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 چکیده
 یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   دانش ینیکارآفر شیر افزامؤثر ب یعوامل فرد یشناسائ قیهدف تحق

 شاامل  یآمار ی. جامعت ی بودواحد تهرا  مرکز یدانشگاه ازاد اسالم تیریدانشکده مدی در دانشگاه
باشد کت با استفاده یمی واحد تهرا  مرکز یدانشگاه ازاد اسالم تیریآموختگا  دانشکده مددانش تیکل

. روش دناد یانتخاب گرد یادفت  یرینفر بت صورت نمونت گ 503  از جدول برآورد حجم نمونت مورگا
از پرسشنامت محقاق   ازیاطالعات مورد ن یبود و بت منظور جمع آور یاز نوع همبستگ یفیتوص قیتحق

 یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  ینیکارآفر شیمؤثر بر افزا یعوامل فرد یشناسائبت منظور ساختت 
شده  یقرار گرفت. اطالعات گردآور دییتا و یآنها مورد بررس ییایو پا ییاستفاده شد کت روای دانشگاه

 لیا و تحل تیمورد تجز یو استنباط یفیتوص یآمار یبا روش ها SPSS یبا استفاده از نرم افزار آمار
 نشاا  داد کات   رمنیکنادال و اسا   یتاوب یهمبستگهای  با استفاده از آزمو  قیتحق افتتیقرار گرفت. 

ی، و رهبار  تیهادا ی، ریپا  سا  یر، جات یبت نت لیمی، خودباورنش آموختگا  شامل عوامل فردی دا
 ی آنها نقش دارد.نیکارآفر شیافزای در نگرندهیآو  تیخالق

 

 یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانشی، نیکارآفری، عوامل فرد: کلمات کلیدی
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 مقدمت  -1
اقت ادی، اجتماعی، صانعتی و سیاسای   کارآفرینی نقش مؤثری در توسعت  توسعت امروز، جها  در 

آموختگاا  دانشاگاهی   کار رفع معضل بیکاری داناش ترین راهمهمهر کشور دارد و از سویی بت عنوا 
ی هرکشور شامرده  های اساسی توسعتکت آموزش عالی یکی از زیرساختشود. از آنجاییمحسوب می

ریازا   گیارا  و برنامات  ها مهام ت امیم  شود بت همین لحاظ توجت بت آموزش عالی یکی از دغدغتمی
هاای کشاورهای پیشارفتت و در حاال توساعت،      کشورها بوده است بت طوریکت در بسایاری از دانشاگاه  

هاا و  ها، سیاسات گیری از کارآفرینی آغاز شده است و در قالب محتوای استراتژیهاست کت بهرهمدت
آموختگاا  دانشاگاهی شاده    رآفرینانت دانشو تقویت روحیت کاهای عملی، توجت خاصی بت بسطبرنامت
ساال گ شاتت، رشاد کمای دانشاجویا       . در کشور ما در طول سی(6012، و هماکارا  1یاناگ) است

گیری برخوردار بوده است اما کیفیت آنا  باا نیازهاای باازار کاار     های نظری از افزایش چشمدانشگاه
یکی از معضالت اساسی کشور با عنوا  بیکااری  سازگار نبوده است بت طوریکت این امر منجر بت بروز 

دهاد کات   آموختگا  دانشگاهی نظری شده است. در این خ وص تحقیقات ی  آمار نشا  مای دانش
و  باشندها هم کت دارای تخ ص میهای الزم و تعدادی از آ از بیکارا  دانشگاهی فاقد مهارت 00%

از محققا  و پژوهشگرا  این عرصت معتقدند میا   بسیاری . فاقد روحیت کارجویی و کارآفرینی هستند
 ای مستقیم وجاود دارد شده بت دانشجویا  رابطتهای ارائتفقدا  مهارت الزم و نامناسب بود  آموزش

های اخیر با توجت بت برخی از اشکاالت آموزش عالی مانند عدم امکاا  جا ب   . در سال(6015، 6وود)
های شاللی و  های تح یلی و فعالیتعدم رعایت تناسب بین رشتت آموختگا  در بازار کار،مؤثر دانش

آزاد هاای غیرتولیادی و غیرماؤثر، بات دانشاگاه      در بخاش  هاآموختگا  دانشگاهج ب حداکثری دانش
ای کت در تربیت نیاروی انساانی مااهر و کارآماد در     با توجت بت رسالت، ماهیت و اهداف ویژه اسالمی

های مختلف اقت ادی و صنعتی کشور دارد توجت خاص و ر کار و بخشسطوح تخ  ی مورد نیاز بازا
هاای کشاور در مقولات    طوریکت نقش این دانشگاه را در مقایست با سایر دانشاگاه ای شده است بتویژه

 .(6012، و هماکارا  5وا  لوی) تر و بارزترنموده استکارآفرینی و اشتلال برجستت
 بیا  مسئلت -2

توساعت کشاورها، ایجااد اشاتلال، رفااه، ثاروت و شاناخت         ی کاارآفرینی در ترین دستاوردهامهم
گسترش فرهنگ کاارآفرینی بات عناوا  یکای از نیازهاای  اروری        .های شللی مناسب استفرصت

                                                 
1 Yang 
2 Wood 
3 Van Looy 
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حدی بت اهمیت توسعت کارآفرینی .کارآفرینی است جامعت، نیازمند توجت اساسی بت امر آموزش در مقولت
چهارم توسعت اقت ادی، اجتمااعی و فرهنگای، دولات موااف اسات توجات       است کت مطابق با برنامت 

ایان   60های خوداشتلالی بنماید و با توجت بت بند ج ماده ای بت بحث کارآفرینی و حمایت از طرحویژه
منظور اصاالح نظاام آماوزش کشاور جهات ارتقاای تواناایی،        بایست تدابیر الزم، بتقانو ، دولت می

آموختگاا   ی، خطرپ یری، کارآفرینی و ایجاد روحیت آموختن و پژوهش داناش خالقیت، مهارت، نوآور
 تسااخت اف واین برنامت دولت را م، همچنین .(1533، القلم یعسرو  نوروزی) دانشگاهی را اتخاذ نماید

مدار، خالق و کارآفرین، منطبق باا  توسعت کمی و کیفی تربیت نیروی انسانی متخ ص، متعهد، دانش
را فراهم سازد. تدوین سند فرابخشی توسعت اشتلال در کااهش بیکااری از   افزاری ضت نرمنیازهای نه

از طرفای بار    .جملت اقدامات اجرایی برنامت توسعت کشور بوده و از اهمیت بت سازایی برخاوردار اسات   
ایرا  در پایا  برنامت بات  هجری شمسی،  1101ایرا  در افق انداز جمهوری اسالمی اساس سند چشم

و فناوری در سطح منطقت، با هویت اسالمی کشوری توسعت یافتت با جایگاه اول اقت ادی، علمی عنوا 
 المللی ترسیم شده اسات بخش در جها  اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینو انقالبی، الهام

ف آرمانی بازار کاار را  توا  اهدمی . برای تحقق راهبردی این سند،(1530و همکارا ، مجلل چوبقلو )
هاای برابار اشاتلال بارای     دسترسی بت فرصتو همچنین  افزایش اشتلال پایدار و رفع معضل بیکاری

اهاداف فاوق   این هایی کت در راستای دستیابی بت بخشی ازسیاستعنوا  کرد.  های جامعتتمام گروه
ت شده برای نیروی کار با تأکیاد  های ارائارتقای سطح کیفی آموزش( الفشده است، عبارتند از: اتخاذ 

ارتقاای ساطح کیفای مراکاز کاریاابی و ادارات خادمات       ( ب های معطوف بت نیاز بازار کار.بر آموزش
های استخدام و افزایش کارایی انتخاب نیروی کار و ایجاد رقابت سالم اشتلال بت منظور کاهش هزینت

ت از مراکز آموزشی غیردولتای باا تأکیاد بار     حمای( ج و متواز  بین مراکز کاریابی دولتی و خ وصی.
آموختگا  در بازار متناسب با ج ب دانش دانشگاه آزاد اسالمیهای همانند آموزشهای مهارتیآموزش

 .(1531و همکارا ،  یفراهان) کار
 در مقولت کارآفرینی و آزاد اسالمیرسد نقش و مأموریت دانشگاه باتوجت بت آنچت ذکرشد بت نظر می

بات عناوا  یکای از     یهای آموزش عالی باشد. دانشگاه آزاد اساالم تر از سایر دانشگاهل، برجستتاشتلا
های آموزش عالی با هدف ایجاد زمینت مناسب برای فعالیت همت جانبت در گساترش اعاتالی   دانشگاه

ت نماید کهای کاربردی فعالیت میهای کمی و کیفی و منزلت اجتماعی آموزشدانش، ارتقای شاخص
بت  یآزاد اسالمدانشگاه های نماید. آموزشرسالت تربیت نیروی انسانی متخ ص و کارآمد فعالیت می

های کاربردی در آموزش از اهمیت ویاژه و اساتراتژیکی برخاوردار    دلیل ماهیت طرح و تأکید بر جنبت
ت باا ایجااد   ها در واقع ی  نوع مهارت اندوزی بر اساس تقا ای بازار کار اسات کا  است. این آموزش
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ها یکی شود. این نوع آموزشتخ  ی باعث بهبود توانایی فردی و تخ  ی دانشجویا  میشلل ی 
باا   یآزاد اساالم دانشگاه از عوامل مهم و مؤثر بر توسعت و اثربخشی کارآفرینی در سطح کشور است. 

یات نیاروی انساانی    هاای آموزشای کارآفرینانات باعاث ترب    ریزی، اجرا و ارزیابی دقیاق فعالیات  برنامت
های اقت ادی، اجتماعی، صنعتی برای خدمت در تمامی بخش کارمتخ ص، ماهر و کارآفرین و آماده

و از طریاق طارح و    کشور شدهو فرهنگی کشور شده و موجب پیشرفت و توسعت تکنولوژی و فناوری
 یفشر) یجاد نموده استاهایی را برای وقوع فرآیندهای کارآفرینی ملی های جدید، فرصتاجرای ایده

، تربیات نیروهاای متخ اص و    ی. یکی دیگر از اهداف دانشگاه آزاد اسالم(1533، عبداهلل زادهو  زاده
وکاری را ایجااد نمایناد و   ، کسبماهری است کت بتوانند پس از تکمیل تح یالت، بت عنوا  مؤسس

مهم در ایجاد تفکار و   یکی از عواملبت عنوا   یکننده باشند. اکنو  دانشگاه آزاد اسالمخود استخدام
 ،انگیزه کارآفرینی کشور باعث باالبرد  سطح علمی و دانش فنی و مهاارتی دانشاجویا  شاده اسات    

آموختگا  این نظام آموزشی، شاغل و با روحیت دانش %53دهد ای کت نتایج ی  آمار نشا  میگونتبت
   .(1536و همکارا ،  ر ایی) باشندکارآفرینانت می

در یکی از مشاغل تخ  ی مورد نیاز بازار کار آموزش دیاده و   یدانشگاه آزاد اسالم آموختتدانش
او با توجت بت ماهیت ایان ناوع    دارای دانش کافی، توانایی و تخ ص الزم برای احراز آ  شلل است.

