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Entrepreneurial behaviour is a motivation and action that enables the 
entrepreneur to create and take advantage of opportunities. An 
Entrepreneurial University improves students' entrepreneurial 
behaviour. Therefore, the purpose of this study was to identify and 
explain the dimensions of the entrepreneurial university affecting the 
entrepreneurial behaviour of students at the Alborz University of 
Applied Sciences. This research was applied in terms of purpose and 
descriptive survey in terms of data collection method. The research 
method was mixed-exploratory (quantitative-qualitative). For the 
qualitative part, 28 interviews were carried out with experts selected 
through snowball sampling method and for the quantitative part, 376 
entrepreneurship professors were selected and studied by random 
sampling. The findings of the qualitative section were analysed 
through open and axial coding and led to the extraction of 224 primary 
codes, 29 components in 8 dimensions (including economic and social 
conditions, in-university context, university environment and value 
creation, institutionalization of entrepreneurship, structural changes, 
management optimization, acceptance of entrepreneurial mission 
and networking). After obtaining the dimensions of the research, a 
researcher-made questionnaire was designed inspired by related 
studies. Therefore, the data collection tool was a questionnaire. Data 
were analysed using SPSS and smartPLS3 software. Findings showed 
that all the dimensions had a significant effect on students' 
entrepreneurial behaviour. 
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 استان البرز(  یکاربرد ی)موردمطالعه دانشگاه جامع علم ان یدانشجو
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از   یبردارو بهره  جادی را قادر به ا نیاست که کارآفر یو اقدام زه یانگ نانه،یرفتار کارآفر
مفرصت کارآفرکندیها  دانشگاه  کارآفر  ن،ی.  رفتار  بهبود  به   ان یدانشجو  ینیمنجر 

ا  شود؛یم تب  ییپژوهش، شناسا  نیلذا هدف  دانشگاه کارآفر  نییو  بر    نیابعاد  مؤثر 
استان البرز(   یکاربرد یمع علمان )موردمطالعه دانشگاه جایدانشجو ین یرفتار کارآفر

ا کاربرد  نیاست.  هدف،  لحاظ  از  ح  یپژوهش  از  گردآور  ثیو    -یفیتوص  ،یروش 
( است. در بخش  یفیک  -ی)کم  یاکتشاف  - ختهیاز نوع آم  قی است. روش تحق  یشیمایپ
  376یو در بخش کم  یگلوله برف  یریگمصاحبه با خبرگان با روش نمونه   28  یفیک

انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار    یتصادف  یریگبا نمونه  ینیکارآفرنفر از استادان  
شدند و منجر   لیتحل  یباز و محور  یکدگذار  قیاز طر  یفیبخش ک  یها افتهیگرفتند.  

 ، یو اجتماع  یاقتصاد   طیبعد )شامل شرا  8مؤلفه در    29  ه، یکد اول  224به استخراج  
ارزش  یدانشگاه  طیمح  ،یدانشگاهدرون  یبسترساز کردن   نهینهاد  ،ینیرآفو 

کارآفر  رشیپذ  ت،یریمد  یسازنهیبه  ،یساختار  راتییتغ  ،ینیکارآفر و   ینیرسالت 
ساخته با الهام از  به ابعاد پژوهش، پرسشنامه محقق  یابی( شد. بعد از دستیسازشبکه

ها . داده دپرسشنامه بو  ،یکمّ  یها داده   یشد. لذا ابزار گردآور  یمطالعات مرتبط، طراح
نشان   هاافتهیشدند.    لیوتحلهیتجز  smartPLS3و     SPSSیافزارهانرم  قیاز طر

 دارد. یداریمعن ریتأث ان،یدانشجو ینی دادند که تمام ابعاد احصاشده بر رفتار کارآفر
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 مقدمه 
کشورهای    به  تعمیم قابل  ها آن نتایج است ممکن که  شده انجام  یافته توسعه   کشورهای کارآفرینی، غالبًا در مطالعات 

زیرا    توسعه درحال  یژه  و شرایط  به    ها آن بر    مؤثر   عوامل و  کارآفرینی    های فعالیت که    دهند می نشان    تحقیقات نباشد؛ 
  متفاوت مختلف،    کشورهای در  ،  شرایط این  که    دارد   بستگی   موردمطالعه   ، محل سیاسی   و   اقتصادی   فرهنگی، اجتماعی،  

فناوری،   توسعه   و   نوآوری   اشتغال،   ایجاد   در   مهم   عامل   یک  به عنوان   1ی ن ی به کارآفر کشورها  امروز،    نوآور   اقتصاد در  .  است 
بسیاری    افراد   که   است   سازوکاری   همچنین اند. کارآفرینی  داده   نشان زیادی    توجه   اقتصاد،   بازسازی فرایند  و  اقتصادی  رشد  

  تحّرک   و   یکپارچگی جمعیت فرهنگ،  گیری  شکل ،  راه   این   از   و کند  می   وارد جامعه    اجتماعی   و   اقتصادی   در جریان را  
  عوامل   و   پدیده   این   دقیق   و   عمیق   درزمینه شناخت کمی  بسیار  ، تحقیقات  با این وجود   ؛ ولی کند می   تسهیل   را   اجتماعی 

با  کارآفرینی   تعریف ، قبل  ی ها در دهه   . است مشهود    بسیار ،  روانشناسی   از بُعد ویژه  به   کمبود  این و  شده  انجام    آن   بر مؤثر  
و    عصر حاضر .  ( 2017،  2گز ی )رودر   است شده    ی ات ی ح   ار ی بس   ی کار ی ب   ژه ی و ه ب   ی اقتصاد   نده ی و فزا   درپی پی ت  مشکل   توجه به 

گسترش مرزهای دانش نسبت    ، بر تولید علم   تأکید با    زمان هم ی است که  های دانشگاه   بنیان، مبتنی بر ورود به اقتصاد دانش 
و از طریق ایجاد خلقیت و    اشند حسـاس ب   ، تخصصـی محـیط   ای مشاوره پژوهشـی و خدمات    به نیازهای آموزشـی، 

تا توانایی تعریف، فرموله    کند می تفکر هوشمندانه ضمن پاسخگویی سریع و دقیق به نیازهای افراد، کمک    های شیوه 
و زمینه برای توسعه پایدار کشور آماده   یابد تحقق  ، مستقل یا گروهی  صورت ه ب مشکلت جامعه  کردن برطرف  ساختن، 

عنوان شغل خود بعد از  بر احتمال انتخاب کارآفرینی به   تواند ی م دانشگاه  در    ل ی کارآفرینی در هنگام تحص   ات ی تجرب   .گردد 
و    نگ )   کشف کند ها را  است که بتواند امکانات و فرصت   ان ی دانشجو   ی برا   ی مکان   و دانشگاه،   تأثیر بگذارد   یلی التحص فارغ 

کارآفرین   افراد  از  مراکز  شوند. این می  خلق  آن  در  جدید  مشاغل  است که ، مکانی  دانشگاه کارآفرین   . 3( 201۶  ، همکاران 
 بنیان کارآفرینی دانش  موردنیاز  امکانات  و  است  های آموزشی مالی و بازاریابی حمایت  کنند. حمایت، شامل می  حمایت 

  های دانشگاه امروزه  . 4( 2013 ، و همکاران   ندوا )  دهد می  قرار  آنان  اختیار  در  را  ها آزمایشگاه  ها، به کتابخانه  دسترسی  نظیر 
های هاروارد، ام.آی.تی، اسـتنفورد و برکلی که جزء ده دانشگاه برتر جهان هستند، اقدامات  جهان، مانند دانشگاه  معتبر 

  . 5( 2011،  و همکاران   ی رب ک ) اند  داده انجام    بنیان دانش   های شرکت دانشگاهی و  ه  شد مشتق   های شرکت زیادی برای ایجاد  
عال عرضه  آموزش  تقاضا   یی پاسخگو   ی برا   ی کنندگان  ک   ازمند ی ن   ی، اجتماع   ی به  به   ت ی ف ی بهبود  و    ی روزرسان و  امکانات 

  ی اقتصاد  ی ر ی و رقابت پذ  دار ی بردار مهم از رشد هوشمند، توسعه پا  ک ی   ی ها هستند. آموزش عال دانشگاه  ی ها رساخت ی ز 
نظرپور،  )   ، به نقل از 2017و همکاران،   نو ی کامپ ) کند می   فا ی ا   ی ان انس   ه ی را در توسعه سرما   ی مهم   ی زور ی نقش کاتال   است و 
وکار جدید  در آموزش عالی به یک برنامه درسی متمرکز بر آموزش کارآفرینی یا مدیریت کسب   کارآفرینی . ۶( ( 2020

کند تا  شود. این امر به همراه آوردن رفتارهای کارآفرینی در کلس درس است که به مدرسان کمک می محدود نمی 
پیشرفت  با  نوآوری فعاالنه،  خطرات  مدیریت  و  عالی  آموزش  در  جدید  ب های  که  می ه هایی  کند دست  کمک    . آورند 

های  وکار تأکید دارند و شایستگی های کارآفرینانه در بروز رفتار کارآفرینانه و آغاز یک کسب پژوهشگران بر نقش شایستگی 
فرد،    و دانش   انا ی آر ) به نقل از   ( 201۸  ، و همکاران   ی حسن ) دانند ) می کارآفرینانه را جزء مهمی از فرایند رویداد کارآفرینی  

کشورها    ی پژوهش   - آموزشی   ها و مراکز دانشگاه   ی علم   ئت ی ه   ی به عهده اعضا   ، علمی   دات ی تول   ی اصل   ت ی مسئول (.  ( 2020
در    ی علم   ئت ی ه   ی اعضا   ی اصل   ت ی راستا به سه مسئول   ن ی ا   در .  ( ( 2020  ، ی شهباز )   به نقل از   ، 200۸  7وتاراک پ لرت )   است 
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کند  می   د ی )کاربرد دانش( اشاره و تأک   ی )انتقال دانش(. پژوهش )توسعه دانش( و خدمات اجتماع   س ی تدر   ی عن ی ها،  دانشگاه 
  ی ها ه آموزش، پژوهش و شبک   ن ی کنند که ب ی کسب م   ی علم   دات ی را در تول   ت ی موفق   ن ی شتر ی ب   ی زمان   ی، علم   ئت ی ه   ی که اعضا 
 توانند می  2کارآفرین  و  خلق  افراد  (. تنها ( 2020  ، ی شهباز ) به نقل از    19۸7،  1ک ی بوئ ) کنند  ها تعادل برقرار  ه دانشکد 

 آن  در  بنیان دانش کارآفرینی    که  است  ای جامعه  در واقع  کارآفرین  آینده آماده کنند. جامعه  برای  را  جامعه  و  ها سازمان 

 و  . خواست 3( 2014اوربانو،   و  دارد )گوئررو  جهانی  رقابت  و  اشتغال  ایجاد  رشد  در  مهمی  بسیار  نقش  و  کند می  پیدا  ظهور 
 توسعه  در  دانش  دهندگان ارائه  و  تولیدکنندگان  عنوان به ها  دانشگاه   بیشتر  هرچه  مشارکت  برای  صنعت  و  دولت  جامعه،  نیاز 

 است. در  داده  سوق کارآفرینی    و  نوآوری  راستای  در  بزم  و  اجباری  تغییری  را به سوی ها  دانشگاه   اجتماعی،  و  اقتصادی 

  ، و همکاران   ی رمضان ) ، به نقل از  2014، 4اند )سیریاکی شده  تبدیل  توسعه  اصلی  های محرک  ها به حاضر، دانشگاه  عصر 
های معتبر جهان،  آموختگان و دانشجویان کارآفرین، افزایش یافته و هدف بسیاری از دانشگاه به دانش   (. امروزه نیاز ( 201۸

دانـش  نتیجه،  در  و  دانشجویان  می پرورش  کارآفرین  استعداد آموختگان  پرورش  اساس،  براین  کارآفرینانه    5باشد. 
های کشورها  گذاران و دانشگاه منظور توسعه کارآفرینی، موردتوجه سیاست عنوان دستور کار ملی، به آموختگان به دانش 

