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 دهيچک

 و هافرهنگ ها،رویه ها،فرصت که است هاییجذاب و معرف دانشگاه یمفهوم کارآفرین دانشگاه
فراهم  آموختگاندانش و دانشجویان کارآفرینی پذیرش و ترغیب منظور به را سودمندی هایمحیط

واقع،  در .استبخشی از اساس نهادی آن  فرینیکه کارآ است مكانیکارآفرین  دانشگاه. آورند می
نوآوری و ادراك  ایمنطقه و ملی نظام در دانش روزافزون اهمیت به پاسخی کارآفرین دانشگاه ظهور

)دانشگاه  سوم ۀهزار دانشگاه یهاشاخص یابیارز حاضر پژوهش از هدفجدید از دانشگاه است. 
 ۀنحو نظر از پژوهش نیروش ا. است یاستنتاج فاز ستمیس قیاز طر دانشگاه مازندران در (نیکارآفر

 آماری این تحقیق ةاست. جامع یو از نظر مقاصد پژوهش، کاربرد پیمایشیها، روش  داده یگردآور
از روش  یگیرنمونه یبرا که، دبودن مازندراندانشگاه  نن و مسئوالا، متخصصداناتاسنفر از  77

 بیگ نیدانشگاه کارآفر ةپرسشنام ازها  آوری داده جمع برایحاضر،  قیتحق درشد.  استفاده یسرشمار
نشان داد که  هاافتهیشده است.  استفاده یفاز ةیفرض آزمون ازها تحلیل دادهوتجزیه منظور بهو  (2132)
انداز، مأموریت و چشم یاههلفؤم مازندران دانشگاه در نیکارآفر اهدانشگ یها شاخصو  هایژگیو

 ،ایرشتهو فرا ایرشتهچند ،ساختار و طرح سازمانی ،حاکمیت و ادارۀ دانشگاه ؛استراتژی دانشگاه
انتقال  ،آموختگاندانش ،های جامعهنفعان و ارزشمدیریت ذی و استفاده از منابع متنوع، قدرت نفوذ

 تیسازی و در نهاالمللیبین ،های مشتق از دانشگاهشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکتمرکز ر ،دانش
 .دارندقرار  یسطح نامناسب در گذاریآموزش سرمایه وآموزش کارآفرینانه 

 
  ینیکارآفرسوم،  هزارۀ دانشگاه ن،یکارآفر دانشگاه ،یعال آموزش :کليدی های واژه

                                                 
 Email: hossein-samadi-m@yahoo.com    61111111190: تلفن  مسئول  نويسندة* 
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 قدمهم 
مهم در جهان  یقاتیتحق نیچنهم و یاقتصاد -یاجتماع یموضوع به ینیکارآفر ر،یاخ ةده دو در

 اریاقتصاد کشورها بس ییایو پو اتیح ةادام یبرا نینو مشاغل جادیا امروز، یایدن در. است شده تبدیل
 منجر یاقتصاد ییکارا شیافزا بهاست که  نیا ینیکارآفر تیاهم لیاز دال یكی. است یضرور

 را اشتغال تیوضع و کند یم جادیا دیجد مشاغل آورد،یم دیتول و کار بازار به را ینوآور ،شود یم
عرف و م جذاب یمفهوم زیندانشگاه کارآفرین (. 3133و همكاران،  یمی)کر بخشدیم بهبود

های سودمندی را به منظور ترغیب و ها و محیطها، فرهنگها، رویهکه فرصت استهایی  دانشگاه
 مكانی کارآفرین دانشگاه ،واقع درد. نآورآموختگان فراهم میپذیرش کارآفرینی دانشجویان و دانش

 (.Gibb, 2005; Gibb, 2012) استبخشی از اساس نهادی آن  یکارآفرین که است
حمایت از توسعة اقتصادی از  بنیانپویا از اقتصاد دانش یدانشگاه کارآفرین در محیطنقش 

طریق افزایش میزان و کیفیت تحقیقات )بنیادی و کاربردی( و انتقال سریع چنین دانش 
(. Bercovitz & Feldmann, 2006جدیدی به جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی است )

ز پژوهش. دانش اآموزش و مشارکت در دو فعالیت عمده است:  نقش سنتی دانشگاه ،معموالً
 ،و از طریق انتشارات در مجالت علمی اندشدهتازگی وارد بازار کار هطریق دانشجویانی که ب

های یابد. دانشگاهل میدهند، انتقاتوجهی را به خود اختصاص می شایانکه دورۀ زمانی 
از  ]نهاد[ تولیدکنندۀ دانش استیك  کههای سنتی یك دانشگاه در جامعه را نقش کارآفرین

از توسعة  تیو حما یوری و عامل انتقال دانش، نوآوراتحقیقات بنیادی و کاربردی، فنق طری
 دانشگاه ظهورحقیقت،  در (.Arnaut, 2010; Gibb, 2012) کنند میتعریف  مجدداًاقتصادی 

 دیو شناخت جد ینوآور یاهیناح و یمل نظام در دانش افزونروز تیاهم به یپاسخ نیکارآفر
 شمارو منبع اختراعات خالقانه به  یکه عامل انتقال دانش و فناور ینهاد یعنیاز دانشگاه است؛ 

 (.3187 ،ینیحسحاج و)فكور  است باصرفه یاقتصاد لحاظ از و درویم
 دانشگاهی کارآفرینی توسعةمتفاوتی برای پشتیبانی از  هایبرنامه و هاطرح ،حاضر حال در

 گرانیب ریاخ مطالعات جینتا اما ،است شده اجراییداخل کشور  درتحقیقات  سازیتجاری و
و  کردنائیج)کشور است  یهادانشگاه در یدانشگاه ینیکارآفر تیوضع بودن نامناسب

 نیاو  (3187 حسینی، حاج و فكور؛ 3132؛ مزده و همكاران، 3183 نژاد،قاسم؛ 3133همكاران، 
 .دهدیم نشان را نهیزم نیا در ترقیعم مطالعات ضرورتامر 
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 کهاشاره کرد  دیبا جوامع یاقتصاد توسعة بر نیکارآفر دانشگاه نقش تیتوجه به اهم با
 ,Etzkowitz, 2006; Gibb & Hannon) ینیکارآفر ۀحوز در اریبس یهاپژوهش انجام رغم به

2006; Antončič & Zorn, 2004) و  هایژگیو نییتببه  یاندک یهاتاکنون پژوهش
 ;Röpke, 1998; Etzkowitz, 2003) سوم( ۀهزار)دانشگاه  نیکارآفر دانشگاه یها شاخص

Gibb, 2012; O’Shea et al., 2005) حاضرپژوهش  رو نیاز ا اند؛پرداخته یدر آموزش عال 
 و هایژگیو تیوضع یابیو ارز نییتببه  هاپژوهش ریسا جینتا گرفتن نظر در بادارد  یسع

