منابع علمي و بررسي ادبيات و اكتشافي و  اوليه وهاي هاز بررسي مطالع  

 ،كــارآفريني دانــشگاهي  متخصــصان درهــاينظر  ســازماني وكــارآفريني در موجــود
ميرزايـي  حـسن     سه شاخگي دكتر   الگوي)  تحقيق الگوي(چارچوب نظري   ترين    مناسب

  . انتخاب شد تحليل متغيرهاي كارآفريني دانشگاهي تشخيص وبراي اهرنجاني 
  
  
  

  )چارچوب نظري(جريان عنوان برايند دو   كارآفريني دانشگاهي به.2نمودار 
  

 دست آمـده  به مفهوم دستگاهي سازيِ قياسي مفهوم ي    شيوه  تحقيق با استفاده از    الگوي
منطق روابطي كه ميان اجـزاي       بناي آن بر    و بودهمقياسي    مفاهيم دستگاهي تركيبي و    و

 در شـود و    مي ايجادراه استدالل انتزاعي      اين مفهوم از   .است استوار ،دارد يك نظام وجود  
 شود  مي دارد كه پارادايم ناميده   تري    هوم انتزاعي چارچوب فكري كلي    اغلب موارد اين مف   

ريني دانشگاهيكارآف
نظام آموزش عالي نوين

 كارآفريني سازماني
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براينـد دو     پارادايم يا چارچوب نظـري تحقيـق از        .)118، ص   1384 ،كيوي وكامپنهود (
  . آيد مي دست بهنظام آموزش عالي نوين   وي سازماني كارآفرينجريان

  . دادهاراي زير را  مفهوميالگويتوان   ميسه شاخگيالگوي بر مبناي 
  
  
  
  

  تحقيق مفهومي پيشنهادي  مدل .3نمودار 
  

 ادبيات و منابع علمي با در نظر گرفتن موضوع تحقيـق            ي  با توجه به بررسي گسترده    
 محـيط   -اي  رفتـاري و زمينـه     - تشكيالتي، محتـوايي   -براي هر يك از عوامل ساختاري     

  . اند دهآمي تحقيق ها انتخاب شد كه در قسمت فرضيهها   آن برايمتغيرهايي
ـ  ي،عوامل و بسترهاي سازمان   شامل   كارآفريني دانشگاهي    گيري  شكلروند   و  ي محيط

شـماره  توان در قالب نمـودار        مي  را فراينداين  كه   شود  ميآوردها   نتايج و دست   چنين  هم
  . بيان كرد )4(

  
  
  

  كارآفريني دانشگاهيفرايند .4نمودار 
  

بنـدي    طبقهگروه پژوهشي را در سه      هاي  هعتوان مطال  مي) 4(شماره   با توجه به نمودار   
  :كرد

ايـن   البتـه خـود   ، دانشگاهي تمركز دارندكارآفريني كه بر عوامل     هايي  همطالع )اول
  ) شود در ادامه توضيح داده مي(. شود تقسيم مي چهار دسته بهجريان 
 .  كه بر عناصر كارآفريني دانشگاهي تمركز دارندهايي همطالع )دوم

كارآفريني دانشگاهي   رفتاري-عوامل محتوايي

  تشكيالتي-عوامل ساختاري

  محيطي-عوامل زمينه اي

د.پيامدهاي ك د.عناصر ك د. عوامل ك

بازخور



  ...                          طراحي و تبيين الگوي عوامل موثر بر كارآفريني                    

  

17 
آوردها و پيامـدهاي كـارآفريني دانـشگاهي تمركـز         كه بر دست   اييه  همطالع )سوم
  . دارند

ي هـا   كننـده   بـراي عوامـل و تعيـين       الگويي ي  تحقيق درصدد ارايه  اين  جا كه    از آن 
كارآفريني دانشگاهي است، تمركز اصلي روي عوامل مرتبط با كـارآفريني دانـشگاهي             

  . شود  مييبررسكارآفريني دانشگاهي رو عوامل   از اينبوده و

   پژوهشي متمركز بر عوامل كارآفريني دانشگاهيهاي همطالع. 1
 درون چـارچوب دانـشگاه كـارآفرين بـا          ، دانشگاهي ي  ي مشتقه ها  شركتي    مطالعه

. ايجـاد شـد    تي.آي.امي كارآفرينانه در    ها   روي فعاليت  ز رابرت گذارتاثير مهم و    ي  مطالعه
ـ ي     پيرو كار اوليه   ،كت بعدي در مورد فعاليت اشتقاق شر      هاي  همطالع  بـا بررسـي     زرابرت

طور  به . استشدهانجام   ؛شود  مي ي مشتق از دانشگاه را موجب     ها  عواملي كه ايجاد شركت   
 كارآفرين را در رهبـري قـوي،   هاي هسسو كالرك پنج عامل در ايجاد و موفقيت م  المث

اعـالي   حـد (پيوند قوي بين دانشگاه و صنعت، تنوع منابع مالي، مبناي دانشگاهي قـوي              
 قـرار   ييها  پژوهشي    يي در بدنه  ها  چنين يافته  .داند  مي و فرهنگ كارآفرينانه   )شايستگي
  . هستند  دانشگاهيي در كارآفرينها كننده دنبال كشف تعيين به دارند كه

  . خود در چهار دسته قرار دارندها هاين مطالع
دانـشگاهي تمركـز    ي شخصيتي كارآفرينان    ها   و ويژگي  ها   كه بر صفت   هايي    همطالع .1

  )ي فرديها كننده تعيين(. دارند
  )ي سازمانيها كننده تعيين(.  كه بر ريخت سازماني تمركز دارندهايي همطالع .2
ــ .3 ــد -فرهنگــيهــاي  همطالع ــاداش تمركــز دارن ــر فرهنــگ و پ .  اجتمــاعي كــه ب

  )ي نهاديها كننده تعيين(
  )ي محيطيها كننده عيينت(.  تمركز دارند،گذارتاثير  كه بر عوامل محيطيِهايي همطالع .4
 

  ارآفريني دانشگاهيك فردي) عوامل( يها كننده تعيين )الف
اهميت صفات كارآفرينانـه در شـكل دادن رفتـار فـردي و             كه   متعددي   هاي  همطالع

 .انـد   شركت مشتقه دانشگاهي را ايجاد خواهد كـرد، برجـسته كـرده      وكار  كسبكه   اين
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ي بـر كـارآفريني     گـذار تاثير تمايـل در     ديگر بر نقش شخصيت، انگيزش،     هاي  تحقيق
ـ     كه اند  كيد كرده ادانشگاهي ت   تبيـين   بـراي شـناختي را     ي روان هـا الگو هـا   هايـن مطالع

رفتـار  :  طرح فكري مـشتركي دارنـد      ها  اين تحقيق  .اند   برده كار  بهكارآفريني دانشگاهي   
عمـده بـه     طور  بهي فردي است و بنابراين      ها   بازتابي از كنش   ،اشتقاق شركت از دانشگاه   

 آميـز در رفتـار كارآفرينانـه       شخصيت، توانايي يا تمايل فرد براي درگير شدن موفقيت        
به  ي بارزها دريافت كه كارآفرينان دانشگاهي با شخصيت  براي مثال رابرتز. داردبستگي