منظور یافتن راهی  مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به آمایش سرزمین، ارزیابی نظام   قرار گرفته است. 
هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در  برداران در انتخاب گزینه برای تشویق و کمک به جامعه بهره 

های  (. به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیت 1394فر،  است )خنی راستای برآورد نیازهای جامعه  
ترین  گویند. از مهم آمایش سرزمین می   را   ها و منابع طبیعی و انسانی اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت 

 نگری کیفیت و سازماندهی فضایی آن است.  خصوصیات برنامه آمایش سرزمین، جامع 
باشد.  مرکز فعال در استان البرز می   24مرکز در سطح کشور و    ۶00کاربردی    - تعداد مراکز دانشگاه جامع علمی 

گروه    4هزار نفر در    1۸ر نفر در سطح کشور و در استان البرز  هزا   300تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه حدود  
 باشد. صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و کشاورزی می 

  تأثیرگذار دانشگاه کارآفرین بر رفتار کارآفرینی دانشجویان های  در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی مؤلفه 
 باشد. های کارآفرینانه در میان دانشجویان می ارتقای آموزش   براساس اهمیت و ارائه راهکارهایی برای 

 مبانی نظری 
کند.  می  حمایت  کارآفرین  افراد  از  مراکز  شوند. این می  خلق  آن  در  جدید  مشاغل  که  است  مکانی  کارآفرین،  دانشگاه 
 دسترسی  نظیر  بنیان دانش  کارآفرینی،  موردنیاز  امکانات  و  است  بازاریابی  و  مالی  آموزشی  های حمایت  شامل  این حمایت 

معتبر جهان، مانند    های دانشگاه   امروزه .  ( 2013ندوا و همکاران،  )   دهد می  قرار  آنان  اختیار  در  را  ها آزمایشگاه  ها، به کتابخانه 
های هاروارد، ام.آی.تی، اسـتنفورد و برکلـی که جزء ده دانشگاه برتر جهان هستند، اقدامات زیـادی بـرای ایجـاد  دانشگاه 
   . ( 2011و همکاران،    ی کرب ) اند  داده انجـام    بنیان دانش   های شرکت دانشگاهی و    ه شـد   مشـتق   های شرکت 

  ، ی تجرب  ی ر ی ادگ ی  برنامه   ژه ی و کارآفرینی دانشگاه، به  ی ها در برنامه   مشارکت   ۶( 201۶  ، و همکاران   م ی دا ) مطالعات  طی  
های تئوری نبود و  گرایی و آموزش کاربردی، ملک، مدرک   - گذاری اولیه مراکز علمی . در هدف بر آن دارد   ی تأثیر مثبت 

های صنعتی  باشد. بنابراین دانشگاه علمی کاربردی باید افراد توانمندی متناسب با پیشرفت می   7آموزی محور اصلی مهارت 
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گونه  ها، دانشگاه نسل سوم است. این انشگاه کشور به جامعه ارائه دهد. حدواسط بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب د 
گذاری در منابع  اجتماعی مهمی برخوردار است؛ زیرا معرف نوع مهمی از سرمایه   - آموزش از نقش و تأثیرگذاری اقتصادی 

ی  ها های موردنیاز بازار کار و اشتغال در زمینه ها و مهارت های ارتقای دانش، نگرش انسانی است و با فراهم کردن زمینه 
یکی  کنند که  بیان می   ( 2010  ، و همکاران   ی باران ) .  1( 2014،  و همکاران   هو   ) کند  مختلف، به توسعه اقتصادی کمک می 

طور سنتی با رشد اقتصادی  کارآفرینی، فعالیتی است که به   های توسعه کارآفرینی، آموزش مبتنی بر عمل است. از مکانیزم 
یافته است  ها اختصاص  ها و نهادهای عمومی زیادی برای ترویج این فعالیت و توسعه همراه است و در نتیجه، سیاست 

  هایی ینی کارآفر به    ی افراد عاد   ل ی تبد   ج ی ترو   ی برا   ای یله عنوان وس آموزش کارآفرینی به (.  201۸،  2)ویلل، مولینا و اورتگا 
باس و    (. 293:  2017،  3دارند )لوپز   ی آگاه   ی ا حرفه   ی کمپان   جاد ی با ا   ی ا حرفه   جاد ی ا   ی برا   نده ی آ   ی ها است که از فرصت 

نسبت به شغل    ان ی بر نگرش دانشجو   ی تأثیر مثبت   ، با آموزش کارآفرینی   ی قبل   یی که آشنا   افتند ی ( در 200۸)   4ویریک 
با کارآفرینی بر اساس سوابق    ی که ارتباط فرد   ست ی تعجب ن   ی رسد اما جا ی به نظر م   ن ی کارآفرینی دارد. اگرچه چن 

  د ی تول   ، ( هدف از آموزش کارآفرینی 200۸)   ی و هولدن   ی گفته نب   به .  مرتبط باشد   آن با    ی توجه طور قابل به   ی خانوادگ 
  ی و   ی و آمادگ   ی سسه آموزش عال ؤ م   ک ی عنوان محصول  را به   ل ی التحص فارغ   ن ی است که تعامل ب   ل ی التحص کارآفرینی فارغ 

های توسعه  از مکانیزم   یکی   ( 2010و همکاران،    ی باران )   به نظر   کند. ی م   ف ی تعر   ن ی کارآفر   ک ی عنوان  ادامه کار خود به   ی برا 
اصول  شود که تمرکز بر  یافت می   ای هایی در مراکز آموزشی کارآفرینی، آموزش مبتنی بر عمل است. چنین آموزش 

محسوب    ی اقتصاد   های یشرفت تحقق پ  برای  ی د ی از عناصر کل   ی ک ی عنوان به   ی مهارت   ی ها آموزش کاربردی است. آموزش 
ریزی  برنامه   . ( 2014،  5مورنو و همکاران گردد ) ی م   ی تلق   یافته توسعه   ی کشورها   ت ی و ازجمله عوامل مؤثر در موفق   شود ی م 

های  ها و طرح های توسعه و همچنین مبتنی بر یافته های نظری و پارادایم چارچوب و گسترش آموزش عالی بر اساس  
ناپذیر  های توسعه آموزش عالی، ضرورتی اجتناب ویژه برقراری ارتباط آن با برنامه کلن آمایش سرزمین و اصول آن به 

آن علوه بر آموزش،    غال و بر اساس و اشت   د ی تول   ، ی ن ی کارآفر   ، ی ور ا فن   ی برمبنا   ۶سوم   دانشگاه نسل   .( 1391است )عامری،  
و توسعه    ی و اجتماع   ی رفاه مل   ه ی بر پا   چهارم،   کند و دانشگاه نسل حرکت می   ی فناور   شرفت ی و پ   ی کاربرد   قات ی انجام تحق 

  - 2گرا بودن  تحول - 1و مشخصه مهم داشته باشند:    ی ژگ ی چهار و   د ی ها با دانشگاه   ن ی ا .  کند ی جانبه عمل و حرکت م همه 
  م، ی کن ی صحبت م  ی ژگ ی چهار و  ن ی راجع به ا  ی وقت  ی عن ی  ؛ بودن  ی ا توسعه منطقه  - 4تقاضامحور بودن    - 3بودن  گرا ی تعال 
  م، ی ه و دانشگاه نسل چهارم حرکت ده ئل و دانشگاه را به سمت دانشگاه حل مس   م ی کن   ی گذار ل ی که قرار باشد ما ر  ی زمان 
آموختگان خود جهت  و مهارت دانش   زه ی انگ   ش ی با افزا   توانند ی م ها  دانشگاه   . م ی مدنظرداشته باش   د ی با   ز ی مهم را ن   ی ژگ ی و   دو 

را   کارآفرینی  توسعه اقتصادی، راستای نقش در    فای ی منظور ا به   باید ها  را برطرف کنند. دانشگاه   از ی ن   ن ی ا   کارآفرین شدن، 
  ، و همکاران   ی جبار - ال )   دستور کار قرار دهند طور خاص در  را به   قات ی دن تحق کر و کاربردی و تجاری    ی طور عموم به 

.  د ن کارآفرینانه دار   های یژگی با و  داری ی معن  رابطه  ، که عوامل فردی   دادند نشان   ( 2012 ، و همکاران  چ ی کردنائ )  . 7( 2019
 برای  انگیزه  ایجاد  و  انتقال فناوری  تسهیل  در  کلیدی  عامل  یک   ۸فکری  مالکیت  مدیریت  به  مربوط  قوانین  و  ساختارها 

 دست  از  ریسک  و  شود می  تر ایمن  مهم،  بسیار  های گذاری سرمایه  روشن،  مالکیت  با   .است  تحقیقات  نتایج  سازی تجاری 

باید در خصوص حقوق مالکیت فکری و معنوی شرایطی ایجاد    . ( 2013ندوا و همکاران،  )    یابد می  سرمایه، کاهش  دادن 
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های دانشگاهی که منشأ تحوالت و ایجاد تغییرات است با آسودگی  شود تا کارآفرینان و مخترعان مخصوصًا در محیط 
رها  های خود حفاظت کنند. مسئله حقوق و مالکیت معنوی و حفاظت از اختراعات و اکتشافات با خاطر بتوانند از دارایی 

آمایش سرزمین،  .  ( 2007شده است )زهو و همکاران،  کننده کارآفرینی بیان  وسیله محققان در بررسی عوامل تعیین به 
نظام  اقتصادی، فرهنگ ارزیابی  اجتماعی،  عوامل طبیعی،  به مند  به جامعه    منظور ی  و کمک  برای تشویق  راهی  یافتن 

  برآورد نیازهای جامعه است   راستای ایش و پایداری توان سرزمینی در  هایی مناسب برای افز برداران در انتخاب گزینه بهره 
تواند در شرایطی مشاهده شود: سازمان، مدیریت  (. نوآوری در چارچوب توسعه دانشگاه کارآفرین می 32:  1394،  1فر )خنی 

نفعان  زمانی؛ تعامل با ذی آموزی؛ توسعه برنامه و دانش سا موزی و تجربه آ و رهبری ابتکارات جدید را توسعه دهند؛ مهارت 
های جدید برای انجام  ها و برنامه های تحقیقاتی جدید؛ روش ای؛ انجام کاوش های فرارشته داخلی و خارجی؛ توسعه فعالیت 

ی تفکر خلقانه، کار گروهی،  ها مهارت ی آموزشی ممکن است شامل  ها برنامه های  یک تکن .  2( 2011  ، ی نلز و ورل ) امور  
، یادگیری فعال،  تر گسترده   طور به ینی، دیدار با موفقیت کارآفرینان و  آفر نقش ی مشاغل، تمرینات حل مسئله،  انداز راه 

کوروش اسفندیار و    . 3( 2017  ، و همکاران   ار ی اسفند )   ی کارآفرینانه مرفه ، کارآفرینی دست و پاگیر باشد ها پروژه بازدید از  
  ات ی تجرب های حل مسئله تأکید داشتند.  ( در مطالعات خود به مهارت 2019( و نیومانا و همکاران ) 2017همکاران ) 

  یلی التحص عنوان شغل خود بعد از فارغ بر احتمال انتخاب کارآفرینی به   تواند ی م دانشگاه  در    ل ی کارآفرینی در هنگام تحص 
.  ( 201۶نگ و همکاران،  )   د ن ها را کشف کن د امکانات و فرصت ن است که بتوان   ان ی دانشجو   ی را ب  ی مکان   ، الج ک  تأثیر بگذارد. 

