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  چكيده
يي اسـت كـه بـه       هـا   شـركت با توجه به تحوالت دنياي امروز، بازارهاي جهـاني فـردا از آن              

 آموزش را تحـت  ي اين تحوالت بيش از هر چيز، حوزه    . دهند  مي كارآفرينانه بها  پذيري  ريسك
 در دانـشگاه    يكـارآفرين دانـشگاه   هـاي     به همين دليل در اين مقاله ويژگـي       . تأثير قرار داده است   

 آمـاري ايـن     ي  تحقيـق توصـيفي و كـاربردي بـوده و جامعـه           اين  . دشو   مي تربيت مدرس بررسي  
 باشـد   مي نفر   1500به تعداد   ) كارمندان و هيات علمي   (تربيت مدرس    كاركنان دانشگاه    پژوهش

صـورت   ي بـه  مـ  نفـر از اعـضاي هيـات عل        137 نفر از كاركنان و      165 اين تحقيق تعداد     برايكه  
منظـور   ده و بـه   شـ  فرضيه مطرح    13در اين مقاله    .  نمونه انتخاب شدند   عنوان  به تصادفي   -اي طبقه

. بستگي پيرسون استفاده شده اسـت  ، ميانگين يك طرفه و هم tن، از آزموها تجزيه و تحليل داده
دانـشگاه كـارآفرين از جملـه فرهنـگ         هـاي     دهد دانشگاه تريبت مدرس ويژگـي       مي نتايج نشان 

نگـر و منـابع       آينـده  راهبـرد انـداز مـشترك و       سازماني كارآفرينانه، تعامل مستمر با محيط، چشم      
براساس نتـايج   . يست ن انه و استقالل مالي مناسب برخوردار     اما از ساختار كارآفرين   را دارد   انساني  

دست آمده، توجه به نيروي انساني، تالش براي جذب منابع مالي، تقويت اصل ابتكـار عمـل،                  هب
تواند دانشگاه را     مي يي است كه  ها  ايجاد ساختار غيرمتمركز و كاهش بروكراسي از جمله تالش        

  . سوق دهديكارآفرينبه سوي 
 

   كارآفريني، دانشگاه، كارآفريني سازماني، دانشگاه كارآفرين :كليديهاي  هواژ
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  مقدمه 
اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازارهاي كنـوني كـه بـا تحـوالت و تغييـرات سـريع و شـتابان                      

 اقتـصاد   گذر از  چنين  هم  اطالعاتي و  ي  ه صنعتي به جامع   ي  المللي و گذر از جامعه      محيط بين 
 را تحـت تـاثير قـرار داده اسـت         هـا     ، ماموريت دانـشگاه   باشد  ميه   همرا ملي به اقتصاد جهاني   

)Gibb, 2005(. ندشـد   آموزشـي شـناخته مـي   ي محيطـ عنوان به در گذشتهها  دانشگاهكه  اين 
 در واقـع    نـد و  تحوالت نظام كالن، يك رويكرد پژوهـشي پيـدا كرد         با توجه به    اما  درست،  

بـود   تت تكميلي محصول اين تحوال    تحصيالشد كه   يك وظيفه به وظايف دانشگاه اضافه       
)Subotzky, etal, 1999( . دومين انقالب در ماموريـت  ها   شدن دانشگاهكارآفريندر واقع

  )(Yadollahi Farsi,2012رود   ميشمار بهها  دانشگاه
در سطح جوامع و در دنياي امروز هاي اقتصادي و تشديد رقابت  با افزايش فعاليت

، برخي سوي اقتصاد مبتني بر دانش وري، كيفيت و حركت به ره بهمانندمطرح شدن مسائلي 
 پذيري ريسك كه به هستنديي ها شركت كه بازارهاي جهاني فردا از آن معتقدند

