
 

 

به  ها مؤثر جهت تبدیل دانشگاهشناسایی عوامل 
 دانشگاه کارآفرین
 *هدی سادات محسنی

 چکیده

هگا بگد دانشگاا  آگاین ری       پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاا  

ابتدا بد بریسی ادبیات و مبانی نظری موجود دی ای  حوز  پرداختد  ،صویت گر ت. دی ای  یاستا

و دی قالگ    یبنگد  دسگتد و پس از استخراج عوامگل موجگود دی ادبیگات پگژوهش، ایگ  عوامگل       

پرسشنامد محقق سگاختد رراحگی گردیگد. سگاس بگا اسگتزاد  از منگاحبد نی گد          نویس یشپ

شد  بریسگی و ماحنگل نن ید تاگداد     جن حوز  آاین رینی، عوامل استخرااساخت ند با متخنن

گردیگد. دی مرحهگد باگد بگر اسگام عوامگل        شگد   ییشناسگا عوامگل   دیارو تأیید  ها ننآ ی از 

خنوص پرداختد شد. ایگ    )م( دی ای  ، بد بریسی وضایت موجود دانشاا  الزهراشد  ییشناسا

توصگیزی از   هگا،  اد پژوهش از نظر هدف، آایبردی، از نظر یویکرد، آ ی و از لحاظ گگردنویی د 

دانشگاا    عه گی  یئتهشود. جاماد نمایی پژوهش مشت ل بر اعضای  محسوب می  نوع پی ایشی

از رریگق   هگا  نننزگر از   182آد با استزاد  از جدول مویگان،  استنزر  344)م( برابر با  الزهرا

 هگا  داد عنوان ن ونگد پگژوهش انتخگاب شگدند. ابگزای گگردنویی        ای نسبتی بد گیری ربقد ن وند

عامگل و   8ها حاآی از شناسگایی   یا تد ،پژوهش نخستبود. دی بخش  محقق ساختدپرسشنامد 

شگگاخم(، عامگگل سگگاختای سگگازمانی  8شگگاخم مشگگت ل بگگر عامگگل یهبگگری آاین رینانگگد ) 50

 9شگاخم(، عامگل  رهنگا آاین رینانگد )     9شاخم(، عامل نموزش آاین رینی ) 4آاین ریناند )

شگاخم(، عامگل بازاییگابی     7و آایآنگان خگ و و نگونوی )    عه ی تیئهشاخم(، عامل اعضای 

شگگاخم(، عامگگل  4شگگاخم(، عامگگل تگگأمی  اقگگدامات ح گگایتی آاین رینانگگد ) 4آاین رینانگگد )

. دی بخش دوم پژوهش آگد  ندشدتأیید  ها ننشاخم( است آد ه د  5سازی تحقیقات ) تجایی

هگا   )م( پرداختگد شگد، یا تگد      الزهراشد ، بد بریسی وضایت دانشاا بر مبنای عوامل شناسایی

، دی «آاین رینانگد  سگازمانی  سگاختای »)م(، جگز دی عامگل    حاآی از نن است آد دانشاا  الزهرا

 برد. سر ن ی  شد  دی وضایت مطهوبی بد سایر عوامل شناسایی
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مقدمه

 به کشور نیاز و اخیر  دهه چند در فرهنگی و صنعتی اقتصادي، سریع تحوالت دلیل به

  مقولده  بده  داند،، ردرداخت    راه از ثدروت  تولیدد  و محور ساختارهاي دانایی تقویت
 هداي  مهدارت  و هدا  تواندایی  که داراي آموختگانی دان، آموزش و تربیت و کارآفرینی

دانشدگاه   هدر  اصدیی  وظدای   از باشدند،  مناسدب  وکار کسب یک يانداز راه براي الزم
اقتصدادي    در توسدعه  ییبده سد ا  کارآفرینی و کارآفریندا  سده     .دشو یم محسوب

دانی ، اختالف سطح فناوري کشور ما بدا کشدورهاي    که می طور هما کشور دارند. 
اقتصدادي و   -ریشرفته، بسیار زیاد بوده و کارآفرینی یكی از اب ارهاي مهد  فكدري  

د  ای  فاصیه اسدت. یكدی از مراکد  مهد  ایخداد خالقیدت و       کرنوآورانه براي ک  
 عندوا   هداي کشدور بده    هاي آ  هستند. دانشگاه دانشگاه ،طوفا  مغ ي در هر کشور

کانو  تفكر و دان، با ررورش دانشخویا  خالق، نوآور و کدارآفری  و بدا ارتقداي    
و توسعه  رفت از معضل اقتصادي نمود  آ ، براي برو  فرهنگ کارآفرینی و نهادینه

اقتصادي و تولید ثروت، نق، بسیار کییدي و حساسی را ایفا کدرده و در راسدتاي   
اقتصاد رویا، فعالیت و تالش ریگیدري را   زایی و اشتغال ،رفاه ،کمک به تولید ثروت

واسطه نتدایخی کده بدر آ  مترتدب اسدت نقطده        کنند. توسعه کارآفرینی به دنبال می
حضدور نببگدا ،   بدا  هداي کشدور     عط  هرگونه ریشرفت و ترقی بوده و دانشدگاه 

در و مدثثر   خالقیدت، ندوآوري  مراک    یتر مه عنوا  یكی از  نوآورا  و متفكرا  به
ردووه، حاردر بدا انعدا  بده نقد،        ،رو  ید اآید. از  می به شمارکارآفرینی فرایند 

در اشاعه فرهنگ کدارآفرینی   ها دانشگاهکارآفرینی در توسعه کشور و جایگاهی که 
داشته باشند، ابتدا به شناسایی عوامل مثثر بر تبدیل دانشگاه بده دانشدگاه    توانند یم
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اه ال هدرا)س(  را در رابطده بدا    کارآفری  ررداخته و سپس ورعیت موجود دانشدگ 
 شده مورد بررسی قرار داده است. عوامل شناسایی

کارآفرینی

ها را به کارآفرینی جیب  هاي اقتصادي توجه بسیاري از دولت فعالیت  موج گسترده
 . از دیدگاه 466 :2009، 1شولت و  آنوخی و  37 :1386، سمقیمی و مقدم کرده است
2شومپیتر