  ن، ی نگو )   نشان دهند   ی شتر ی تر توجه ب افراد مسن   ی کارآفرینی برا   ی ها به برنامه   د ی با   ن ی همچن   ی مؤسسات آموزش عال 
به    م ی که تصم   یلنی التحص تعداد فارغ   خواهند ی دانشگاه م   ت ی ر ی و مد   ی عموم   های یاست اگر س دهد  ی م نتایج نشان    . ( 201۸

  زولو )   مؤثر است   اهرم   ک ی   ، نسبت به کارآفرینی   ان ی بهبود نگرش دانشجو ، ظاهرًا  ابد ی   ش ی ، افزا گیرند ی شروع کار خود را م 
افراد  .  4( 2017  ، و همکاران  فرایندی عمدی است که طی آن،  تا  ی م یزی  ر برنامه شناختی،    صورت به کارآفرینی،  کنند 

 . 5( 2015  ، ی وان ی و کاستوج   ی لورت )   گذاری را انجام دهند یه سرما گذاری و توسعه  یه سرما رفتارهای شناخت فرصت، ایجاد  
 تمرکز  خارجی  محیط  و  دانشگاه  بین  رابطه  و  دانشگاهی  سازمانی، کارآفرینی فردی  های سیاست  بر  ها اکثر پژوهش 

 دست  از  ریسک  و  شوند تر می ایمن  مهم،  بسیار  های گذاری سرمایه  روشن،  مالکیت  با   . ۶( 2014  نز، ی و هاسک   ب ی گ )   اند کرده 

 به  منجر  فنی،  دانش  تدوین  غیرقابل  ماهیت  و  باال  اطمینان . عدم ( 2013ندوا و همکاران،  )  یابد می  سرمایه، کاهش  دادن 

 روابط  سازماندهی  دشواری  دهنده نشان  شود که می  دانش  این  برای  بازار  در  سیستماتیک  شکست  و  عملیاتی  باالی  هزینه 

 قرار  توجه  مورد  علم  – مناسب صنعت  رابطه  یک  ایجاد  برای  الزم  شرط  عنوان  به  که  عواملی  از  است. یکی  علم  - صنعت 

 مقاصد  کنند می  دهی سازمان  انضباطی،  خطوط  اساس  بر  صرفًا را  خود  های که فعالیت  هایی دانشگاه  مسلماً  است،  گرفته 

 اساس  . بر ( 2014  نز، ی و هاسک   ب ی گ ) دارند   خود  های پژوهش  سازی نتایج تجاری  در  شدن  درگیر  برای  کمی  استراتژیک 

 دارای  سازمانی  ساختار  چه  هر  شود و می  منتقل  دانشگاه  اعضای  به  تر واضح  سازمان  مأموریت  چه  هر  تحقیقات  برخی  نتایج 

  گذارد می  کارآفرین  های دانشگاه  بر  بیشتری  مثبت  تأثیر  باشند  تر ی ا حرفه  دانشگاه  مدیران  چه  هر  و  باشد  کمتر  مراتب سلسله 
 . ( ( 2014  نز، ی و هاسک   ب ی گ )   ، ۸( 2012و ور،    هلن ی ر ) ،  2014،  7)حورثی 
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 کارگیری به  و  ایجاد  به  منجر  صنعت،  و  دانشگاه  نهادی  مرزهای  میان  از  فناوری  و  دانش  انتقال  بر  تأکید  و  توجه  افزایش 

 خلقیت  و  تغییر  پذیرش شکست،  و  موفقیت  تحسین  نظیر  هایی است. ارزش  گشته  محور انتقال  های گوناگون مکانیزم 

 و  1نوآوری ،  کار  انجام  برای  عمل  آزادی  داشتن  با  استقلل   است.  ارزش  پنج  مبنای  بر  مترقی  فرهنگ  دارند. یک  وجود 
. فرهنگ کارآفرینانه، نظامی  3( 2014  هلن، ی ر و   ن ی برونستا ) رقابت،اعتماد   و  ابتکار  از  ریسک، حمایت  پذیرش  ، 2خلقیت 

ها و هنجارهای اعضای یک سازمان است شامل ارزش نهادن به خلقیت و نیز تحمل افراد خلق  مشترک از باورها، ارزش 
قطعیت محیطی و تهدیدات رقبا، نوآوری و  شود. بر مبنای این نوع فرهنگ، در مواجهه سازمان با مشکلت بقا، عدم می 

 . 4( 2004،  و همکاران   ر ی مگوا ) ست  های بازار، امری ضروری فرصت عمل جسورانه در تصرف  
اجرا   ، ن ی کارآفر   اه مؤلفه دانشگ از   است.    نانه یگرا و کارآفر ی مشتر   ی و پژوهش   ی آموزش   ی ها است ی س   ی داشتن و 
  د ی با  ی آموزش  ی ها است ی س  ، شوند. در کل   ی تجار  د ی ها با نامه ان ی جامعه باشد. پا  از ی بر اساس ن  د ی دروس با  ی ها سرفصل 

مؤلفه   ن ی به ا  (2012 ، و همکاران  ی فارس  ی داله ی ) و ( 1393و همکاران )  ی بهزاد . برود  ش ی پ  ی مدار ی به سمت مشتر 
(، سه بعد عمده دانش قبلی برای فرایند کشف کارآفرینی مهم است: دانش  2003. به گفته آردیچویلی ) اند ده کر اشاره  

های خدمت به بازارها و دانش قبلی در مورد مشکلت مشتری باعث شناخت  قبلی در بازارها، دانش قبلی در مورد راه 
، در تحقیقی با عنوان »بررسی الگوی دانشگاه کارآفرین« در یک مطالعه    ( 2014  هلن، ی و ر   ن ی برونستا ) بهتر بازار است.  

کنند که هیچ مدل واحد یا بهترینی برای دانشگاه کارآفرین  گونه استدالل می کمی در آلمان دانشگاه لونبرگ، این 
و    نی برونستا )   . 5(201۸موانگ،  ) عملکرد یک کارآفرین نشان داد که با رفتار و مهارت در ارتباط است  وجود ندارد.  

دانشگاه کارآفرین مبتنی بر دو مؤلفه است: دانشگاه و محیط که مبتنی بر تعامل دانشگاه با محیط    ( 2014  هلن، ی ر 
، با اشتراک گذاشتن تجارب خود مبنی بر توسعه  ۶(NCEE   ،2013است. مرکز ملی آموزش کارآفرینی در انگلستان ) 

عنوان »دانشگاه کارآفرین از مفهوم تا عمل«  مفهوم و عملکرد دانشگاه کارآفرین، نتایج مطالعات و تجارب خود با  
ای در دستیابی به اهداف استراتژیک اقتصادی  کنند که اکتشافات در دانشگاه کارآفرین سهم بالقوه چنین منتشر می این 
( نیاز به یک پداگوژی متفاوت تدریس برای آموزش به صورت کارآفرینانه را ضروری  2009چنگ و همکاران ) .  دارد 

ها را در مورد چگونگی کار  های آموزش کارآفرینی در برنامه درسی برای دانشجویان توانایی آن هدف از دوره   دانستند. 
ترین  ( یکی از مهم 2009. لیندسی ) 7( 2010کند )گورل و همکاران،  می  ها تقویت کردن برای خود و نه برای آن 

داند که  کننده و پشتیبان کارآفرینی می رهنگ حمایت های رفتاری کارآفرینانه را ف ها در موفقیت توسعه قابلیت مؤلفه 
است.  نهادینه شده  دانشگاه  کارآفرین   در  انگ به   انه رفتار  اقدام   زه ی عنوان  قادر    شود ی م   ف ی تعر  یی ها و  را  که کارآفرین 

د )نییلو،  ها جامعه عمل بپوشان از فرصت   ی بردار ها و بهره سود از فرصت   جاد ی خود در خصوص ا   مات ی تا به تصم  سازد ی م 
دانش کارآفرینی و مهارت کارآفرینی با    ی رها ی متغ   نی نشان داد که ب (  1394)  و همکاران   یعقوب مطالعه ی .  ۸(2015

مفهوم دانشگاه    یبه بررس   (1391سیادت و همکاران ) .  دارد   ود وج   ی قصد کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار   ر ی متغ 
پرورش و    ی برا   یی جا   و   ران ی فراگ   ن ی آموزش و تمر   ی برا   ی به مکان   د ی که دانشگاه با   ند معتقد   ند و ا پرداخته   ن ی کارآفر 

  شامل ایجاد   کارآفرین را   ( در تعریفی، دانشگاه 2005. رینه و کویوال ) شود   ل ی تبد   نانهی و کارآفر   دی جد   ی ها ده ی ا   ق ی تشو 
دانند. در حال حاضر،  دانشجویان می   یا   ها، تکنسین   ، دانشگاه   استادان   توسط   گذاری جدید کاری های سرمایه ریسک 
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تواند از طریق  ترویج و گسترش فرهنگ کارآفرینی در فضای اقتصادی کشور، بسیار اهمیت دارد و این وظیفه مهم می 
رفتار  .  1(2014های متنوع و متناسب با بازار کار منطقه توسط مراکز علمی کاربردی انجام پذیرد )حورثی،  ارائه آموزش 

نشان داد روند کارآفرینی بر تعامل بین فرد،    2کارآفرینی مبتنی بر اصول فرهنگی و اجتماعی است. مطالعه موریسون 
دهنده  کند. کارآفرینی، بیشتر از یک فرایند اقتصادی ساده و جامع است و نشان شهود، جامعه و فرهنگ تأکید می 

آلیسم است. ماهیت این فرایند این است  گرایی و ایده بتنی بر عمل بیان بیرونی ترکیبی از رفتارهای صریح و ضمنی م 
های خلقانه را در معرض خطر قرار دهد و تغییرات را در یک محیط اجتماعی و  ها و نوآوری برداری از ایده که بهره 

میزا  و  دارد  قرار  جامعه  فردی  اعضای  درون  در  کارآفرینی  روند  برای شروع  کلیدی  کند.  آغاز  روحیه  اقتصادی  ن 
کارآفرینی در مجموع به عنوان مطلوب شناخته شده است. بر این اساس، اعتقاد بر این است که منبع روحیه کارآفرینی،  

رفتار    .( 2019و همکاران،    ی جبار - ال ) داد  اطمینان و رقابت قرار خواهد  نهفته در فرد است و آن را در شرایط عدم 
.  آید ی دست م آن به   انهاست که رفتار کارآفرین   ای یه عامل پا   ن ی اول   ی،خودمراقبت ،  عامل مستقل   کی عنوان  کارآفرینی به 

  زه یانگ   یطور ذات نوبه خود به نوع رفتار خودمختار است که به   ک ی فرض استوار است که رفتار کارآفرینی    نی ادعا بر ا   ن ی ا 
آن دست   را ی ز   ؛ است  نتا   ی اب ی هدف  برا   ج یبه  است.    ی مطلوب  اساس   تواند ی م   زه ی انگ فرد  قصد  یری  گ در شکل   ی نقش 

  )ذاتی و بیرونی(   زه ی هر دو نوع انگ .  ( 2019و همکاران،    ی جبار - ال )   کارآفرینی و سطوح مختلف نگرش داشته باشد 
امین  .  3(201۶  و همکاران،   ی آنتونول )   بر قصد کارآفرینی داشته باشد   یخاص تأثیر مثبت   طی ممکن است تحت شرا 

گستره شناختی    ، علمی با صنعت   هیئتارتباط عضو    گیرند می نتیجه  ای  ( در مطالعه 1394و همکاران )   پژوهش جهرمی 
کارآفرینی رابطه مستقیم    های فرصت از    برداری بهره تحقیقاتی با شناسایی و    های شبکه کیفیت تحقیق و ارتباط با    ، وی 

تجربه کارآفرینی در عضو هی افزایش  با  و  علمئ دارد  قابلیت تشخیص فرصت  ی ت  است. همچنین افزایش  ،   یافته 

 پنج  برمبنای  مترقی  فرهنگ  دارند. یک  وجود  خلقیت  و  تغییر  پذیرش شکست،  و  موفقیت  تحسین  نظیر  هایی ارزش 

 و  ابتکار  از  ریسک، حمایت  ، پذیرش 5خلقیت  و  4نوآوری ،  کار  انجام  برای  عمل  آزادی  داشتن  با  است: استقلل  ارزش 
تعلیم کارآفرینی  /    آموزش که به دنبال اطلعات و فرصت بودند    جویانیدانش .  ( 2014  هلن،ی و ر   ن ی برونستا ) رقابت، اعتماد  