تر  بيشآميز   موفقيتي تجربه ).Gibb, 2005; Mian, 2006( دهند  ميكارآفرينانه بها
هاي اقتصادي  عبور از بحرانكشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در 

ده تا ساير كشورها نيز براي ش كارآفريني در آن كشورها، موجب ي  توسعهي به واسطه
. ندشدل يهاي نوآورانه اهميت خاصي قاوكار كسبگيري  كارآفريني، كارآفرينان و شكل

 و تغييراتي را در هداد آموزش را تحت تأثير قرار ي هبيش از هر چيز، حيطامر  اين 
 وجود آورد هها و موضوعات آموزشي ب اهداف نظام آموزشي، روش اهبردها،ر
)Kozeracki,1998 ( سوي كارآفريني روي  تغيير نقش دادند و بهها  تدريج دانشگاه بهو

از . كشور عزيز ما ايران نيز از اين امر مستثني نيست .)Etzkowitz & et al, 2000( آوردند
بنابراين اين مقاله . است كارآفرينيك دانشگاه هاي  ژگيرو هدف اين مقاله بررسي وي اين

 يكي از ده عنوان بهدانشگاه كارآفرين در دانشگاه تربيت مدرس هاي  به بررسي ويژگي
براساس ها  بندي دانشگاه بندي سازمان جهاني رتبه دانشگاه برتر در ايران براساس رتبه
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ده تا شي كه پيش رو داريد تالش در تحقيق. پردازد  مي1390 در سال 1كادميكآعملكرد 
 اين دانشگاه يكارآفرينهاي   ويژگيي يي در راستاي توسعهها حل  راهي هينتايج منجر به ارا

  . ندشو

  ي تحقيق  و پيشينهمروري بر ادبيات 
 فراينـد  با   تر  بيشي هر چه    يسو منظور هم  و نظام آموزشي عالي به    ها    بديهي است دانشگاه  

المللي به تغيير نقـش سـنتي خـود كـه صـرفاً توليـد                و بين اي     منطقه  اقتصادي بومي،  ي  توسعه
هـا    ، آن ها  بر توليد دانش و خلق ايده      افزون كه   كارآفرينهاي    سوي دانشگاه   به باشد  ميدانش  

 دانش ي  توسعهي در واقع ايده). Mian, 2006( حركت كنند ،كنند  ميرا به عمل هم تبديل
تحميـل كـرده    هـا     ها، ماموريت كارآفريني را به دانشگاه     كشوراي    توسعههاي    محور و برنامه  

 ,Etzkowitz (توان ديد مي 1980يافته از اواخر دهه  در كشورهاي توسعهرا اين روند . است

2003 .(  
تمايـل  نقـش دارد    سمت كارآفرين شدن     بهها    عامل مهم ديگري كه در حركت دانشگاه      

كـه بـه   اي  ، ايـده )Brennan & McGowan, 2006( سازي نتايج دانش فني است به تجاري
گـذاران اقتـصادي      زيـادي را بـراي سياسـت   ي موتور يا پمپ دانش معروف شـده و انگيـزه        

). Nonaka, 1994(وجـود آورد   هكارآفرين بـ هاي   دانشگاهي كشورها جهت تشويق توسعه
شـاخص   القـاي    بـا ان  كارآفرينـ  تربيـت    ضرورتكشورهاي زيادي بر    اين روند باعث شد تا      

  .)Kozeracki, 1998( كنند در سطوح عالي تاكيد ويژه م آموزشي بهنظاي در رآفرينكا
هاي  و مسئوليت ها    تقابلي با برنامه  ها     البته بايد در نظر داشت كه كارآفرين شدن دانشگاه        

امـا  .  تحقيقاتي در جامعـه نـدارد  - خدمات آموزشيي در آموزش و توسعه   ها    اصلي دانشگاه 
 ماموريـت كـارآفريني در      ي   كه مانع از توسعه    باشد  ميها    ران دانشگاه  مهم ترس مدي   ي  لهأمس