یار هاای آموزشای دیگار دارای نارک بیکااری بسا      آموختگا  نظاام ها در مقایست با سایر دانشآموزش
آموختگاا  دانشاگاه آزاد   بود  نارک بیکااری داناش   عامل مؤثر در پاییننماید. مهمترینتری میپایین
آموختگاا   در مهارت آموزی منطبق با نیاز بازار کار است. دانش ها، اثربخشی ماهیتی آموزشیاسالم

کارهای خالقانات گارایش   اند کت بت کار و کارآفرینی و بروز بت افرادی مبدل شده یدانشگاه آزاد اسالم
نمایند. اینا  منشاء ایجااد شالل، توساعت کساب و کاار،      های نو ارائت میو ایده داری نشا  دادهمعنی

کشور شده پس بت انتظار استخدام دولتی نمانده بلکات خاود   افزایش بازدهی در بهبود فرآیندهای کاری
 .(1536و همکارا ،  ر ایی) کننده نیروی کار هستنداستخدام
پژوهاشگرا ، بار نقاش کاارآفرینی بات عناوا   عامل کلیدی بهباود عملکارد اقت اادی     یهمت

ای کت بت شناساایی عوامال فاردی داناش     اما تاکنو  مطالعت اند.ای و ملی تأکید کردهشرکتی، منطقت
ار را آموختگا  دانشگاه آزاد اسالمی خ وصاً رشتت تح یلی مدیریت پرداختت باشد و عوامال تاثیرگا   

معرفی کرده باشد، وجود ندارد و این خال مطالعاتی در زمینت کارآفرینی بت چشم می خورد. بنابراین، در 
آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیکاارآفر  شیمؤثر بر افزا یعوامل فرداین مطالعت محقق در نظر دارد کت 

را شناسایی نماید  یمدانشگاه ازاد اسال تیریدانشکده مدخ وصاً دانش آموختگا   یدانشگاه یلیتح 
 و این شکاف مطالعاتی را پر نماید.
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 مبانی نظری تحقیق -3
 کارآفرینی -1 - 3

کنایم.  است کت در ذیل بت برخی از آ  اشاره میتعاریف متعددی در مورد کارآفرینی مطرح گردیده
 کاار و یاا مؤسسات   وشخ ی کات کساب   است:المعارف بریتانیکا کارآفرین اینگونت تعریف شدهدر دایره

کارآفرینی فرآیند خلق چیزی  پ یرد.اقت ادی را سازماندهی و مدیریت کرده و خطرات ناشی از آنرا می
جدید و با ارزش با اخت اص زما  و بکارگیری تالش الزم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی و 

هور مشا  اقت ااددا   .اجتماعی است کت هدف آ  رسید  بت ر اایت فاردی ماالی و اساتقالل اسات     
 و موتاور توساعت   اقت ادی در توسعة اصلی محرکة نیروی گوید: کارآفرینشوم یتر می ، جوزفاتریشی

 اصالی  از مواد. شوم یتر مشخ ة تازه هاییا ایجاد ترکیب از نوآوری است عبارتوی  باشد و نقشمی
، 1)ابرو و گرینویچ کندمی خالقانت تعریف یبرا تخر کارآفرین و کار ی  داندمی« نوآوری»را  کارآفرین
6015). 

کنیم کت: نظر وجود دارد کت ما درباره رفتاری بحث میتقریباً در همت تعاریف کار آفرینی، این توافق
ها بت و عیت عملای،  ازوکارهای اجتماعی و اقت ادی را برای  تبدیل منابع و موقعیت، سپیشگام است

بطاور کلای، کاارآفرینی     با مخاطره و شکست همراه است.و  کندمجدد می سازماندهی یا سازماندهی
 :(1531، آبادیامیدی نجفو  یاحمد) تواند در ست زمینت یا قالب ذیل شکل بگیردمی

ارآفرینی ب( کا کارآفریناا  شخ ای،   ؛ الاف(  در قالب افراد مستقل و غیروابستت بت ساازما   .1
 .مستقل

 .سازمانیکارآفرینی درو ت( رینی سازمانی، کارآفپ(  ؛در قالب کارکنا  سازما  .6

 .کارآفرینی سازمانی (جسازما  کارآفرین، ؛ ث( در قالب سازما  .5
 آموزش کارآفرینی -2 - 3

تحول و دگرگونی کت در مقولهی کارآفرینی روی داده، تماامی جهاا  را متاأثر کارده اسات؛ بات       
برای مثال، میتاوا  بات    .اهاد باودگونهای کت دنیای کار و تجارت برای همیشت متاثر از این مقولت خو

آمار مربوط . ده سال گ شتت اشاره کرد ی فعالیتهای کارآفرینی در کشور آمریکا طایشروع قدرتمندانت
ی تجاری در سال است. هر چند هزار مؤساست 200های تجاری جدید، رقمی در حدود بت ثبت شرکت

ان است در گ شاتت واحادهای کاوچکتر و یاا     ها و واحدهای تجااری ممکتعداد زیادی از این مؤسست
تعاونی مانند باشند، اما تمایل و گارایش آنهاا بت سمت کارهایی با خطرپ یری باالتر، چات بات هنگاام    
شروع کار و چت در مراحل توساعت و پیشرفت مؤسست، افزایش یافتت است. آمار دقیقتر نشاا  میدهااد   
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اناد. از ساال ی تجاری کوچ  بات ثبات رسایدهؤسستهزار م 500میالدی تعداد  1333کات در ساال 
میالدی تاکنو  حدود پان د شرکت بزرگ، بیش از پانج میلیاو  فرصات شااللی را از دسات    1350
میلیو  فرصت شللی جدید هام ایجااد    51اند، اما آمار نشا  میدهد کت در مقابل این رقم، حدود داده

ی شللی کوچ  توانست یاا   نیز تنها ی  زمینت 32ر سال . د(1533یی و همکارا ، بابا) شده است
درصد از واحدهای تجاری کات بسیار سریع  13میلیو  و شش د هزار فرصت شللی جدید ایجاد کند. 

هاای شاللی را بات خاود     ی ایجااد فرصات  درصد از شابکت  31د در حال رشد بوده و توسعت یافتت بودن
 های برخوردار بودناد   سوم این واحدها از فناوری پیشرفتاختا اص داده بودناد و حادود کمتر از ی

 (.6013، 1بیناز)
درصاد از   35 وکارهای کوچ ، یعنی آنهایی کت دارای کمتر از پان د نفار شااغل هااستند،   کسب

درصد از تولید  31درصاد از میازا  فروش و  10نیروی کار خ وصی را استخدام کارده و هامچناین 
درصاد از تماامی    12بات بخاش خا وصی را بات خاود اخت ااص میدهناد.    ناخالص داخلی مرباوط

واحدهای تجاری کت اکنو  در آمریکا مشلول بت فعالیت هستند، اارف یا  ساال گ شاتت بات ثبات       
درصد از اختراعاات و اکتاشافات جدیااد را باات    20رسیدهاند و واحدهای تجاری کوچکتر هم حدود 

وجود این دادهها و یافتههای جدید، روشن است کت باید پ یرفت تعاداد   با. انادناام خاود ثبات کارده
هزار واحد در ی  سال است و چند میلیو  شالل جدیااد    200واحادهای تجاری جدید، چیزی حدود 

 .(6013، 6)پاورسا و مکدوگالب های خود اشتلالی، همت سالت ایجاد خواهد شدهم در قالب طرح
نفر ی  واحد جدیاد باات ثباات میرساد. از      500هر سال بت ازای هر طور متوسط در آمریکا در بت

نفار،   130مدیر یا مال  دارند، بنابراین در هر سال از هر  6آنجایی کت هر کدام از این واحدها حداقل 
اصاوالً  . (6015و همکاارا ،   5)جااکوب  شاودوکاار جدیاد مایی  شخص پایهگ ار ی  واحد کسب

اندازی ی  واحاد جدیااد میشاوند کات آماار      م درگیر مسائل مربوط بت راهدانش آموختگا  بیشتری ه
اندازی یا   نفر دانش آموختت ی  نفر درگیر راه 16دهد؛ یعنی از هر را نشا  می 16بت  1مربوط عدد 

ی ایجااد  ی نهایی ایان اسات کات آمریکا آمار بسیار خاوبی در زمینات  واحد تجاری جدید است. نتیجت
اند )ت  شاعبت و یاا چناد    میلیو  واحدی کت ثبت شده 2د تجاری دارد. از بین حدود های جدیموسست

هزار واحاد، هار ساالت بات ایان آماار افازوده         500هزار تا   200شعبت( بت طور متوسط رقمای حادود 
 .(1533و همکارا ، پورشریعت ) شوندمی
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این واحادها در ی  سال، رقمی  این آمار و ارقام را میتوا  بت این شکل تفسیر کرد کت میزا  ثبت
میتوا  ادعاا کارد، آمریکاا در . شرکت و واحاد ثبات شاده اسات 100واحد در هر  12الی  11حدود 
ساال گ شتت بت باالترین میازا  عملکارد اقت اادی خاود دساتیافتاات و ایاان نتیجااهی         10طاول 

اسات   هااای گوناااگو   رینانت در زمیناتتاشویق، ترغیب و نیز بهبود و ارتقای کیفیت فعالیتهای کارآف
 .(6015، 1)جنکینز و اسمیت

بت طور خالصت، میتوا  گفت کات واحادهای کارآفرینانات بات دو صاورت کاامالً  روری و تعیین 
ناپا یر فرآیناد   کننده در بازار اقت ادی ساهیم هاستند. در حالات اول، ایان واحادها قسامت جادایی  

های جدید کت منجر بات  اینها در ابداع شیوه. کت در بازار رو بت گسترش استتحول و دگرگونی هستند 
، 6دبااکر و وگاولرز  ) کنناد تلییرات فنااوری و افازایش تواناایی تولیاد خواهد شد، نقش مهمی ایفا می

. باید گفت کت چنین واحدهایی در جستجوی تلییر و تحول و رقابات هساتند، چاو  در حاال     (6013
اقت اد بازار، واحدهای سازمانی پویایی را شامل میشاود کات   . اختار کلی بازار هستنددگرگو  کرد  س