کارآفریندا  انخدام    آنچهاست و  «نوآوري»کارکرد اولیه و عمده کارآفرینی  
دهند تا ایده خود را به کاال یا خدمات تبدیل کنندد یدک ندود مددیریت اسدت        می

از  . 2003 3،انبدر  -ایالس کارآفرینی ترکیب خاص و بدیع خالقیت و مدیریت است
و  هدریس اسدت س اقتصدادي    نظر تخربی، کارآفرینی حالت اولیه و ابتددایی توسدعه  

  1اي داراي سده ندود منفعدت      . کارآفرینی بدراي هدر جامعده   412 :2009، 4حسا 
هددا،    ردیدآمددد  تكنولددو ي3 وري و   ارتقددا) بهددره2رشددد اقتصددادي   ،یافدد ا

کارآفرینددا  در   .57-157 :1384، محصددوالت و خدددمات جدیددد اسددت سمقیمددی
وري شدده و در سدطح اجتمداد ارزش کدار را      اجتماد سبب رویایی و اف ای، بهره

برندد و سدبب    سعی و تالش در بدنه جامعده را بداال مدی     دهند و روحیه اف ای، می
همدی  امدر سدبب رشدد و      ،شدوند  تشویق جامعه به کارهاي خالق و کارآفری  می

زنددگی توسد      یک شیوه عنوا  بهارآفرینی که ک شود. زمانی بالندگی در اجتماد می
یابدد   اکثریت افراد یک جامعه رذیرفته شدود، آ  جامعده بسدیار سدریع توسدعه مدی      

در کشور ما تا شرود اجراي برنامه سدوم توسدعه، توجده     . 82 :1389حسینی،   سشاه
نامده دوره دکتدري    چندانی به کارآفرینی نشده بود و در انخام چندد ردرو ه و رایدا    

هاي برخی از رووهشدگرا  حدوزه کدارآفرینی در     با رای نی بنابرای شد.  صه میخال
ری ي، طدر  توسدعه کدارآفرینی در     هاي کشور با سازما  مدیریت و برنامه دانشگاه
هاي کشور سکاراد  در برنامه سوم توسعه گنخانده شدده و در اواخدر سدال     دانشگاه

                                                                 

1  . Anokhin & Schulze 

2  . Shumpeter 

3  . Eyal & Inbar 

4  . Harris  & Hasan 
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ز طرف وزارت عیوم به سازما  امور ستادي آ  ا يمسئولیت ریگیري و اجرا 1379
دانشدگاه کشدور در حدال اجدرا      29ای  طدر  در   اکنو  ه سنخ، واگذار گردید. 

د و اهداف ای  طر  شو هاي مذکور نی  ارافه می به تعداد دانشگاه ساله هراست و 
ترویج روحیه و فرهنگ کدارآفرینی و ارتقدا) شدناخت جامعده       1از:  عبارت است

دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینا  و نق، آنا  در روندق اقتصدادي، ایخداد    
هدداي آمددوزش  دانشددگاهی بدده دوره  ترغیددب و جددذب جامعدده  2  اشددتغال و رفدداه

هداي   گسترش تحقیقات تحصدییی درخصدوص کارآفریندا ، ردرو ه      3  کارآفرینی
قدانو    49 . در ماده 1384داریانی،  احمدرورسآفرینی محی  و فضاي کارآفرینا  کار

دولت موظ  است »چهارم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی چنی  آمده است:   برنامه
، خدالق و  مددار  دان،و تربیت نیروي انسانی متبصص و متعهد،  يساز نهیزمبراي 

کمدی و کیفدی، از ابتدداي      توسدعه  اف اري با هددف  کارآفری ، منطبق با نیازهاي نرم
ها و مثسسات آمدوزش   ها و ساختار دانشگاه برنامه چهارم اقداماتی را در مأموریت

هداي   عالی، بدراي راسدبگویی بده نیازهداي ببد، در زمینده ایخداد تأسدیس دوره        
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی،   قانو  برنامه چهارم توسعهس «انخام دهد يا رشته  یب

1384.  
هاي جدیددي در ارتقدا)    ها مسئولیت باعث شد تا دانشگاه يساز یجهانیند فرا

هداي عمدومی    هاي عیمی بازار و کاه، سرمایه اجتماعی و اقتصادي مناطق، م یت
ها باید کارآفرینانه عمل کنند و نتایج تحقیقدات خدود    داشته باشند. بنابرای  دانشگاه

یدي را تشویق و تسهیل کنندد و  جد ا یبن دان،هاي  سازي کرده و شرکت را تخاري
  .2007، 1رابطه بی  دانشگاه کارآفری  و صنعت را برقرار سازد سیوس  و جی 

دانشگاهکارآفرین

خواهد رقابتی باشدد و   اي براي بازسازي هر دانشگاهی است که می کارآفرینی شیوه
 زعد   بده  . 4 :2007 ،2 گد دیمدا و و زمدانی رشدد کندد س    هر رقابتی باقی بماند و در

توانند با نگرشی نو بده آمدوزش، ردووه،،     ها می دانشگاه  1386س يمشهدموسوي 
                                                                 

1  . Yusof & Jain 

2  . Dima & Veghes 
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فرهنگ کدارآفرینی دسدت بده تحدول اساسدی زده و بدا تربیدت          نوآوري و توسعه
ورود بده صدنایع ریشدرفته را بده سده         ، زمینهافتهی توسعهنیروهاي محقق، خالق و 
 . ظهور دانشگاه کدارآفری  واکنشدی   8 :1386مشهدي،  خود فراه  سازند سموسوي

اي بدوده اسدت و    هاي نوآوري میی و منطقه منظانسبت به اف ای، اهمیت دان، در 
گذاري اثدربب، از حیدث ه ینده و     نوعی سرمایه مثابه بهدانشگاه  درگذاري  سرمایه

مغد    ها دانشگاه  .2000و دیگرا ،  1سات کویت  استنی  عامل انتقال دان، و فناوري 
 یمانددگ  عقدب شوند و ریشدرفت یدا    محسوب می كر و نیروي محرکه هر جامعهمتف

جوامع تا حد زیادي به کیفیت و کمیت خددمات مراکد  دانشدگاهی بسدتگی دارد.     
با ریشرفت جوامع از جوامع سنتی به جوامدع صدنعتی و اطالعداتی، نقد،      زما  ه 