 ). Kanter, 1983( شود ميها  دانشگاه

شـود كـه     مـي گفتـه  كـارآفرين توان گفت به دانشگاهي، دانـشگاه     مي صورت مختصر  به

                                                      
1   . University Ranking by Academic performance 



  1391وم، پاييز س مارهشپنجم،  دوره، كارآفرينيفصلنامه توسعه               

  

50 

 

د و باعـث رقابـت در   كنـ  رشد اقتـصادي ايجـاد    برايي علمي در آن بتواند نيرويي       كارآفرين
  . )Guerrero and Urbano, 2010 (شودجهاني بازارهاي 

 كارآفرينهاي   بر روي پيامدهاي دانشگاهتر بيشموجود، هاي    متاسفانه در ادبيات و مدل    
  و  كـالرك  مانند، با اين وجود افرادي      كارآفريندانشگاه  هاي    پرداخته شده است تا ويژگي    

 Yadollahi( شــود  مــيانــد كــه در ادامــه توضــيح داده  بــه ايــن موضــوع پرداختــههروپكــ

Farsi,2012, Guerrero and Urbano, 2010 ( .  
  در نظـر   كـارآفرين دانـشگاه   هـاي      ويژگـي  عنـوان   بـه سـه عامـل را      ) 1998(ويلي روپكه   

انـه در   كارآفرين و تبادالت    كارآفرينانه، اعضاي   كارآفرين مديريت   ي  شيوهداشتن  : گيرد مي
وپـايي در   راهاي    ي از دانشگاه  ض طولي بع  ي  بعد از معالعه  ) 1998 (1در مقابل كالرك  . محيط

 در نظـر    كارآفرين عطف در ادبيات دانشگاه      ي   يك نقطه  عنوان  بهاين مطالعه    (1990اواسط  
انه درنظر گرفته كـه  كارآفرينهاي    دانشگاههاي     ويژگي عنوان  به عامل را    5) گرفته شده است  

نـوع، تحـرك دانـشگاهي و        مت ي   گسترده، بودجه  ي  عبارتند از مركز فرماندهي قوي، توسعه     
   .انهكارآفرين ي پارچه فرهنگ يكيك 

 چندين عامل را كه عبارتند از اهداف، ساختار، حاكميت مـديريتي و رهبـري،               2اسپورن
 درنظـر  كارآفريندانشگاه هاي    ويژگي عنوان  بههمكاري و فرهنگ را     هاي  راهبردو  ها    شبكه

هـا   هـستند و منـابع آن   رو ه محيط رقابتي روب اروپايي با هاي    دارد كه دانشگاه    مي گرفته و بيان  
تواننـد بـاقي      مـي  كه  با چنين شرايطي كنـار بياينـد         يهاي  دانشگاهتنها   و   بوده در حال كاهش  

روابط نزديك بين صنعت و دولت با دانـشگاه، داشـتن سـاختاري             ) 2004( 3اتزكويتز. دنبمان
  در نظـر   كـارآفرين در دانـشگاه     عناصر و عوامل اصلي      عنوان  به، دانش و نوسازي را      پيوندي

سـازي، ارتبـاط،     پيـاده (2005) 4 در حـالي كـه كربـي   .)Yadollahi Farsi,2012( گيـرد  مي
 عنـوان   بـه رسـميت شـناختن و پـاداش، تاييـد و تـرويج را               دهي، تشويق و حمايت، به     سازمان

                                                      
1 clarck  
2 Sporn 
3 Etzkowitz  
4 Kirby 
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 كـارآفرين  از نظـر كيبـري يـك دانـشگاه       .داند  مي كارآفرينعناصر اصلي در يك دانشگاه      
 ا داردهـ    فعاليـت  ي  انـداز مـشترك بـراي بهتـرين شـدن در كليـه              رقابتي با يك چشم    يمحيط