ـ ي    عـالوه بـا مطالعـه      به.  درگير كارآفريني دانشگاهي هستند    تر  بيشاحتمال    130 اتقريب
ي شخصي  ها  گيري كرد كه ويژگي    مند و محقق نتيجه     دانش 600 ا تقريب كارفرماي فني و  

.  مشترك اسـت   ها  خواهي و تمركز دروني كنترل در گروه       موفقيت، استقالل  نظير نياز به  
و پژوهش بين دانشگاهيان    اي    تصدي در دانشگاه و سطوح مهارت حرفه      ي     دوره چنين  هم

ـ حقيـق او  ت.  دارد تاثيربر رفتار اشتقاق شركت دانشگاهي       دريچ در مـورد كارآفرينـان      ل
از تـر      علمـي مجـرب    طور  بهو  تر     كه كارآفرينان دانشگاهي با سابقه     نشان داد دانشگاهي  

ي شـركت   هـا   به همين نحو زوكر و ديگران با استفاده از داده         . ساير كارآفرينان هستند  
دارنـد   همكـاري    هـا   علمي كه با شركت   » نخبگان«بيوتكنولوژي كاليفرنيا دريافتند كه     

  ,Zucker  et al, 1998) دانـشگاهي محـض دارنـد   » نخبگان«ي اسناد باالتري از ها نرخ

pp. 75-77) .  
  
  سازماني كارآفريني دانشگاهي) عوامل(ي ها كننده  تعيين)ب

ـ            دانش  هـاي   همندان علوم اجتماعي در سطح سازماني رويكرد متفاوتي نسبت به مطالع
ي سـازماني رفتـار اشـتقاق شـركت از          هـا   نظريـه  .اند  كارآفريني دانشگاهي اتخاذ كرده   

هـا    آنامـا   هستند عوامل محيطي بر كارآفريني دانشگاهي مرتبط تاثير با   اعموم ،دانشگاه
ي هـا   شـان را بـر جنبـه        اجتماعي يا اقتصادي، توجـه     ي  جاي تمركز بر عوامل گسترده     به

دنبال ايجـاد ارتبـاط      ان به به ويژه محقق   .اند  منابع انساني دانشگاه متمركز كرده     سازماني و 
بين كارآفرين دانشگاهي با سطح و ماهيت منابع مالي تحقيق، كيفيت محققان و مراكـز               

  . هستند فناوريرشد و دفاتر انتقال 
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شان را بر سطح و ماهيت منـابع مـالي            توجه ها  ه مطالع :سطح و ماهيت منابع مالي تحقيق     

 الكـت و  المث طور به. اند  متمركز كرده درون دانشگاه 1تحقيق و توسعه  ي  ها  براي فعاليت 
 مثبـت بـا     طـور   بهي بريتانيايي   ها  ي مشتقه از دانشگاه   ها  رايت دريافتند كه تعداد شركت    

 حفـظ مالكيـت     ي   تعداد كاركنان دفتر انتقال فناوري، هزينه      تحقيق و توسعه،  ي  ها  هزينه
. اشـته اسـت   داري د   معنـي  ي   دانـشگاه رابطـه    وكار  كسبي  ها  قابليتي    فكري و توسعه  

 دانشگاه علوم اجتماعي    50 دانشكده در    2052 در   ي بلومنتال و ديگران در پيمايش     چنين  هم
ورتـر    تجـاري بهـره    نظـر دريافتند كه اعضاي علمي حمايت شده از سـوي صـنعت از             

  ,Blumenthal & et al, 1996)  بودند كه بـا صـنعت ارتبـاط مـالي نداشـتند     هايي ازآن

pp. 1736) . يي كـه  هـا   چندبخشي در تحقيق روي دانـشگاه هاي هدر مطالعبه همين نحو
ي هـا   داري بـين هزينـه      مثبت معنـي   ي  دكتري دارند پاورز و مك داگال، رابطه      ي    دوره
 Powers) اند  دانشگاه و كارآفريني دانشگاهي يافتهي  در گسترهي تحقيق و توسعه ساالنه

& Mcdougall, 2005a, p. 1035) .ان شـواهدي يافتنـد كـه    عـالوه رايـت و ديگـر    به
 از طريق پيوند    )نوپا(گذاران خطرپذير     سرمايه عنوان  بهمشاركت در كاركردهاي صنعت     

كنند   مي ي مشتقه دانشگاهي را تسهيل    ها   خطرپذير، ظهور شركت   ي  ي مشتقه ها  با شركت 
 به  ها  آميز فناوري   انتقال موفقيت  براي سازي  تجاريمنابع مالي الزم و تخصص      ها     آن زيرا
  . (Wright & et al, 2004, p. 300) زار را دارندبا

انتقـال  ي     توسـعه  بـراي انـساني   ي     منبع مهم سرمايه   :كيفيت محققان و ماهيت پژوهش    
 ,Powers & MCDougall, 2005a) با دانش تخصصي و با هوش است  اشخاصِ،فناوري

p. 1029).ي مشتقه ها كتاز نهادهاي دانشگاهي با كيفيت باالتر، شر» نخبه«مندان   دانش
اي   چنـين سـرمايه   . كنند  مي شان ايجاد   فكري ي  برداري از سرمايه    بهره برايدانشگاهي را   

 & Zucker)براي نهادهاي با كيفيت پايين مشكل است تقليد از آن بنابراين بوده، ضمني 

et al, 1998, p. 68) . ت علمي با توانايي هـدايت  امعتقدند اعضاي هي ن شيدي جورجيو و
آورنـد    ميدست  منافع اقتصادي بهيا مند چندجانبه ي حساس از اطالعات ارزشها  ينوآور

                                                      
1. Research and Development (R & D) 
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اسـت كـه شـر    تـر   آسـان تر  و براي دانشگاهيان از سطح خيلي باال گرفته تا سطح پايين        
گرسيون دريافتند راز طريق تحليل ها   آن.دليل اعتبارشان ايجاد كنند   ي مشتقه را به   ها  كت

 ي   با افزايش يـك امتيـاز در رتبـه         1998 تا   1994 از سال    ييامريكا دانشگاه   101كه در 
   بـه   )سنجيده شـده اسـت    1997كه در گزارش گورمان     ( مدرسه   آموختگان  دانشكيفيت  

  ,DiGregorio & Shane)شـود    مـي  درصد افزايش در نرخ اشتقاق شـركت منجـر  67

2003, p. 214) .ـ ي مشتقه ها ماهيت تحقيق دانشگاهي و در صنايعي كه شركت  تـر  يشب
 براي  .دست آورده است   رسند، در منابع علمي برجستگي خاصي را به         مي ظهوري    به منصه 

 1996 تا   1980از سال   . تي.آي.ام ي  ي مشتقه ها  مثال شين گزارش كرده كه اكثر شركت      
بـه همـين نحـو    . (Shane, 2004b, p. 148)انـد   كرده  ميپزشكي عمل در صنعت زيست

ي مـشتقه از دانـشگاه كلمبيـا در         هـا   شركتي    از همه دريافت كه نيمي    ) 2003(گولب  
ي الكترونيـك و  هـا  حالي كه بقيـه در حـوزه    دراند    پزشكي فعاليت داشته   صنعت زيست 