داند، صدرف بده منبدع      هدهندد  انتقالاز یک  ها دانشگاهها نی  تغییر یافته و  دانشگاه
 . اید   1378اندد سصدمدآقایی،    تبدیل شده يفنّاورتولید دان، و ها در  قدرت میت

شی ریشرفته و نیروهداي کارشدنا(   مراک  به عیت داشت  امكانات آموزشی و رووه
ي هدا  ار فعالیدت نمایندد، مدواد و دسدتگاه    هاي گوناگو  بازار کد  توانند در بب، می

هداي دولتدی و    هاي تولید سدودآور بده سدازما     طر  ارائهگوناگو  تولید کنند و با 
ایخاد واحدهاي مبتی  تولیدي را فراه  آورندد و از    هاي خصوصی، زمینه شرکت

 ، دانشدگاه  2004س 2بنا به تعری  شاتل  .1386القی ،  ای  راه کارآفری  باشند سسریع
اینكده بایدد    نبسدت کارآفری  دانشگاهی است که باید دو وظیفده را انخدام دهدد:    

جدیددي را   وکدار  کسدب یعنی افرادي که بتوانندد   ،کارآفرینا  آینده را آموزش دهد
ها توسعه  دانشخویا  در تمامی رشته همهایخاد کنند و نی  روحیه کارآفرینانه را در 

 یدهد  سدازما  را  وکدار  کسبدهد. دوم اینكه باید کارآفرینانه عمل کند، مراک  رشد 
و مواردي نظیدر آ  را ایخداد کندد، دانشدخویا  را در اید        فناوري يها کرارکند، 

آموختگا  در ایخداد   مراک  درگیر نماید و از طریق ای  مراک  به دانشخویا  و دان،
نسدبی اسدتقالل    طور بهاینكه بتواند از لحاظ مالی  درنهایتد و کنکمک  وکار کسب

براي توصی    یتات کو یهیوس به 1983ریدا کند. اصطال  دانشگاه کارآفری  در سال 

                                                                 

1  . Etzkowitz 

2  . Shattel 
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  هاي مبتی  عیمدی خدود بدراي مشدارکت در توسدعه      سازوکارهایی که از  دانشگاه
کردندد، بده کدار گرفتده شدد. همچندی  از        منطقه و افد ای، درآمددها اسدتفاده مدی    

 ازجمیده هدا اسدتفاده شدد.     اصطالحات دیگري نی  براي توصی  ای  نود دانشدگاه 
در سدال   3هاي ندوآوري  ، دانشگاه1995در سال  2دیل توس  1دانشگاه فناوريانتقال 
در  5هداي بدازار   و دانشگاه 4وا  ووت توس  1999توس  کالرک و در سال  1998
بدر   . 2006، 7گدرور گرفت سمورد استفاده قرار  6اسالتر و لسیی یهیوس به 1997سال 
دانشدگاهی   عندوا   بده ، یک دانشگاه کارآفری   یتات کو و 8بیرکالرک، کنظر  اسا(

ها، کار تیمی، ریسک  شود که توانایی نوآوري، تشبیص و ایخاد فرصت عری  میت
ي  ایخداد تغییراتدی در مشبصده    درصددد هدا را داشدته و    کرد  و راسخ بده چدال،  

از ورعیت روشنی در آینده برخوردار باشند. به معنداي   که يطور بهسازمانی باشد، 
دیگر انكوباتورهاي طبیعی، ساختار حمایتی براي اساتید و دانشخویا  فراه  آورده 

دانشدگاه   . 2006ردید آید سگررو،  9هاي جدید تخاري، عقالنی و مشترک تا ریسک
 رندده یکارگ بده   عندوا  بده و  رک  تولید عی  و دان، و تكنولو يم عنوا  بهکارآفری  

تواند نق، به س ایی در ریشرفت  د  عی  و دان، میکر تكنولو ي و محل کاربردي
دانشدگاه کدارآفری  از    درمخمودجهانی داشته باشد.  يها عرصهکشور در   و توسعه

بدا شداغل نمدود      کده  ينحدو  بده ، اسدت عوامل بسدیار مهد  در شدكوفایی جامعده     
خدود،   ییشدكوفا در  هدا  آ تفاده از داند،  بدر اسد   دانشدگاه، عدالوه   ال یالتحص فارغ

د شدو  مدی  هدا  آ ارزش شدد    كار و بیخروجی دانشگاه را به کار بسته و مانع از بی
روابد  ن دیدک     2004ات کویت  س  .1386داریانی،  احمدرور و ، جعفريزاده  یابراهس

                                                                 

1  . University Technological Transfer 

2  . Dill 

3  . Innovative Universities 

4  . Van Vught 

5  . Market Universities 

6  . Slaughter and lestie 

7  . Guerrero 

8  . Clark, Kirby 

9  . Intellectual and conjoint 
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بی  صنعت و دولت با دانشگاه، داشدت  سداختاري ریونددي، داند، و نوسدازي را      
گیدرد سیددالهی    عناصر و عوامل اصیی در دانشدگاه کدارآفری  در نظدر مدی     عنوا  به

  .2010، 1فارسی

 پیشینهپژوهش

 ایراندرپیشینهپژوهش

 هاي  مدلی براي طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه  با هدف ارائه  1384ایمانی س
اراد انخدام  طر  کد  ،هاي رووهشی ها بر روي دانشگاه آموزش کارآفرینی در دانشگاه

 یعیمد  ئدت یهنفدر اعضداي    167نفدر مددیر و    102هاي مورد مطالعه  اند. نمونه داده
فرعی براي طراحی، اجدرا    مثلفه 18اولیه با   . در ای  رووه، ابتدا رنج مثلفههستند

 4، بده  لیوتحی هیتخ هاي کارآفرینی شناسایی شده است که رس از  و ارزیابی برنامه
 است.ل فرعی تغییر یافته امع 20دسته از عوامل و 

   تددوی  الگدوي مناسدب    » عندوا   باخود  نامه ا یرادر   1384س يمرادحس
رویكدردي سیسدتماتیک و در نظدر گدرفت  مخموعده       بدا  «ایخاد دانشگاه کارآفری 