)(kibry, 2005 .  
نگـر، فرهنـگ      آينـده  راهبـردي انـداز مـشترك و       درنهايت، در اين مقالـه داشـتن چـشم        

سازماني كارآفرينانه، تعامل مستمر با محـيط، سـاختار كارآفرينانـه، اسـتقالل مـالي و منـابع                  
 .  در نظر گرفته شده استكارآفرينيك دانشگاه هاي   ويژگيعنوان بهانساني 

  
  ها شاخصپردازان و منبع استخراج  دانشگاه كارآفرين، نظريههاي  شاخص. 1جدول 

  منبع  پرداز نظريه  شاخص
  )Clark, 1998(  كالرك  نگر  آيندهراهبردانداز مشترك و  چشم

 ,Vestergaard)، (Liesner, 2006)  كالرك، ليسنر  فرهنگ سازماني كارآفرينانه

2007) ،)Clark, 1998(  
  )1389كردنائيج و ديگران، (  كالرك  تعامل مستمر با محيط
  ،)Etzkowitz, 2006 (  اتزكويتز كايربي، كالرك،  ساختار كارآفرينانه
  )Clark, 1998(  كالرك  استقالل مالي
  )Clark, 1998(  كالرك  منابع انساني

پذير   داشتن فرهنگ انعطافكارآفرينهاي  هاي سازمان ويژگياز  طور كه بيان شد      همان
 بـا آن  كـه بتـوان   شـود  مـي تاييـد   در اين فرهنگ، هنجارها و باورهـايي  .  است انهكارآفرينيا  

بـر آن اسـاس واكـنش مناسـب از خـود       عالئم موجود در محيط را شناسايي و تفسير كرد و
نه را با خطرپذيري و تمركـز بـر آينـده و            اكارآفرينهاي    كورنوال و پرلمن سازمان   . نشان داد 

انـد   بـاز و مكـرر در تمـاي جهـات توصـيف كـرده             هـاي     مرزهاي سازماني منعطف و ارتباط    
سرعت از خـود واكـنش    هاي جديد به  در برابر طرحتواند  ميسازماني نچني .)1389قناتي، (

ار جديـد،   و بـراي انجـام يـك كـ    هدركـه تجديـد سـاختار كـ    رد دا  راآننشان داده و تـوان     
هايي كـه فرهنـگ    سازمان .)Liesner, 2006( را در پيش بگيرد مجموعه رفتارهاي جديدي

، براي ايجاد همكاري و وحـدت در دوران بحــران، دچـار             نددار انعطاف و ساختار غيرقابل  
هــايي كــه امكــان برقــرار كــردن روابــط غيررســمي و    ســازمانلكــن. شــوند  مــيآشــفتگي
 براي ترغيـب  اثرگذاريكنند، عوامل مثبت و   ميبيني ار خود پيش  پــذير را در ساخت    انعطاف
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در ). Vestergaard, 2007( آورنـد   مـي وجود خالقيت و نوآوري در سازمان خود به و رشد
 كـه    داردسـازماني سـاختار كارآفرينانـه       . نـد دار يي ساختار كارآفرينانه  ها  واقع چنين سازمان  

گيـري داراي   يـارات محـول شـده در تـصميم    قوانين و مقـررات، شـرح وظـايف، ميـزان اخت          
 سـازماني باشـد و ايـن    ي پذيري  و در راستاي توانمندسـازي زيرمجموعـه    انعطافترين  بيش

فردي و سازماني ضمن    هاي    اجازه به كاركنان داده شود تا با استفاده از ابتكارات و خالقيت           
 نـد كنبـوط تـالش      بهبـود ماموريـت واحـد مر       بـراي  اهداف شغلي و سازماني      درنظر گرفتن 

از طرف ديگر رفتار سازماني اساتيد يك دانشگاه كارآفرين ). 1389كردنائيج و همكاران، (
 همكاري با صـنايع و      ي  طور مثال در مورد نحوه     شامل تصميمات آنها در موارد مختلف و به       