 یهادانشگاه از یتجرب یدر دانشگاه مازندران به عنوان شاهد نیدانشگاه کارآفر یهاشاخص
 .بپردازدنسل سوم 

 
 قيتحق اتيادب

 دانشگاهی کارآفرینی
 جامع طوردر توسعة اقتصادی است و به  هامعنی مشارکت دانشگاه به دانشگاهی کارآفرینی

عملیاتی و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان، استادان،  هایفعالیت تمام تنظیم را آن توانمی
 اقتصاد شدن رقابتی و نوآوری مراحلکه در  نحویبه  دانست،مسئوالن دانشكده و کارکنان 

 کند شرکت کشور آن اجتماعی هاییهسرما افزایش و جهانی و ملی بازارهای و محلی
 (.3131همكاران،  و یفارس یداللهی)

 یبرا) هاحوزه ریکمك سا به که است ییهاحوزه از یكی یدانشگاهینیکارآفر ،واقع در
مطالعات  جینتا کار( یرویناب و تحرك ن دانش ،یقاتیتحق یهابودجه مجوزها، یاعطا مثال

 یاست برا یتالش یدانشگاه ینیکارآفر. کندیم لیبدت یرا به کاال و خدمات تجار یدانشگاه
به  ای یپژوهش یهادهیا یابیبازاربا توسعه و  دیکه با ینهاد ای یمنافع، نفوذ و اعتبار فرد شیافزا

 دیجد یهامدل جادیا و موجود یسازمان بستر در دیجد منابع و هانقش یسازكپارچهی صورت
 (.3132و همكاران،  ی)زال شود انجام پژوهشگران مطالعات یبرا

 ثیرتأ دانشگاهی کارآفرینی بر تواندیمعتقدند که سه عامل م (3338) کنی و فلوریدا
و  انونق. وضع 1 . وضع قانون اختراعات2. دسترسی به سرمایة خطرپذیر 3 :بگذارد

نیز در تحقیقات خود چهار عامل را به عنوان  (2112) شین. منطقه در دانشی های زیرساخت
 :است کرده حمطر دانشگاهی کارآفرینی هایعوامل محیطی اثرگذار بر سطح فعالیت

 کاری بازار ناپذیری. انعطاف1 مالكیت حقوق ی. مكان هندس2 سرمایه به دسترسی. 3
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 ،نهایت در (.3132 همكاران، و مزدهیمهدوجغرافیایی ) ةناحی صنعتی ترکیب. 2 دانشگاهی 
 سازییتجار در محققان مستقیم حضور و شرکتکارآفرینی دانشگاهی را  یندافر توانمی
 .دانست هادانشگاه در شده دیتول یهایفناور و تحقیقاتشان جینتا
 

 نیکارآفر دانشگاه
 ،ییگراو صنعت ییمختلف از کارگرا یکشورها یو اقتصاد یاجتماع یکه ساختارها یهنگام

تر پرقوت كیآکادم یحرکت کرد، نقش مراکز علم یسازیجهان و انیبنبه سمت اقتصاد دانش
 و اختراعات د،یجد یهادهیا دیرا به منظور تول یاساس ةنیمنابع به یاز گذشته شد. مراکز علم

دارا هستند.  یو پرورش ینگر و آموزشکل یكردیبه بازار کار در رو ها شیگرا لیتحلوهیتجز
 و قاتیکه تحق ییهاآن ویژه به ،دارند اریرا در اخت یعیوس یفكر یکه منابع اصل ،یمراکز علم

و  یفكرروشن شیآوردن افزافراهم یبرا تیموقع نیند، در بهتردار یقو ةتوسع یهابافت
 (.Majumdar, 2009) کندیم نیکه هدف صنعت را تأمدارند  قرار یاختراعات

وسیلة  هب اقتصادی رشد موتورهای را هادانشگاه ایفزاینده طور به گذارانسیاست
تجاری  هایمكانیزم. ندگیر نظر می در وریفنا انتقال طریق از فكری دارایی سازی تجاری

 مشترك هایگذاریسرمایه ،دهیپروانه توافقات: از عبارتند دانشگاه وریفنا انتقالنخستین 
های کانال(. Sharif & Baark, 2008) بنیان دانشگاه تكوین حال در هایو شرکت پژوهشی

 ؛تحقیقات. حمایت از 3د: کرتوان در چهار طبقه تعریف صنعت را می -تعامل دانشگاه
 (.Dooley & Kirk, 2007. تحقیقات مشترك )2 ؛. انتقال دانش1 ؛وریا. انتقال فن2

 و است رایجی پدیدۀ کارآفرین دانشگاه یك به سنتی تحقیقاتی دانشگاه یك از شكل تغییر
تعداد  پژوهش و آموزش در رقابتی ازارهایب ظهور و دولتی منابع از مالی تأمین کاهش دلیل به

مانند دانشگاه کارآفرین به عامل  هادانشگاه اگر. است افزایش حال در هاییچنین دگرگونی
ده  در. کنند میرا مختل  المللیبین رقابت نیز و ایمنطقه و ملی توسعة نشوند، تبدیلنوآوری 

و  سازیجهانی قبیل از متفاوتی موضوعات با کشمكش در هادانشگاه ،سال گذشته
و  مالی های محدودیتعالی، افزایش تعداد جمعیت دانشجو،  آموزش سازی المللی بین

 چگونه که است این هااصلی دانشگاه پرسش ،امروزه. اندبوده اخیر اقتصادی و مالی های بحران
در توسعة  هاسهم واقعی و بالقوۀ دانشگاه .کنند پیدا وفق تغییر حال در وستهپی و پویا محیط با

اقتصادی بسیار مورد بحث قرار گرفته و در دهة گذشته در مورد مفهوم دانشگاه کارآفرین 
 (.Arnaut, 2010شده است ) نوشته فراوان
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های کارآفرینی یك دانشگاه کارآفرین تنها دانشگاهی با فعالیت کهذکر است  شایان
 های خود را دارد:دانشگاه کارآفرین مفهوم و ویژگی تز،یاتزکوو و وژ نظر ازصنعتی نیست. 