اصدیی و فرعدی    يهدا  مثلفهعوامل بیرونی و درونی دانشگاه، به شناسایی و تحییل 
ت و بدر اید  اسدا( الگدوي دانشدگاه کدارآفری  را       دانشگاه کارآفری  ررداخته اس

هدا   تدوی  و ارائه نموده است. همچنی  ایخداد و گسدترش کدارآفرینی در دانشدگاه    
دادي، فراینددي،   اي، درو  ابعداد زیرسداختی، زمینده    یتمام به زما  ه مستی م توجه 

و  اجدرا بدر اید     . عدالوه اسدت دادي، ارزیابی و ریامدهاي دانشدگاه کدارآفری     برو 
 يانددازها  چشد  و  هدا  اسدت یسالگوي دانشگاه کارآفری  نیازمند تدوی   يساز ادهیر

هداي اسدتراتویک و    کارآفرینی، انخام مطالعدات دروندی و بیروندی، تددوی  برنامده     
 عمییاتی خاص هر دانشگاه و اجرا و ارزیابی مستمر ای  برنامه است.

 تحییدل تعامدل عید  و صدنعت از     »در رووهشی با عندوا     1383انتظاري س
به بررسی تعامل رویا و جامع بی  عید  و صدنعت    «بر دان، اقتصاد مبتنی انداز چش 
وي موجدود  خاص ررداخته و با مطالعه دو الگ طور بهعام و دانشگاه و بنگاه  طور به

                                                                 

1  . Yadollahi Farsi 
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نقدا  ردعفی را    «دانشگاه، صنعت، دولدت  جانبه سهریچ، »و  «نظام میی نوآوري»
، محدور  داند، با توجه به تحوالت اخیر ظهدور اقتصداد    تیدرنهاه و شناسایی نمود
ده اسدت.  کدر را جایگ ی  الگوهاي موجدود   «نظام میی توسعه دان،» الگوي جدید

فنداوري و   ،فرابدازار، بدازار داند،    سدازوکار طبق ای  الگو دانشگاه و بنگاه با سده  
 ر داشته باشد.توانند تعامل جامع و رویایی با یكدیگ کارآفرینی دانشگاه می

 در رووهشی با عنوا  بررسدی نقد، عوامدل سدازمانی در     2011س 1شریفی  
و مثسسدات   هدا  دانشدگاه سدازمانی سمطالعده مدوردي:     ینیکدارآفر ایخاد و ارتقداي  

 ینیکدارآفر   آموزشی  به ای  نتیخه رسید که بی  تصور رهبرا  از سازما  و توسدعه 
 .رابطه معناداري وجود دارد

 دو کشدور آمریكدا و    يها دانشگاهکارآفرینی در  يها برنامه  1382ع ی ي س
 ییها برنامهده است به ای  صورت که: اثرات و نتایج کرآلما  را با یكدیگر مقایسه 

هاي معروف آلما  تدوی   ررورش کارآفرینی در دانشخویا  دانشگاه منظور بهرا که 
ماساچوسدت  در مثسسده تكنولدو ي    ییهدا  برنامده با اثرات و نتایج چنی   شوند یم
دهدد کده در دانشدخویا      مقایسه کرده است. نتایج ای  ردووه، نشدا  مدی     MITس

، عالقه و گدرای، بیشدتري نسدبت بده دانشدخویا       یییالتحص فارغآمریكایی بعد از 
بداال وجدود دارد. اید      يفنّداور هدایی بدا    شدرکت  يانداز راهآلمانی، براي شرود و 

 بدا همدراه شدده اسدت.     MITآمدوزش کدارآفرینی در    تر مطیوب اختالف با ارزیابی
هداي آمدوزش کارآفرینانده در     ، شدواهد معتبدري وجدود دارد کده برنامده     وجود  یا

در  ي ید آم تید موفقمددل و الگدوي    عندوا   بده تواندد   مه  آمریكدا مدی   يها دانشگاه
 آلما  به کار گرفته شود. آکادمیکمثسسات 

 طراحی و تبیی  مدل کدارآفرینی  » منظور به خود نامه ا یرادر   1381س یمیمق
بدر   رگدذار یتأثسده دسدته از عوامدل     «ایدرا   یردولتد یغ يهدا  سازما سازمانی براي 

شدامل عوامدل سداختاري، رفتداري و      هدا  سدازما  کارآفرینی سازمانی در ای  گروه 
 داده است.را مورد مطالعه قرار  يا نهیزم

 ارائه الگوي ررورش مددیرا   » منظور به  1377داریانی و همكارا  س احمدرور

                                                                 

1  . Sharifi 
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ها و خصوصیات مددیرا    اي میدانی درخصوص شناسایی ویوگی مطالعه «کارآفری 
هدداي موفقیددت  کددارآفری  و موفددق انخددام داده اسددت. وي درخصددوص ویوگددی  

هاي کارآفری  و الگوي مناسب براي ررورش مدیرا  کدارآفری ، متغیرهداي    سازما 
 منظددور بددهشبصددیتی، سددازمانی و جمعیددت شددناختی گوندداگونی را نظیددر عوامددل 

یندد آمدوزش را   او فر ریید و تغهداي ندوآوري، رشدد     هاي کارآفری  و جنبده  ویوگی
 عوامل موفقیت سازمانی تفكیک و مورد بررسی قرار داده است. عنوا  به

 پیشینهپژوهشدرجهان

 توسعه کدارآفرینی دانشدگاهی  »عنوا   بادر رووهشی   2010س 1گوئررو و اربانو» ،
کده کدارآفرینی عیمدی در آ  بتواندد      شدمارند  یبرمدانشگاهی را دانشگاه کارآفری  

نیرویی براي رشد اقتصادي ایخاد کند و باعث رقابت در بازارهداي جهدانی شدود.    
و عوامدل تأثیرگدذار، بدر     هدا  مثلفده بررسدی  معتقدند در اید  رابطده بدی، از     ها آ 

 کارآفرینی تأکید شده است. ریامدهاي

 بررسی مطالعات  و الگوي دانشگاه کارآفری   با هدف ارائه  2006و سررئگو
  دانشدگاه کدارآفری ، عوامدل ایخداد و توسدعه       قبیدی در زمینده    موردي انخام گرفته

دانشگاه کارآفری  را به دو گروه عوامل رسمی شامل سداختار سدازمانی و نظدارت    
 آموزش کارآفرینی  جدید يوکارها کسبایخاد  منظور بهمایتی اقدامات ح  دانشگاه