 برايي مطلوب بازار    ها   شين چارچوبي از پيش شرط     چنين  هم. اند  كرده  مي افزار فعاليت  نرم
 هاي ي اختراعها ستفاده از داده وي با ا   ،آميز ارايه كرده است     موفقيت طور  بهانتقال فناوري   
نشان داد كه تمايل به اختراع از طريق ايجـاد شـركت كـه بـا                . تي.آي. ام ثبت شده در  

 هـا    ايـن ويژگـي    .گيـرد   مـي  برداري  قرار   مورد بهره  كند  مي ي فناوري تغيير  ها  ويژگي
 و  ها فني، تمايل بازار به چندبخشي بودن، اثربخشي ثبت اختراع        ي    سن حوزه : ازاند    عبارت

كنند كـه    مي پيشنهادها هاين مطالع. (Shane, 2001, p. 1188)ي مكمل ها اهميت دارايي
زندگي صنايع ممكن است نقش كليدي در تبيـين         ي     با توجه به چرخه     »مناسبت تحقيق «

  . (O’ Shea & et al, 2005, p. 998)ند كنتنوع در فعاليت اشتقاق شركت دانشگاهي ايفا 
 اخير اين سؤال توجه زيادي را به خود         هاي  سال در   :فنـاوري انتقال  مراكز رشد و دفاتر     

كننـد؟    مـي  ي مشتقه حمايـت   ها  شركتي     از توسعه  ها  چطور دانشگاه « جلب كرده است  
را  امريكـا  در   كـرد  مركز رشدي كـه بهتـرين عمل       50ي  ها  برنامه) 1996(تورناتزكي  «

انتقـال فنـاوري را     ي    هنـده د شناسايي كرده و نقش مراكز رشد فناوري شـتاب        اند    داشته
جذب تحقيق و توسعه،    يي نظير طراحي    ها  مراكز رشد درگير فعاليت   . ه است كردبرجسته  

و اداري،  اي    حرفـه ي    سـازي، آمـوزش و مـشاوره        گـروه ،  ها  منابع مالي مورد نياز پروژه    
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 هاي  راهنمايي و سرپرستي، افزايش سرمايه و ايجاد آمادگي براي بازاريابي، ارايه خدمت           

ي حـسابداري و قـانوني و       ها  گري و اداري، حفظ، استخدام نيروي انساني و توصيه         منشي
و   دانشگاه توسط دي گرجويو    101 ي   مطالعه اماو تجاري هستند،    اي    ارايه راهنمايي حرفه  

داري براي حمايت از اين كه حـضور مركـز رشـد بـا افـزايش                 معنيي    شين هيچ يافته  
  نداشــت  مثبتــي دارد، دربــري  نــشگاهي رابطــهي داهــا ي اشــتقاق شــركتهــا فعاليــت

(Di Gregorie & Shane, 2003, p. 224) . دانشگاه يا دفتر انتقـال  ) 2000(هاو و اوكلي
. دهنـد   ميي مشتقه دانشگاهي قرارها  حمايت از ايجاد شركتي  وسيلهعنوان بهفناوري را  

ـ        امثطور    به ي هـا   الـك شـركت   ما  ل مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه آكسفورد تمام
ي پژوهشي توليد شده ها  ايده سازي  تجاريو تقويت     اش ارتقا     و وظيفه  بودهوابسته به خود    

گذاري  كند كه در سرمايه     مي يي را انتخاب  ها  توسط دانشگاهيان آكسفورد است و پروژه     
دفتـر  ) 2004 ( طبـق نظـر چـاو     . استفاده كند ها     آن ي مشتقه از  ها   شركت وكار  كسبو  

دفتـر انتقـال    . كند  مي ري از نظر ايجاد كارآفريني دانشگاهي نقش كليدي ايفا        انتقال فناو 
گذاران خطرپـذير،    افزا بين دانشگاهيان و سرمايه     ي هم ها  ق مهندسي شبكه  يفناوري از طر  

مثل كاركنان انتقـال    (دادن تخصص تشكيل شركت      اختيار قرار  مشاوران و مديران و در    
 و ها گروهشتن طرح تجاري، افزايش سرمايه، ارتباط فناوري كه تخصص ارزيابي بازار، نو   

 طـور   بهنظران نيز    برخي صاحب . شود  مي به اين هدف نايل   ) فضا و تجهيزات دارند   ي    تهيه
 هـا    آن ،خر تحليـل كردنـد    ا را برحسب تقدم و ت     امريكاي بريتانيا و    ها  مندي دانشگاه  نظام

 انتقال فنـاوري بـا افـزايش فعاليـت          دفتري    ازه و تجربه  اند  كه ميزان حمايت،  اند    دريافته
 & Lockett & Wright, 2004; Powers) داري دارند مثبت معنيي   رابطه،اشتقاق شركت

Mcdougall, 2005b, p. 1039) .  
  

   نهادي كارآفريني دانشگاهي)عوامل(ي ها كننده  تعيين)ج
 ،ت اصلي در اين محور جريان پژوهشي اين است كه فعاليت اشـتقاق شـرك              ي  عقيده

يي كـه فرهنـگ     هـا   كه دانشگاه اند    لي قا ها   اين تحقيق  بوده و بازتابي از رفتارهاي نهادي     
ي بـاالتر   هـا    و نرخ  سازي  تجاري دارند، سطوح باالتري از      سازي  تجاريحمايت از فعاليت    
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 ي دانشگاهي كـه كـارآفريني را تـشويق        ها   برعكس محيط  .كارآفريني دانشگاهي دارند  
معتقد است كه هنجارهاي ) 1991(رابرتز . ي دارندتر  كمشركت  كنند فعاليت اشتقاق     نمي

يـد ضـمني    ي و تا  بوده سازي  تجارياجتماعي و انتظامات دانشگاهي عامل كليدي فعاليت        
 تـي .آي.ام عامل كليدي در تبيين كارآفريني دانشگاهي موفق در          .تي.آي.امكارآفرينان  

 رشد فعاليت اشـتقاق شـركت    ودكن  مياين ديدگاه را حمايت) 2003( گلب   .بوده است 
 ايجـاد اثـرات دانـشي توسـط         به علت  )كم براي بخشي از آن     دست(در دانشگاه كلمبيا    

يي را تاسـيس    هـا    شركت 1990 ي  مخترعان دانشگاهي در علوم زيستي كه در اوايل دهه        
كننـد كـه اعـضاي علمـي          مـي  به همين نحو گني و گوو بحث      . داند  مي  معتبر ،اند  كرده

ي از همكاران در دانشگاه بركلي بـراي كـارآفرين          تر  بيشرد، انگيزش   دانشگاه آكسفو 
 دميدن روح كـارآفريني توسـط كارآفرينـان دانـشگاهي در قبـل، دارنـد                دليلشدن به   

(Kenney & Goe, 2004, p. 699). شين )a2004 (اعـضاي  هـاي  گويد، تـصميم   مينيز 
 و پيـشنهاد  انـد     طي شـده   اجتماعي شـر   نظراز  . تي.آي.ام در   ها  علمي براي شروع شركت   

ي مـشتقه بـه     ها  علمي كارآفرين براي ايجاد شركت    هيات  ي اعضاي   ها  كند كه تالش   مي
مورد پذيرش و مطلوب فعاليتي  ،شود كه دانشگاهيان باور كنند تشكيل شركت  ن منجر اي

كنند، مـانع فعاليـت       نمي ي دانشگاهي كه كارآفريني را تشويق     ها  محيط ، بر عكس  .است
 درگيـر   بـراي ميلي دانـشگاهيان      بي امكان دارد شوند به ويژه اين كه        مي اشتقاق شركت 

  استادان يا رؤسـاي مديران باالدست،شدن در رفتار اشتقاق شركت با نگرش و رفتارهاي          
يس و ديگران دريافتند كـه هنجارهـاي        يلوال  مثطور    به .تشديد شود هاي آموزشي     گروه

 بحـث هـا      آن . هـستند    مهـم  سازي  تجاري  درگير شدن فعال در    بيني  پيشگروه محلي در    
پـذيري رفتـاري باشـد       كنند كه اين امر ممكن است در اثر خودگزينشي يـا جامعـه             مي

)Louis et el, 1989, p. 128( .  