. آموزش کارآفرینی، برای سازماندهی آموزش در مواجهه با نیازهای صنعت، تشویق 3
ید چگونه این کار را انجام یها بگوهای در حال تكوین، به آندانشجویان به تشكیل شرکت

های مشتق از . شرکت2و  وری از دانشگاه به صنعتا. انتقال فن1. مشاوره برای صنعت؛ 2دهند؛ 
 (.Zhou & Etzkowitz, 2008احداث شرکت ) ،دانشگاه

اعتقاد  ،اول فیعرتارائه کرده است. در  نیدانشگاه کارآفر از فیتعر دو (3338) کالرك
 ۀدربار تا کندیم تالش فعال طوراست که به  یدانشگاه نیکارآفر گاهدانش که اردد

جامعه مثمر ثمر باشد.  ۀندیآ دادن تا در شكل کندیم تالش و بپردازد ینوآوربه  وکارها کسب
 و ریخطرپذ نوآور، است یگاهدانش نیکارآفر دانشگاه که دارد اعتقاددوم خود  فیدر تعر یو

 (.3131 همكاران، و پوری)حسنقل نانهیکارآفر یرفتارها ۀدهند پرورش
 زیر شرح  هتعدادی از عوامل کلیدی ب ایك دانشگاه کارآفرین ب (2118) رابرتسون اعتقاد به

 :شودتوصیف می
 سرتاسر در کارکنان و دانشجویان همة برای را کارآفرینی هایظرفیت که قوی رهبری. 3

 دهافزو ارزش که خارجی نفعانذی با قوی رابطة. 2 بخشد؛می توسعه اشدانشگاهی محیط
 اثر هاسازمان و افراد بر است ممكن که کارآفرینانه وردهایدستا ارائه. 1 کنند؛می ایجاد

 که بازی مرزهای. 7 کند؛می القا را کارآفرینانه اقدام که اینوآورانه یادگیری فنون. 2 بگذارد؛
به  ایچندرشته رویكردهای. 6 کند؛ می ترغیب را هاسازمان میان دانشاثربخش  هایجریان

 دنیا پیچیدۀ هایلشو بر حل چا دهد میآموزش که تجربة دنیای واقعی را مورد تمسخر قرار 
 ,Robertson. تحریك به منظور ارتقای کاربرد تفكر و رهبری کارآفرینانه )7و  کندمی تمرکز

2008.) 
 نیا در. است یشو چال یطوالن تقریباً یریمس نیکارآفر دانشگاه یسو هب حرکت ریمس

 قیاز طر انشگاهد یهاتیاولو نییو تع یراهبرد یکردن نگرش دایپ نخست مرحلة ر،یمس
نقش  جادیا دوم ةمرحل است؛ یدانشگاه منابع نگاکنند نیمأت ای گاندهند ارائه با وگو گفت
 ،یعلم ئتیه یاعضا یهاتیفعال از یناش یفكر یهایدارای کردن یتجار در دانشگاه ةفعاالن
 یکارای بهبود در دانشگاه ةفعاالن شیپ نقش یفایا سوم ةمرحل است؛ انیدانشجو و نانکارک



3131 تابستان ،2 ۀشمار ،7 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                               

 

172 

 مشارکت جلب و صنعت ةبا فعاالن عرص یمساع كیتشر قیاز طر منطقه در ینوآور طیمح 
 است یدرون راتییبه تغ یواکنش یدانشگاه ینیکارآفر یسو به حرکت نیبنابرا است؛ دولت

 (.3183 نژاد،)قاسم ستین سریم دیجد تیفعال بدون آن تیریمد که
 ندیفرا با شتریب هرچه ییهمسو منظور به یعال یآموزش نظام و هاانشگاهد که است یهیبد
 دیکه صرفاً تول ،خود یسنت نقش رییتغ سمتبه  یالمللنیب و یامنطقه ،یبوم یاقتصاد ةتوسع

 به را هاآن ها دهیدانش و خلق ا دیافزون بر تول که ،نیکارآفر دانشگاه یسوبه  ،استدانش 
 یاتوسعه یهابرنامه و محور دانش ةتوسع ۀدیا ،واقع در. کنند حرکت کنند،یم لیتبد هم عمل

 یکشورهاروند را در  نیکرده است. ا لیتحم هادانشگاه به را ینیکارآفر تیمورأم اکشوره
 (.Etzkowitz, 2003) کرد مشاهده توانیم 3381 ةده اواخر از افتهی توسعه

 ایجاد دربوده و  مقدم یدانشگاه ینیکارآفر ةنیزم درکه  هاییدانشگاه نیترمهماز  یكی
 های شرکت ایجاد و تحقیقات یسازتجاری نوآوری، در و پیشرو صنعت با تنگاتنگ ارتباط
( است. عوامل MITفنی ماساچوست ) ةمؤسس است، پیشگام 3(زایشی های)شرکت شده مشتق

 ؛. تحقیقات کاربردی2 ؛پرورش و آموزش. 3: اندرا موجب شده MITمتعددی موفقیت 
 و برداری. دفاتر صدور مجوز و امتیاز بهره2 ؛صنعت و دولت دانشگاه، ارتباطی هایشبكه. 1

 ؛. فرهنگ6 ؛بنیان دانشگاه های. شرکت7 ؛کارآفرینی هایبرنامه و اوریفن انتقال
 (.O’Shea et al., 2005) . تأمین مالی8 ؛وریفنا سازی تجاری. 7
 
 پژوهش یتجرب ةنيشيپ

 لیتحل و حیتشر به ،چالمِرز یوردر سوئد و در دانشگاه فنا (2111) همكاران و اکوبج
 کالرك نیکارآفر دانشگاه ینظر اچوبهچ. پرداختند دانشگاه یدرون تحول یندهایفرا

 از یكی که داد نشان هاافتهی. گرفت قرار استفاده مورد هاآن قیتحق اساس عنوان به( 3338)
 آن یسازادهیپ و اندازانعطاف و تنوع چشم :از است عبارت ینوآور یبرا ازین مورد مهم عناصر

 ,.Jacob et al) خُرد سطح در دانشگاه ساختار و سازمان تنوع و انعطاف و کالن سطح در

2003.) 
 ینیمؤثر بر کارآفر یعوامل داخل»را با عنوان  ییقتحق (2132و همكاران ) یوسف

                                                 
1. Spin-off 
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نشان داد که  یقتحق ینا به انجام رساندند. «مالزیدانشگاه : مورد مطالعه چهار یدانشگاه
ها آن دانشگاه دارد. فناوریو  تحقیقات سازیتجاریبر  مثبتی ثیرتأ یدانشگاه ینیکارآفر

و رفتار  انسانیمنابع  مدیریت هایسیستم سازمانی،کنترل، فرهنگ  هایسیستمکه  دریافتند
 ,.Yusof et al) ندها بوددانشگاه یندر ا یدانشگاه ینیکارآفر ةتوسع کلیدیاز عوامل  رهبری

بر انطباق  یها برادانشگاه استراتژی بررسیمنظور به  یقی( در تحق2113اسپورن ) (.2012
 یحكومت و رهبر یط،چون فرهنگ، ساختار سازمان، مح یکه عوامل یافتدر محیط شرایط