 بندي کرده است. طبقه دانشگاهی  هاي جامعه عوامل غیررسمی شامل نگرش و
 هاي یدادگیري در بدی     شیوه»عنوا   بادکتري خود را     رساله2000س 2بگیی

آمدوزش  هاي کارآفرینی در مثسسدات   ، کاربردهایی براي برنامه«کارآفرینا  منتبب
هداي   عالی آمریكا ارائه داده است. هدف ای  رووه،، تحقیق وسیع در مورد شدیوه 

آورد  اطالعدات مفیدد بدراي مربیدا       فدراه   منظدور  بهیادگیري در میا  کارآفرینا  
هداي   هدا و دانشدگاه   هداي آمدوزش کدارآفرینی دانشدكده     برنامده   توسدعه  صورت به
 .است متحده االتیا

                                                                 

1  . Guerrero  & Urbano 

2  . Begley 
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 آمدوزش کدارآفرینی در سیسدت     »عندوا    بدا خود را     رساله1999س 1ريدرا
انخدام داده اسدت. در خالصده اید  رسداله آمدده اسدت:         «جامع ویرجینیا  دانشكده

کوچدک بدوده و اید      يوکارهدا  کسدب بیشتری  رشد شبكه شغیی جدید ناشدی از  
برندده اقتصدادي مهد  در آمریكدا      کوچدک، نیروهداي ردی،    وکدار  کسدب هاي  بنگاه

هاي آموزشی  فرصت زیادي براي آموزش عالی است که برنامهد و شو محسوب می
 وهید و بده در نظر بگیرد. ای  مورود   یآم مباطرهکوچک  يوکارها کسبرا با هدف 

د، به دلیل اینكه اید   شو یک واقعیت محسوب می عنوا  بههاي جامع  براي دانشكده
 ودوجد   ید ا بدا . اسدت مثسسات آموزش عالی، ن دیک به جوامع محیدی خودشدا    
هاي جامع چنی  فرصدتی   مروري بر ادبیات، نشانگر ای  مورود است که دانشكده

هداي کدارآفرینی    هداي جدامع بده دوره    و فق  تعدادي از دانشكده کنند را دنبال نمی
ها در آموزش کدارآفرینی در مقایسده بدا     سه  ای  دانشكده درواقعاند.  اولویت داده
هداي   نامتناسبی ردایی  اسدت. دانشدكده    طور به چهارسالههاي  ها و دانشگاه دانشكده
 عنوا  بهند و غفیت از کارآفرینی کن دانشخویا  را براي شغل سنتی آماده می دوساله
در  وهیو بهد تا تالش مستمر در جامعه، شو دیگر شغل است و ای  موجب می  شیوه

 دوره خصوصدی   ویرجینیا براي تبدیل آموزش و تربیت به سرمایه، نیاز بده عررده  
موفقیدت   منظدور  بده هاي جامع ای  فرصت وجدود دارد تدا    ریدا کند. براي دانشكده

 هاي خصوصی و غیرخصوصی فراه  آورند. کارآفرینا  دوره

پژوهشهایپرسش

 د؟منس(  به دانشگاه کارآفری  کدا عوامل اثرگذار بر تبدیل دانشگاه ال هرا  1

عوامدل شناسدایی شدده    س(  در رابطه بدا   ورعیت موجود دانشگاه ال هرا  2
 چگونه است؟

پژوهششناسیروش

هدا،   ای  ردووه، برحسدب هددف، رووهشدی کداربردي و از نظدر گدردآوري داده       
شدود. جامعده آمداري در اید       رووهشی توصیفی از ندود ریمایشدی محسدوب مدی    

                                                                 

1  . Drury 
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. روش اسدت  344س(  برابدر بدا    دانشدگاه ال هدرا   یعیمد  ئدت یهرووه،، اعضاي 
بدود. جهدت تعیدی  حخد      نسدبتی  اي  گیري طبقه نمونه گیري در ای  رووه، نمونه

نمونه، رس از تعیی  حخ  دقیق جامعه آماري با استفاده از فرمول کدوکرا ، نمونده   
گدردآوري اطالعدات در اید  ردووه،      یابد ار اصدی  د. شد تعیدی    نفر 182برابر با 

ادبیدات موردود تحقیدق و      اسدت کده بدر مبنداي مطالعده      محقق ساختهررسشنامه 
موجود در ای  حوزه تدوی  شد. اعتبار ابد ار گدردآوري    ساخته ،یرهاي  ررسشنامه

نظر متبصصا  و خبرگدا  اید  حدوزه و اسدتاد      بر اسا(اطالعات در ای  تحقیق 
راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفت و جهدت بررسدی رایدایی ابد ار تحقیدق،      

آلفداي کرونبدا ،    بدر اسدا(  نفر اجرا شد.  30بی  راییوت ررسشنامه در  صورت به
 يهددا دادهاطالعددات و  لیددوتحی هیددتخ  منظددور بددهاسددت.  9/0رایددایی آ  برابددر بددا 

، در سطح آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودارهدا  آمده دست به
، مسدتقل  يهدا  گدروه بدراي   tو  يا نمونده تک  tو در سطح آمار استنباطی، از آزمو  

 استفاده شده است.

هایپژوهشیافته

شناسدایی عوامدل   »بدر   رووه، مبندی  نبست ررس،هاي رووه، در راسخ به  یافته
 به شر  زیر است:« س(  به دانشگاه کارآفری  مثثر بر تبدیل دانشگاه ال هرا
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 به دانشگاه کارآفرین ء)س(الزهرااثرگذار بر تبدیل دانشگاه عوامل . ١جدول 

عامل رهبری 
 کارآفرینانه

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.000 100 571/9 /.5148 /.5406 514/3 3 101 پذیری یسکروجود مدیران دارای روحیه  -1

 /.000 100 170/11 /.5742 /.5166 574/3 3 101 تیمی دارای مهارت کاروجود مدیران  -2

 /.000 100 397/11 /.5841 /.5151 584/3 3 101 برخورداری مدیران از روحیه خالقیت و نوآوری -3

 /.000 100 170/11 /.5742 /.5166 574/3 3 101 و متمایل به پیشگامی نگر یندهآوجود مدیران  -4