گیرد. ایان واحاادها در   شد  بوده و واحدهای تازه بت ثبت رسیده را در برنمی همواره در حاال تبادیل
 نناد اند و سعی دارند آینده را از آ  خود نمایند، نت این کت میاراث گ شاتت را حفا  ک   جاستجوی آینده

 .(1531و همکارا ،  یامچی یخرسند)
در حالت دوم نیز سهم این واحدها بت ایان شاکل اسات کات مجارای اصالی ورود میلیونها نفر بت 

هاای  جریا  و روند کلی اقت اد هستند. این واحدها بت میلیونها نفر از جملات زنا ، مهاجرین و اقلیات 
هایی دست یابند. بارای  فعالیاتهاای اقت ادی بت موفقیتی دیگر کشورها امکا  میدهند کت در زمینت

مثال، میتوا  بت آمریکاا اشااره کارد کات همواره در پی رسید  بت آ  بوده، از این رو دستیابی بت رشد 
 تواند مجرای اصلی رسید  بت این هدف باشداقت ادی، فرصتهای برابر شللی و پیمود  مسیر رشد می

ی کاارآفرینی نقاش بااسیار    کت میتوا  آ  را نوعی فرآیند دگرگونی نامید، مقولت . اماا در ایان فرآیند
بات عهاده دارد؛ ایان اتحاااد و همبساتگی   « همبستگی اجتمااعی»مهم و غیرقابل انکاری در ایجاد 

میتواند فعالیتهای مربوط بت بخشهای پیشرفتت و دارای فناوری بااال را بات یکادیگر مارتبط سااختت و    
 .(1530و همکارا ،  ذوالفقاری) آور بات آنهاا بدهادحالات الازام ناوعی

کارآفرینی را میتوا  ی  فرآیند پویا نامید؛ کت شامل آرما ، تحول، دگرگاونی و خالقیت میشاود.  
این فرآیند بت کاربرد و استفادهی نیرو و انگیزهی افراد در جهت خلاق و اجرای ایدههای نو و همچنین 
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و  ر اایی ) اربردی احتیااج دارد. اجازای اصالی ایاان فرآیناد شاامل ماوارد زیار اسات      های کحلراه
 :(1536همکارا ، 

 ، میل بت خطرپ یری حساب شده براساس زما 

 ،ارزش خالص یا فرصت شللی 

 ،توانایی تشکیل ی  تیم در ارتباط با انجام ی  کار پرخطر 

 ،داشتن مهارت خالق در نظم بخشید  بت منابع مورد نیاز 

 ،داشتن مهارت اساسی در پیریزی و طراحی ی  طرح منسجم و پایدار شللی 

     هام  داشتن چشماندازی برای یافتن فرصتهایی کت دیگرا  نمیتوانناد در یا  موقعیاات بات
 .ریختت و پرآشوب دریابند

تاوا  آ  را از اجزای زایی محض اسات. هر چند میاز این جنبت، کارآفرینی چیزی فراتر از اشتلال
ی اقت ادی بت حساب آورد، اما مطمئناً ایان مقولات تماام آ  چیزی نیسات کات تاا اینجاا     هم پیکرهم

ها یعنی پ یرفتن خطرها بادو   هاای جاستجوی فرصتهاا و مشخا تاش بحث شد. ویژگایدرباره
 ی قدیمی برای رسید  بات واقعیات، همات و   ی امنیتی و نیز تحمل سختی کنار زد  ی  ایدهپشتوانت

همات در کناار هام باا یا  دیادگاه و دورنمایی ویژه ترکیب شده و کارآفرینا  را بات شادت تحات    
ناام بارد کات بات     « دید کارآفرینانت». شااید بتوا  این دیدگاه را (6012، 1رنولات) دهادتأثیر قرار مای

ی انتفاااعی  ساستآرامای از ساوی افاراد در حاال پ یرش است. از این منظر داخل یا خاارج هار مؤ
تواند ناشا  داده های خالق میهای تجاری و غیر آ  با هدف پیشبرد ایدهیاا غیرانتفااعی یاا فعالیت

ای کاامالً  پس میتوا  نتیجت گرفت کت مفهوم کارآفرینی ی  مفهوم منسجم بوده کت بت گونات. شاود
یتوا  گفات کات این دیدگاه چگونگی کند. بت جرأت می اشتلال فردی نقش ایفا مینوآورانت در زمینت

هدایت و پیشبرد فعالیتهای اقت ادی را در تماامی ساطوح و در همهی کشورها دچار تحول شاگرفی  
. این دگرگونی در ی  مفهوم اقتاا ادی آغااز شاده و    (1533، عبداهلل زادهو  زاده یفشر) کرده است

و یکام از  اوا  اماروز در ابتدای قر  بیستکارآفرینی هم در این مسیر نقش غالب ایفا میکند. نسل ج
کند. در زما  انقالب صنعتی تا کنو  در مقام نسل کارآفرینانت قارار دارد. آمار هم این ادعا را ثابت می

سال فعالیت اقت ادی و کسب و کار خود را بات طاور    51میلیو  جوا  آمریکایی زیر  2/3حال حا ر 
اند. در این میا ، ی  سوم، کار آفرینا  جدیادی هساتند   غاز کردهجدی دنبال کرده و فعالیت خود را آ

سااالت   63تااا   15درصد و حتی بیشتر هم باین   20کت سن آنا  کمتر از سیسال است. چیزی حدود 
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ی آمریکاا  درصد، کارآفریناا  آینااده  50باوده و میخواهند کارفرمای خود باشند. دیگر این کت حدود 
 .(1536و همکارا ،  یلزا) سالت هستند 51تا  15

وکارهاای  این آماار روزافازو  تنهاا بات کاار آفریناا  اختا اص نادارد، بلکات در مااورد کساب  
هاا و مراکاز   تعاداد دانشاگاه  . آمیز در چند سال گ شتت رشد قابل توجهی داشاتت اساات جدید مخاطره

ی انگشات شامار   ناد از چناد دوره  دهمی هاای مرباوط بات کاارآفرینی را ارائاتآموزش عالی کت دوره
  .(1531و همکارا ،  یفراهان) افزایش یافتت است 6003دوره در ساال  1200بت تعاداد  1300ی دهت

 عوامل فردی موثر بر کارآفرینی -3 - 3
 یقارار ما   ریناخواستت تحت تااث  ایرا خواستت  یامروز کت زندگ شرفتیدر حال تحول و پ یایدر دن
ماهر و متخ ص، خالق و خودباور برخاوردار باشاند،    یرویاست کت از ن یجوامع یبرا یابیدهد، کام 

 یبزرگ یها لمنشا تحو نا ،یافراد خالق و مبتکر بت عنوا  کار آفر یجهان یچرا کت اکنو  در عرصت 
قادم   شیپا  یدر نوآور است کت یکس نیکار آفر رایشده اند. ز یو خدمات یتیترب ،یصنعت ی نتیدر زم

را ساازما    یدیا آورد و صانعت جد  یکرده، مشاغل نو بت وجود م جادیرا ا یدیجد یندهایبوده و فرا
خاود باا    ینانات یکارآفر یراهبردها یسازگار قیموفق از طر نا یکار آفرند کت معتقد. محققا  دهدیم
 یبهبود او اع اقت ااد  یرا برا یبلندتر و استوارتر یتوانند گام هایجامعت م یسطح باال یهاتیقابل

 .(6015، 1گلدفاارب و هنرکسان) بردارندجامعت 
 یخالقانت یها دهیو ا اهایرو لیتبد یدر تالش برا وستتیپ تیبت موفق یابیدست یبرا نا یکارآفر
باشاد،   یاقت ااد  تیفعال  یاز آ  کت  شیموفق، ب ینیکارآفر ا یم نیهستند. اما در ا قتیخود بت حق

 ایا موجاود   یهاا روشبار اسااس    یهنار  تیفعال نیا فیاست کت تعر یدر حال نیهنر بوده و ا ینوع
نااملموس کاار    طیدر شارا  شات یمعضال، ر  نیا یدشوار بوده و عن ر اصل اریکار، بس یطیمح یاثرها
 یهاا هاا و مهاارت  صافت  دیفرد با ت،یموفق یکت برا نیآنچت کت مسلم است ا اما. موفق دارد ینیآفر
حاصل  تیهم مساعد باشد، موفق یو عوامل فرد طیاشر یرا دارا باشد. اما چنانچت تمام یمختلف یفرد

، و هماااکارا   6گورائاااو ) فاراهم شاوند   یبت شاکل مطلاوب   یطینخواهد شد مگر آ  کت عوامل مح
دو  تیا موفق یآنها بت سامت و ساو   تیهدا ژهیو بت و نیافراد کارآفر تیدر ترب لیدل نیبت هم(. 6011

 یگریفرد و د ینانتیها و رفتار کار آفر یژگیو کردها،یرو یکی: رندیگ یگروه از عوامل مد نظر قرار م
( یروانشاناخت  دگاهیا کناد. در عامال اول )د   یم مساعد نانتیکار آفر تیفعال یرا برا طیکت مح یعوامل
هاا را بات او   یژگیها و ویتوانمند نیکسب ا یهاکرده و راه ا یفرد ب یرا برا نا یکارآفر یها یژگیو
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بزند. اما عامل دوم  نانتیکار آفر یهاتیدست بت فعال یفرد یهاییکسب توانادهند تا فرد با  ینشا  م
 الت،یکارده و باا اناواع تساه     میتنظا  نیکاارآفر  تیا متناسب با فعال ار طی( محیجامعت شناخت دگاهی)د
، و همکاارا   1)لین  کندیم ایمه نیافراد خالق و کارآفر تیفعال یها جامعت را براقیها و تشوتیحما

بت طور قابال مالحظات    یآموزش ندیفرا  یآنها در  ی تیو ارا طیها و شرا یژگیو نیشناخت ا. (6011
 یبرا ینانیاطم، کرده شتریآنها را ب یامکا  خوداشتلال، داده رییرا تل را یفراگ ینانتیکار آفر لیتما یا

 ینانتیکار آفر تیاحتمال موفق تیو در نها کند یکت ق د شروع کسب و کار را دارند فراهم م یافراد
 . (1530و همکارا ، مجلل چوبقلو ) دهدیم شیآنها را افزا
و  یبات ناوآور   یبها، ترغیتقالمثبت و مهمی همچو : بارور شد  خ یامدهایپ یدارا ینیکارآفر

رفااه   یشثروت در جامعات و افازا   یدتول ی،و توسعت تکنولوژ یجادا نفس، اعتماد بت یشتوسعت آ ، افزا
امل کلیدی در مورد کارآفرینی وجود دارد کت عبارتند از: شناخت هدف، داشتن افاق،  وع است. یعموم