 ,Sporn) آیندمیشمار به  ینیة کارآفریندر زم کارآفریندانشگاه  برایمهم  هایییژگو

2001.) 
 دانشگاهی ینیمدل کارآفر یك»را با موضوع  یپژوهش (2132)و همكاران  کیدیستیکِ
، به «یلدشف الملل دانشگاهینب ۀدانشكددر  ای: مطالعهعالیآموزش  المللیبینمؤسسات  برای
و  مدیریتاثربخش شامل چهار مفهوم ساختار  یقحاصل از تحق نهاییمدل  رساندند. انجام

عنوان به  سازیالمللی بینو  .و روح نوآورانه کارآفرینیشده،  عتوزی هایآموزش ةارائ عملیات،
و  دانشگاه یکه ساختار سازمان دریافتندهمچنین  اهآن است بوده استراتژیكة روح و هست

 یدر آموزش عال ینیکارآفر یراهبرد تتحوال ۀکنند یلتسه آندر سراسر  ینیفرهنگ کارآفر
 (.Ketikidis et al., 2012) ندهست

اقتصاد  یدر توسعه و تعال ینقش آموزش عال یبا هدف بررس (2117) یتاوولت و یالزارت
 یقو انداز چشمکه وجود  افتندیدر یتجرب یشاهد صورتدر دانشگاه توئنته هلند به  یمحل

 یالمللنیب یو تعال یاقتصاد محل ةتوسع یبرا یدیکل مختلف دانش میمفاه تدوینو  ینیکارآفر
 (.Lazzeretti & Tavoletti, 2005) است دانشگاه

 مطالعه وردم: نیکارآفر دانشگاه مفهوم» عنوان با ایمطالعهدر  (2132) همكاران و یداللهی
عنصر  چهار نیو مفهوم دانشگاه کارآفر شبردیکه در پ افتندیدر «توسعه حال در یکشورها

 (.Yadollahi et al., 2012) مانع عناصر و تیمورأم امكانات، منابع،: دارد وجود
 نیکارآفر نشگاهدا یهایژگیو یبررس هدف با ایمطالعهدر  (3133) همكاران و جیکردنائ

 نیکارآفر دانشگاه یهایژگیو مدرس تیترب دانشگاه در که افتندیدر مدرس تیترب دانشگاه در
 منابع یراهبردها مشترك، انداز چشم ط،یمح با مستمر تعامل نانه،یکارآفر فرهنگ جمله از

 یو استقالل مال نانهیاما ساختار کارآفر دارد قرار یمطلوب تیوضع در ینسانا منابع و یانسان
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 تیتقو ،یمال منابع جذب یبرا تالش ،یانسان یروین به توجه نیچنهم ندارد؛ یمناسب تیوضع 
دانستند  ییهاراه جمله از را یروکراسوب کاهش و متمرکز ریغ ساختار جادیا عمل، ابتكار اصل

 .دهدیم سوق ینیکارآفر یسوکه دانشگاه را به 
 

 پژوهش یمفهوم یالگو
 دانشگاه یهایژگیو و هاشاخص یریگاندازه یبرا ق،یتحق یو تجرب ینظر اتیاز مرور ادب پس

 یبه عبارت ای (2132 ب،ی)گ توجه مورد یهاشاخص از (سوم ۀهزار)دانشگاه  نیکارآفر
استفاده  یمفهوم یبه عنوان الگو نیدانشگاه کارآفر بارۀدر اشاره مورد یهاشاخص نیدتریجد

 شده است.

 
 

 پژوهش مفهومي مدل. 1 شكل

 
 پژوهش های هيفرض
پژوهش به دنبال  نیگفت که ا دیپژوهش، با یو نظر یتجرب اتیبر ادب یپس از مرور ،حال

 :است زیر های هیفرضپاسخ به 
 .دارد قرار یمطلوب تیوضع در مازندران دانشگاه در یدانشگاه ینیکارآفر :یاصل ةيفرض

 مأموريتو انداز چشم

 حاكميت و ادارة دانشگاه

 کارآفرین دانشگاه

 ساختار و طرح سازماني

 ايرشته فرا ،ايرشته ندچ

 قدرت نفوذ

 نفعانمديريت ذي

 آموختگان انشد

 انتقال دانش

 شد، تأمين ماليركز رم

 سازي المللي ينب

 آموزش كارآفرينانه
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 استراتژی و مأموریت انداز،چشم) نیدانشگاه کارآفر ةگانازدهی ابعاد :یفرع های هيفرض
 قدرت ای؛رشته فرا ،ایرشته چند سازمانی؛ طرح و ساختار شگاه؛دان ادارۀ و حاکمیت دانشگاه؛

 تأمین شد،ر مرکز دانش؛ انتقال آموختگان؛ شدان جامعه؛ هایارزش و نفعانذی مدیریت نفوذ؛
 کارآفرینانة آموزش و سازی المللی بین دانشگاه؛ از مشتق هایشرکت متما در مخاطرات مالی

 .دندار قرار یمطلوب تیوضع در مازندران دانشگاه در (گذاریسرمایه
 

 پژوهش یشناسروش
 زمرۀلحاظ هدف در  ازو  پیمایشیاز نوع  هاداده یگردآور ۀویش نظر ازحاضر  پژوهش

 مازندراندانشگاه  خبرگانو  استادان حاضر قیتحق یآمار ة. جامعدارد قرار یکاربرد قاتیتحق
 ةتجربداشتن  توانیم خبرگان نیا انتخاب یاصل یارهایمع از که ندهست ینیامر کارآفر در

در  التیتحص داشتن ،یتیریمد یهاپست در داشتن قرارسال در دانشگاه،  نجپاز  شیب یکار
 در به شانیمندهعالق ابراز تیآن و در نها یدستاوردها یسازیصنعت و تجار ت،یریمد زمینة

 لیتكم یبرا نظر مورد طیشرا یدارانفر  77 ،نیب نیا از .برد نام رااطالعات  نیا دادن قرار اریاخت
 با یلو شد؛ عیتوز یبا استفاده از روش سرشمار هاهمة آن نیو پرسشنامه ب ندبود هاپرسشنامه

 یآورجمع یآمار لیتحلوهیتجز یبرا مناسب پرسشنامة 72موجود،  یهاتیمحدود به توجه
 .شد

بوده است.  استاندارد یبا اجزا یاها پرسشنامهداده یگردآور یابزار اصل ،قیتحق نیدر ا
در سال  بیگ آالنکه  تشكیل شده نیدانشگاه کارآفر پرسش 318حاضر از  قیتحق ةپرسشنام

 .است کردهارائه  (3-7)در مقیاس لیكرت با بازه  2132
 ,Hult & Ferrel) است یمحتوای اعتبار اعتبار، نییتع یبراپرکاربرد  یهاروش از یكی

 مناسب یهاپرسش یکاف زۀاندا به نظر مورد ابزار که دهدیم نانیاطم محتوا یروای(. 1997
ابزار  نیا پژوهش نیا در ییروا دیأیت یبرا. دارد دربر را سنجش مورد مفهوم یریگاندازه یبرا