   محيطي كارآفريني دانشگاهي)عوامل( يها  تعيين كننده)د
يان اقتـصادي بـر دانـشگاه   تـر    عوامل گسترده  تاثير براين محور از جريان پژوهشي      

:  بگـذارد عبارتنـد از     تـاثير تواند بر فعاليت اشتقاق شركت        مي  سه عاملي كه   .كيد دارد ات
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 وضـع   امريكاتر در      خاص طور  به(ها    ، وضع قانون اختراع   1 خطرپذير ي  دسترسي به سرمايه  

كني نقـش    و  فلوريدا ي   در منطقه  . در منطقه  ي دانشي ها  و زيرساخت ) Bayh-Dole قانون
هاي با فنـاوري       خطرپذير در تشويق تشكيل شركت     ي  ن سرمايه محوري در دسترس بود   

سازي   چندين مطالعه از محلي.)Florida & Kenney, 1988, p. 130(اند  باال را نشان داده
ارت و اسـت   و  سورنـسون  .كننـد   گذاري خطرپذير حمايت تجربـي مـي       جغرافيايي سرمايه 

ازي شـركت   انـد     راه خطرپـذير در     گـذار   سـرمايه دريافتند احتمال ايـن كـه شـركت         
 مركـزي شـركت     ي   مـسافت جغرافيـايي بـين اداره        كـاهش  ي كنـد بـا    گـذار   سرمايه
ي گـذار  سـرمايه  نـرخ    .يابـد   مـي  از افـزايش  انـد   ي خطرپذير و شـركت راه     گذار  سرمايه
 خطرپذير قرار دارنـد  گذار سرمايه مايلي از ادارات مركزي     10يي كه در فاصله     ها  شركت

 ,Sorenson & Stuart(  مـايلي قـرار دارنـد   100 ي  فاصلههايي است كه در دو برابر آن

2001, p. 1575( .گـردآوري  يها ن با استفاده از يك دسته دادهشي و  دي گريگوريواما 
 شـواهدي نيافتنـد كـه تعـداد         1998 تـا    1993ي  هـا    بـين سـال    ، دانـشگاه  101شده از   
ـ  گـذار   سـرمايه  خطرپـذير    ي  ان خطرپـذير، مقـدار سـرمايه      گذار  سرمايه ده، تعـداد   ي ش
 خطرپـذير   ي   خطرپذير، مقدار حضور منابع مالي سـرمايه       گذار  سرمايهي  ها  يگذار  سرمايه

 ,Digregorio & Shane(دانشگاهي با مقدار فعاليت اشتقاق شركت در محل مرتبط باشد 

2003, p. 218( .  
كـه تعـداد    انگلـستان   هايي در      دانشگاه يها   شركت كهاند    يافتهدرفرانكين و ديگران    

يي كه تعداد زياد شـركت      ها  ، نسبت به دانشگاه   اند  ي مشتقه ايجاد كرده   ها  ادي شركت زي
   پـيش از رشـد دارنـد       ي  در مرحلـه  اي     دسترسي بهتري به منـابع سـرمايه       ،مشتقه ندارند 

)Franklin & et al, 2001, p. 136(.  شـين )a2004 (     محـرك مهـم ديگـر در ايجـاد
دانـد كـه مخترعـان         مي Bayeh-Doleقانون   را   امريكاي مشتقه دانشگاهي در     ها  شركت
 ، اروپايي هاي  ه برخي مطالع  .اقدام انفرادي آورند تا     روي مي  به نهادهاي دانشگاهي     تر  بيش

 .اند  ي دانشگاهي نشان داده   ها   روي آوردن مخترعان به نهاد     براي ملي را    يها  اتخاذ سياست 
                                                      

1. Venture capital  
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هـا و     يلي به تحمل هزينه   مخترعان دانشگاهي تما  ) 1997(والمارك  در سوئد   طور مثال     به
كننـد كـه      مي گران ديگري پيشنهاد    پژوهش . ندارند ها  ي همراه با ثبت اختراع    ها  ريسك
 بـين  ي تواند به نگـرش ضـدكارآفرينانه    ميي ملي اختصاص مخترعان به افراد    ها  سياست

ـ     ي   مديران دانشگاه كه از فعاليت كارآفرينانه      واعضاي علمي    دسـت   ه مخترعان چيـزي ب
هـاي   زيرسـاخت . )Goldfarb and Henrekson, 2003, p. 644(ند، منجر شـود  آور نمي

 بـراي مثـال     . شده است  بياندانشي منطقه نيز عامل كليدي تعيين فعاليت اشتقاق شركت          
هاي فناوري  احتمال در خوشهبه نشان داده كه فعاليت اشتقاق شركت      ) 1994(ساكسينين  
 ظـاهر   تـر   بـيش  ، و دانـش حـساس     ها  بكهدليل دسترسي آسان به تخصص، ش      پيشرفته به 

ـ تاثيرعنوان عامـل محيطـي       بهچهار عامل را    ) 2004(البته شين   . شود  مي ار بـر سـطح     ذگ
دسترسـي بـه سـرمايه، مكـان        : ه است كه عبارتند از    كردفعاليت اشتقاق شركت مطرح     

 ي هندسي حقوق مالكيت، انعطاف ناپذيري بازار كاري دانشگاهي و تركيب صنعتي ناحيه
 كارآفريني دانشگاهي را در بستر سازوكارهاي حمايتي دولتي         ي  ير پديده  مي. رافياييجغ

ي كليدي خود را    ها  يكي از يافته  ) 2003(ير    مي .ده است كرحث  بو ساختارهاي انگيزشي    
 بلكـه   نيـست هاي حمايتي     سازوكار پيشرفت كارآفريني دانشگاهي  دليل  داند كه     مي اين
دانـشگاهيان  «ي    ري را بـه دنبـال دارد كـه بـا عقيـده             الگوهـاي رفتـا    ي   توسعه تر  بيش

اي بـه     كه الزاما عالقه  منداني   انش د  دانشگاهيان كارآفرين يعني   .همراه است » 1كارآفرين
جـوي  و   در جست  اماي بخش دولتي ندارند     ها  در سازمان اندازي شركت سريع رشدكن       راه
. دهـد  مـي هـا      آن ق پژوهشي ايشان را بـه     ي امكان تعقيب عال   ههاي ديگري هستند ك    راه
ي هـا  SME اثر منفي بر الگوي رشد   ،ند هست مند  بد هدف  طور  بهازوكارهاي حمايتي كه    س