گرا و جامعت پ یر بود ، شهامت، ابتکار، امیدوار و ریسا  پا یر    جامعت های ذهنی،قیتالبکارگیری خ
 . (1660، و همکاارا  6)نل ها فرصت قیت ها والبود ، واقع بینانت برخورد کرد  با تفاوت بین خ

بت حال ویژگی زیادی در خ وص کارآفرینا  بیا  شده است. همت کارآفرینا  در صفات فردی  تا
قیات و ناوآوری، هادف    الدر آنها وجود دارد کت عبارتناد از: خ  عمومی یکسا  نیستند اما ویژگی های

نگری و دوراندیشی، انعطاف پ یری، اهل  آینده گرایی، ریس  پ یری، فرصت گرایی و فرصت شناس،
 .(1533، القلم یعسرو  نوروزی) اعتماد بت نفس و خودباوری، واقع بینیرهبری، و عمل،  کار

 های فردی کارآفرینی: ویژگی1جدول 

 هامولفت های فردیویژگی

 بینیرای، خوش اعتماد بت نفس، استقالل خودباوری

 ادگی، پشتکار، پیش قدمینیاز بت کامیابی، منفعت شناسی، ایست میل بت نتیجت

 توانایی ریس  پ یری، اشتیاق بت کارهای بزرگ پ یریریس 

 رفتار هدایت گرایانت، مردم داری، انتقادپ یری هدایت و رهبری

 نوآوری و ابتکار، انعطاف پ یری، تلییرپ یری خالقیت

 دور اندیشی، قدرت درک نگریآینده

                                                 
1 Link 
2 Nell 



 155یدانشگاه یلیآموختگان رشته تحصدانش ینیکارآفر یشمؤثر بر افزا یعوامل فرد یشناسائ

 

 

 پیشینت تحقیق -4
رزیابی برخی مطالعات داخلی و خارجی انجام شاده در حاوزه مو اوع    در این بخش بت بررسی و ا
( در مطالعات  1533بابایی و همکاارا  ) شود. بت عنوا  مثال؛ پرداختت میمطرح شده در پژوهش حا ر 

 یها پس از رسالتهادانشگاه دیجد یهااز رسالت یدانشگاه ینیکارآفرخود این چنین عنوا  کردند کت 
در  یدانشگاه ینیعوامل موثر بر کارآفر یی، شناساآنها هدف از انجام پژوهشپژوهش است.  و آموزش

است و جهت  ینوع همبستگ و از یفیپژوهش توص نیدانشگاه تهرا  بوده است. ا یپارک علم و فناور
 یبارا  یاستفاده شده است، س س براسااس اطالعاات مادل مفهاوم     متاطالعات از پرسشنا یگردآور

مستقر در پارک  ا یشرکت دانش بن 51 یشد. جامعت آمار یطراح یدانشگاه ینیعوامل موثر بر کارآفر
شدند،  یبررس یآمار لیتحل یهاو با استفاده از روش تهرا  در نظر گرفتت شد دانشگاهی علم و فناور

رقبااا و  ،یدولتاا یروهاااینی )سااازمانو عواماال باارو  ی(اعتماااد نهااادی )عواماال درو  سااازمان ریتاااث
دانشگاه تهرا  مورد  یدر پارک علم و فناور یدانشگاه ینیکارآفر بر( فناورانت شرفتیپو  یریپ رقابت

و  02061ی کرونباک محاسبت، کت اعتمااد نهااد   یآلفا قیاز طر رهایمتل ییایمطالعت قرار گرفتت است. پا
تمااد  اعی )کت عوامل درونساازمان  دهدینشا  م هاافتتی. دیاستخراج گرد 02506ی انعوامل برو  سازم

. نوروزی و سریع دارند یداریرابطت مثبت و معن یدانشگاه ینیبا کارآفر یسازمانو عوامل برو  ی(نهاد
آناالیز   آ بعاد از   و کردنداشاره  ، ابتدا بت تعریف مفاهیم و مبانی کارآفرینیخوددر مقالت ( 1533القلم )

اعث پایین آمد  یا پایین ماناد   کلی، ی  سری موانع موجود درکارآفرینی دانشگاهی و عواملی کت ب
ها می شاود و عاواملی را کات بارای افازایش سارعت کاار آفرینای در         سرعت کارآفرینی در دانشگاه

ی  سری اقداماتی را کت باید دانشاگاهها و مراکاز     مناًنمودند. ها باید انجام شود را بررسی دانشگاه
رند و بتوانند در ایان دنیاایی کات باا سارعت      آموزش عالی انجام دهند تا درمسیر کارآفرینی قدم بگ ا

ای شیوه تحقیق در این مقالت بیشاتر کتابخانات   .نمودنددرتلییر و تحول می باشد پا برجا بمانند را بیا  
است و از مطالعات میدانی نیز از جملت مشکالت ساختاری و جنسیتی و دیگر فاکتورهای موثر بررسی 

ر این بررسی سعی شده اکثر موانع راهبردی و کاربردی الزم ارائت د و پیشنهادات استفاده گردیده است.
بت بررسی و عیت عوامل سااختاری و کاارآفرینی   خود مقالت ( در 1533و همکارا  ) پورشریعت. گردد

 (می ایارا  الوابستت بت نیروی هوائی ارتش جمهوری اسا ) دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری
باشد. جامعت ز نظر هدف کاربردی و بت جهت شیوه تحقیق از نوع آمیختت می. نوع پژوهش اندپرداختت ا

هاا از  اند و جهت گاردآوری داده آماری پژوهش، اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوائی شهید ستاری بوده
ابزارهای م احبت و پرسشنامت استفاده شده است. در مرحلت اول برای شناسائی عوامل ساختاری ماؤثر  

م ااحبت باا    3های حاصل از ها استفاده شد و دادهدانشگاهی از تحلیل محتوای م احبت بر کارآفرینی
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های کیفی نشا  داد کت عوامال  کارآفرینا  دانشگاهی، مبنای تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوای داده
 ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی عبارتناد از: سااختار ساازمانی، تجهیازات و    
امکانات فیزیکی، راهبرد سازمانی، فرآیندهای کاری، سامانت نظارتی، سامانت پژوهشی، سامانت پرداخت، 

نفر  551عاتی. در مرحلت دوم، پرسشنامت بین السیستم مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اط
و اعیت عوامال    های حاصال از پرسشانامت نشاا  داد کات    از اعضاء هیئت علمی توزیع گردید و داده

 .ساختاری و همچنین و عیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی در حاد نسابتا مطلاوب اسات    
از آنجا کات کاارآفرینی   ( در مطالعت خود این چنین عنوا  نمودند کت 1533شریف زاده و عبداهلل زاده )

ت نسبت جدیادی بات   های آموزش عالی کشاورزی در ایرا  پدیده بدانشگاهی برای بسیاری از موسست
و باا هادف    در دو مرحلات  آنها ها تبیین نشده است. تحقیقآید، این فرآیند بت خوبی برای آ شمار می

بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی بت انجام رسیده شناسایی و اولویت
گزاری ی مدیریتی در سیاستربتی عملی، تجتن از خبرگا  با تجربت 61ی آماری شامل است. جامعت

ی کاارآفرینی دانشاگاهی   ای بت شکل آموزش و پژوهش در زمینتحرفت یو پشتیبانی نهادی و تجربت
معیار  0گزیدار و  3برای مشارکت در بررسی دلفی بود. بررسی دلفی در ست دور انجام شد و در نتیجت، 

ر آموزش عالی کشاورزی شناساایی شادند. در   بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی دبرای اولویت
مراتبی، گزیدارها و معیارهای اساتخراج شاده   ی دوم تحقیق، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلتمرحلت

بنادی شادند.   بندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی اولویتبرای اولویت
های زوجی، ای از خبرگا  بر مبنای مقایستنامت توسط نمونتپرسش 61های مورد نیاز از راه تکمیل داده

های گردآوری شده بهره گرفتت شاد. در  برای تحلیل داده  Expert Choiceافزارگردآوری و از نرم
بندی شدند. بار  ی هفت معیار مورد مطالعت رتبتی کارآفرینی دانشگاهی از منظر همتنتیجت، پنج شیوه

، باالترین رتبت را احراز کارد. تاسایس   621/0بنیا ، با وز  نسبی های دانشتاسیس شرکت این پایت؛
هاا، باا وز  نسابی    ، و واگ اری یا فروش امتیاز اختراع616/0شرکت تعاونی دانشگاهی، با وز  نسبی 

، در رتبات  156/0دانشگاهی، با وز  نسبی ی دوم و سوم و انجام طرح تحقیقاتی برو ، در رتبت615/0
ی آخر قرار گرفتند. ، در رتبت033/0ای، با وز  نسبی ار گرفت. سرانجام، ارایت خدمات مشاورهچهارم قر

ای و ای از ملزومات نهادی، حرفتی این تحقیق، مجموعتهر سازوکار پیامد ویژه خود را دارد. در نتیجت
دانشاگاهی  های آموزش عاالی کشااورزی بات کاارآفرینی     زیرساختی مورد نیاز برای پرداختن موسست

 .معرفی شده است
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باا بررسای اماکا  کساب درآماد مالی بیشاتر توساط دانشاگاهیا  در انگلساتا  ( 6013) 1بیناز
ساازی در چندیان دانشاگاه بریتانیاا، چهاار گزینات زیر را بارای هاای مختلاف تجاریباا گزینت
هاای معناوی، یاا لیساانس دارایی ساازی پیشانهاد کارده اسات: اعطاای حاق بهرهبارداریتجاری

دهی بات صاورت فاردی، و نوشاتن کتاب. در نتیجت تحقیق های زایشای، مشااورهانادازی شارکتراه
انواع مختلاف ارتباطاات رسمی بارای تباادل داناش بت صاورت زیر معرفی ( 6013) 6دباکر و وگولرز

تحقیقاات مشترک، ، وری بات کوشاش محققاا های مبتنای بر فنااندازی شارکتشاده اسات: راه
علمای و  هایهاای مشاترک تحقیاق و توساعت از ساوی موسساتتعریاف و اجارای پاروژه

های علمای از رهگا ر ثبات و حفااات و هاای فکاری موسساتی اناواع دارایایهاا؛ توساعتبناگاه
هاای پیشارفتت برای کارکنا  وزش، آماوزشهاا؛ و نیاز، هماکاری مشاترک در آمادهی آ پروانات
 و هماکارا  5های تحقیقاتای. یاناگها و تبادل کارکناا  تحقیقاتی بیان شارکتها و موسساتشارکت