 ینیر)کارآف اشاره مورد مباحث با کهگرفت  قراردانشگاه  تاداناز اس یتعداد اریدر اخت
ابزار بعد از  نیا یروای و ندشتدا یکاف ییآشنا (آن یدستاوردها یسازیتجار و یدانشگاه

 روش ازگیری  ابزار اندازه یت اعتمادمنظور تعیین قابل هب نیچنمه شد؛ تأیید یموارد لیتعد
 هب زیر صورتبه  هاشاخص اسیمق ییایکه پا دادها نشان افتهی. شد استفادهآلفای کرونباخ 
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 دانشگاه ادارۀ و حاکمیت(؛ 71/1) دانشگاه استراتژی و مأموریت انداز،چشم: است آمده دست 
 نفوذ قدرت (؛78/1) بودن ایرشته فرا ،ایرشته چند(؛ 71/1)سازمانی طرح و ساختار(؛ 82/1)
 دانش انتقال(؛ 76/1) آموختگان دانش(؛ 81/1) جامعه هایارزش و نفعانذی مدیریت(؛ 77/1)
(؛ 82/1) دانشگاه از مشتق هایشرکت تمام در مخاطرات مالی تأمین شد،ر کزامر(؛ 81/1)

 .(73/1) گذاریسرمایه رینانةکارآف آموزش و( 77/1) سازی المللی بین
برای حل مسائلی  3367در سال  زادهیلطف رافازی  مجموعة ةنظری: یفاز منطق کردیرو
 ابهام گیریبه سنجش و اندازه هینظر نیا .هستند شده تعریف و صریح معیارهای فاقد که کردمعرفی 

 در (.Wang, 2009) ندمرتبط انسانی موجودات ذهنی هایقضاوت با که کندمی کمك مفاهیمی
 با دارد قصد و ورزدمی کیدأموجود در زبان طبیعی ت 3متغیرهای زبانی برمنطق فازی  ،واقع

مبنای استداللی فراهم آورد. منطق فازی هم  تقریبی استدالل برای نادقیق هایگزاره کمك
 و)بوجادزیف  کنددرستی و هم زبان طبیعی را در استدالل عقل سلیم منعكس می

 (.27 ؛3183بوجادزیف،
 
 هاافتهی

با توجه به  ها شاخص از یك هر برای فازی ةیفرض آزمون ازتحقیق  های پرسشپاسخ به  یبرا
 کالمی عبارات برای که یاضیر اعداد از طیفی به توجه با. شودمی استفادهزیر  ةیفرض

 سطح ترینپایین( 3)در تحقیق استفاده شده است و این میزان از مقدار یك  شده تعریف
 یعنی ،گذاریثیرأت میزان باالترین باالی حد)( 3تا مقدار نه ) (کم خیلی یعنی ثیرگذاریأت

 یك گذاریثیرأفازی به منظور امكان ت ةیفرض نآزمو است، (زیاد خیلی کالمی عبارت
 .کرد تعریف 3 به تصمیم عدد شدن نزدیك با توانمی را شاخص

شده بر اساس طیف لیكرت مطابق آوریهای جمعپرسشنامه ابتدا داده کردن یفاز یبرا
 .(Saremi et al., 2009) شوندبه اعداد فازی مثلثی تبدیل می 3جدول 

 

 تبديل اظهارنظرهاي كالمي طيف ليكرت به اعداد فازي مثلثي .1جدول 
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

1 1 1 1 1 5 1 5 3 5 3 1 3 1 1 

                                                 
 .شوندمي ناميده زباني متغيرهاي هستند، مصنوعي يا طبيعي زبان جمالت يا كلمات هاآن مقادير كه متغيرهايي. 1
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 یبرا. میکنجمع  یشده را با استفاده از جمع فازیاعداد فاز دیبا ،دن اعدادکر یبعد از فاز
اهمیت نظرات متخصصان و خبرگان با توجه به میزان تحصیالت و جا که آن از یفاز جمع

شاخص با توجه بودن( یكسان در نظر گرفته شده است، این مقادیر برای هر )همگن شان تجربه
),,(به اعداد فازی مثلثی تعریف شده

~ c

i

b

i

a

ii XXXX   برای عبارات کالمی به صورت زیر
 :(Chen, 2000) شوندمحاسبه می

(3       )                          
n n n

a b c
i i i

i i i

X ( X , X , X )
  

   
1 1 1

 

 

 U
X

X Sup x R : (x)     
 د:نیآیدست م هب ریصورت ز هب یاعداد فاز ،یاز انجام جمع فاز پس

(2                               )a b c
i i i iX (X ,X ,X ) 

مثلثی مربوط  ةگانکدام از اعداد سهمیانگین فازی هر: میانگین و انحراف معیار فازی ةمحاسب
یك از و انحراف معیار فازی مربوط به هر آوری شده حاصل از پرسشنامههای جمعبه داده

 :اندشده متغیرهای تحقیق با استفاده از روابط زیر محاسبه

(1            )                    

n n n
a b c
i i i

i i i

X X X

X ( , , )
n n n

  

  
1 1 1 

(2)            

a a b b c cn
i i i

i

(X X ) (X X ) (X X )

s
n



     
 
 




2 2 2

1 3

1
 

ق کدام از متغیرهای تحقیای میانگین فازی هرورد فاصلهآبر :تعیین حد پایین پذیرش فرضیه
 اند:با استفاده از روابط زیر محاسبه شده و نیز حد پایین پذیرش یك فرضیه

(7      )( X
~

L , X
~

U ) = [( X
~ a

 – ( X
~ b

 - X
~ a

)α), ( X
~ c

 – ( X
~ c

 - X
~ b

)α)]      ( , )  0 1   

X  و                                         
~

U + Zα( s~ / n )    و
/

Z /0 95 1 64  

( مورد استفاده در تحقیق 3-3با توجه به طیف ) :تعیین حداقل معیار عددی پذیرش فرضیه
ثلثی، حداقل منظور تبدیل اظهارنظرهای کالمی طیف لیكرت به اعداد فازی م هب ،حاضر

در نظر گرفته شده  مقیاس 71/1 اتیفرض رشیپذ یقبول برا مورد ۀشدمشاهده فازی نیانگیم

   )(: xRxX
X
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پذیرش است  قبول و موردنیز  77/1و حتی  61/1مقادیر امر  نیا یاینكه برا باوجوداست.  
(Nunnally, 1978; Van de van & Ferry, 1979)،  7/7بر این اساس در تحقیق حاضر عدد 

 فازی در نظر گرفته شده است. های هحداقل معیار پذیرش فرضی
با توجه به محاسبات دو مورد اخیر، درجه عضویت : فرضیهتعیین درجه عضویت پذیرش 