و    تی مثبت در مورد خلق   نگرش دادند و  توسعه  را  ها  و مهارت   یی ، توانا کردند   ن ییتع را    نده ی در نظر گرفتند، اهداف آرا  
 . ۶( 201۸و همکاران،    و ی ملو آل   ن ی مسف ی دارند ) حل مسئله نسبت به خوداشتغال 

 شناسی  روش

این پژوهش از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است؛ بنابراین رویکرد تحقیق، ترکیبی از  
ها  بنیاد جهت استخراج مؤلفه جمله داده های کیفی مقتضی از  رویکردهای کیفی و کّمی )آمیخته( است که در آن، از روش 

های کمّی برای تأیید الگوهای اندازه گیری و آزمون الگوی مفهومی استفاده شده است.  های پژوهش و از روش و نیز سنجه 
صورت جامع مورد  های رفتاری دانشجویان را به توانند قابلیت تنهایی نمی های پژوهش کمّی و کیفی به از آنجا که روش 

ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، رویکرد پژوهش حاضر، آمیخته  عه قرار دهند، ترکیب این روش مطال 
های پژوهش آمیخته اکتشافی، پژوهشگر بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین،  اکتشافی است. در طرح 

های مؤثر در  روش کیفی، نسبت به شناسایی شاخص در این پژوهش در ابتدا به اطلعات اساسی و دقیقی کشف کند.  
المللی اقدام شد و پس از این مرحله، برای غربالگری و تعیین وزن مؤثر  ایجاد رفتار کارآفرینانه با توجه به منابع ملی و بین 
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دانشگاه جامع    ن نا ی و کارآفر   ان د ا شامل است   ی جامعه آمار در ایجاد رفتار کارآفرینانه در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.  
گ   افتن ی   ی برا   ی ر ی گ نمونه   برای   و بود    ی کاربرد   - ی علم  نمونه  روش  از  برفی  هدفمند    ی ر ی خبرگان  گلوله  استفاده  و 

داده و   ت ی به کفا  دن ی تا رس   ی ر ی گ پژوهش از قاعده اقناع استفاده شد و نمونه  ن ی حجم نمونه ا  ن یی تع   ی برا  ن ی شد.همچن 
باشد.  کاربردی می  - در دانشگاه علمی ،  نفر از خبرگان فعال در حوزه دانشگاه کارآفرین   2۸به تعداد  ها داده  ی اشباع نظر 

شده جای گیرند.  ها داخل مقوالت ازپیش طراحی صورت باز پاسخ طراحی گردید تا پاسخ دهی به سؤاالت نیز به شیوه پاسخ 
از راهبرد پژوهش کیفی و روش    ی الگو با استفاده سؤال کلی تدوین شد. در این پژوهش در مرحله طراح   5مصاحبه در  

مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و  ثیرگذار دانشگاه کارآفرین بر رفتار کارآفرینی دانشجویان  های تأ بنیاد، پدیده مؤلفه داده 
ای، شرایط  ه الگوی تأثیر دانشگاه بر رفتار کارآفرینان در قالب تبیین شرایط علّی، مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمین 

های  شوند. در روش تحلیل داده گر، راهبردها و در نهایت پیامدهای تأثیر دانشگاه بر رفتار کارآفرینان تعیین می مداخله 
ها،  های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط عّلی بین مقوله کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله 

ای و فرایند کدگذاری گزینشی و تعیین مقوله هسته محوری استفاده گردید. پس از این  زمینه   های فرایندی، تعیین مقوله 
های حاصل از  های پژوهش کّمی یعنی تحلیل مسیر، داده شده، با استفاده از روش منظور آزمودن الگوی تدوین مرحله، به 

های کیفی، وجود  کارگیری روش لیل به مرحله کیفی آزمایش شدند و اعتبار الگوی مفهومی پژوهش سنجیده شدند. د 
های رفتاری  ضعف در پیشنه نظری و تجربی پژوهش و نیز نبود اجماع پژوهشگران نسبت به معیارهای توسعه قابلیت 

 کارآفرینان است.  
از آنجایی که در پژوهش حاضر سعی شد که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسایی الگوی تأثیر  

راه برای تحقق تأثیر دانشگاه کارآفرین بر رفتارکارآفرینانه دانشجویان کمک  رفتار کارآفرینان جهت یافتن نقشه   دانشگاه بر 
ها در  در گام بعدی شاخص توان این پژوهش را از لحاظ هدف پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار برد. شود؛ می 

ای  درجه   5های این پرسشنامه براساس طیف  طالعه( قرار گرفت. گویه هایی در اختیار جامعه آماری )نمونه مورد م پرسشنامه 
( طراحی گردید. پرسشنامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول  1کم ) ( تا خیلی 5لیکرت، از خیلی زیاد ) 

متغیرهای جمعیت  بخش دوم  شامل  و  استخدامی(  میزان سابقه کار، وضعیت  تحصیلت،  میزان  شناختی )جنسیت، 
به موضوع اصلی پژوهش است.  ربرگیرنده گویه د  از تکنیک های مربوط  استفاده  راستای  برای  های آماری مناسب در 

  - های حاصل از نمونه به جامعه موردمطالعه از آزمون کولموگروف های آماری و اطمینان از قابلیت تعمیم داده آزمون 
های پارامتریک و در غیر این  رمال بودن توزیع از آزمون ر صورت ن تا د استفاده شد     اسمیرنوف و آزمون شاپیرو ویلک 

شناسی در آمار  شده در بخش جمعیت آوری های جمع های ناپارامتریک استفاده شود. برای توصیف داده صورت از آزمون 
های مرکزی از جمله میانگین متغیرهای اصلی و واریانس بهره گرفته شده  های پراکندگی و شاخص توصیفی از شاخص 

هایش  گیری و ساختاری، از روایی واگرا که میزان همبستگی بین یک سازه و شاخص ست. برای سنجش برازش مدل اندازه ا 
دهد و روایی همگرا که همبستگی  های دیگر را نشان می های آن سازه با سازه در مقایسه میزان همبستگی بین شاخص 

( برای متصل  R2فاده شده است از معیار ضریب تعیین ) سنجد است های یک متغیر پنهان )سازه( با هم را می شاخص 
دهد میزان تأثیر  زی معادالت ساختاری استفاده شده که نشان می سا گیری و بخش ساختاری مدل کردن بخش اندازه 

درصد   ۶7درصد،    33درصد،    19زا چقدر است و ملک ارزیابی برازش مدل اعداد زا بر متغیرهای درون متغیرهای برون 
ها در  دهد برای سنجش رابطه بین سازه های ساختاری را نشان می به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی بودند برازش بخش 

بیشتر باشد،    1/ 9۶به کار گرفته شده است. در صورتی که این مقدار این اعداد از    Tمدل )بخش ساختاری( اعداد معنادار  
شود. بار عاملی، مقدار عددی است که میزان شدت  دهد و مدل، تأیید می ها را نشان می نشان از صحت رابطه بین سازه 

دهد و در این تحقیق به  ار است. مربوطه را طی فرایند تحلیل مسیر نشان می رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشک 
 عنوان ضرایب مسیر استفاده می شود. 
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 ها یافته 
نفر از خبرگان انتخاب و پس از جلب موافقت آنها برای مشارکت، اول مصاحبه    2۸در این پژوهش به شیوه قضاوتی  

ات تحقیق با نظرات خبرگان، پرسشنامه به صورت حضوری و اینترنتی  صورت پذیرفت. پس از انجام مصاحبه و ادغام ادبی 
کاربردی هستند که در جدول    - به آنها ارائه گردید. خبرگان شامل مدیران و مدرسان خبره و نظری دانشگاه جامع علمی 

 سطح تحصیلت آنان بیان شده است.   1

 . سطح تحصیالت خبرگان 1جدول 
 درصد فراوانی تجمعی  فراوانی درصد   فراوانی  سطح تحصیالت  

 اعتبار 

 0.7 0.7 2 کاردانی 
 6.1 5.4 15 کارشناسی 

 84.8 78.7 218 کارشناسی ارشد 
 87.4 2.5 7 دانشجوی دکتری 

 98.9 11.6 32 دکتری 
 100 1.1 3 حوزوی 

  100 277 جمع کل  
 
های  ای، راهبردها و پیامدهای قابلیت گر، شرایط زمینه ها، شرایط علّی، شرایط مداخله در دور اول فهرست مؤلفه   

رفتاری دانشجویان در اختیار اعضای گروه قرار گرفت تا در مورد آنها در قالب طیف لیکرت اظهارنظر کنند. همچنین از  
د یا اصلح، به مجموعه اضافه کنند. در پایان این مرحله، پژوهشگر  آنها خواسته شد که نظرات خود را در قالب پیشنها 

ها انجام داد و همراه با میانگین نتایج در اختیار اعضای قرار داده شد. در مرحله دوم  اصلحات پیشنهادی الزم را بر مؤلفه 
د رفتار کارآفرینانه در منابع  های مؤثر در ایجا خبرگان به اتفاق نظر مناسب رسیدند. در گام نخست پژوهش ابتدا شاخص 

  224بعد قرار گرفتند و در مجموع    ۸گروه اصلی و در    29ها  هایی قرار گرفت. این مؤلفه مختلف شناسایی شد و در گروه 
 . کد اولیه مورد شناسایی قرار گرفت 

 گیری مقوالت عمده از مصاحبه خالصه نحوه شکل. 2جدول  
 مؤلفه  بعد  مؤلفه  بعد 

 کارآفرینی نهادینه کردن  

 فرهنگ کارآفرینانه 

 شرایط اقتصادی و اجتماعی 

 چابکی اقتصادی 

 قصد و رفتار کارآفرینی 
شرایط سیاسی و عوامل  

 محیطی 

 آمایش سرزمین  برداری از فرصت تشخیص و بهره 

 قوانین و مقررات  ترویج و اشاعه کارآفرینی 

 منابع و امکانات  توسعه ابعاد شخصیتی 

 عوامل انگیزشی  بسترسازی درون دانشگاهی  بخشی رسانی و آگاهی اطلع 
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 مؤلفه  بعد  مؤلفه  بعد 

 تغییرات ساختاری 

طراحی مجدد فرایندها و  

 ساختارها 

انگیزه کارآفرینانه و  

 سازی آینده 

 بازارسازی 

محیط دانشگاهی و ارزش  

 آفرینی 

 دانشگاه کارآفرین 

 آموزش و برنامه درسی  ریسک 

 سازی مدیریت بهینه 

 کارگاه و کارورزی  الزامات مدیریتی 

اصلح سیستم نظارت و  

 ارزیابی 
 ایده، پژوهش و استارتاپ 

پذیرش رسالت  

 کارآفرینی 

 وکار طرح کسب  انداز کارآفرینانه طراحی چشم 

 بنیـان های دانـش شرکت  ارتقای آموزش 

 سازی   شبک 
 تکنولوژی  گیری تصمیم 

   سازی تیم 

 
ها در ایجاد رفتار کارآفرینانه در میان استادان  ای برای تعیین اهمیت شاخص پس از شناسایی کدهای اولیه پرسشنامه 

محاسبه شد.    30۶مدرس مهارتی( و رابطه کوکران، حجم نمونه    1500دانشگاه تهیه شد. با توجه به حجم جامعه ) 
آوری  پرسشنامه قابل تحلیل از مدرسان مهارتی جمع   352  پرسشنامه توزیع شد و در نهایت   37۶منظور افزایش دقت  به 

  1- 5بر اساس اهمیت به ترتیب از اهمیت خیلی زیاد به خیلی کم اعداد  spss افزار  ها به نرم . برای ورود داده و تحلیل شد 
بیانگر پایایی   0.7۶3کرومباخ  ها آلفای کرونباخ محاسبه شد. میزان آلفای  اختصاص یافت. برای اطمینان از پایایی پاسخ 

 ها بود.  پاسخ 

ها در ایجاد رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی با استفاده از  در گام بعدی پژوهش، برای تعیین اهمیت شاخص 
های با اهمیت  بندی شاخص ها انجام شد. سپس راهکارهایی برای ارتقای شاخص ها ناپرامتریک فرید من رتبه آزمون داده 