هاای تاثیرگا ار بار کارآفرینای دانشاگاهی کات بات صورت پیمایشای و با باا بررسای عامل( 6012)
شاده انجاام شاده اسات،  نشاگاهی دارای اختاراع ثبتنظرخواهای از گروهی از کارآفریناا  دا

هاای گساتر کارآفرینانات، قابلیتگری پیشهای ساازمانی، کنشاشابکت کارآفرینانات، زیرسااخت
هاای کلیادی هاای کارآفرینانات را بت عنوا  عاملکارآفرینانات و مشاروعیت کارآفرینانات و پاداش

گ اری دانشاگاهی و در یا  بررسای باا عناوا  سارمایت( 6012) 1ولاترن. اندتاثیرگا ار برشامرده
های دانشاگاهی بارای کارآفرینی اعضای هیاات علمای، کارآفرینای دانشاگاهی را در قالاب مشاوق

های رفتاار کارآفرینانات اساتادا  از راه سات گزینات هماکاری باا صنعات، ثبات اختاراع و شارکت
ها در های دانشاگاهشالوری تتواناد بار بهارهظات کارده و بیاا  داشاتت ایان امار میحالانشاعابی م

بات بررسای رابطات دو نشاانگر ( 6012) و هماکارا  3انتقاال فنااوری تاثیار بگا ارد. وا  لوی
 (اناتشایوه کارآفرین)و ثبت اختاراع  (شیوه سانتی)عملکارد پژوهشاگرا  دانشاگاهی، شاامل انتشار 

داری نسابت بات مخترعاا  بات طاور معنایکت اند اناد و بات ایان نتیجات رسایدهدر بلژیا  پرداختت
 .هماکارا  انتشاارات بیشاتری دارناددیگار 

                                                 
1 Bains 
2 Debackere and Veugelers 
3 Yang 
4 Renault 
5 Van Looy 



651 6931تابستان  ،چهارم، شماره دهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

 فر یات تحقیق -5
هاای شناساایی شاده در    بار اسااس یافتات   شش فر ایت  بت منظور هدایت مسیر تجزیت و تحلیل، 

ی مربوطت صورت پ یرفتت است، تدوین گردیدند. این فر یات عبارتناد  هاهایی کت در پژوهشبررسی
 از:

 آنها تاثیر دارد. ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانشی خودباور .1

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش جتیبت نت لیم .6

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیرشتت تح آموختگا  دانش یریپ س یر .5

 ریآنها تااث  ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش یو رهبر تیهدا .1
 دارد.

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش تیخالق .3

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینگرندهیآ .2
با ارزیابی و بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینت مو وع مطرح شده در پاژوهش  

 حا ر و همچنین فر یات ارائت شده در این مطالعت، مدل مفهومی زیر پیشنهاد می گردد:

                        

         

            

          

             

                                

H1

H2

H3

H4

     

          

H5

H6

 
 : مدل مفهومی محقق ساختت مطالعت حا ر1شکل 

 شناسی تحقیقروش -6
 نیا ا نیاسات. همچنا   یو از نظر هدف کاربرد ییاز نظر نوع استنتاج داده ها استقرا قیروش تحق

عوامال   یشود چو  تحقیاق درصادد شناساائ    یمحسوب م زین یفیتوص قیتحق یهااز روش قیتحق
باشد از این رو در زمره میی دانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح انشد ینیکارآفر شیمؤثر بر افزا یفرد
پاردازد   یم رهایمتل نیروابط ب یحا ر بت بررس قیتوصیفی قرار میگیرد.با توجت بت آنکت تحق قاتتحقی
 باشد. یم یاز نوع همبستگ یفیتوص قیروش تحق نیبنابرا
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 گیریداده ها و مقیاس اندازه -1 - 6
ی آماده، بات ارائات   دسات ای باا توجات بات اطالعاات بات     کتابخانات  یر این تحقیق پس از مطالعتد

مورد استفاده قرار گرفت. رود، گیری بت شمار میهای اندازهترین مقیاسیکی از رایجکت ای نامتپرسش
 ینیکاارآفر  شیماؤثر بار افازا    یعوامال فارد   یپرسشنامت محقق سااختت شناساائ  از  پژوهش نیدر ا
فاوق از دو قسامت تشاکیل شاده      پرسشانامت ی استفاده شد. دانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش

، تیجنسا ، سن است. قسمت اول در برگیرنده سؤاالتی است کت بت ویژگی های جمعیت شناختی مانند
ای اسات  سوال پنج گزینت 16پردازد و قسمت دوم کت حاوی  یم سابقت کار زا یمو  التیتح  زا یم

( ابراز ادیز یلی)خ 3 تاکم(  یلی)خ 1هر سوال در دامنت ای از نمرات  کت آزمودنی پاسخ خود را در مورد
-0)ساواالت   جات یبات نت  لیم، (2-1)سواالت ی خودباور اسیمق ریز هفتپرسشنامت از  نینماید. امی
-63)ساواالت   تیا الق، خ(61-13)سواالت ی و رهبر تیهدا، (15-15)سواالت ی ریپ س یر، (16
 شده است. لیتشک( 16-50و کارآفرینی )سواالت  (52-51)سواالت ی نگرندهیآ، (50

 

 قیروایی و پایایی ابزار تحق -2 - 6

 روایی 1 - 2 - 6
بتواند خ ی ت مورد نظر را اندازه بگیارد و نات    گیری واقعاًمق ود از روایی آ  است کت ابزار اندازه

ایی هاا و معیارها  متلییر دیگری را، بت عبارت دیگر منظور از روایی ی  تحقیق، میزا  دقات شااخص  
 ییو محتاوا  یصاور  یای روا نیای است کت در راه سنجش پدیده مورد نظار تهیات شادهاند. جهات تع    

آموختگا  رشاتت  دانش ینیکارآفر شیمؤثر بر افزا یعوامل فرد یشناسائ ساختتمحقق یها رسشنامتپ
 ساوال در خ اوص   15 ابتادا تعاداد   قیا تحق ینظار  یمبان قیپس از مطالعت عمی دانشگاه یلیتح 

 و نینفار از متخ  ا   10 اریا ، سا س در اخت دیا گرد یطراحا رح شده در پژوهش حا ار  مو وع مط
سوال پرسشنامت  16یی از سواالت روا یپس از ح ف برخ تیقرار گرفتت و در نها طتیکارشناسا  آ  ح
 قرار گرفت. دییمورد تامحقق ساختت 

 پایایی 2 - 2 - 6
 یریا گسؤال است کت ابزار اندازه نیناار بت ا شتریاست و ب یکیو تکن یمسئلت کم ییایپا ایاعتماد 

 ییایا پا زا یا م یبت منظور بررس کند.یم یریصفت موردنظر را اندازه گ ای دهیپد یبا چت دقت و صحت
 تیریآموختگاا  دانشاکده ماد   نفر از دانش 50 نیپرسشنامت فوق ب محقق ساختت ابتدا یهاپرسشنامت

آنگااه جهات    شاد،  یجماع آور  ییپاساخگو و پس از  عیتوزی واحد تهرا  مرکز یدانشگاه ازاد اسالم
نبااک مقادار   وکر یاز روش آلفا یمندو با بهره دیاستفاده گرد SPSSافزار از نرم ییایپا زا یم یبررس
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ارائات شاده     یا ابعاد پرسشنامت بت تفک ییایپا زا یم ریپرسشنامت بدست آمد. در جدول ز یبرایی ایپا
 است.

 پژوهش یرهایمتل یکرونباک برا یآلفا یزا م: 6جدول 

  ریب آزمو  متلیرها

 02512 خودباوری

 02513 میل بت نتیجت

 02330 پ یریریس 

 02063 هدایت و رهبری

 02500 خالقیت

 02020 نگریآینده

 02361 کارآفرینی

 جامعت و نمونت آماری -3 - 6
 یدانشاگاه ازاد اساالم   یریتآموختگا  دانشاکده ماد  دانشجامعة آماری این پژوهش، شامل کلیت 

است، تا آنجا کت  یمباحث در آمار اجتماع ینمهمتر زا یکی یریگنمونت ی می باشد.واحد تهرا  مرکز
باشاد. بار اسااس     یما  ینمونت و جامعت آماار  ی،در آمار اجتماع یو روبرتز، مفهوم اساس یسبت نظر ال

ات آنها با صفات جامعت مشابهت داشاتت و  از افراد جامعت کت صف ینمونت عبارت است از تعداد یف،تعر
با افراد جامعت برخوردار باشند. جهت انتخاب حجام نمونات از    مگنیمعرف جامعت بوده و از تجانس و ه

 آ  شرح داده شده است: یرابطت کوکرا  و پارامترها یر. در زیدرابطت کوکرا  استفاده گرد
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: مقدار متلیر نرماال واحاد   t: حجم جامعت آماری،  N: حداقل حجم نمونت،  n در این رابطت داریم،

: p،  0203معادل : میزا  اشتباه مجاز، شود، در نظر گرفتت می α-1 ،1232متناار با سطح اطمینا  
باا  ی باشد کات  نفر م 1300یق، تعداد جامعت آماری تحق یندر ا. q :p-1برآورد نسبت صفت متلیر و  

افاراد بات    یان اناد و ا شاده  یابینفر ارز 503 برابر با یاستفاده از معادلت کوکرا ، تعداد افراد مورد بررس
 انتخاب شدند. یبت عنوا  نمونت آمار یجامعت آمار یا و رندوم از م یصورت کامالً ت ادف

 .باشدیم 6های جدول ی آماری مطابق با دادهشناختی نمونتهاای جمعیاتویژگی
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 ی آماریشناختی نمونتهاای جمعیاتویژگی: 5جدول 

متلیر جمعیت 
 شناختی

 درصد فراوانی صحیح درصد فراوانی فراوانی گروه
درصد فراوانی 

 تجمعی

 سن

 1023 1023 1023 56 سال 50تا  60

 3520 1025 1323 110 سال 10تا  50

 3222 50.3 5221 111 سال 30تا  10

 100 521 525 10 باال بت  30

 جنسیت
 5525 5525 5621 35 ز 

 100 2226 25 136 مرد

 میزا  تح یالت

 1322 1322 1321 12 فوق دی لم

 2321 3520 3125 135 لیسانس

 100 5022 6323 30 فوق لیسانس و باالتر

 میزا  سابقت کار

 523 523 523 60 سال 3تا  1بین 

 5125 0325 0321 663 سال 10تا  3بین 

 3020 2 323 15 سال 60تا  10بین 

 100 325 326 65 سال بت باال 60

 100 100 100 503 کل افراد

سال،  50تا  60درصد از افراد پاسخگو  1023نشا  می دهد کت سن  یفیتوص یهاآماره زیآنال جینتا
ساال   30سال و بقیت دارای سن بااالی   30تا  10درصد افراد  5023سال،  10تا  50درصد افراد  1025

ساال   10تا  50هستند. با توجت بت نتایج می توا  دریافت کت بیشتر افراد مورد بررسی دارای سن بین 
درصد از افراد پاسخگو مرد می باشند. باا توجات بات     2226درصد از افراد پاسخگو ز  و  5525هستند. 