  .  دارند،شده ي بد جلوه دادهها از انگيزهاي   مجموعهاز طريق ندانش بنيا

                   ي تحقيق  ها سؤال

  ند؟ هستام كارآفريني دانشگاهي كدي كننده تعيينعوامل  .1

                                                      
1. Entrepreneurial academics 
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  عوامل كارآفريني دانشگاهي چيست؟ الگوي .2

  ي تحقيق         ها فرضيه
دار   معنـي  ي  بين عوامل ساختاري و كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور رابطـه            .1

  . وجود دارد
 مراكز تحـت پوشـش      ، ساختار علمي  ،نوع ساختار : عبارتند از شده  ي بررسي   ها  متغير
 .  تشكيالت خاص،اداري  امور، امور مالي،مور پژوهشي ا، امور آموزشي،دانشگاه

 دار  معنـي  ي  بين عوامل محتوايي و كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور رابطـه            .2
  . وجود دارد

 راهبردهـاي  اهداف و    ،رسالت دانشگاه  و انداز  چشم: عبارتند از شده  ي بررسي   ها  متغير
ي هـا    ويژگـي  ، فرهنگ سازماني  ،ريت حمايت مدي  ، طرز تفكر رهبري دانشگاه    ،دانشگاه

  .  فناوري،ي نقشهاالگو ،فردي اعضا
 دار  معنـي  ي  وكارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نـور رابطـه        اي    بين عوامل زمينه   .3

  . وجود دارد
 ، اداري - سياسـي  ، مـالي  -ي اقتـصادي  هـا   زمينـه : عبارتنـد از  شده  ي بررسي   ها  متغير
 موقعيت مكاني مراكـز     ،ي نوآوري محيط  ها  شبكه ، مقرراتي - قانوني ، فرهنگي -اجتماعي
  . دانشگاه

  تحقيق شناسي  روش 
 راهبـرد و   بوده مقطعي   ،نظر زمان  از بستگي و   هم -توصيفي ،هدف نظر اين تحقيق از  

  . است پيمايش) طرح تحقيق(اصلي تحقيق 
 كـارآفريني    سـنجش عوامـل مـوثر بـر        براي )1(شماره   ي  نامه  پرسشتحقيق از    در

ه كارآفريني دانشگاهي اسـتفاده شـد      سنجش   براي) 2(شماره   ي  نامه  پرسشو   دانشگاهي
  . است
 وآمارهاي مربـوط    ها  بندي داده  طبقه آمار توصيفي براي توصيف و     تحقيق از  اين   در

آمار استنباطي براي آزمون فرضـيه       از غيره و   واريانس و  ،نظير ميانگين، انحراف معيارها   
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بحـث    همان طـور كـه در      .شده اشت استفاده   SPSSزار   با كمك نرم اف    ها  تعميم يافته  و
نـوع تحليـل     بـستگي از    هـم  -نـوع توصـيفي    تحقيق از اين  كه   آن جا  قبلي اشاره شد از   

  و تحليـل 1 عـاملي تاييـدي   از روش تحليل  ها  ماتريس كوواريانس است براي تحليل داده     
  . تانجام شده اس LISRELاين آزمون توسط نرم افزار و ه استفاده شد2مسير

 مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور در سطح ي  آماري اين تحقيق شامل كليه    ي  جامعه
 استان  30 دانشگاه پيام نور در      .، است  سال از تاسيس آن گذشته باشد      3كشور كه حداقل    

 ، سـال گذشـتن از تاسـيس       3 البته شـرط     ، مركز و واحد داشته    488 ،1387تا پايان سال    
 آماري  ي   جامعه وتوان گفت كه كليه مراكز جز       مي  پس مختص واحدهاي دانشگاه است   

 ي   جامعـه  وگذشته باشد جـز   ها     آن  سال از تاسيس   3 تنها واحدهايي كه حداقل      اماهستند  
 ،1387 با بررسي تعداد مراكز و واحدهاي مشروط مالحظه شد كه در سال              .آماري هستند 

در  كـه    است 112اد واحدها    و تعد  118 تعداد مراكز غير استاني    ،30 تعداد مراكز استاني  
جا كه اين تعداد زياد نيست و از طرف   از آن . بود 260مراكز و واحدهاي تحقيق     مجموع  

 بين ، مشاركت نكنندنامه پرسششد كه مراكز و واحدهايي در تكميل          مي بيني  پيشديگر  
. گيـري احـساس نـشد      براي نمونه ضرورتي   توزيع شد و     نامه  پرسش آماري   ي  كل جامعه 

  . گيري استفاده نشده است تحقيق از نمونهاين اين در بنابر
 . اسـتفاده شـده اسـت      نامـه   پرسـش در ايـن تحقيـق از دو        طور كه اشاره شد،       همان
سـنجد و     مـي   كه عوامل موثر بـر كـارآفريني دانـشگاهي را          )1(ي     شماره ي  نامه  پرسش
ـ   . سـنجد   مي  كه كارآفريني دانشگاهي را    )2(ي     شماره ي  نامه  پرسش د تحليـل   چـون واح

) شناسـند   مـي  كساني كه سـازمان را بهتـر      ( سازمان است، سعي شد از خبرگان سازماني      
ـ  و معاونان و يا كساني كه به تشخيص ر         ؤسا بدين منظور از ر    .استفاده شود  يس مركـز   ي

عوامـل   ()1(ي     شـماره  ي  نامـه   پرسش تكميل   براي ،ندي از سازمان داشت   تر  بيششناخت  
 بـراي  هـا   و نيز از مديران پژوهش و كارآفريني اسـتان        ) موثر بر كارآفريني دانشگاهي   

البته صرفا  . استفاده شده است  ) كارآفريني دانشگاهي  ()2(ي     شماره ي  نامه  پرسشتكميل  

                                                      
1. Confirmatory   factor   Analysis   Method  
2. Path   Analysis   Method  
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 نامـه   پرسـش  پايايي   ي  ي محاسبه ها  يكي از روش  .  را بازگرداندند  ها  نامه  پرسش استان   25

  هماهنگي دروني ابزار   ي  محاسبهاين روش براي    .  است 1استفاده از روش آلفاي كرونباخ    
 ازهانـد    ي مختلـف را   هـا   يي كـه ويژگـي    هـا    يا آزمـون   نامه  پرسشگيري از جمله     ازهاند  

 معمول شاخص كامال مناسبي براي سنجش پاياني ابزارطور  بهو  روند  ميبه كار گيرند، مي
 ي  مـه نا  پرسـش  بنـابراين پايـايي      . آن است  يگيري و هماهنگي دروني ميان اجزا      ازهاند  

  . تحقيق به كمك  ضريب آن ارزشيابي شده است
  نامه پرسش مقادير ضريب آلفاي كرونباخ .1جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ  ها تعداد سوال  مقياس
  /840  24  عوامل ساختاري
  /967  55  عوامل محتوايي
  /801  15  اي عوامل زمينه

  
 كرونبـاخ بـراي     شود مقـدار آلفـاي      مي  مالحظه )1( شماره    كه در جدول   طور  همان

 بـراي عوامـل      و )عالي(/ 96، براي عوامل محتوايي     )بسيار خوب (/ 840عوامل ساختاري 
  .  است)بسيار خوب(/ 80اي  زمينه