 /.000 100 949/10 /.5643 /.5179 564/3 3 101 عملکردها یابیدر ارزبندی بلندمدت  زمانافق  -5

 /.000 99 808/9 /.5300 /.5403 530/3 3 100 و سازگاری با محیط ییگرا برونوجود مدیران دارای روحیه  -6

 /.000 99 376/9 /.5400 /.5759 540/3 3 100 ها دانشگاهداشتن برنامه استراتژیک توسعه کارآفرینی در  -7

 /.000 99 808/7 /.4900 /.6275 490/3 3 100 آزادی عمل مدیران -8

عامل ساختار 
 سازمانی کارآفرینانه

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.000 98 031/7 /.4545 /.6432 454/3 3 99 تمرکز پایین -1

 /.000 95 694/6 /.4166 /.6098 416/3 3 96 رسمیت کمتر -2

 /.000 97 039/8 /.4693 /.5780 469/3 3 98 ساختار سازمانی تخت و منعطف -3

 /.000 96 762/8 /.5154 /.5793 515/3 3 97 ای رشته های بین توسعه دوره -4



 199ها به دانشگاه کارآفرین      شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه

 

عامل آموزش 
 کارآفرینی

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری

 /.000 99 206/10 /.5500 /.5388 550/3 3 100 تناسب محتوای مواد آموزشی با نیازهای جامعه -1

 /.000 99 015/11 /.5700 /.5174 570/3 3 100 تأکید بر روش آموزش حل مسئله -2

 /.000 98 548/11 /.5959 /.5134 596/3 3 99 تأکید بر روش آموزش تیمی -3

 /.000 99 299/9 /.5200 /.5592 520/3 3 100 تأکید بر روش آموزش ترکیبی )حضوری، مجازی( -4

 /.000 99 936/11 /.5900 /.4943 590/3 3 100 عملی یها مهارتتأکید بر آموزش  -5

 /.000 97 926/10 /.5714 /.5177 571/3 3 98 آموزش کارآفرینی  یها برنامهارزیابی  -6

 /.000 99 808/9 /.5300 /.5403 530/3 3 100 بخشی از سرفصل دروس عنوان بهارائه مفاهیم کارآفرینی  -7

 /.000 97 275/10 /.5408 /.5210 540/3 3 98 مدیریتی )بازاریابی، مدیریت مالی( یها مهارتآموزش  -8

 /.000 99 166/10 /.5300 /.5213 530/3 3 100 و نوآوری( پذیری یسکرفردی ) یها مهارتآموزش  -9

عامل فرهنگ 
 کارآفرینانه

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری

 /.000 100 552/8 /.4752 /.5584 475/3 3 101 ها در همه بخش پذیری یسکرحمایت از  -1

 /.000 100 200/9 /.4950 /.5408 495/3 3 101 ها حمایت از نوآوری در همه بخش -2

 /.000 100 097/12 /.5940 /.4935 594/3 3 101 تشویق کار تیمی -3

 /.000 100 382/11 /.5643 /.4983 564/3 3 101 نو های یدهاحمایت از افراد دارای  -4

 /.000 100 761/9 /.5247 /.5402 524/3 3 101 پاداش بر اساس عملکرد -5
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 /.000 99 242/8 /.4900 /.5945 490/3 3 100 های تیمی افزایش تمایل کارکنان در راستای پژوهش -6

 /.000 100 214/7 /.4356 /.6068 435/3 3 101 ارزش و پاداش دادن به یادگیری -7

 /.000 100 949/10 /.5643 /.5179 564/3 3 101 تعهد به کیفیت -8

 /.000 100 114/10 /.5247 /.5214 524/3 3 101 سطوح سازمانی یدر تمامنظارت توأم با آزادی عمل  -9

عامل اعضای 
و  علمی یئته

کارکنان خالق و 
 نوآور

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.000 100 155/11 /.5544 /.4995 554/3 3 101 دارای ویژگی نوآوری در دانشگاه علمی یئتهحضور  -1

 /.000 100 725/8 /.4851 /.5588 485/3 3 101 پذیری یسکردارای ویژگی  علمی یئتهحضور  -2

 /.000 100 935/10 /.5445 /.5004 544/3 3 101 دارای دانش کارآفرینی علمی یئتهحضور  -3

 /.000 100 571/9 /.5148 /.5406 514/3 3 101 دارای توانایی ایجاد محیط یادگیری کارآفرینی علمی یئته -4

 /.000 100 722/9 /.5049 /.5219 505/3 3 101 وجود کارکنان دارای ویژگی نوآوری -5

 /.000 100 722/9 /.5049 /.5219 505/3 3 101 پذیری یسکروجود کارکنان دارای ویژگی  -6

 /.000 99 965/9 /.5200 /.5218 520/3 3 100 وجود کارکنان دارای ویژگی دانش کارآفرینی -7

عامل بازاریابی 
 کارآفرینانه

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.000 99 780/10 /.5400 /.5009 540/3 3 101 دانشجویان() یدروننفعان  شناسایی نیازهای ذی -1

 /.000 99 795/10 /.5600 /.5187 560/3 3 101 نفعان بیرونی ذی شناسایی نیازهای -2

 /.000 99 225/11 /.5600 /.4988 560/3 3 101 تعامل دانشگاه با دولت -3

 /.000 99 581/10 /.5500 /.5198 550/3 3 101 بازاریابی دانشگاه یها برنامه کنترلو تهیه، اجرا  -4
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عامل تأمین اقدامات 
 حمایتی کارآفرینانه

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.000 99 456/11 /.5700 /.497 570/3 3 100 نو های یدهاتسهیل در فرایند تخصیص بودجه برای  -1

 /.000 99 780/10 /.5400 /.500 540/3 3 100 ها دانشگاهعلم و فناوری در  یها پارکتقویت  -2

 /.000 99 692/11 /.5800 /.496 580/3 3 100 توسعه کارآفرینی منظور بهیافتن حامیان بخش خصوصی  -3

 /.000 99 225/11 /.5600 /.498 560/3 3 100 اطالعات و ارتباطات یآور فن یروزرسان بهتقویت و  -4

سازی  عامل تجاری
 تحقیقات

 فراوانی ها شاخص
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

T درجه آزادی 
سطح 

 معناداری
 /.100 3 520/3 5218./ 5200./ 965/9 99 000 (spin-off)دانشگاهی  یها شرکت  یانداز راه -1