درصاد افاراد    1322بررسی مرد هستند. میزا  تح یالت  نتایج می توا  دریافت کت بیشتر افراد مورد
درصد افراد فوق لیساانس و بااالتر    50220درصد افراد پاسخگو لیسانس و  3520پاسخگو فوق دی لم، 

توا  دریافت کت مدرک بیشتر افراد مورد بررسای، لیساانس مای باشاد.     باشد. با توجت بت نتایج میمی
 10تاا   3درصد افراد پاساخگو باین    0323سال،  3تا  1اسخگو بین درصد افراد پ 523میزا  سابقت کار 

سال بت باال می باشد.  60درصد افراد پاسخگو  325سال و  60تا  10درصد افراد پاسخگو بین  2سال، 
سال مای   10تا  3توا  دریافت کت میزا  سابقت کار بیشتر افراد مورد بررسی، بین با توجت بت نتایج می

 باشد.
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 هایافتت -7
 رنفیاسم-کولموگروفآزمو   -1 - 7

بایستی نوع آزمو  مناسب برای آزمو  آنها تعیین شود. بر اساس نرمال قبل از آزمو  فر یات 
آوری شده؛ نوع آزمو  تعیین می گردد. بت منظور بررسی و ارزیابی های جمعبود  و یا نبود  داده
مشاهده  1 جدول یهابا توجت بت داده شد. یرنف استفادهاسم-کولموگروفنرمال بود  از آزمو  

با  نیاست. بنابرا 03/0 شده بزرگتر از ادی ریآزمو  نرمال بود  داده در متلی شود کت سطح معناداریم
باشند،  یاز مفرو ت نرمال بود  برخوردار م ادشدهی یرهاینمود کت متل ا یتوا  بیم 33/0 نا یاطم
 استفاده کرد. قیتحق یهاتیجهت آزمو  فر   یپارامتر یهاآزمو توا  از  یم نیبنابرا

 یرنفاسم-آزمو  کولموگروف یجتنت: 1جدول 
 سطح معناداری  ریب آزمو  متلیرها

 02656 02002 خودباوری

 02125 02021 میل بت نتیجت

 02600 02050 پ یریریس 

 02506 02110 یت و رهبریهدا

 02101 02055 خالقیت

 02161 02005 نگریآینده

 02532 02100 کارآفرینی

 آزمو  فر یات -2 - 7
 در این بخش بت بررسی و ارزیابی فر یات تحقیق پرداختت می شود.

 شیبگر افگ ا   یدانشگگا   یلیآموختگان رشته تحصدانشی خودباورفرضیه اول: 

 آنها تاثیر دارد. ینیکارآفر
قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز رایب

 گرفتت است.
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 مدل رگرسیونی رایب پردازش  :3جدول 

درصاد اطمیناا     33درصد بوده و نشا  می دهد کت فر یت با  3کمتر از  Fسطح معناداری آماره 
 یرابطت معناادار  یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیکارآفری و خودباور ینبپ یرفتت شده و 

توا  گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی می (02555همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد.
(، گواه بر این واقعیت مای باشاد   02110برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شده )

-نیآماره دوربدرصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند. مقدار  13کت متلیر مستقل در حدود 
 رهاا یمتل نیکرد کات با   یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6تا  3/1 نیچو  ب زین (12255) واتسو 
داری مقادار  سطوح معنی. وجود ندارد ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو خود همبستگوجود مشکل 

 بار رگرسیونی ارائت شاده   مستقل در مدل متلیردهد کت این ی نشا  میخودباور ریب متلیر مستقل 
ی، تاثیرگ ار هستند، از ساوی دیگار،   دانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر
دهد کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. نشا  می عرض از مبداءسطح معنی داری 
با عالمت مثبت گزارش شده اسات و نشاا     یخودباورو مولفت    رایب عرض از مبدااز سوی دیگر، 

 .ین  رایب با متلیر وابستت استدهنده رابطت مستقیم بین ا

 شیبر اف ا یدانشگا  یلیآموختگان رشته تحصدانش جهیبه نت لیمفرضیه دوم: 

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر

 متلیر
 مستقل

 یدانشگاه یلیرشتت تح  آموختگا دانش ینیکارآفرمتلیر وابستت: 

 معیار  رایب انحراف  رایب
ر آمار آزمو  مقدا

t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

عرض از 
 مبدا

پ یرش فر یت  02000 112355 02651 62505
 برها 

 02000 22100 02032 02553 یخودباور

 آزمو 

تحلیل 
 واریانس

 F 502600آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 توا  تبیین
 02555  ریب تعیین

 ریب تعیین تعدیل 
 شده

02110 

 12255 واتسو -آماره دوربین تقالل خطااس
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قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز برای
درصد بوده و نشا  می دهد کت فر ایت باا    3ر از کمت Fسطح معناداری آماره  .(2)جدول  گرفتت است

 یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  ینیکارآفرو  جتیبت نت لیم ینبدرصد اطمینا  پ یرفتت شده و  33
توا  گفات کات   ( می02361همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه

(، 02601ز سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده ) مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و ا
درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می  60گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 

 تاوا  یپاس ما   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زین (12531) واتسو -نیآماره دوربنمایند. مقدار 
 ی ساریالی در اجازای اخاالل رگرسایو     خود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت

 متلیار دهد کت ایان  نشا  می جتیبت نت لیم ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد
 یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  ینیمتلیر وابساتت کاارآفر   بررگرسیونی ارائت شده  مستقل در مدل

دهد کت مادل  نشا  می عرض از مبداءوی دیگر، سطح معنی داری ی، تاثیرگ ار هستند، از سدانشگاه
بات   لیا مو مولفات     رایب عرض از مبدارگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا  دهنده رابطت مساتقیم باین ایان  ارایب باا متلیار        جتینت
 .وابستت است

 یونی رایب پردازش مدل رگرس: 2جدول 

 متلیر
 مستقل

 یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیوابستت: کارآفر ریمتل

مقدار آمار آزمو   معیار  رایب انحراف  رایب
t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

عرض از 
 مبدا

پ یرش فر یت  02005 02115 02101 02610
 برها 

بت  لیم
 جتینت

12015 02115 32051 02000 

تحلیل  آزمو 
 واریانس

 F 512323آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 02361  ریب تعیین توا  تبیین

 ریب تعیین تعدیل 
 شده

02601 

 12531 واتسو -آماره دوربین استقالل خطا
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بگر   یدانشگگا   یلیآموختگگان رشگته تحصگ   دانگش  یریپذسکیرفرضیه سوم: 

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیاف ا
قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز برای

  گرفتت است.
 یونی رایب پردازش مدل رگرس: 0جدول 

درصاد اطمیناا     33درصد بوده و نشا  می دهد کت فر یت با  3کمتر از  Fسطح معناداری آماره 
رابطات   یدانشاگاه  یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  ینیکارآفری و ریپ س یر ینبپ یرفتت شده و 

توا  گفت کت مدل ارائت شاده باا   ( می02551وجت بت  ریب تعیین )همچنین با ت وجود دارد. یمعنادار
(، گاواه بار ایان    02110دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیاین تعادیل شاده )   

درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.     13واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 
کرد  یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6تا  3/1 نیچو  ب زین (12001)  واتسو-نیآماره دوربمقدار 
ساطوح  . وجود نادارد  ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو خود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکت ب
 مساتقل در مادل   متلیار دهد کات ایان   ی نشا  میریپ س یر ریب متلیر مستقل داری مقدار معنی

ی، تاثیرگا ار  دانشاگاه  یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر بررگرسیونی ارائت شده 
دهاد کات مادل رگرسایونی دارای     نشا  مای  عرض از مبداءهستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری 
باا عالمات    یریپا  س یرو مولفت    رایب عرض از مبداعرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

 .نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت استمثبت گزارش شده است و 

 مستقل متلیر
 یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیوابستت: کارآفر ریمتل

 معیار  رایب رافانح  رایب
مقدار آمار آزمو  

t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

پ یرش فر یت  02000 552201 02033 52223 عرض از مبدا
 02000 22105 02061 02112 یریپ س یر برها 

 آزمو 

تحلیل 
 واریانس

 F 502630آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 توا  تبیین
 02551  ریب تعیین

ین تعدیل  ریب تعی
 شده

02110 

 12001 واتسو -آماره دوربین استقالل خطا
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بگر   یدانشگگا   یلیآموختگان رشته تحصگ دانش یو ر بر تی دافرضیه چهارم: 

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر شیاف ا
قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز برای

 گرفتت است.
 یونی رایب پردازش مدل رگرس: 5دول ج

درصاد اطمیناا     33د کت فر یت با درصد بوده و نشا  می ده 3کمتر از  Fسطح معناداری آماره 
رابطات   یدانشاگاه  یلیآموختگا  رشتت تح ا دانش ینیکارآفری و و رهبر تیهدا ینبپ یرفتت شده و 

توا  گفت کت مدل ارائت شاده باا   ( می02325همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یمعنادار
(، گاواه بار ایان    02510تعادیل شاده )   دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیاین 

درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.     56واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 
کرد  یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6تا  3/1 نیچو  ب زین (12361) واتسو -نیآماره دوربمقدار 
ساطوح  . وجود نادارد  ی در اجزای اخالل رگرسیو ی سریالخود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکت ب
 مساتقل در مادل   متلیردهد کت این ی نشا  میو رهبر تیهدا ریب متلیر مستقل داری مقدار معنی

ی، تاثیرگا ار  دانشاگاه  یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر بررگرسیونی ارائت شده 
دهاد کات مادل رگرسایونی دارای     نشا  مای  از مبداءعرض هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری 

 مستقل متلیر

 یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیوابستت: کارآفر ریمتل

 معیار  رایب انحراف  رایب
مقدار آمار آزمو  

t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

 02000 162055 02150 62615 عرض از مبدا
پ یرش فر یت 

 برها 
و  تیهدا

 یرهبر
02100 02010 102003 02000 

 آزمو 

تحلیل 
 واریانس

 F 1002103آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 توا  تبیین
 02325  ریب تعیین