اعتبـار  ( اين تحقيق از بررسـي نظـر كارشناسـان و متخصـصان              ي  نامه  پرسشروايي  
 براي طراحـي   ي مختلف ها  نسبت استاندارد پيمايش  به  ي  ها  نامه  پرسش استفاده از    ،)2محتوا
ماننـد   از سوي ديگر از ابزارها و فنون متنـوعي           . حاصل شده است   نامه  پرسشي  ها  سوال

 بررسـي سـوابق و مـدارك بـه ويـژه از      ، مصاحبه ،)ي بسته و باز   ها  با سوال  (نامه  پرسش
  اعتبار دروني آزمون را تامين     ،گرايي در ابزار    اين كثرت  و اينترنت استفاده شده     ي  شبكه
روش تحليل عاملي تاييدي در روايـي         البته از  .)59، ص   1378 ،هي و صوفي  فقي( كند مي

  . محتوا نيز استفاده شده است

                                                      
1. Cronbach ٌ s Alpha 
2. Content Validity 
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                                                                           ها يافته

  تحليل عاملي تاييدي) الف
گيـري   ازهاند ياه  داري شاخص  منظور تشخيص معني    مفهومي و به   الگويبراي بررسي   

 مقادير محاسبه شـده تحليـل عـاملي         ،اي  محتوايي و زمينه   ، ساختاري ي  گانه براي ابعاد سه  
  . است) 2( جدول شماره تاييدي توسط نرم افزار ليزرل به شرح

   تحليل عاملي تاييدي اوليه.2جدول 
tمقدار  داري سطح معني نتيجه مقدار استاندارد شده برآورد  عنوان متغير

ارگانيك بودن ساختار  /37 /071 15/5 /01 )موثر(تاييد
 ساختار علمي /57 /14 01/4  /05 )موثر(تاييد
گستردگي قلمرو مراكز /45 /15 04/3  /05 )موثر(تاييد
  امور آموزشي /58 /14 03/4  /05 )موثر(تاييد
  امور پژوهشي /53 /14 69/3  /05 )موثر(تاييد
  ماليامور  /56 /14 92/3  /05 )موثر(تاييد
  امور اداري /53 /14 72/3  /05 )موثر(تاييد

  تشكيالت /11 /15 /72  /05 )ناموثر(عدم تاييد
   و رسالتانداز چشم /66 /11 13/6 /01 )موثر(تاييد
  اهداف و استراتژي /55 /096 75/5 /01 )موثر(تاييد

  حمايت مدير /24 /14 68/1  /05 )ناموثر(عدم تاييد
  فرهنگ سازماني /70 /10 85/6 /01 )موثر(تاييد
  ويژگي فردي /50 /085 9/5 /01 )موثر(تاييد
/0064 /15 /044  /05 )نا موثر(عدم تاييد   مدل نقش
  تفكر رهبري /45 /12 86/3  /05 )موثر(تاييد
  فناوري /40 . /14 79/2  /05 )موثر(تاييد

   مالي_اقتصادي /14 /14 /98  /05 )ناموثر(عدم تاييد
   اداري_سياسي  /24 /17 39/1  /05 )ناموثر(عدم تاييد
   فرهنگي_اجتماعي  /82  /18  64/4  /05 )موثر(تاييد

   مقرراتي_قانوني   /26  /17  52/1  /05 )ناموثر(عدم تاييد
  ي نوآوريها شبكه  /48  /12  02/4  /05 )موثر(تاييد

  موقعيت مكاني  -/22  /17  -33/1  /05 )ناموثر(عدم تاييد
 AEكارآفريني   /17  /068  45/2  /05 )موثر(تاييد

 AE     پژوهشي  -/16  /065  -38/2  /05 )ناموثر(عدم تاييد

 AE    آموزشي  41/2  /52  67/4  /05 )موثر(تاييد
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 از  تر  كمها     آن ي   محاسبه شده  tيي كه مقادير    ها   شاخص ،)2(شماره  با توجه به جدول     

 پس  .يل حذف شدند   از تحل  يادشدهي  ها   ندارند بنابراين شاخص   دار  معنياي     رابطه ،هستند 2
 دار معنـي ي هـا   دوباره تحليل عاملي تاييدي با شاخص ،دار  معنيي غير   ها  از حذف شاخص  

  .  شده استارايه )3(شماره انجام شد كه نتايج آن جدول 
  

  دار معنيي ها  تحليل عاملي تاييدي مجدد با شاخص.3جدول 
  نتيجهاريد سطح معنيtمقدار مقدار استاندارد شده برآورد  عنوان متغير

  )موثر( تاييد  /01  26/8  /70  /37  ارگانيك بودن ساختار
  )موثر( تاييد  /01  26/6  /56  /56  ساختار علمي

  )موثر( تاييد  /05  60/4  /43  /43  گستردگي قلمرو مراكز
  )موثر( تاييد  /01  32/6  /56  /56  امور آموزشي
  )موثر( تاييد  /01  79/5  /52  /52  امور پژوهشي
  )موثر( تاييد  /01  13/6  /55  /55  امور مالي
  )موثر( تاييد  /01  91/5  /53  /53  امور اداري

  )موثر( تاييد  /01  78/10  /82  /66   و رسالتانداز چشم
  )موثر( تاييد  /01  19/10  /79  /56  راهبرداهداف و 

  )موثر( تاييد  /01  08/13  /92  /72  فرهنگ سازماني
  )موثر( تاييد  /01  45/10  /80  /51  ي فرديها ويژگي

  )موثر( تاييد  /05  62/3  /33  /33  فناوري
  )موثر( تاييد  /01  39/8  /74  /74  فرهنگي -اجتماعي
  )موثر( تاييد  /01  56/7  /67  /47  ي نوآوريها شبكه

  )موثر( تاييد  /01  63/11  /87  /87  كارآفريني
  )موثر( تاييد  /AE 40/  71/  17/8  01آموزش 

  
 ي  داراي رابطـه هـا   تمامي شاخصشود يم مشاهده) 3(شماره  كه در جدول    طور  همان

 اين الگوي يادشده قابل توجه در مورد     ي   اما نكته  هستند ي با ابعاد مربوط به خود     دار  معني
 طـور   همان  تحليل عاملي،  براي با توجه به معيارهاي متداول       الگواست كه مقادير برازش     

  را نـشان   يادشـده  شود، برازش مطلوبي براي عوامل      مي  مشاهده )4(شماره  كه در جدول    
  . دهد نمي
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   برازش اوليه مدل.4جدول 
  نتيجه  دامنه مورد قبول  مقدار  )شاخص(نشانگر 

X2/df  39/2  X2/Df<2 عدم تاييد  
P_ Value 0 p>/01 عدم تاييد  
RMSEA 107/  RMSEA</95 تاييد  

GFI 90/ GFI>/95 تاييد  
IFI 62/1 NIFI>/90 تاييد  

NNFI 86/1 NNFI>/90 تاييد  
CFI 1 CFI>/90 تاييد  

  
 داد كه با توجه بـه  ارايهمنظور برازش مطلوب، ليزرل پيشنهادهايي را  بدين لحاظ و به  

در نهايـت بعـد از انجـام    . دش اعمال ، شدهارايه برخي از پيشنهادهاي     ، نظري هاي  همالحظ
 تحليل عاملي تاييدي در چند مرحله با توجه بـه پيـشنهادهاي متـوالي               الگوي هاي  اصالح