انداز  های طراحی چشم پذیرش رسالت کارآفرینی دارای مؤلفه   - 1ارائه شد. در نهایت، شرایط علی، با بعدهای:  بیشتر  
ای  رشته ترتیب تغییر در مأموریت و رسالت دانشگاه و بین های آن به ترین شاخص کارآفرینانه، ارتقای آموزش است و مهم 

ترین  با مهم   ی زش ی عوامل انگ ی،  ساز نده ی و آ   نانه ی کارآفر   زه ی انگ   های دانشگاهی با مؤلفه بسترسازی درون   - 2کردن دروس  
  - 1گر با بعدهای:  های کارآفرینانه و ایجاد انگیزش در دانشجویان برای کارآفرین شدن، شرایط مداخله شاخص نگرش 

آن تدوین  های  ترین شاخص های طراحی مجدد فرایندها و ساختارها، ریسک، بازسازی مهم ی با مؤلفه ساختار   رات یی تغ 
های الزامات مدیریتی،  سازی مدیریتی با مؤلفه بهینه   - 2فرایندهای مناسب کارآفرینی در دانشگاه، خطرپذیری، نیاز بازار کار  

ها، اصلح نظام ارزیابی  وکار برای دانشگاه های کسب ترین شاخص تبیین مدل اصلح سیستم نظارت و ارزیابی و مهم 
  ی چابک   ، ن ی سرزم   ش ی آما های  شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی و مؤلفه   - 1ای با بعد:  عملکرد و پاداش و شرایط زمینه 

های داشتن برنامه  ترتیب شاخص که به   منابع و امکانات ،  مقررات   ن ی قوان ی،  ط ی و عوامل مح   ی اس ی س   ط ی شرا ی،  اقتصاد 
بلندمدت منطقه، رقابتی شدن بازار، شرایط سیاسی و اجتماعی، ایجاد حقوق مالکیت معنوی، ثبات اقتصادی و پدیده  

ی،  آموزش و برنامه درس ،  دانشگاه کارآفرین های  ی شامل مؤلفه ن ی آفر و ارزش   ی دانشگاه   ط ی مح   - 2موردمشاهده با بعد  
به ترتیب با شاخص    وکار طرح کسب ی،  تکنولوژ ،  بنیان های دانش شرکت ،  و استارتاپ   پژوهش   ، ده ی ا ،  ی کارگاه و کارورز 

های  سازی، شرکت های کارگاهی و آزمایشگاهی، ثبت ایده و اختراع، تجاری دانشگاه کارآفرین، آموزش مهارتی، محیط 
سازی و  های تیم سازی و مؤلفه املت با بعد شبکه نوآوری باز و فرایندها و تع   - گذاری فناوری، نوآوری بنیان، ارزش دانـش 
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های  های حل مسئله پیامد با بعد نهادینه کردن کارآفرینی و مؤلفه ترتیب با شاخص، کار تیمی، مهارت گیری به تصمیم 
گ  فرهن   ی، ت ی توسعه ابعاد شخص ،  از فرصت   ی بردار و بهره   ص ی تشخ   ی، ن ی و اشاعه کارآفر   ج ی ترو   بخشی، رسانی و آگاهی اطلع 
سازی نیروی انسانی برای کارآفرینی، متعهد کردن دانشجو  ترتیب با شاخص آماده به  ی، ن ی قصدو رفتار کارآفر  ، نانه ی کارآفر 

پذیری و پاسخگو بودن، خلق فرهنگ  ها، مسئولیت کارگیری فرصت وکار، به اندازی کسب به استفاده از برند دانشگاه برای راه 
ابعاد دارند های  کارآفرینی، ویژگی  سپس راهکارهایی برای ارتقای    . شخصیتی کارآفرینی، بیشترین تأثیر را در اجرای 

ها به همراه انحراف معیار و آلفای کرونباخ  ترین شاخص و مؤلفه مهم   3های با اهمیت بیشتر ارائه شد که در جدول  شاخص 
 آمده است. 

 کرونباخ  همراه انحراف معیار و آلفای ها به. شاخص و مؤلفه3جدول 

 نام تأثیرگذارترین شاخص 
 میانگین 

 شاخص 

انحراف  

 معیار 

 شاخص 

 نام مؤلفه

آلفای 

 کرونباخ

 مولفه 

شاخص  

 کلی )بعد( 
 

داشتن برنامه بلندمدت 

 منطقه
 0/ ۸۶۶ آمایش سرزمین 0.611 4.37

)شرایط 

اقتصادی و 

 اجتماعی( 

 ایشرایط زمینه

 

 0/ ۸4۸ اقتصادی چابکی  1.199 3.26 رقابتی شدن بازار 

شرایط سیاسی و  0.841 4.19 شرایط سیاسی و اجتماعی 

 عوامل محیطی
۸۶1 /0 

 0/ ۸72 قوانین و مقررات  0.523 4.34 ایجاد حقوق مالکیت معنوی 

 0/ ۸00 منابع و امکانات 0.818 4.39 ثبات اقتصادی 

سازی نیروی انسانی  آماده 

 برای کارآفرینی 
رسانی و اطلع  2.258 3.51

 بخشی آگاهی 
97۸ /0 

)نهادینه 

کردن کار 

 آفرینی( 

 پیامدها 

متعهد کردن دانشجو به  

استفاده از برند دانشگاه برای  

 وکاراندازی کسبراه 
ترویج و اشاعه   1.508 2.81

 کارآفرینی 
۸92 /0 

 0.548 4.23 ها کارگیری فرصتبه
تشخیص و  

برداری از  بهره 

 فرصت

929 /0 

پذیری وپاسخگو مسئولیت

 بودن
توسعه ابعاد   0.337 4.69

 شخصیتی
937 /0 

فرهنگ  0.624 4.14 خلق فرهنگ کارآفرینی 

 کارآفرینانه
۸22 /0 

های شخصیتی  ویژگی

 کارآفرینی 
قصد و رفتار  0.421 4.44

 کارآفرینی 
۸74 /0 

تغییر در مأموریت و رسالت  

 دانشگاه 
انداز چشمطراحی  0.624 4.19

 کارآفرینانه
73۸ /0 

 شرایط علی
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 نام تأثیرگذارترین شاخص 
 میانگین 

 شاخص 

انحراف  

 معیار 

 شاخص 

 نام مؤلفه

آلفای 

 کرونباخ

 مولفه 

شاخص  

 کلی )بعد( 
 

 0/ 71۸ ارتقاء آموزش 0.612 4.22 ای نمودن دروسرشتهبین

)پذیرش 

رسالت 

 کارآفرینی( 

ایجاد انگیزش در دانشجویان  

 برای کارآفرین شدن 
)بسترسازی  0/ 755 عوامل انگیزشی  0.576 4.46

درون 

انگیزه کارآفرینانه  0.338 4.51 های کارآفرینانه نگرش دانشگاهی( 

 و آینده سازی 
۸71 /0 

وکار های کسبتبیین مدل

 ها برای دانشگاه 
 0/ 751 الزامات مدیریتی  1.308 3.85

ساز)بهینه

 ی مدیریت(

شرایط 

 گر مداخله

 

اصلح نظام ارزیابی عملکرد و 

 پاداش 
اصلح سیستم  1.25 3.94

 نظارت و ارزیابی 
۸15 /0 

فرایندهای مناسب تدوین 

 کارآفرینی در دانشگاه 
3.75 1.693 

طراحی مجدد 

فرایندها و 

 ساختارها 

944 /0 

)تغییرات  

خطرپذیری )نترسیدن از  ساختاری( 

 شکست( 
 0/ 7۸۶ ریسک  0.496 4.38

 0/ 90۶ بازار سازی  0.65 4.38 نیاز بازار کار 

 0/ ۸9۶ تیم سازی  0.547 4.48 کار تیمی 
شبکه  

 سازی 

فرایندها و 

 0/ 907 تصمیم گیری  0.544 4.43 های حل مسئله مهارت  تعاملت

 0/ 75۶ دانشگاه کارآفرین  1.024 4.45 دانشگاه کارآفرین 

محیط 

دانشگاهی و  

آفرینارزش 

 ی

پدیده مورد  

 مشاهده 

آموزش و برنامه   0.555 4.51 آموزش مهارتی 

 درسی 
921 /0 

های کارگاهی و محیط

 آزمایشگاهی 
 0/ ۸9۶ کارگاه و کارورزی  0.589 4.45

ثبت ایده و اختراع،  

 سازی تجاری 
ایده، پژوهش و   0.448 4.39

 استارتاپ 
90۶ /0 

های شرکت 0.853 4.11 بنیـان های دانـش شرکت

 بنیـاندانـش 
۸۸۸ /0 

 0/ 91۶ تکنولوژی 0.479 4.44 گذاری فناوری ارزش 

 0/ 943 وکارطرح کسب 0.465 4.44 نوآوری باز -نوآوری 
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 بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق

 ر یمس بی. ضرا4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1روایی همگرا 

روایی همگرا )میانگین واریانس استخراج شده( نشان دهنده میزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان  
قبول  روایی همگرا قابل   0/ 5دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز بیشتر است. برای مقدار باالتر از  می 

 قبول است.  و قابل   0/ 5بیشتر از    مقادیر روایی همگرا   5  جدول  مطابق (.  1393است )داوری،  

 شده استخراج واریانس . میانگین5جدول 
 (AVE)   میانگین واریانس استخراج شده  

 0,569 ای شرایط زمینه 
 0,711 شرایط علی 
 0,508 گر شرایط مداخله 

 0,549 یندها و تعاملت ا فر 
 0,774 پیامدها 

 0,606 کارآفرینی دانشگاه 

  HTMTافتراقی  2روایی واگرا 
است. در این پژوهش از روش    3گیری در اسمارت پی.ِال.ِاس های اندازه روایی واگرا سومین معیار سنجش برازش مدل 

ها است استفاده گردید.  هایشان در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه میزان رابطه یک سازه با شاخص   HTMTکه  

 
1 AVE: Average Variance Extracted 
2 Discriminant Validity 
3 Smart pls 
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  ار ی مع   ن ی ا   ر ی مقاد قبول است که  گیرد و در صورتی قابل بررسی روایی واگرا به وسیله یک ماتریس صورت می   ۶جدول  
   . باشد   0/ 9کمتر از  

 HTMTماتریس روایی واگرا به روش  .6جدول 

 
 گیری دارای روایی واگرا است. کمتر است؛ پس مدل اندازه   0/ 9اعداد مندرج در ماتریس از    ۶مطابق جدول  

 گیری بحث و نتیجه 
در    قدرتمند   ی عنوان ابزار تواند به ی م   ی ن ی کارآفر آموزش    مقوله دانشگاه به   مدرسان و کارکنان   ، نگرش   ، نحوه آموزش 

  ی ن ی کار آفر   ه ی جسارت و روح   ی، قو   ی تواند به عنوان نهاد ی در دانشگاه عمل کند. دانشگاه م   نانه ی کارآفر   ط ی مح   ک ی   جاد ی ا 
روش    ز ی و ن   ی اقتصاد   ی ها ت ی . ارائه دروس مرتبط با کارآفرینی و فعال د ن ک   ت ی و تقو   جاد ی را در جامعه و در قشر جوان ا 

  ی و رشد اقتصاد   ی دانشگاه   ی ن ی کارآفر   بر   م ی مستق ر ی تأثیر غ   ه دارد ک   ی تر مطلوب   ت ی وضع   افته ی توسعه   ی در کشورها   س ی تدر 
  ی شغل فرصت    ک ی تنها    افتن ی   ی تر و نه فقط برا ر ی صورت گسترده و فراگ به   ، ی ن ی کارآفر   ی ها که آموزش   است گذارد. الزم  ی م 

سه مورد    ، صورت گرفته   قات ی تحق   بر اساس نتایج   . ( 201۸و همکاران،    ی حسن ) به نقل از    2014،  و همکاران   م ی کوت )   باشد 
وزش مهارتی در کشور عبارت است از: فقدان مدل توسعه آموزش عالی، مشخص نبودن میزان  آم  معضلت ترین از مهم 