 ریب تعیین تعدیل 
 شده

02510 

 12361 واتسو -آماره دوربین استقالل خطا
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با عالمت  یو رهبر تیهداو مولفت    رایب عرض از مبداعرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 
 .مثبت گزارش شده است و نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت است

 شیبگر افگ ا   یدانشگگا   یلیآموختگان رشته تحصدانش تیخالقفرضیه پنجم: 

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر
قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز برای

 گرفتت است.
 مدل رگرسیونی رایب پردازش : 3جدول 

درصاد اطمیناا     33درصد بوده و نشا  می دهد کت فر یت با  3کمتر از  Fسطح معناداری آماره 
 یرابطات معناادار   یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیکارآفرو  تیخالق ینبپ یرفتت شده و 

توا  گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی ( می02525همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) دارد.وجود 
(، گواه بر این واقعیت مای باشاد   02152برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شده )

-نیماره دوربآدرصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند. مقدار  11کت متلیر مستقل در حدود 
 رهاا یمتل نیکرد کات با   یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6تا  3/1 نیچو  ب زین (12225) واتسو 
داری مقادار  سطوح معنی. وجود ندارد ی سریالی در اجزای اخالل رگرسیو خود همبستگوجود مشکل 

 بار ارائات شاده   رگرسایونی   مستقل در مدل متلیردهد کت این نشا  می تیخالق ریب متلیر مستقل 
ی، تاثیرگ ار هستند، از ساوی دیگار،   دانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر

 متلیر
 مستقل

 یدانشگاه یلیح آموختگا  رشتت تدانش ینیوابستت: کارآفر ریمتل

مقدار آمار آزمو   معیار  رایب انحراف  رایب
t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

عرض از 
 مبدا

پ یرش فر یت  02005 12023 02330 02265
 برها 

 02000 32561 02153 02503 تیخالق

تحلیل  آزمو 
 واریانس

 F 552365آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 02525 یین ریب تع توا  تبیین

 ریب تعیین تعدیل 
 شده

02152 
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دهد کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. نشا  می عرض از مبداءسطح معنی داری 
ده اسات و نشاا    با عالمت مثبت گزارش شا  تیخالقو مولفت    رایب عرض از مبدااز سوی دیگر، 

 .دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت است

 شیبر اف ا یدانشگا  یلیآموختگان رشته تحصدانش ینگرندهیآفرضیه ششم: 

 دارد. ریآنها تاث ینیکارآفر
قارار   یال آ  ماورد تحل  یجنتاا  یراستفاده شد کت در زآزمو  رگرسیو  از  یتفر  ینا یابیارز برای
 ت.گرفتت اس

 مدل رگرسیونی رایب پردازش : 10جدول 

درصاد اطمیناا     33کت فر یت با  درصد بوده و نشا  می دهد 3کمتر از  Fسطح معناداری آماره 
رابطات   یدانشاگاه  یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  ینیکارآفر عی و نگرندهیآ ینبپ یرفتت شده و 

توا  گفت کت مدل ارائت شاده باا   ( می02161همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یمعنادار
(، گاواه بار ایان    02100عادیل شاده )  دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیاین ت 

درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیاین مای نمایناد.     15واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 
کرد  یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6تا  3/1 نیچو  ب زین (12225) واتسو -نیدوربآماره مقدار 
ساطوح  . وجود نادارد  در اجزای اخالل رگرسیو ی سریالی خود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکت ب
 مساتقل در مادل   متلیار دهاد کات ایان    ی نشا  مای نگرندهیآ ریب متلیر مستقل داری مقدار معنی

 متلیر
 مستقل

 یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیوابستت: کارآفر ریمتل

 معیار  رایب انحراف  رایب
مقدار آمار آزمو  

t 

سطح 
 معناداری

 نتیجت

عرض از 
 مبدا

پ یرش فر یت  02005 12023 02530 02315
 برها 

 02000 32561 02051 02253 ینگرندهیآ

 آزمو 

تحلیل 
 واریانس

 F 562030آماره 

سطح معناداری آماره 
F 

02000 

 توا  تبیین
 02161  ریب تعیین

 ریب تعیین تعدیل 
 شده

02100 

 12521 واتسو -آماره دوربین استقالل خطا



 169یدانشگاه یلیآموختگان رشته تحصدانش ینیکارآفر یشمؤثر بر افزا یعوامل فرد یشناسائ

 

 

ی، تاثیرگا ار  دانشاگاه  یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر بررگرسیونی ارائت شده 
دهاد کات مادل رگرسایونی دارای     نشا  مای  داءعرض از مبهستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری 
با عالمت مثبت  ینگرندهیآو مولفت    رایب عرض از مبداعرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

 .گزارش شده است و نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت است
 

 گیرینتیجت -8
بار   یدانشاگاه  یلیآموختگا  رشاتت تح ا  دانشی خودباوردر مورد فر یت اول کت بیا  می کند 

درصد بوده و نشا  می دهد کات   3کمتر از  Fسطح معناداری آماره آنها تاثیر دارد،  ینیکارآفر شیافزا
آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیکاارآفر ی و خودبااور  ینبا درصد اطمینا  پ یرفتت شاده و   33فر یت با 

تاوا   ( مای 02555مچنین با توجت بت  ریب تعیین )ه وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه یلیتح 
مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده  گفت کت 

درصد از تلییرات متلیر وابستت را  13(، گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 02110)
پاس   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زیا ن (12255) واتسو -نیربآماره دوتبیین می نمایند. مقدار 

ی ساریالی در اجازای اخاالل    خاود همبساتگ  وجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت توا یم
دهد کت ایان  ی نشا  میخودباور ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد رگرسیو 

 یلیآموختگا  رشتت تح ا دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر برشده  رگرسیونی ارائت مستقل در مدل متلیر
دهد کت مادل  نشا  می عرض از مبداءی، تاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری دانشگاه

 یخودباورو مولفت    رایب عرض از مبدارگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 
. است و نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت استبا عالمت مثبت گزارش شده 

 و همااکارا   1یانااگ نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شاده در مطالعاات   
و  1(، ناال1533) القلاام یعساارو  نااوروزی(، 6012) و هماااکارا  5وا  لااوی(، 6015) 6وود(، 6012)

 ( همخوانی دارد.1160) و همکارا  3( و لین 1530و همکارا  )ل چوبقلو مجل(، 1660)  همکاارا 
بار   یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش جتیبت نت لیمکند  یم ا یکت بفر یت دوم در مورد 

درصد بوده و نشا  می دهد کات   3کمتر از  F، سطح معناداری آماره دارد ریآنها تاث ینیکارآفر شیافزا

                                                 
1 Yang 
2 Wood 
3 Van Looy 
4 Nell 
5 Link 
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آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیکاارآفر و  جتیبت نت لیم ینبد اطمینا  پ یرفتت شده و درص 33فر یت با 
تاوا   ( مای 02361همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه یلیتح 

گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده  
درصد از تلییرات متلیر وابستت را  60واه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود (، گ02601)

پاس   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زیا ن (12531) واتسو -نیآماره دوربتبیین می نمایند. مقدار 
ی ساریالی در اجازای اخاالل    خاود همبساتگ  وجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت توا یم

دهاد کات   نشا  می جتیبت نت لیم ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد یو رگرس
آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیمتلیار وابساتت کاارآفر    بررگرسیونی ارائت شده  مستقل در مدل متلیراین 
دهاد  نشا  می عرض از مبداءی، تاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری دانشگاه یلیتح 
و مولفات     رایب عرض از مبادا ت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، ک
با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا  دهنده رابطت مستقیم باین ایان  ارایب باا      جتیبت نت لیم

 نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشای از نتاایج گازارش شاده در مطالعاات     . متلیر وابستت است
 یفشر، (1531و همکارا  ) یفراهان(، 6015) 6گلدفاارب و هنرکسان(، 6011) و همااکارا  1گورائااو

 (1536و همکارا  ) ر ایی( و 6012) 5رنولات ، (1536و همکارا  ) یزال(، 1533) عبداهلل زادهو  زاده
 همخوانی دارد.
بار   یدانشگاه یلیتت تح آموختگا  رشدانش یریپ س یر کند یم ا یکت ب فر یت سومدر مورد 

درصد بوده و نشا  می دهد کات   3کمتر از  F، سطح معناداری آماره دارد ریآنها تاث ینیکارآفر شیافزا
آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیکاارآفر ی و ریپ س یر ینبدرصد اطمینا  پ یرفتت شده و  33فر یت با 

تاوا   ( مای 02551بت  ریب تعیین )همچنین با توجت  وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه یلیتح 
گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده  

درصد از تلییرات متلیر وابستت را  13(، گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 02110)
پاس   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زیا ن (12001) واتسو -نیآماره دوربتبیین می نمایند. مقدار 

ی ساریالی در اجازای اخاالل    خاود همبساتگ  وجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت توا یم
دهاد کات   ی نشا  میریپ س یر ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد رگرسیو 

آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیر وابساتت کاارآفر  متلیا  بررگرسیونی ارائت شده  مستقل در مدل متلیراین 

                                                 
1 Gurau 
2 Goldfarb and Henrekson 
3 Renault 
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دهاد  نشا  می عرض از مبداءی، تاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری دانشگاه یلیتح 
و مولفات     رایب عرض از مبادا کت مدل رگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

دهنده رابطت مستقیم باین ایان  ارایب باا      با عالمت مثبت گزارش شده است و نشا  یریپ س یر
نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشای از نتاایج گازارش شاده در مطالعاات      . متلیر وابستت است

، جنکینز (1531و همکارا  ) یامچی یخرسند(، 6013) 1دباکر و وگولرز(، 1530و همکارا  ) ذوالفقاری
 ( همخوانی دارد.1533و همکارا  )پورشریعت و ( 6015و همکارا  ) 5(، جاکوب6015) 6و اسمیت
 

 یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   داناش  یو رهبار  تیهادا کناد   یما  ا یا کت بفر یت چهارم در مورد 
درصد بوده و نشا   3کمتر از  F، سطح معناداری آماره دارد ریآنها تاث ینیکارآفر شیبر افزا یدانشگاه

 ینیکاارآفر ی و و رهبار  تیهادا  ینبا ده و درصاد اطمیناا  پ یرفتات شا     33می دهد کت فر ایت باا   
همچنین باا توجات بات  اریب      وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش
توا  گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از ساوی دیگار، مقادار    ( می02325تعیین )