 نهايي تحليل عـاملي     الگوي ،ها   نظري در اين اصالح    هاي  هافزار ليزرل و اعمال مالحظ     منر
  .  شده استارايه  )5(شماره تاييدي در قالب جدول 

 
   تحليل عاملي تاييدي نهايي  .5جدول 

  نتيجه R2يدار معنيسطح tمقدار   مقدار استاندارد شدهبرآورد  عنوان  متغير
 )موثر(تاييد  /49  /01  26/8  /045  /37  ارگانيك بودن ساختار

 )موثر(تاييد  /31  /01  26/6  /089  /56  ساختار علمي
 )موثر(تاييد  /18  /05  6/4  /093  /43  گستردگي قلمرو مراكز

 )موثر(تاييد  /32  /01  32/6  /089  /56  امور آموزشي
 )موثر(تاييد  /27  /01  79/5  /090  /52  امور پژوهشي
 )موثر(تاييد  /30  /01  13/6  /089  /55  امور مالي
 )موثر(تاييد  /28  /01  91/5  /090  /53  امور اداري

 )موثر(تاييد  /67  /01 78/10  /062  /66   و رسالتانداز چشم
 )موثر(تاييد  /62  /01 19/10  /055  /56  اهداف و استراتژي
 )موثر(تاييد  /85  /01 08/13  /055  /72  فرهنگ سازماني

 )موثر(تاييد  /64  /01 45/10  /048  /51  ي فرديها ويژگي
 )موثر(تاييد  /29  /01  26/6  /071  /44  تفكر رهبري
 )موثر(تاييد  /11  /05  62/3  /091  /33  فناوري

 )موثر(تاييد  /54  /01  39/8  /088  /74  فرهنگي-اجتماعي
 )موثر(تاييد  /45  /01  56/7  /063  /47  ي نوآوريها شبكه

 )موثر(تاييد  /75  /1101. /68  /074  /87  كارآفريني
 )موثر(تاييد  /51  /01  17/8  /049  /40 شيآموز
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 )6(شماره كه درجدول طور همان ، مقادير برازش الگوي تحليل عاملي تاييديچنين هم
  . است  نهاييالگوي برازش مطلوب تحليل عاملي تاييدي ي دهنده  نشان، شده استارايه

  
   برازش مطلوب مدل نهايي.6جدول 

  نتيجه  دامنه مورد قبول  مقدار  )شاخص( نشانگر
X2/df 32/1  X2/Df <2 تاييد مدل  

P_ value  019/  P>/01  تاييد مدل  
RMSEA  051/  RMSEA</09  تاييد مدل  

GFI  90/  GFI>/9  تاييد مدل  
IFI  96/  IFI>/9  تاييد مدل  

NNFI  94/  NNFI>/9  تاييد مدل  
CFI  95/  CFI>/95  تاييد مدل  

  تحليل مسير) ب
 ي در نظـر گرفتـه شـده بـراي         هـا   اييـد شـاخص   با توجه به نتايج عاملي تاييدي و ت       

منظور تـشكيل    ي تاييد شده به   ها   شاخص ،اي  محتوايي و زمينه   ،گيري ابعاد ساختاري   ازهاند
نتايج تحليـل مـسير بـر روي ابعـاد          .  ابعاد مربوطه با هم جمع شدند      ،ها   شاخص هاي  هنمر

  . شود  مي مالحظه)7(شماره  در جدول يادشده
  

   مسير براي عوامل موثر بر كارآفريني دانشگاهي مقادير تحليل.7جدول 
مقدار   برآورد  عنوان رابطه

استاندارد شده
خطاي 
 tمقدار   استاندارد

سطح 
  نتيجه  يدار معني

عوامل ساختاري با 
 نشدنتاييد  /05  -/051  /029  -/01  -/0015  كارآفريني دانشگاهي
عوامل محتوايي با 
 تاييد  /05  36/2  /032  /34  /075  كارآفريني دانشگاهي

  )موثر(
با كارآفرينياي  عوامل زمينه

 نشدنتاييد  /05  47/1  /077  /187  /11  دانشگاهي
  

 ميان بعد محتوايي و     ي   تنها رابطه  ،شود  مي  مالحظه )7(شماره   كه در جدول     طور  همان
 و روابط ميان بعد ساختاري و بعـد         )t>2 و   p</05( است   دار  معنيكارآفريني دانشگاهي   

با توجـه بـه مقـادير       . دهد  نمي  با كارآفريني دانشگاهي را نشان     دار  معنيروابط   ،اي زمينه
 ساختاري عوامل موثر بر كارآفريني دانشگاهي را به شـرح           ي  توان معادله   مي تحليل مسير 
  . زير نوشت
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  كارآفريني دانشگاهي/ = 0015بعد ساختاري / + 11بعد محتوايي / + 075اي  بعد زمينه
دهد كه ماتريس كوواريانس مشاهده شده داراي         مي يل ليزرل نشان   نتايج تحل  چنين  هم

   .  اشباع شده استالگو و بوده بيني شده برازش كامل با مقادير پيش

     ها آزمون فرضيه) ج
ي فرض انجـام شـد      ها  ي تحليل عاملي و مسير، آزمون     ها  در نهايت با استفاده از يافته     

 .  شده استارايه )8(شماره در جدول ها   آنكه نتايج
 

  ي تحقيقها  نتايج آزمون فرضيه.8جدول 
  زمونآنتيجه يدار معنيسطح  مشاهده شدهT  متغير وابسته  متغير مستقل شماره

  تاييد فرضيه  /01  26/8كار آفريني دانشگاهي  ساختار ارگانيك  1
 تاييد فرضيه  /01  26/6كار آفريني دانشگاهي  ساختار علمي  2
 تاييد فرضيه  /05  64/4كار آفريني دانشگاهيگستردگي قلمرو مراكز  3
 تاييد فرضيه  /01  32/6كار آفريني دانشگاهي  امور آموزشي  4
 تاييد فرضيه  /01  79/5كار آفريني دانشگاهي  امور پژوهشي  5
 تاييد فرضيه  /01  13/6كار آفريني دانشگاهي  امور مالي  6
 فرضيهتاييد   /01  91/5كار آفريني دانشگاهي  امور اداري  7
  فرضيهنشدن تاييد   /05  /72كار آفريني دانشگاهي  تشكيالت  8
 تاييد فرضيه  /01  78/10كار آفريني دانشگاهي   و رسالتانداز چشم  9
 تاييد فرضيه  /01  19/10كار آفريني دانشگاهي  راهبرداهداف و   10
 فرضيهنشدن تاييد   /05  68/1كار آفريني دانشگاهي  حمايت مديريت  11
 تاييد فرضيه  /01  08/13كار آفريني دانشگاهي  نگ سازمانيفره  12
 تاييد فرضيه  /01  45/10كار آفريني دانشگاهي  ي فرديها ويژگي  13
 فرضيهنشدن تاييد   /05  /044كار آفريني دانشگاهي  ي نقشهاالگو  14
 تاييد فرضيه  /01  26/6كار آفريني دانشگاهي  طرز تفكر رهبري  15
 تاييد فرضيه  /05  62/3ي دانشگاهيكار آفرين  فناوري  16
 فرضيهنشدن تاييد   /05  /98كار آفريني دانشگاهي  مالي-اقتصادي  17
 فرضيهنشدن تاييد   /05  39/1كار آفريني دانشگاهي  اداري-سياسي  18
 تاييد فرضيه  /01  39/8كار آفريني دانشگاهي  فرهنگي -اجتماعي  19
 فرضيهنشدن تاييد   /05  52/1كار آفريني دانشگاهي  مقرراتي-قانوني  20
 تاييد فرضيه  /05  56/7كار آفريني دانشگاهي  ي نوآوريها شبكه  21
 فرضيهنشدن تاييد   /05  -33/1كار آفريني دانشگاهي  موقعيت مكاني  22
 فرضيهنشدن تاييد   /05  -/051كار آفريني دانشگاهي  عوامل ساختاري  23
 تاييد فرضيه  /05  36/2كار آفريني دانشگاهي  عوامل محتوايي  24
 فرضيهنشدن تاييد   /05  47/1كار آفريني دانشگاهي  اي عوامل زمينه  25
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  وضعيت كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور . 9جدول 