  آموزی. آموختگان مراکز مهارت های الزم در دانش های مهارتی در نظام آموزش عالی کشور و فقدان مهارت سهم آموزش 
مندی نظام  بهره و عدم  ار اطلعات بازار ک دسترسی کافی به ترین آسیب عوامل »عدم در بعد رفتاری و محتوایی هم مهم 

ای، عوامل »دخالت قدرت  آموزش مهارت از منابع انسانی مناسب این نظام« شناخته شدند. در بعد محیطی و زمینه 
های مهارتی  اصلی آموزش   معضل های مهارتی،  های مهارتی و تقاضامحورنبودن آموزش سیاسیون در توسعه کمی آموزش 

دانشگاه کارآفرین یک سیستم اجتماعی  .  آموزش مهارتی کشور قرار گرفتند   ام های نظ رین آسیب ت است« که جزو مهم 
ها  علمی و دانشکده های آموزشی مراکز پژوهشی اعضای هیئت از جمله گروه   ، واحدهای سازمانی درونی   ، است که در آن 

پردازند  ب پاسخ دهند و تنها به نوآوری  ( ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگ ) کنند تا با نیازهای واقعی بازار و محیط  تلش می 
  توسعه   دانشگاهی، کارآفرینی   از  منظور  اما  کنند  اقدام  مستمر  طور به  خودشان  در عملکرد بلکه با ایجاد تغییرات اساسی 

بازتعریف  رآفرین منجر به  کا   دانشگاه   به   نیل   راستای   در   که   نحوی   به   است؛   دانشگاهی   عناصر   تعامل   و   ها فعالیت   در   نوآوری 
زاد  آ های معنوی دانشگاه  توان و تحول در مدیریت دارایی از این جمله می .  کارکردهای آموزش و عرضه خدمات شود 

...(   انتشارات   ، مجوزها   ، مالکیت فکری   ، اختراعات )  های  آموختگان انتقال فناوری از طریق ایجاد شرکت ویژگی دانش   و 
دهد  این پژوهش نشان می   های یافته .  ( 2015باقرصاد،  )   عت اشاره کرد فناورمحور و همکاری نزدیک بین دانشگاه و صن 

 
شرایط  

 ایزمینه

شرایط  

 علی

شرایط  

 گرمداخله 

و   یندهاافر

 تعامالت 
 پیامدها

کارآفرینی  

 دانشگاه 

       ایشرایط زمینه

      0,273 شرایط علی

     0,277 0,117 شرایط مداخله گر 

    0,290 0,110 0,157 یندها و تعاملت افر

   0,124 0,028 0,033 0,139 پیامدها 

  0,150 0,197 0,009 670, 0,018 کارآفرینی دانشگاه 
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ها را  توان آن های های اثرگذار دانشگاه کارآفرین بر رفتار کارآفرینی دانشجویان، اهمیت یکسانی ندارند و می شاخص 
 شود.  بندی کرد که به تفسیر آنان پرداخته می برمبنای اهمیت تقسیم 

با بعدهای پذیرش رسالت کارآفرینی؛ شامل مؤلفه شرایط علی  -1 انداز کارآفرینانه، ارتقای  های طراحی چشم : 
  ی زش ی مل انگ عوا ی،  ساز نده ی و آ   نانه ی کارآفر   زه ی انگ های  دانشگاهی؛ شامل مؤلفه آموزش است و بعد بسترسازی درون 

ای کردن دروس،  رشته ها به ترتیب: تغییر در مأموریت و رسالت دانشگاه، بین باشد نشان داد که شاخص می 
  های کارآفرینانه و ایجاد انگیزش در دانشجویان برای کارآفرین شدن، بیشترین تأثیر را در اجرای آن دارند. نگرش 

سازی توسعه  متناسب   - 1سی آمایش آموزش عالی عبارتند از:  با استناد به اسناد آمایش آموزش عالی، اهداف اسا 
  توسعه   در   گرایی مأموریت   - 2المللی  ای و بین آموزش عالی با نیازهای جامعه در مقیاس استانی، ملی، منطقه 

روزرسانی، بازنگری،  های آموزشی )به بازنگری در برنامه   - 3  عالی   آموزش   های زیرنظام   و   مقاطع   ها، رشته   مؤسسات 
بازنگری و تفکیک مأموریت   - 4ها(  ای رشته کاربردی کردن، توسعه میان  و  زیرنظام تبیین  های آموزشی  های 

نهادینه کردن کیفیت در نظام آموزش عالی )ساختارسازی،    - 5متناسب با توانمندی و اهداف کلن آموزش عالی  
تعیین جایگاه و نقش آموزش عالی    - ۶بندی(  بندی و رتبه ها و استانداردها اعتبارسنجی درجه خص تدوین شا 

  - 7های داخل در خارج و پذیرش دانشجوی خارجی(  المللی، ایجاد شعب دانشگاه فراملی )دوره مشترک بین 
تقویت و توسعه    - ۸  حمایت از توانمندسازی مشارکت فعال و تأثیرگذار بخش غیردولتی در توسعه آموزش عالی 

  - 10آموختگان در راستای کارآفرینی ورود به بازار کار  کارآمدسازی دانش   - 9های مهارتی آموزش عالی  دوره 
های کمی  شاخص   ی ارتقا   - 11ویژه در حوزه علوم انسانی  ها، به حمایت از تولید علم و فناوری بومی در تمام حوزه 

اصلح ساختار مدیریتی و    - 13علمی  نمندسازی اعضای هیئت افزایی و توا دانش   - 12و کیفی آموزش عالی  
،  1391نویس سند آمایش آموزش عالی،  گیری نظام آموزش عالی در راستای پویایی آموزش عالی )پیش تصمیم 

  2همچنین تحقیقات ما با محققان: نبی و هولدنی .  1ی عال - آموزش - ش ی آما - 1707نیشابور ،  به نقل از دانشگاه  
سیادت و  (،  139۶) طهماسبی و همکاران  ،  ( 2010و همکاران،    ی باران )   (، 13۸۸) احمدی و همکاران  (  200۸) 

های آموزشی  ( و در خصوص تکنیک OECD  3 ،2012(، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) 1391)   همکاران 
 هم راستا بود.  ،  2009گیب و همکارانش  دانش با محققان:    و در خصوص   ( 2017و همکاران،    ار ی اسفند ) با  

هایی طراحی مجدد فرایندها و ساختارها، ریسک،  ی شامل مؤلفه ساختار   رات یی تغ : با بعدهای  گر شرایط مداخله  -2
هایی الزامات مدیریتی، اصلح سیستم نظارت و ارزیابی  سازی مدیریتی شامل مؤلفه بازارسازی است و بعد بهینه 

ترتیب برای هرکدام یک شاخص: تدوین فرایندهای مناسب کارآفرینی در دانشگاه، خطرپذیری  باشد و به می 
ها، اصلح نظام ارزیابی عملکرد و  وکار برای دانشگاه های کسب ن از شکست(، نیاز بازار کار، تبیین مدل )نترسید 

  ی ژگ ی و   ک ی   ی ر ی پذ سک ی به ر   ل ی (، تما 2013طبق نظر سانچز ) پاداش بیشترین تأثیر را در اجرای آن دارند.  
 . کند ی م   م ی فرد به خطر را تنظ   ل ی و تما   ل ی است که تما   ی ت ی شخص 

  ل ی تما او    .خطر است   ی شامل نوع   ف ی کارآفرینی بر اساس تعر   ت ی فعال   را ی ز   ؛ مربوط به کارآفرینی است   ی ژگ ی و   ن ی ا  -3
  ش ی گرا و    داند ی کارآفرینی م   ی ر ی گ از سه بعد اصطلحًا جهت   ی ک ی   ، و نوآور   یی شگو ی مراه پ ه   را به   ی ر ی پذ سک ی به ر 
ترین  . مهم اشاره دارد  ی تعهد به منابع فرصت در صورت وجود احتمال خراب   ی فرد برا  ک ی  ل ی به تما  ، سک ی به ر 

در    ی آگاه   نداشتن ،  ی ک ی ، کمبود امکانات تکنولوژ ی رساخت ی ، کمبود امکانات ز ی موانع شامل مشکلت کمک مال 
منف   نه ی زم  نگرش  کارآفر   ی کارآفرینی،  به  نسبت  شغل به   ن ی افراد  عدم ی عنوان  توان  نداشتن  و    ت ی خلق ، 

 
1  http://fa.neyshabur.ac.ir/fa 
2 Nabi Vhvldny 
3 OECD 
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بستر    د ی ها با دانشگاه   ران ی مد   . 1( 2013و آچوتان،    واراجا ی ؛ س 2012،  ماالتاسان ی )آچوتان و ن   است   ی ر ی پذ سک ی ر 
برای کل سازمان فراهم ت  انجام    مدت یان م   های یزی ر برنامه   ی، ان ی م   ران ی مد   . سازند   فکر را  برای    دهند می را  و 

و    ل ی را تحل   ن یی رده پا   ران ی عملکرد مد   کنند، ی تر را آماده م بلندمدت و جامع   ی ها برنامه   ، ی عال   ت ی ر ی اظهارنظر مد 
دهند.  ی م ی  ا ها خدمات مشاوره و در مسائل مختلف به آن کنند  می   ن یی تع   ی آنان را برای ارتقا   ی و آمادگ   یی توانا 

،  مورنو و همکاران )   اند یداکرده تحوالت آن پ مؤثر در    ی جامعه، نقش   ت ی عنوان محور عقلن ها به امروزه دانشگاه 
ها باید بتوانند از مدیران سیاستگذار اجرایی که هم در زمینه سیاستگذاری و هم در  همچنین دانشگاه  . ( 2014

زمینه کارهای اجرایی تخصص خاص دارند برای بهبود سیستم استفاده کنند. از جمله اقدامات دیگری که  
که تحقیقات  را ذکر کرد  نظام ارزیابی عملکرد و پاداش  توان اصلح باشد می زیرمجموعه تغییرات مدیریتی می 
  ی ، سرسخت ی ن ی ب خوش   ازحد، ش ی ب   نفس ، اعتمادبه ( 2014  هلن، ی و ر   ن ی برونستا ) ما در خصوص ریسک با محققان  

محمد  و در خصوص مدیریت با محققان )   ( 2013و آچوتان،    واراجا ی ؛ س 2012،  ماالتاسان ی )آچوتان و ن   اق ی و اشت 
نظارت با  و در خصوص    ( 2019همکاران )   (، الکساندر نیومن و 2014)   3حورثی   (، 13۸۸2و همکاران،    احمدی 

 راستا است. هم   ( 2012و همکاران،    ی فارس   ی داله ی ) 
زمینه  -4 اجتماعی؛  ای:  شرایط  و  اقتصادی  بعد شرایط محیطی،  مؤلفه با    ی چابک   ، ن ی سرزم   ش ی آما   های شامل 

ترتیب برای هر کدام  است که به   منابع و امکانات ،  مقررات و    ن ی قوان ی،  ط ی و عوامل مح   ی اس ی س   ط ی شرا ی،  اقتصاد 
بلندمدت منطقه،    ها بیشترین تأثیر را در آن با توجه به بررسی داشتند: داشتن برنامه ها این شاخص از مؤلفه 

رقابتی شدن بازار، شرایط سیاسی و اجتماعی، ایجاد حقوق مالکیت معنوی، ثبات اقتصادی بیشترین تأثیر را در  
از آنجایی که چارچوب اصلی اقتصاد کشور به صورت دولتی است و کمتر در آن رقابت برای در    اجرای آن دارند. 