(αپذیرش و رد فرضی )شده است. حاصلزیر  ةتحقیق از رابط ة 

 X
~

U + Zα( s~ /
/n  5 5 )          [( X

~ c
 – ( X

~ c
 - X

~ b
)α) + Zα( s~ / n ) (6 )  

عضویت  ةدرججدول زیر چگونگی تحلیل در مورد : عضویت پذیرش فرضیه ةدرجتحلیل 
دهد که باالتر نشان میضویت دهد. درجه عپذیرش یك فرضیه را در محیط فازی نشان می

 د.شو تری تأیید میبا اطمینان بیشتر و قوی مورد آزمون ةفرضی
 

 عضويت پذيرش و رد فرضيه در محيط فازي ةتحليل درج .2جدول 
 نظر در مورد پذيرش فرضيهاظهار عضويت ةدرج

 فرضيه قطعي رشيپذ 6/1
 فرضيه رشيپذ براي باال يليامكان و اطمينان خ 1-1/6
 فرضيه رشيپذ امكان باال براي 1/6-1/6
 فرضيه رشيامكان متوسط براي پذ 1/6-5/6
 فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 5/6-6/6

 رد فرضيه 6/6

 استراتژی و مأموریت انداز،چشم ؤلفةم یبرا یفاز ةیفرض آزمون محاسبات از یانمونه
 :مطالعه مورد دانشگاه در دانشگاه

 :میدار یفاز یهانمونه یفاز نیانگیم مقدار یبرا
 :شامل بیترت به اعداد نیا

a          :نییپا حد ...
X /

       
 
1 1 3 1 1 1 3 1

1 77
52

 

b          :وسط حد ...
X /

       
 
3 3 5 3 3 3 5 3

3 77
52

 

c           :باال حد ...
X

/
       

 
5 5 7 5 5 5 7 5

5 77
52

 

 :میدار نیانگیاز م αبرش  فیو تعر نیانگیم یمثلث یتوجه به عدد فاز با
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( X
~

L , X
~

U ) = [( X
~ a

 – ( X
~ b

 - X
~ a

)α), ( X
~ c

 – ( X
~ c

 - X
~ b

)α)]       ( , ) 0 1  (7)  

   X ( ) , ( ) , , ( , )       1 77 3 77 1 77 5 77 5 77 3 77 1 77 2 5 77 2 01     / / / / / / / / 
uX . , ( , )  5 77 2 01   

 :میشاخص دار نیانحراف معیار ا ةمحاسب یبرا ،نیهمچن
       (8) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
...

s

            
    

    

2 2 2 2 2 21 1 77 3 3 77 5 5 77 1 1 77 3 3 77 5 5 77
3 3

0 99
51

/ / / / / /

/ 

Z  مقدار و آمده دست هب اعداد به باتوجه 0 95 1 64/ / 

(3)     
* u S

X Z
n

         
0 995 77 2 1 64 5 99 2
52
// / / 

 داشت: میفوق خواه رابطة در 7/7 عدد یگذاریجا با اکنون

(31)                                     5 99 2 5 5 0 25/ / / 
 تیو درجه عضو 27/1مورد نظر  ةیفرض یبرا رشیپذ تیعضو درجه که افتیدر توانیم

 فیضع اریاین مؤلفه با امكان بس تیمطلوب ةیفرض ،به عبارت دیگر است؛ 77/1صفر  ةیرد فرض
 پژوهش نیا یبرا نمونه همراه به یمراحل در منطق فاز حیپس از توض ،حال .شودمی فتهریپذ
 :شودیارائه م ریزبه صورت  ها هیفرض آزمون یبرا آمده دستبه جینتا

 
 دانشگاه كارآفرين هاينتايج آزمون فرضية فازي براي شاخص .3جدول 

فاز
ار 

معي
ف 

حرا
ان

 ي
داد

اع
 

جه یفاز طيميانگين در مح
در

ت
وي

ض
ع

 
 رد

ض
فر

هي
ت  

وي
ض

 ع
جه

در
ض

فر
ش 

ذير
پ

هي
 

شاخص  ايمؤلفه  تيفرض مطلوب
 مورد نظر در دانشگاه

 قيتحق های هيفرض

aX bX cX 

 ينيكارآفر وضع تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 62/6 19/6 23/5 23/3 21/1 11/6
 يدانشگاه

 و اندازچشموضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 25/6 15/6 11/5 11/3 11/1 11/6
 تيمورمأ

 اداره و تيحاكموضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 65/6 15/6 61/5 61/3 59/1 30/1
ساختار و  وضع تيبمطلو فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 60/6 11/6 15/5 15/3 12/1 11/1

 سازماني طرح
 ياچندرشتهوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 15/6 55/6 95/5 95/3 95/1 3/1

 يافرارشته
 قدرت نفوذوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 69/6 12/6 15/5 15/3 5/1 21/1
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 دانشگاه كارآفرين هاينتايج آزمون فرضية فازي براي شاخص .3جدول  

فاز
ار 

معي
ف 

حرا
ان

 ي
داد

اع
 

جه یفاز طيميانگين در مح
در

ت
وي

ض
ع

 
 رد

ض
فر

هي
ت  

وي
ض

 ع
جه

در
ض

فر
ش 

ذير
پ

هي
 

شاخص  ايمؤلفه  تيفرض مطلوب
 مورد نظر در دانشگاه

 قيتحق های هيفرض

aX bX cX 

 تيريمدوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 16/6 16/6 31/5 31/3 35/1 16/6
 نفعان يذ

 گانآموختدانشوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 11/6 91/6 10/5 10/3 10/1 66/1
 دانش انتقالوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 61/6 13/6 23/5 23/3 12/1 61/1
شد، رمركز وضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 65/6 15/6 69/5 69/3 51/1 21/1

 تأمين مالي
 سازيالملليبينوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 12/6 99/6 31/5 31/3 56/1 60/1
 آموزشوضع  تيمطلوب فرضيه رشيپذ براي فيامكان ضع 19/6 92/6 12/5 12/3 59/1 69/1

 نانهيكارآفر

 
 زانیم شامل) پژوهش یرهایمتغ تیوضع که فتایدر توانیم ،جینتا به توجه با

 قرار ینامناسب باًیتقر سطح در (نیکارآفر دانشگاه ابعاد تك تك و دانشگاه بودن نیکارآفر
 .شوندیم روبهرو هیفرض رشیپذ یبرا فیضع امكان با هاهیفرض ةهم و دارند

 
 نیکارآفر دانشگاه یهاهشاخص یبندرتبه

 در کارآفرین دانشگاه هایشاخص و هاویژگی یتاهم یزانم ةو مقایس یبندمنظور رتبه هب
دست آمده و چون سطح  هب یدمنکه از طریق آزمون فر یو بر اساس محاسبات مازندران دانشگاه