 یها شرکتگسترش پژوهش با توجه به نیاز صنایع و  -2
 اقتصاد در سطح منطقه، استان و کشور

100 3 560/3 5187./ 5600./ 795/10 99 000./ 

انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع و  -3
 ها شرکت

100 3 520/3 5409./ 5200./ 614/9 99 000./ 

 /.000 99 581/10 /.5500 /.5198 550/3 3 100 کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی -4

دانشگاه با  گذاری مشترک سرمایه یها شرکت تأسیس -5
 صاحبان صنایع

100 3 530/3 5214./ 5300./ 166/10 99 000./ 
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شدده بداالتر از    که در جدول باال اشاره شده است، کییه عوامدل شناسدایی   طور هما 
 ه و مورد تأیید قرار گرفته است.برآورد شد 3حد متوس  

بدر اینكده    دوم رووه، مبنی ررس،هاي رووه، در راسخ به  در رابطه با یافته
شده جهدت   س(  در رابطه با عوامل مثثر شناسایی ورعیت موجود دانشگاه ال هرا»

بده تفكیدک هدر عامدل در     « شد  به یک دانشگاه کدارآفری  چگونده اسدت؟    تبدیل
 آمده است: زیرجداول 

 . وضعیت دانشگاه الزهراء)س( در رابطه با رهبری کارآفرینانه2 جدول

 تعداد عامل
یانگین م

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 سطح معناداری Tمیزان 

 رهبری کارآفرینانه
101 

20 188/17 588/5 4040/4 056/5- 000./ 

 تدوا   یمد  ، /.000و سدطح معنداداري س    -056/5بده دسدت آمدده س    Tبا توجده بده   
 ، تفداوت  188/17  با میانگی  تخربدی س 20کرد که بی  میانگی  نظري س يریگ خهینت

بدود  میدانگی  تخربدی از     معناداري وجود دارد و بر ای  اسا( با توجده بده ردایی    
« رهبدري کارآفرینانده  » عامل، ورعیت یعیم ئتیهمیانگی  نظري از دیدگاه اعضاي 

 شده است. از حد متوس  ارزیابی تر  ییرادر دانشگاه ال هرا س(  

 )س( در رابطه با ساختار سازمانی کارآفرینانه . وضعیت دانشگاه الزهرا٣جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 سطح معناداری Tمیزان 

 /.000 926/12 188/7 588/5 188/17 10 101 کارآفرینانه سازمانی ساختار

 تددوا  یمدد ، /.000و سددطح معندداداري س  926/12س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
 ، تفداوت  188/17  با میانگی  تخربدی س 10کرد که بی  میانگی  نظري س يریگ خهینت

بود  میدانگی  تخربدی از میدانگی      معناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به باالتر
« کارآفرینانده  انیسازم ساختار» عامل، ورعیت یعیم ئتیهنظري از دیدگاه اعضاي 

 در دانشگاه ال هرا س(  باالتر از حد متوس  ارزیابی شده است.
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 . وضعیت دانشگاه الزهراء)س( در رابطه با آموزش کارآفرینی4جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری

 کارآفرینی آموزش
95 

5/22 557/8 808/2 942/13- 38/48- 000./ 

 تددوا  یمدد/. ، 000و سددطح معندداداري س  -38/48س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
 ، تفداوت  557/8  با میانگی  تخربی س5/22کرد که بی  میانگی  نظري س يریگ خهینت

بود  میانگی  تخربدی از میدانگی     تر  ییرامعناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
در « کدارآفرینی  آمدوزش » عامدل ، وردعیت  یعیمد  ئدت یهنظري از دیدگاه اعضداي  

 از حد متوس  ارزیابی شده است. تر  ییرادانشگاه ال هرا س(  

 )س( در رابطه با فرهنگ کارآفرینانه . وضعیت دانشگاه الزهرا5جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری

 کارآفرینانه فرهنگ
102 

5/22 794/18 922/5 705/3- 320/6- 000./ 

 تددوا  یمدد/. ، 000و سددطح معندداداري س  -320/6س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
،  794/18  بدا میدانگی  تخربدی س   5/22کرد کده بدی  میدانگی  نظدري س     يریگ خهینت

بود  میدانگی  تخربدی از    تر  ییراتفاوت معناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
« کارآفرینانده  فرهندگ » عامل، ورعیت یعیم ئتیهمیانگی  نظري از دیدگاه اعضاي 

 از حد متوس  ارزیابی شده است. تر  ییرادر دانشگاه ال هرا س(  

 و کارکنان خالق و نوآور علمی هیئتای . وضعیت دانشگاه الزهراء)س( در رابطه با اعض6جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری
 و علمی یئته اعضای
 نوآور و خالق کارکنان

102 5/17 480/14 565/4 019/3- 679/6- 000./ 

 تددوا  یمدد. ، /000معندداداري سو سددطح   -679/6س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
،  480/14  بدا میدانگی  تخربدی س   5/17کرد کده بدی  میدانگی  نظدري س     يریگ خهینت

بود  میدانگی  تخربدی از    تر  ییراتفاوت معناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
 و یعیم ئتیه اعضاي» عامل، ورعیت یعیم ئتیهمیانگی  نظري از دیدگاه اعضاي 
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از حدد متوسد  ارزیدابی     تدر   ییردا در دانشگاه ال هرا س(  « وآورن و خالق کارکنا 
 شده است.