شود،  گر می رنگ جلوه وجود دارد کارآفرینی در این محیط کم   ها اختیار گرفتن منابع و بازار در بین سازمان 
شود  همچنین فقدان قوانین حمایت از ثبت اختراعات و قانون مالکیت معنوی قوی در بافت جامعه باعث می 

 در  کلیدی  عاملی  4فکری  مالکیت  مدیریت  به  مربوط  قوانین  و  ها دلسرد شوند. ساختارها افراد، درگیر در دانشگاه 

  ی رفاه اقتصاد   ی ارتقا   ی برا   کشورها است.   تحقیقات  نتایج  سازی تجاری  برای  انگیزه  ایجاد  و  انتقال فناوری  تسهیل 
در    ی، (. کارآفرینی و نوآور 2012  ، دهند )پنگ و همکاران   ش ی کارآفرینی را افزا   زان ی دارند تا م   زه ی انگ   ی و اجتماع 

(. تحقیقات ما در خصوص  200۶همکاران،  و    5)بلیکر   از کشورها قرار دارد   ی ار ی بس   ی اس ی س   ی ها برنامه   ت ی اولو 
نگ و همکاران،  ) ،   ( 2010و همکاران،    ی باران ) ( و بازاریابی  13۸۸رقابتی شدن بازار، با محققان: احمدی و همکاران ) 

(،  1394) امین پژوهش جهرمی و همکاران  بازار با محققان:  و در خصوص دانش    ( 2013ندوا و همکاران،  )   ، ( 201۶
صوص  و در خ   ( 2013ندوا و همکاران،  ) ( و در خصوص قوانین و مقررات،  1391بازار کار سیادت و همکاران ) 

 راستا است. ( هم 1391) عامری  برنامه درسی با  
آموزش و  ، دانشگاه کارآفرین های  ی شامل مؤلفه ن ی آفر و ارزش   ی دانشگاه   ط ی مح : با بعد  پدیده موردمشاهده  -5

  وکار طرح کسب ی،  تکنولوژ ،  بنیـان های دانـش شرکت ،  ، پژوهش و استارتاپ ده ی ا ی،  کارگاه و کارورز ی،  برنامه درس 
های کارگاهی و  ترتیب برای هرکدام یک شاخص شامل: دانشگاه کارآفرین، آموزش مهارتی، محیط شود؛ به می 

نوآوری     - گذاری فناوری، نوآوری بنیـان، ارزش های دانـش سازی، شرکت آزمایشگاهی، ثبت ایده و اختراع، تجاری 
  از  ای مجموعه  با   فرد   یک   صرفاً  دیگر  کارآفرین،   دانشگاه   التحصیل فارغ  در اجرای آن دارند. باز بیشترین تأثیر را 

 
1 Achutan and Nimalatasan; Sivaraja and Achutan 
2 Ahmadi Mohammad et al 
3 Hoosri 
4 Intellectual property 
5 Bleaker 
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  تحصیلت   پایان   از   پس   که   نیست   فردی   کارآفرین،   دانشگاه   التحصیل فارغ   نیست؛   کاربردی   و   علمی   های دانسته 
(  حقوقی   یا   حقیقی )   فردی   باید   را   وی .  بپردازد   وظیفه   انجام   به   و   شود   جذب   خدماتی   یا   تولیدی   بنگاه   یک   در 

  به   گام   بیند، می   را   نوین  های افق   کند، می   نوآوری   کارش  محیط   در   باشد   که  جایگاهی   و   مقام   هر   که در  دانست 
  دانشگاه.  اند نداشته   را   ها بدان   ورود   جرأت   باشند   دیده   هم   اگر   یا   اند ندیده   دیگران   یا   که   گذارد می   هایی عرصه   درون 

  خدمت   به   کاربردی   های پژوهش   کنار   در   را   دانش   که   دهد می   ارائه   جامعه   به   را   التحصیلنی فارغ   کارآفرین، 
های آموزش کارآفرینی در برنامه درسی برای دانشجویان،  هدف از دوره   . آفرینند می  کار   نوآوری،   با   و  گیرند می 

.  1( 2010کند )گورل و همکاران،  ها تقویت می نه برای آن ها را در مورد چگونگی کار کردن برای خود و  توانایی آن 
ش کارافرینی،  دانشگاه کارآفرین را »آموز   ابعاد تأثیرگذار بر   ( NCEE ،  2013مرکز ملی کارآفرینی در انگلستان ) 

کند.  های مالی« معرفی می نفعان و اهرم انداز و تعامل ذی المللی شدن دانشگاه، انتقال و تغییر دانش، چشم بین 
  ی به مکان   د ی که دانشگاه با   ند و معتقد   ند ا پرداخته   ن ی مفهوم دانشگاه کارآفر   ی به بررس (  1391سیادت و همکاران ) 

شود و فاصله    ل ی تبد   نانه ی و کارآفر   د ی جد   ی ها ده ی ا   ق ی پرورش و تشو   ی برا   یی جا   و   ران ی فراگ   ن ی آموزش و تمر   ی برا 
  وجود داشته باشد.   ت ی بازار کار سنخ   ی ازها ی و ن   ی درس   ی واحدها   ن ی و ب   گردد دانشگاه و صنعت کمتر    ن ی ب   ق ی عم 

  های توانایی تعیین مسیر استراتژیک، تعهد به خدمت گرفتن دانش، به ویژه در منطقه محلی، توسعه قابلیت 
سازی تحقیقات و ایفای نقش مشترک با دولت و جامعه مدنی در ایجاد و  داخلی برای انتقال فناوری و تجاری 

اندازهای دانشگاه کارآفرین است )اتز کویتز،  اجرای یک استراتژی برای توسعه منطقه مبنی بر دانش، از چشم 
OECD    (2012  ،)،  ( 2014  هلن، ی و ر   ن ی برونستا ) تحقیقات ما در خصوص دانشگاه کارآفرین با محققان:  (.  2017

ر   ن ی برونستا ) ،  ( 2011و همکاران،    ی کرب ) ،  ( 2013ندوا و همکاران،  )  آموزش  و در خصوص    ( 2014  هلن، ی و 
،  ( 2010و همکاران،    ی باران )   ( و در خصوص آموزش با محققان: 1395) آقاجانی و همکاران    با محققان: کارآفرینی  

 ( انگلستان  در  کارآفرینی  ملی  در خصوص NCEE ،2013مرکز  همکاران    ( همچنین  و  بهزادی  با  استارتاپ 
 راستا است. ( هم 1391و در خصوص ایده، با سیادت و همکاران )   ( 2014  هلن، ی و ر   ن ی برونستا ) (،  1392) 

شود. به ترتیب برای  گیری می سازی و تصمیم هایی تیم سازی شامل مؤلفه : با بعد شبکه فرایندها و تعامالت  -6
مهارت  تیمی،  کار  شامل:  شاخص  یک  دارند.  هرکدام  آن  اجرای  در  را  تأثیر  بیشترین  مسئله،  حل  های 

توانند برای باال بردن کارایی خود  های مختلف از جمله اقداماتی است که آنها می سازی در بین سازمان شبکه 
های رفتاری کارآفرینانه نیز  از طریق استفاده از تجربیات یکدیگر انجام دهند. برای ایجاد و انجام توسعه قابلیت 

باشد تا به این صورت  ها و صنایع می سازی با سازمان که توانند انجام دهند شب ها می یکی از کارهایی که دانشگاه 
سازی و تولید ثروت برای خود اقدام کنند. در این راه، دانشگاه  های همکاری را ایجاد و هم به تجاری هم زمینه 

شود  های مشترکی که بین دانشگاه و صنعت انجام می و صنایع با تعریف منافع مشترک و برگزاری نشست 
ها است که زمینه  سازی های همکاری را شناسایی و تقویت کنند. همچنین از طریق این شبکه ینه توانند زم می 

شرکت سرمایه  خروج  و  دانشگاه  در  صنعت  می گذاری  فراهم  دانشگاه  از  زایشی  این  های  خلل  در  شود. 
و فرایند همکاری  ها زمینه حضور استادان دانشگاه، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در صنعت فراهم  سازی شبکه 

های  دانشگاه با صنعت تسهیل خواهد شد و نتیجه کلی این فعل و انفعاالت تولید ثروت و توسعه قابلیت 
اغلب روابط    ، ن ی در چارچوب چ   ت ی ر ی تجارت و مد   ی ها ینه زم   در   قات ی تحق رفتاری، کارآفرینانه خواهد بود.  

به   ی اجتماع   ی ها و شبکه   ی شخص  متغ را  موفق در س   ی د ی کل   ی رها ی عنوان  و  )   است کرده    بیان   ت ی طح  نگ 
د .  ( 201۶همکاران،   ب ی م   ا ی مزا   گر ی از  تنوع  به  افزا ده ی ا   شتر ی توان  احتمااًل    ی نوآور   ی اندازها چشم   ش ی ها،  و 

امین   با محققان: شبکه  که تحقیقات ما در خصوص ایجاد  ( 201۸موانگ، ) تر اشاره کرد ع ی سر  ی ر ی گ م ی تصم 
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و در    ( 2017زولو و همکاران،  ) ،  2( 201۸، مسفین ملو آلیو و همکاران ) 1( 1394و همکاران ) پژوهش جهرمی  
زولو و همکاران،  ) ،  ( 2015  ، ی وان ی و کاستوج   ی لورت ) (،  2019خصوص حل مسئله با محققان: نیومانا و همکاران ) 

 راستا بود. هم   ( 2017و همکاران،    ار ی اسفند ) ،  ( 2017

  ی، ن ی و اشاعه کارآفر   ج ی ترو   بخشی، رسانی و آگاهی های اطلع : با بعد نهادینه کردن کارآفرینی شامل مؤلفه پیامد  -7
شود  می   ی ن ی رفتار کارآفر   قصد و   ، نانه ی فرهنگ کارآفر   ی، ت ی توسعه ابعاد شخص ،  از فرصت   ی بردار و بهره   ص ی تشخ 

سازی نیروی انسانی برای کارآفرینی، متعهد کردن دانشجو به  ترتیب یک شاخص شامل: آماده برای هرکدام به 
پذیری و پاسخگو بودن،  ها، مسئولیت کارگیری فرصت وکار، به اندازی کسب استفاده از برند دانشگاه برای راه 
های شخصیتی کارآفرینی بیشترین تأثیر را در اجرای آن دارند. با مطالعه  خلق فرهنگ کارآفرینی، ویژگی 

است    تجربی بر چهار دانشگاه در هلند، نروژ، سوئد و انگلستان، ابعاد موردنظر برای دانشگاه کارآفرین عبارت 
مد  می از:  معرفی  سازمان  مأموریت  فرهنگ،  ساختار،  با  یریت،  کشورها  در  بدون  یستم س کند.  اداری  های 

ی کوچک و متوسط، یک فرهنگ  ها شرکت پیچیدگی و پشتیبانی مالی باالتر برای تحقیق و توسعه، آموزش و  
اسی و بنیادی در یک  (. یکی از فاکتورهای بسیار اس 201۶،  3تر وجود دارد )کاستائو و همکاران ی قو کارآفرینی  

شود و بدون  عنوان موتور اقتصادی تعبیر می اقتصاد پویا، ایجاد فضا و فرهنگ کارآفرینی است که از آن به 
موفقیت  بیکاری،  مشکل  حل  فرهنگ،  این  بود  ایجاد  نخواهد  همکاران،    ی جبار - ال ) آمیز  اگر  .  ( 2019و 

  ی هنگام   ژه ی و به   ؛ م ی داشته باش   ی شتر ی انتظارات کارآفرینی ب   م ی توان ی ها آموزش داده شود م کارآفرینی در کلس 
همچنین محققانی چون  .  ( 201۸موانگ،  )   باشد   ی گروه درون   یی گرا از فرهنگ با جمع   ی بخش   ، که کلس درس 

 ( ) 199۸کلرک  فلدمن  و  بریکویتز  قابلیت 2004(،  توسعه  بر  کارآفرینانه  فرهنگ  نقش  به  رفتاری  (  های 
های رفتاری  ها در موفقیت توسعه قابلیت ترین مؤلفه ( یکی از مهم 2009کارآفرینانه تأکید دارند. لیندسی ) 

  دانش   تخصص   و   مهارت   کسب   از   پس   افراد .  داند کننده و پشتیبان کارآفرینی می کارآفرینانه را فرهنگ حمایت 
  کنند   ایجاد   شغلی   فرصت   یت، نها   در   ا ی   آورند   دست به   را   مناسبی   شغلی   ی ها فرصت   که   بود   خواهند   قادر   فنی، 