درصد  56می باشد کت متلیر مستقل در حدود (، گواه بر این واقعیت 02510 ریب تعیین تعدیل شده )
تا  3/1 نیچو  ب زین (12361) واتسو -نیآماره دورباز تلییرات متلیر وابستت را تبیین می نمایند. مقدار 

ی ساریالی در  خود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت توا یپس م باشد،یم 3/6
ی و رهبار  تیهادا  ریب متلیر مستقل داری مقدار وح معنیسط. وجود ندارد اجزای اخالل رگرسیو 

 ینیمتلیار وابساتت کاارآفر    بار رگرسایونی ارائات شاده     مساتقل در مادل   متلیردهد کت این نشا  می
عرض از ی، تاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری دانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش
 ارایب  رای عرض از مبدا نیز مای باشاد. از ساوی دیگار،     دهد کت مدل رگرسیونی دانشا  می مبداء

با عالمت مثبت گزارش شاده اسات و نشاا  دهناده رابطات       یو رهبر تیهداو مولفت   عرض از مبدا
نتایج بت دست آمده از این فر یت باا بخشای از نتاایج    . مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت است

و  یامچی یخرسند(، 6013) 1دباکر و وگولرز(، 1530ارا  )و همک ذوالفقاریگزارش شده در مطالعات 
و همکاارا   پورشریعت ( و 6015و همکارا  ) 1(، جاکوب6015) 3، جنکینز و اسمیت(1531همکارا  )

 ( همخوانی دارد.1533)

                                                 
1 Debackere and Veugelers 
2 Jenkins and Smith 
3 Jacob 
4 Debackere and Veugelers 
5 Jenkins and Smith 
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بار   یدانشاگاه  یلیآموختگاا  رشاتت تح ا   دانش تیخالقکند  یم ا یکت بفر یت پنجم در مورد 
درصد بوده و نشا  می دهد کات   3کمتر از  F، سطح معناداری آماره دارد رینها تاثآ ینیکارآفر شیافزا

 یلیآموختگا  رشتت تح دانش ینیکارآفرو  تیخالق ینبدرصد اطمینا  پ یرفتت شده و  33فر یت با 
توا  گفات کات   ( می02525همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه
(، 02152ئت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده ) مدل ارا

درصد از تلییرات متلیر وابستت را تبیین می  11گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 
 تاوا  یپاس ما   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زین (12225) واتسو -نیآماره دوربنمایند. مقدار 

 ی ساریالی در اجازای اخاالل رگرسایو     خود همبستگوجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت
مستقل  متلیردهد کت این نشا  می تیخالق ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد
ی، شاگاه دان یلیآموختگا  رشاتت تح ا  دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر بررگرسیونی ارائت شده  در مدل

دهد کت مادل رگرسایونی   نشا  می عرض از مبداءتاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری 
باا عالمات    تیخالقو مولفت    رایب عرض از مبدادارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

نتایج بات  . تمثبت گزارش شده است و نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت اس
(، 6013) 6پاورساا و مکادوگالب  دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعاات  

 1و ابارو و گریناویچ   (1531) آباادی امیدی نجفو  یاحمد(، 1533یی و همکارا  )بابا(، 6013) 5بیناز
 ( همخوانی دارد.6015)

بار   یدانشاگاه  یلیآموختگا  رشتت تح شدان ینگرندهیآکند  یم ا یکت بدر مورد فر یت ششم 
درصد بوده و نشا  می دهد کات   3کمتر از  F، سطح معناداری آماره دارد ریآنها تاث ینیکارآفر شیافزا

آموختگاا  رشاتت   داناش  ینیکاارآفر  عی و نگرندهیآ ینبدرصد اطمینا  پ یرفتت شده و  33فر یت با 
تاوا   ( مای 02161همچنین با توجت بت  ریب تعیین ) وجود دارد. یرابطت معنادار یدانشگاه یلیتح 

گفت کت مدل ارائت شده با دقت باالیی برازش شده و از سوی دیگر، مقدار  ریب تعیین تعدیل شاده  
درصد از تلییرات متلیر وابستت را  15(، گواه بر این واقعیت می باشد کت متلیر مستقل در حدود 02100)

پاس   باشاد، یما  3/6تاا   3/1 نیچاو  با   زیا ن (12225) واتسو -نیوربآماره دتبیین می نمایند. مقدار 
ی ساریالی در اجازای اخاالل    خاود همبساتگ  وجود مشکل  رهایمتل نیکرد کت ب یرگیجتینت توا یم

                                                                                                                                  
1 Jacob 
2 Powersa and McDougallb 
3 Bains 
4 Abreu and Grinevich 
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دهد کت این ی نشا  مینگرندهیآ ریب متلیر مستقل داری مقدار سطوح معنی. وجود ندارد رگرسیو 
 یلیآموختگا  رشتت تح ا دانش ینیمتلیر وابستت کارآفر برائت شده رگرسیونی ار مستقل در مدل متلیر

دهد کت مادل  نشا  می عرض از مبداءی، تاثیرگ ار هستند، از سوی دیگر، سطح معنی داری دانشگاه
 ینگرندهیآو مولفت    رایب عرض از مبدارگرسیونی دارای عرض از مبدا نیز می باشد. از سوی دیگر، 

. شده است و نشا  دهنده رابطت مستقیم بین این  رایب با متلیر وابستت است با عالمت مثبت گزارش
 1پاورساا و مکادوگالب  نتایج بت دست آمده از این فر یت با بخشی از نتایج گزارش شده در مطالعاات  

و ابارو و   (1531) آباادی امیادی نجاف  و  یاحمد(، 1533یی و همکارا  )بابا(، 6013) 6بیناز(، 6013)
 ( همخوانی دارد.6015) 5گرینویچ

 پیشنهادات -9
 رابطت ارائت نمود: نیرا در ا ریز  شنهاداتیتوا  پ یبت دست آمده از پروژه حا ر، م جینتابا توجت بت 

 ی رشتت مدیریتدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح پارامتر ابتکار عمل دانش تیتقو .1
 تیریت مدرشت یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش تیپارامتر خالق تیتقو .6

 تیریرشتت مد یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش یریپ  س یپارامتر ر تیتقو .5

 تیریرشتت مد یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش یریگ میپارامتر قدرت ت م تیتقو .1

 تیریرشتت مد یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح دانش یرهبر ییپارامتر توانا تیتقو .3

 تیریرشتت مد یدانشگاه یلیگا  رشتت تح آموختنمود  دانش لیمتما .2

در قبال  تیریرشتت مد یدانشگاه یلیآموختگا  رشتت تح و نگرش دانش دینمود  د عیوس .0
 کارآفرینی

 منابع -11
 ( بررسی و عیت آموزشاهای دانشاگاهی بارای تارویج کاارآفرینی      1531آبادی مریم )حیدر، امیدی نجف یاحمد

دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد علاوم و تحقیقاات تهارا (،        ابع طبیعای )مطالعت موردی: دانشاکده کشااورزی و منا   
 .5سال دوم، شماره  ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاپژوهش

 یدانشگاه ینی( عوامل موثر بر کارآفر1533) یمحمدمهد یقهرود ینظر د،یمهش یدهندیب یمحمدر ا، نب ییبابا 
کسب و کار : فرصت ها و چالش ها، رشت، دانشاگاه   یمللال نیدانشگاه تهرا ، کنفرانس ب یدر پارک علم و فناور

 صومعت سرا. رزاکوچ یم یو حرفت ا یفن

                                                 
1 Powersa and McDougallb 
2 Bains 
3 Abreu and Grinevich 
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 ینیو کاارآفر  یعوامال سااختار   تیو اع  ی( بررسا 1533محجوب حسن، م طفایی مهارداد )  سی،یع پورشریعت 

 .115-165، 0شماره  ،یستار دیشه ی: دانشگاه هوائیارتش (مطالعت مورد یدانشگاه ها یدانشگاه

 ( 1531حسان )  یبنت سا  یعل یروشن ار،یمطلق خدا یمانیسل الت،ینب اتیمحبوبت،  ب یاکبر، عارف یامچی یرسندخ
اصافها  و زنجاا (،    یهاا )مورد مطالعت: دانشاگاه  ا یدانشجو ینیکارآفر تیدانش، توانش، نگرش و خالّق یابیارز

 55-33، صفحت 1531، بهار 63، شماره 5، دوره 5مقالت 

 در  ینیدر توساعت کاارآفر   یدانشگاه یشیزا یشرکتها گاهی(.جا1530آهو ) ،یسارا، فرهود یحجاز ،یعل یذوالفقار
 36 – 13،(صص 60) 0 ،یدانشگاهها. رشد فناور

 ( واکااوی راهکارهاای بهباود    1536بیژ ، عباس ور عباس، نیکنامی م طفی، رحیمیا  حمید، دالور علی ) ر ایی
، 5دوره  ،یدر علوم انساان  تیای، ابتکار و خالقسانی و ارائت ی  نظریت زمینتکارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم ان

 .6شماره 

 بار   نانتیکارآفر یفرهنگ سازمان ریتاث نیی( تب1536عباس ) نیمحمدزاده پارچ ،یمهد دیس یمحمدر ا، ر و یزال
 5-111،صص 12 ،یبازرگان تیریدر دانشگاه تهرا . ف لنامت مد یدانشگاه ینیکارآفر

 در آموزش  یدانشگاه ینیکارآفر یارهای( سازوکارها و مع1533) نیعبداهلل زاده غالمحس ف،یزاده محمدشر فیشر
، 55، شاماره  5، دوره 1مقالات   ،یآماوزش کشااورز   تیریپژوهش مد ،ینیخبرگا  کارآفر دگاهیاز د یکشاورز یعال
 10-5، صفحت 1533 زییپا

 داناش   ینیعوامل موثر بر کارآفر یمعادلت ساختار نیی( تب1531)ن رالت  یمحمد د،یحم یابوالفضل، قاسم یفراهان
، صافحت  5، شاماره  5، دوره 3مقالات   ،یتیپژوهش در ورزش ترب ،یبدن تیرشتت ترب یلیتکم التیآموختگا  تح 

53-102 

 و  یدانشاگاه  ینیمواناع کاارآفر   ییشناساا  یدانشاگاه  ینی( کار آفر1533القلم نرگس ) عیمحمدر ا، سر نوروزی
 .53-16چاپ اول،  ،یدولت تیریآ ، مرکز انتشارات مرکز آموزش مد تیارهای تقوراهک

 Abreu,M., and Grinevich, V. 6015. The nature of academic entrepreneurship in the 

UK: Widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 16: 105– 

166.  

 Bains, W. 6013. How academics can make (extra) money out of their science. 
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 Debackere, K., and Veugelers, R. 6013. The role of academic technology transfer 
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Policy, 56, P: 211 
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