 . وضعیت دانشگاه الزهراء)س( در رابطه با بازاریابی کارآفرینانه٧جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری
 بازاریابی

 کارآفرینانه
100 

10 500/8 779/2 500/1- 396/5- 000./ 

 تددوا  یمدد. ، /000و سددطح معندداداري س  -396/5س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
، تفداوت   500/8  با میدانگی  تخربدی س  10کرد که بی  میانگی  نظري س يریگ خهینت

بود  میانگی  تخربدی از میدانگی     تر  ییرامعناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
در « کارآفرینانده  بازاریدابی » عامدل ، وردعیت  یعیمد  ئتیهنظري از دیدگاه اعضاي 
 از حد متوس  ارزیابی شده است. تر  ییرادانشگاه ال هرا س(  

 اقدامات حمایتی کارآفرینانه تأمین. وضعیت دانشگاه الزهراء)س( در رابطه با 8جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری
 حمایتی اقدامات تأمین

 کارآفرینانه
101 10 336/8 825/2 663/1- 916/5- 000./ 

تددوا   . ، مددی/000و سددطح معندداداري س  -916/5س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
، تفداوت   336/8میدانگی  تخربدی س    با 10گیري کرد که بی  میانگی  نظري س نتیخه

بود  میانگی  تخربدی از میدانگی     تر  ییرامعناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
 حمدایتی  اقددامات  تدأمی  » عامدل ، وردعیت  یعیمد  ئتیهنظري از دیدگاه اعضاي 

 از حد متوس  ارزیابی شده است. تر  ییرادر دانشگاه ال هرا س(  « کارآفرینانه

 تحقیقات سازی تجاری)س( در رابطه با  وضعیت دانشگاه الزهرا. ٩جدول 

 تعداد عامل
میانگین 

 نظری
میانگین 
 تجربی

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 میانگین

 Tمیزان 
سطح 

 معناداری

 تحقیقات سازی یتجار
102 

5/12 049/10 442/3 450/2- 191/7- 000./ 

تددوا   /. ، مددی000معندداداري سو سددطح   -916/5س آمددده دسددت بدده Tبددا توجدده بدده 
 ، تفداوت  336/8  با میدانگی  تخربدی س  10گیري کرد که بی  میانگی  نظري س نتیخه
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بود  میانگی  تخربدی از میدانگی     تر  ییرامعناداري وجود دارد. همچنی  با توجه به 
 در« تحقیقدات  يسداز  يتخدار »، ورعیت عامل یعیم ئتیهنظري از دیدگاه اعضاي 
 از حد متوس  ارزیابی شده است. تر  ییرادانشگاه ال هرا س(  

گیرینتیجه

تری  متولیا  تربیت نیروي انسانی متبصدص بدراي    یكی از اصیی عنوا  بهدانشگاه 
ارتبداطی بدی  دولدت و صدنعت، بایدد افدرادي کدارآفری           ها و حیقده  تمامی بب،

شدند و بتوانندد بدراي خدود     التحصیال  آ  فق  جویاي کار نبا ررورش دهد تا فارغ
اقتصدادي کشدور     وجود آورند کده اید  امدر خدود باعدث توسدعه      ه ب يوکار کسب
آفریندی   تدومم بدا فد     ینیکارآفرشود. ایخاد دانشگاهی که در آ  تأکید بر ترویج  می

انفخدار ف ایندده اطالعدات و    کده عصدر   اسدت  باشد، از ردروریات عصدر حاردر    
هداي   ری ي س(  نی  با برنامه تا دانشگاه ال هرا. در همی  راساستهاي نوی   فناوري

 اندداز  چشد  ده است تا در راستاي کرتالش خود اساسی براي ارتقاي کمی و کیفی 
کشور به جایگاه واقعی خود دست یابد. لذا با ایخاد بسدتر مناسدب بدراي     ساله 20

  خدود، قدادر   انوآوري و خالقیدت در بدی  متبصصد    خهیدرنتتوسعه کارآفرینی و 
بده دانشدگاه    شدد   لیتبدخواهد بود که به تربیت نوآورا  خالق ررداخته و جهت 

ابتددا عوامدل تأثیرگدذار بدر     اساسی بردارد. لذا در اید  ردووه،    يها گامکارآفری  
 8، تبدیل شد  دانشگاه به دانشگاه کارآفری  مدورد مداقده قدرار گرفدت و طدی آ      

 ، شداخص  4، ساختار سدازمانی کارآفرینانده س   شاخص 8عامل رهبري کارآفرینانه س
 ، اعضدداي شدداخص 9 ، فرهنددگ کارآفریناندده سشدداخص 9آمددوزش کددارآفرینی س

 4 ، بازاریدابی کارآفرینانده س  شداخص  7و کارکندا  خدالق و ندوآور س    یعیمد  ئتیه
تحقیقدات   يساز يتخار ، شاخص 4 ، تأمی  اقدامات حمایتی کارآفرینانه سشاخص

شدده بده بررسدی     عوامدل شناسدایی  ای  سپس بر مبناي    شناسایی شد.شاخص 5س
ررداختده  شد  به دانشدگاه کدارآفری     س(  در جهت تبدیل ورعیت دانشگاه ال هرا

س(  در روندد   خصوص حاکی از آ  است که دانشگاه ال هدرا  ها در ای  یافته شد و
، در «کارآفرینانده  سدازمانی  سداختار »ج  در عامل ، شد  به دانشگاه کارآفری  تبدیل
رغد    بدرد و عیدی   شدده در وردعیت مطیدوبی بده سدر نمدی       یر عوامل شناسدای دیگ
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هاي بسیاري که در ای  زمینه انخام شده است، جهت فدراه  کدرد  شدرای      تالش
س(  به دانشگاه کدارآفری    شد  دانشگاه ال هرا تحقق ای  مه  و تبدیل جهتالزم 

 کدرد   کدارآفری   بدر گدذاري   بدا سدرمایه   یدبالذا  .بود رو خواهدراه بسیاري ری، 

 نظدر گدرفت   در  کارآفرینی و همچندی   هاي مرتب  با رشته ایخاد از طریق ها دانشگاه
 دانشدخویا   شناسدایی  زمینده  کییده دانشدخویا ،   درو( مرتب  با ای  حوزه بدراي 

 بدا  را هدا  آ  هداي  قابییدت  و تدوا   و کدرده فدراه    را کدارآفرینی  مسدتعد  و کارآفری 

 ظهدور  منصده  بده  کدارآفری   يهدا  دانشدگاه  و... در آزمایشدگاهی  مالی، هاي حمایت

نقد،   ،بیشدتر  مدالی  مندابع  تبصیص تواند با میخصوص دولت نی   برسانی . در ای 
خصدوص،   هدا در اید    دانشدگاه  بدازوي کمكدی   عنوا  به و بسیار مهمی را ایفا کرده

جامعده   وهید و بده گوناگو  جامعه  اقشار میا  کارآفرینانه در ساز توسعه فرهنگ زمینه
 باشد. دانشگاهی
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