 یدارتر از سطح معنیو کوچك 000/0( یداری)معن
/ 0 در این سطح   بنابراین ت،اس05

 هایشاخص و هاویژگی یتاهم یزانم یعگفت توز توان یشود و در نتیجه م رد می H0فرض
ها نشان  رتبه یانگینم ةیسدارد. مقا داری یتفاوت معن مازندران دانشگاه در کارآفرین اهدانشگ

 طرح و ساختاربعد است و  ایرشته فرا ای،چندرشتهمربوط به بعد  یتاهم یشترینکه ب دهد یم
 .است داده اختصاص خود به را یتاهم ترینکم سازمانی

 
 
 
 
 

 ادامة
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 نيكارآفر دانشگاه يهاشاخصه يبندرتبه جينتا .1 جدول

ص
اخ

ش
 یها

گاه
نش

دا
 

فر
رآ

کا
 ني

 M. R. N χ2 df Sig هالفهؤم رتبه فيرد

 62/1 تيمورمأ و اندازچشم 2 1

52 116 16 666/6 

 11/1 اداره و تيحاكم 1 2
 51/3 ساختار و طرح سازماني 11 3
 63/1 يافرارشته ياچندرشته 1 1
 11/1 قدرت نفوذ 16 5
 32/1 نفعانيذ تيريمد 3 0
 01/0 گانآموختنشدا 1 1
 51/0 دانش انتقال 5 9
شد، تأمين ماليمركز ر 9 1  01/1 
 51/5 سازيالملليبين 0 16
 62/5 نانهيكارآفر آموزش 1 11

 
 یريگهجينت و بحث
در دانشگاه مازندران به  نیدانشگاه کارآفر هاییژگیو تیوضع یبررس پژوهش نیا ازهدف 

از  حاصل جینتا .است بودهابعاد آن  یبندرتبه و سوم نسل یهااز دانشگاه یتجرب یعنوان شاهد
در  مازندران دانشگاه در نیکارآفر دانشگاه یهاشاخص که نشان داد یفاز ةیفرض آزمون

 شود.یبه آن پرداخته م صیلبه تف ادامهد که در نبریسر م به ینامناسب باًیتقر طیشرا
 عوامل بندیرتبه و کارآفرین دانشگاه هایخصشا تعیین حاضر تحقیق ةیافت ترینمهم

 هر و کارآفرین دانشگاه شرایط که شد مشخص ،تحقیق متغیرهای بررسی در. است کننده تعیین
-رتبه آزمون در. دارند قرار نامطلوبی وضعیت در ندرانماز دانشگاه در آن به وابسته بعد یازده

 ای،چندرشته مؤلفةبه  یتاهم یشترینمشخص شد که ب یزن یندانشگاه کارآفر هایمؤلفه بندی
 خود به را یتاهم ترینکم نیز یساختار و طرح سازمان مؤلفةو  بوده مربوط ایرشته فرا

 .است داده اختصاص
 که کرد اشاره دیبا ،مرتبط یهاپژوهش ریسا جینتا با پژوهش نیا یهاافتهی سةیمقا مورد در

 که افتندیدر هامطابقت دارد. آن (3133) همكاران و جیکردنائ یهاافتهی از یبرخ با جینتا نیا
 ط،یمح با مستمر تعامل نانه،یکارآفر یسازمان فرهنگ جمله از نیکارآفر دانشگاه یهایژگیو

اما ساختار  مطلوب تیوضع در یانسان ابعمن و یانسان منابع یراهبردها مشترك، انداز چشم
 و باکوج قاتیتحق جی. نتادنقرار دار ینامناسب تیدر وضع یو استقالل مال نانهیکارآفر

 :عبارت است از ینوآور یبرا ازیاز عناصر مهم مورد ن یكینشان داد  (2111همكاران )
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 ساختار و سازمان تنوع و انعطاف کالن، سطح در آن یسازادهیپ و اندازانعطاف و تنوع چشم 
مورد  یهاشاخص از یبرخ شباهتحاضر  قیبا تحق قیتحق نآشباهت  .خُرد سطح در دانشگاه

 یو تاوولت یالزارت قاتیبا تحق قیتحق نیا یهاافتهی ارتباط .است یاستفاده در مدل مفهوم
و  سیدیکیکِت و( 2132) مكارانه و وسفی(، 2132و همكاران ) فارسی یداللهی(، 2117)

 ییهاشاخص یمورد بررس یهامدل در زین هاآن که است بوده جهت نیااز  (2132همكاران )
و  تیمورأم امكانات، منابع، دانش، مختلف میمفاه ،ینیکارآفر یقو اندازچشم :چون

 و اتیعملو  تیریکنترل، ساختار اثربخش مد یهاستمیس ،یانسان منابع تیریمد یها ستمیس
 .اندداده قرار نظر مد را یسازیالمللنیب

تولید، توزیع و  یافتهوری و اقتصاد در کشورهای توسعهاو تحول فن تغییر ،اخیر ةدر چند ده
ت و در معرض تحوال نیزنظام علمی و دانشگاهی را  و کرده متحول رابرداری از دانش بهره

عالوه بر  رود دیگر نظام دانشگاهیانتظار می دیگر، بیانی به ؛تغییرات اساسی قرار داده است
تر با بخش اقتصادی و صنعت و با نقش سنتی خود در آموزش و تحقیق با تعامالت گسترده

تری را به عهده بگیرد. اقتصاد محلی و ملی نقش فعال ةشار دانش در تولید و پیشبرد توسعانت
و  رود یم شمار به ازین نیا رفع یبرا عوامل نیترمهم از ینیکارآفر  دربارۀ یزیر برنامه
در کالبد اجتماع  ینوآور  روح دنیو دم ینیکارآفر توسعة با جز یكاریمانند ب یهای بحران
 یقاتیتحق كردیاست تا عالوه بر توسعه و گسترش رو یضرور بنابراین ؛ستین ریپذ امكان

کار و امور  ،یبازرگان یها وزارتخانه رینظ یو دولت یدر مؤسسات خصوص ،ینیکارآفر
 ها آن  یاجتماع و یاقتصاد تیامن نیتأم نان،یکارآفر از یاطالعات و  یمال یها تیحما ،یاجتماع

 کشور باشد. یها و نظام آموزش عالدانشگاه ۀبر عهد غیره و ای حرفه یها نظام تیتقو و
 
 شنهادهايپ
 منظور که هستند یتیریمد هایشنهادیپ جمله از زیر موارد حاضر، قیتحق یهاافتهی به توجه با

 :دنشویم ارائه نیکارآفر دانشگاه تیوضع بهبود
 طحس دیبا مازندران دانشگاه در یارشته فرا ،یارشته چند ةمؤلف ادیز تیاهم به توجه با. 3