( و حورثی  1394)   و همکاران  ی عقوب ی نگ، با محققان: تحقیقات ما در خصوص فره  . ( 2014هو و همکاران،  ) 
و   ( 2019و همکاران،   ی جبار - ال ) ، ( 2014 هلن، ی و ر  ن ی برونستا ) (، 1390پور و همکاران) حسنقلی  4( 2014) 

 است.   راستا هم   (، 2012(، اتزکویت ) 201۶در خصوص فرهنگ کارآفرینانه با: کاستائو و همکاران ) 
 پیشنهادها برای آینده در دو سطح خرد وکلن به شرح ذیل است: 

های  توسط گروه   بار یک   نیم   و   سال   دو   حداکثر   کاربردی،   - مهارتی دانشگاه جامع علمی   سرفصل دروس  -1
 گردد.   روزرسانی آموزشی مراکز، بررسی و با نیازهای روز جامعه و تکنولوژی روز، تطبیق داده شود و به 

کار    مراکز رشد و مراکز نوآوری در دستور معاونت پژوهش دانشگاه به واحدهای استانی ابلغ کند تا   -2
طور مرتبط دروس کاربردی و کاربینی خود را با هماهنگی این مراکز  و دانشجویان به   د ر ی دانشگاه قرار گ 

 . دهند انجام  

در محیط    د بای   شوند و حصیل می الت فارغ   کاربردی   های دوره   در   نهایتاً   التحصیلن فارغ   اینکه   به   توجه   با  -3
باشد،  التحصیلی  کارگاه و کارورزی آنها مرتبط با موضوعات فارغ های  دوره کار از آن استفاده کنند حتمًا  

 
1 Pazhohesh Jahromi Amin et al 
2 Melo Alio et al 
3 Castao & al 
4 Hoosri 
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است که تخصص و مهارت کافی را در    )فردی   و سرپرست کارگاه   منعقد قرارداد کامل با محیط کارورزی  
   ه توجیه گردد. ( نسبت به انتقال تجربه آن شغل توسط مدرس مربوط آن رشته کاری دارد 

سال تخصص و خبره در آن رشته مهارت    5برای دروس کاربینی و کارورزی، حتمًا از مدرسان دارای     -4
 و تجربه دارند استفاده شود. 

 پیشنهادها در سطح کالن برای دانشگاه 

 اعتمادسازی بیشتر در روابط صنعت و دانشگاه  -1

نشگاهی منطبق بر نیازهای بازار کار برای  ریزی دا های تخصصی در دانشگاه و برنامه تشکیل کارگروه  -2
 گویی به نیازهای صنعت پاسخ 

 های درسی با نیازهای صنعت. سو کردن محتوای کتاب های درسی و هم اصلح برنامه  -3

References 

Al-Jubari, I., Hassan, A., & Liñán, F. (2019). Entrepreneurial intention among University students 

in Malaysia: integrating self-determination theory and the theory of planned behavior. 

International Entrepreneurship and Management Journal, 15(4), 1323-1342  .https://doi.o 

rg/10.1007/s11365-018-0529-0   
Antonioli, D., Nicolli, F., Ramaciotti, L., & Rizzo, U. (2016). The Effect of Intrinsic and Extrinsic 

Motivations on Academics’ Entrepreneurial Intention. Administrative Sciences, 6(4), 1-18. 

https://doi.org /10 .3390 /admsci6040015   
Aryana, A., & Daneshfard, K. (2020). Explaining the empowerment indicators of the Technical and 

Vocational University based on the characteristics of the Entrepreneurial University (Case 

Study: Bandar Abbas Technical and Vocational  University). Karafan Quarterly Scientific 

Journal, 17(3), 41-59. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124678   
Baghersad, V. (2015). Entrepreneurship education and its impact on entrepreneurial intention. Karafan 

Quarterly Scientific Journal, 13(38), 20-32  .http://www.magiran .com/paper/1649451   
Barani, S., Zarafshani, K., Del Angizan, S., Hosseini Lorgani, S. M (2010). The effect of entrepreneurship 

education on students' entrepreneurial behavior of Payame Noor University of Kermanshah: 

A structural equation  modeling approach. Research and planning in higher education, 16(3), 

85-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPap er.aspx?id=127662   
Bronstein, J., & Reihlen, M. (2014). Entrepreneurial University Archetypes:A Meta-Synthesis of Case 

Study Literature. Industry and Higher Education, 28(4), 245-262. https://doi.org/10.5367/ihe 

.2014.0210   
Daim, T., Dabic, M., & Bayraktaroglu, E. (2016). Students’ entrepreneurial behavior: international and 

gender differences. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 5(1)  ,1 -22  .https://doi.org/1 

0.1186/s13731-016-0046-8   
Esfandiar, A., Radha, B., Wang, F. C., Yang, Q., Hu, S., Garaj, S., Nair, R. R., Geim, A. K., & 

Gopinadhan, K. (2017). Size effect in ion transport through angstrom-scale slits. Science, 

358(6362), 511-513  .https://doi.org/10.1126/science.aan5275   
Gibb, A. A., & Haskins, G. (2014). The university of the future: an entrepreneurial stakeholder learning 

organization? In Handbook on the entrepreneurial university. Edward Elgar Publishing. 

https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781781007013/9781781007013.00008.xml   

https://doi.org/10.1007/s11365-018-0529-0
https://doi.org/10.1007/s11365-018-0529-0
https://doi.org/10.3390/admsci6040015
https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124678
http://www.magiran.com/paper/1649451
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127662
https://doi.org/10.5367/ihe.2014.0210
https://doi.org/10.5367/ihe.2014.0210
https://doi.org/10.1186/s13731-016-0046-8
https://doi.org/10.1186/s13731-016-0046-8
https://doi.org/10.1126/science.aan5275
https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781781007013/9781781007013.00008.xml


 و همکارانی نیحس یعل دیس  129-150 (،1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

149 

 

Hassani, Z., Abolghasemi, M., & Moshabaki Esfehani, A. (2018). Designing the Concept 

Model of the Effect of Academic Entrepreneurship Components. Social Science 

Quarterly, 12(42), 171-202. http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544661_bdb24cba 

2b6fbfb84f97686a33a11e03.pdf   
Ho, Y-P., Low, P-C., & Wong, P-K. (2014). Do University Entrepreneurship Programs Influence 

Students’ Entrepreneurial Behavior? An Empirical Analysis of University Students in  
Singapore. In Innovative Pathways for University Entrepreneurship in the 21st Century. 

Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S104 8-473620140000024003   
Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making Universities More Entrepreneurial: 

Development of a Model. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne 

des Sciences de l'Administration, 28(3), 302-316. https://doi.org/10.10 02/cjas.220   
Kordnaij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakan Lahiji, N. (2012). Investigating the characteristics 

of entrepreneurial university in Tarbiat Modares University. Journal of Entrepreneurship 

Development, 5(3), 64-47. https://doi.org/10.22059/jed.2012.2 9470   
Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in  entrepreneurship research: 

what we know and future directions. International Entrepreneurship and Management 

Journal, 11(4), 935-957. https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3   
Maguire, S., Hardy, C., & Lawrence, T. B. (2004). Institutional Entrepreneurship in Emerging Fields: 

HIV/AIDS Treatment Advocacy in Canada. Academy of Management Journal, 47(5), 657-

679. https://doi.org/10.5465/20159610   
Mwange, A. (2018). A Critical Review of Antecedents of Entrepreneurship Intention. Journal Of 

Business Management, 4(9), 28-50. https://www.ijrdo.org/index.php/bm/article/view/2528   
Nazarpour, M-T. (2020). The administrative strategies and tactics for diversification of funding sources 

in research and higher education institutes with emphasis on non-public sources  .Quarterly 

Journal of Research and Planning in Higher Education, 26(2), 1-25. http://journal.irphe.ac.ir 

/article-1-4176-en.html   
Nedeva, M., Thomas, D., Caswill, C., & Nielsen, K. (2013). Study of Research Funding Trends and 

Practices of Research Funding  Organizations. Report to the Swiss Science and Technology 

Council, 29. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9x 

3LLfgAAAAJ&citation_for_view=9x3LLfgAAAAJ:NMxIlDl6LWMC   
Nelles, J., & Vorley, T. (2011). Entrepreneurial Architecture: A Blueprint for Entrepreneurial 

Universities. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des 

Sciences de l'Administration, 28(3), 341-353. https://doi.org/10.1002/cjas.186   
Ng, J. C. Y., Huang, M. M. D., & Liu, Y. (2016). The   ‘ feminine’ entrepreneurial personality 

trait: The competitive advantage of female college-student entrepreneurs in Chinese 

wei-shang businesses? Asian Business & Management, 15(5), 343-369. https://doi.o 

rg/10.1057/s41291-016-0012-0  
Nguyen, C. (2018). Demographic factors, family background and prior self-employment on 

entrepreneurial intention - Vietnamese business students are different: why? Journal 

of Global Entrepreneurship Research, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40497-0 

18-0097-3   
Ramezani, G.,  Mehni, O., & Azizi, N. (2018). Investigate the Barriers and Factors Influencing Inefficiency 

of Research at Farhangian University: A Grounded Theory Approach. Journal of Management 

and Planning In Educational System, 11(2), 27-50. https://mpes.sbu.ac.ir/article_98465_c93 

e8f58113b1aeb649f01d81bfe9a26.pdf   
Reihlen, M., & Werr, A. (2012). Handbook of research on entrepreneurship in professional 

services. Edward Elgar Publishing. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id 

http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544661_bdb24cba2b6fbfb84f97686a33a11e03.pdf
http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544661_bdb24cba2b6fbfb84f97686a33a11e03.pdf
https://doi.org/10.1108/S1048-473620140000024003
https://doi.org/10.1002/cjas.220
https://doi.org/10.22059/jed.2012.29470
https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3
https://doi.org/10.5465/20159610
https://www.ijrdo.org/index.php/bm/article/view/2528
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4176-en.html
http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4176-en.html
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9x3LLfgAAAAJ&citation_for_view=9x3LLfgAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=9x3LLfgAAAAJ&citation_for_view=9x3LLfgAAAAJ:NMxIlDl6LWMC
https://doi.org/10.1002/cjas.186
https://doi.org/10.1057/s41291-016-0012-0
https://doi.org/10.1057/s41291-016-0012-0
https://doi.org/10.1186/s40497-018-0097-3
https://doi.org/10.1186/s40497-018-0097-3
https://mpes.sbu.ac.ir/article_98465_c93e8f58113b1aeb649f01d81bfe9a26.pdf
https://mpes.sbu.ac.ir/article_98465_c93e8f58113b1aeb649f01d81bfe9a26.pdf
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepreneurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR8272tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepreneurship%20in%20professional%20services&f=false


 129-150(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                   ...مؤثر بر نیابعاد دانشگاه کارآفر نییو تب ییشناسا

150 

 

=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepren

eurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR82

72tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepr

eneurship%20in%20professional%20services&f=false  
Shahbazi, M. (2020). Investigating the effective factors on the amount of knowledge production of 

faculty members (Case study of Payame Noor University of Isfahan). Social and cultural 

strategy, 9(34), 5-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566429   
Yadali Farsi, J., Zare Hadi., & Hejazi  ,S. R. (2012). Identification of dual power components 

affecting the commercialization performance of academic research. Research and 

planning in higher education, 18(1), 69-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPape 

r.aspx?id=175787   
Zollo, L., Laudano  ,M. C., Ciappei, C., & Zampi, V. (2017). Factors affecting universities’ ability to 

foster students’ entrepreneurial behaviour. Journal of Management Development, 36(2), 

268-285. https://doi.org/10.1108/JMD-06-2016-0093   

 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepreneurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR8272tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepreneurship%20in%20professional%20services&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepreneurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR8272tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepreneurship%20in%20professional%20services&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepreneurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR8272tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepreneurship%20in%20professional%20services&f=false
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SIHOPPWxCkEC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Handbook+of+research+on+entrepreneurship+in+professional+services&ots=AAaospaMR0&sig=22IbiUxXacN2ZR8272tbkXmmD8M#v=onepage&q=Handbook%20of%20research%20on%20entrepreneurship%20in%20professional%20services&f=false
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=566429
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175787
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=175787
https://doi.org/10.1108/JMD-06-2016-0093