  )طبقه(گروه   نتيجه )دامنه مورد قبول(شاخص   ميانگين رتبه  استان  رتبه
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 سيستان و بلوچستان
  تهران

  خراسان رضوي
  يزد
  گيالن
  بوشهر

122  
119  
112  

5/105  
5/102  
5/100 

100x> 
100x> 
100x> 
100x> 
100x> 
100x>  

  باال/ خيلي قوي
  باال/خيلي قوي
  باال/خيلي قوي
  باال/خيلي قوي
  باال/خيلي قوي
  باال/خيلي قوي

  اول
  اول
  اول
  اول
  اول
  اول

7  
8  
9  
10  
11  

  همدان
  آذربايجان غربي

  فارس
  قم

  كردستان

98  
93  
85  

5/77  
5/77  

100<x≤75  
100<x≤75  
100<x≤75  
100<x≤75  
100<x≤75  

  باال/قوي
  باال/قوي
  باال/قوي
  باال/قوي
  باال/قوي

  دوم
  دوم
  دوم
  دوم
  دوم

12  
13  
14  
15  
16  

  اردبيل
  كرمانشاه
  اصفهان
  زنجان

  خراسان شمالي

5/72  
5/67  

61  
56  
54  

75<x≤50  
75<x≤50  
75<x≤50  
75<x≤50  
75<x≤50  

  متوسط
  متوسط
  متوسط
  متوسط
  طمتوس

  سوم
  سوم
  سوم
  سوم
  سوم

17  
18  
19  
20  

  خراسان جنوبي
  آذربايجان شرقي

  لرستان
  هرمزگان

49  
5/41  

37  
5/32  

50<x≤25  
50<x≤25  
50<x≤25  
50<x≤25  

  پايين/ضعيف
  پايين/ضعيف
  پايين/ضعيف
  پايين/ضعيف

  چهارم
  چهارم
  چهارم
  چهارم

21  
22  
23  
24  
25  

  خوزستان
  مركزي
  گلستان

 چهارمحال بختياري
  مازندران

25  
5/14  
5/7  
5/5  
5/2  

25x≤ 
25x≤  
25x≤  
25x≤  
25x≤  

 پايين/خيلي ضعيف
 پايين/خيلي ضعيف
 پايين/خيلي ضعيف
 پايين/خيلي ضعيف
 پايين/خيلي ضعيف

  پنجم
  پنجم
  پنجم
  پنجم
  پنجم

  نتيجهبحث و 

  وضعيت كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور
 را  )2 و   1(شماره  ي  ها  نامه  پرسشر   استان كشو  30 استان از    25كه تنها    با توجه به اين   

 كه اين كار براي اولين بار در دانشگاه پيـام نـور انجـام              تكميل كردند و با توجه به اين      
وجود نداشت و از طرف ديگر هم استاندارد مشخصي بـراي           اي    شود بدين لحاظ سابقه    مي

گرچه ( داشت وجود ن  )ي ديگر ها  يا دانشگاه (كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه پيام نور       
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دست آمده   ه نمرات ب  ،)سازي شدند  در دانشگاه پيام نور بومي    شده  ي استفاده   ها  نامه  پرسش
 استان بـا    25ي  ها   واليس ميانگين رتبه و رتبه     -با استفاده از آزمون ناپارامتري كروسكال     

ـ  ارايـه  )9( شـماره     كه نتايج در قالب جدول     شدمحاسبه   SPSSافزار   استفاده از نرم   ده ش
   .است

 و اطالعات گردآوري شده در اين تحقيق براسـاس عوامـل            يادشدهبا توجه به موارد     
برخـي ديگـر،   نبـود   و هـا  گانه و ابعاد كارآفريني دانشگاهي و تاييد برخي از فرضيه       سه

  . است) 6(نمودار شماره  نهايي تاييد شده تحقيق به شرح الگوي
 

  عوامل ساختاري
  ارگانيك بودن ساختار

  يساختار علم
  گستردگي قلمرو مراكز

  امور آموزشي
  امور پژوهشي
  امور مالي
  امور اداري

    
  عوامل محتوايي

   و رسالتانداز چشم
  اهداف و استراتژي
  فرهنگ سازماني

  ي فرديها ويژگي
  تفكر رهبري
  فناوري

 
  اي عوامل زمينه

   فرهنگي-اجتماعي
  ي نوآوريها شبكه

  ساس تحقيق    نهايي تاييد شده بر االگوي. 6نمودار 

  پيشنهادها 
  : هاي تحقيق براي محققان در آينده عبارتند از فرصتپيشنهادها و برخي از 

اي بـا كـارآفريني    ي عوامـل سـاختاري و زمينـه     تحقيق در مورد علل نبود رابطه   -1
 تحقيق در مورد متغيرهاي ديگري كه بر كارآفريني         -2دانشگاهي در دانشگاه پيام نور؛      

ي  هاي آينده براي مقايـسه   تحقيق در سال-3؛  )عوامل تبيين نشده  (ر دارند   دانشگاهي تاثي 

 

  كار آفريني دانشگاهي
  بعد كارآفريني
  بعد آموزشي
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 تحقيق در مورد بعد پژوهش و       -4؛  )عنوان سال پايه    به(ي اين تحقيق      ها با نتيجه    نتايج آن 

 تحقيق در مورد سـازوكارهاي افـزايش عوامـل          -5ارتباط آن با كارآفريني دانشگاهي؛      
 تحقيق در مورد عوامل مـوثر       -6يژه عوامل محتوايي؛    و  موثر بر كارآفريني دانشگاهي به    

 استاني كه در تحقيـق مـشاركت   5بر كارآفريني دانشگاهي و كارآفريني دانشگاهي در       
هـايي     تحقيق در مورد كارآفريني دانشگاهي و عوامل موثر بر آن بـا شـيوه              -7نكردند؛  

 استفاده  -8قيق طولي؛   ي موردي و تح     هاي كيفي مثل مطالعه     ويژه تحقيق   جز پيمايش به    به
 تحقيق در مورد آثار و پيامدهاي كارآفريني        -9هاي ديگر؛     از الگوي تحقيق در دانشگاه    

 تحقيق در مورد موانع كـارآفريني       -10هاي آتي؛     دانشگاهي در دانشگاه پيام نور در سال      
 . دانشگاهي در دانشگاه پيام نور
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