 و آموزش در را مختلف آموزشی هایگروه و علمی هایتهیئ اعضای میان فعاالنه همكاری
 ای رشته فرا آموزشی یا قاتیتحقی مراکز ای،رشته چند تحصیلی مدارج د،یبخش ارتقا پژوهش
 مسائل با را یدکتر انیدانشجو یقاتیتحق یکارها د،کر جادیا اجتماعی موضوعات بر متمرکز
 نیچنهم بخشید؛ ارتقا را دانشگاه در سازیعقالنی یا سازیفكری و داد ارتباط جامعه یاجتماع
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 را ازیامت نیکمتر دمنیفر یبندکه در آزمون رتبه ،یسازمان طرح و ساختار تیوضع بهبود یبرا
 و کنندهتسهیل یسازمان طرح و ساختار دانشگاه درگفت  دیبا ،است داده اختصاص خود به

 تمرکزمنا گیریتصمیم و بدهد پاداش هاآن به و باشد کارآفرینانه و نوآورانه رفتارهای یحام
شود. غیر متمرکز بودن، غیر رسمی بودن، عمودی و افقی بودن، ارتباطات در انحصار نبودن 

بودن، برخورداری از ساختار سازمانی که مانع ایجاد  منعطفاطالعات، گروهی بودن کارها، 
 هایویژگی از ،گیر و غیررسمی، داشتن کارکنان توانمندهای نو نباشد، کنترل سهلایده

. دهند توسعه و نموده ترغیب را کارآفرینی تواندمی که است کارآفرین هایاهدانشگ ساختاری
 کرد؛ جادیا یعلم ئتیه یاعضا انیدانشجو یرسمی را برا غیر گویو وگفت بحث هایگروه
دهی آموزش باشد داشتهوجود  دیباکارآفرین  دانشگاهترین مواردی که در . یكی از مهم2

ها این ویژگی ،نان است. در گذشتهآهای شدن مهارتاضافه های دانشگاهی وافراد در محیط
که  ،ولی امروزه نقش آموزش ،شد)کارآفرینی( از خصوصیات فردی و ذاتی تلقی می

 .استناپذیر کتمان هستند،سسات آموزش عالی ؤها و مسردمدار آن در جوامع مختلف دانشگاه
 جادیا ان؛یدانشجو و کارکنان همة یبرا هابرنامه نیا بودن و دردسترس نانیکارآفر تیترب و میتعل

 یبرا یرونیب یهامشارکت از یمندبهره ؛یاشتغال خود و ینیکارآفر اشتغال، یهابرنامه
 باشد؛ هاتیفعال لیقب نیا از تواند می یگذار هیسرما
 آموختگان دانش دفتر مطالعه، مورد دانشگاه در آموختگاندانش عدب وضعیت مورد در. 1

و فعال با  كیارتباط نزد یرا به انجام برساند: برقرار لیاقدامات ذ دیدانشگاه با
 و ،یابتكار و یقاتیتحق ،یپژوهش یکارها به پاداش ارائة و بیترغ و قیتشو ؛آموختگان دانش
 یبرگزار ؛یآموختگدانش منظم یهاییگردهما یبرگزار تگان؛آموخدانش یهاینوآور

 ؛یتیحما خدمات ارائة و آموختگاندانش با جلسات و هاشیهما
 بگیرند؛ خود به دیبا نیز را شرکا هاینقش دیگرعالوه بر نقش سنتی خود  هادانشگاه. 2

دانشجویان و نیروی انسانی، انجام تحقیقات و تولید علم  تعلیم آموزش، تدریس، بر عالوه ییعن
 وری،فنا و علم هایپارك ،رشد)مراکز  بنیان دانشگاه هایکتشر ادارۀ و اندازیو دانش در راه

 .ندکنشرکت  زین (دانشگاه از مشتق هایشرکت
 و تحرك دانشگاه، یفضا در دیجد ابتكارات دجایا و هاینوآور قیاز طر دیبا دانشگاه. 7
و توسعة  جادیا ،ایدن سراسر یکشورها و هادانشگاه با انیدانشجو و یعلم ئتیه یاعضا تبادل
 دانشگاه یساز یالمللنیدر ب یخارج انیدانشجو رشیبه منظور پذ یشناختزبان یهابرنامه

 .کند کوشش
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 عمناب
 سید، "مدیریت در آن کاربردهای و فازی منطق"(. 3183) ماریا بوجادزیف، و جرج بوجادزیف،

 .ایشیق انتشارات :تهران ،حسینی محمد

دانش در  یساز یموانع تجار"(. 3131) اهر، و روشندل، طنیرآ پور،ی، قلمهیكپور، حیحسنقل
 .367-381 ،2(32) ،ینیتوسعه کارآفر  ،"یدانشگاه ینیکارآفر

 ینینقش فرهنگ کارآفر نییتب"(، 3132) د،یو محمدزاده، ناح ،یمصطف ،یرضو محمدرضا، ،یزال
 .83-332، 7(2، )یبازرگان تیریمد، "در دانشگاه تهران یدانشگاه ینیبر کارآفر یسازمان

 مؤثر عواملشناسایی "(. 3131) سیدمرتضی، فرد باقریمحمدرضا، و  ،ی، زالجهانگیر ،یفارسیداللهی
علم و  استی. س"(کاربردی -علمی جامع دانشگاه موردی)مطالعه  دانشگاهی کارآفرینی توسعه بر

 .37-12، 2(3) ،یفنّاور

 جینتا یسازیتجار و یدانشگاه ینیکارآفر"(. 3187... )احجت ،ینیحس ی، و حاجهمنفكور، ب
 ،یعلم و فنّاور استی. س"(کشور مهم دانشگاه 7 یمورد)مطالعه  رانیا یهادانشگاه در قاتیتحق

(2)3 ،71-73. 

 تیخالق و ابتكار، "یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو ینیکارآفر زانیم یابیارز"(. 3183) ماین نژاد،قاسم
 .3-21، 3( 2) ،یانسان علوم در

 و یطیمح عوامل ریتاث یبررس"(. 3133) نیمارت مولدر، و محمد ،یذریچ هارم، منز،یب د،یسع ،یمیکر
 .317-322، 7 ،ینیکارآفر توسعه، "یکشاورز انیدانشجو ینانهیکارآفر قصد بر یفرهنگ

دانشگاه  یهایژگیو یبررس"(. 3133) الیناز اکان،ین و زهرا ،یقربان ز،یپرو ،یاحمد...، اسدا ج،یکردنائ
 .27-62 ،1(7) ،ینیکارآفر توسعه هینشر، "مدرس تیدر دانشگاه ترب نیکارآفر

-شاخصتعیین "(. 3132) مجید، پورمسگری، و محمدرضا، زاهدی، مائده، بانك، محمد، مزدهیمهدو

. "منظر این از هادانشگاه بندیرتبه و ایران دولتی هایدانشگاه بودن کارآفرین در تاثیرگذار های
 .83-311، 3(3) ،یعلم و فنّاور استیس
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