ي ي زايشي تـاثير مـستقيم     ها  شركتها و يا به ثبت رساندن نتايج تحقيقات و يا ايجاد             سازمان
عبارتي به تعامل مستمر با محيط اعم از جامعه  و به) Clark, 1998( در عملكرد دانشگاه دارد

انـداز مـديران دانـشگاه     شود كه اين تعامل بستگي به چـشم      مي و صنعت اهميت خاصي داده    
انگيزد تا كارشان را   مي است كه افراد را بر  ي بزرگ بخش  انداز مشترك منبع الهام    چشم. دارد

سـتاندارد و بـاالتر از آن انجـام دهنـد، سـبب شـادي و نـشاط شـده و سـازمان را از                         در حد ا  
انـدازي شـهامت و شـجاعت افـراد را در            دهد چنين چـشم     مي خمودگي و روزمرگي نجات   

كنـد تـا اعـضا بـا حـداكثر تـوان              مـي  دهد و كمك    مي مواجهه با مسائل و مشكالت افزايش     
نگـر در     كنند و بـا اسـتفاده از راهبـرد آينـده           انداز سازمان تالش   يابي به چشم   درجهت دست 

از طـرف   . آميز جديد باشـند    هاي مخاطره وكار  كسبجوي فعاالنه، موفقيت و ايجاد      و  جست
د، بايد به نيروي انساني خود شوكه يك دانشگاه به دانشگاه كارآفرين تبديل  ديگر براي اين 

 آن حداكثر تـالش خـود را    منبع كليدي نگريسته و درجهت نگهداري و حمايت از       عنوان  به
در اين نقش دانشگاه بايد اصل ابتكار عمل را در خود تقويـت و فـضايي ايجـاد                  . انجام دهد 

 . افراد حمايت و پشتيباني كندي نوآورانههاي  كند تا از فعاليت

ــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده، مــدل مفهــومي تحقيــق كــه در آن روابــط    از ايــن رو ب
نگر، فرهنگ سـازماني كارآفرينانـه، تعامـل          آينده راهبردك و   انداز مشتر  چشمهاي    شاخص

 دانـشگاه   شـاخص مستمر با محـيط، سـاختار كارآفرينانـه، اسـتقالل مـالي، منـابع انـساني بـا                   
مـدل مفهـومي    ) 1( روابط بين آنها آورده شده است در نمودارشـماره           چنين  همكارآفرين و   
  . شود  ميتحقيق ارائه
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 مدل مفهومي تحقيق. 1نمودار 

  
  :تحقيق عبارتند ازهاي  فرضيه
  . دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه كارآفرين است: اهمي فرضيه
  :فرعيهاي  فرضيه

  . داردنگر   آيندهراهبردانداز مشترك و   دانشگاه تربيت مدرس چشم:فرضيه فرعي اول
 . داردينانه  دانشگاه تربيت مدرس ساختار كارآفر:فرضيه فرعي دوم

 . دارد  دانشگاه تربيت مدرس فرهنگ سازماني كارآفرينانه:فرضيه فرعي سوم

  . دارد دانشگاه تربيت مدرس تعامل مستمر با محيط :فرضيه فرعي چهارم
 . دارد  دانشگاه تربيت مدرس استقالل مالي:فرضيه فرعي پنجم

  . اردد دانشگاه تربيت مدرس منابع انساني مناسب :فرضيه فرعي ششم
 بين متغيـر تعامـل مـستمر بـا محـيط و فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه                   :فرضيه فرعي هفتم  

  .داري وجود دارد  معنيي رابطه
 ي  بين متغير ساختار كارآفرينانه و فرهنگ سازماني كارآفرينانه رابطـه       :فرضيه فرعي هشتم  

 .داري وجود دارد معني

نگـر و فرهنـگ سـازماني        آينـده راهبرد   انداز مشترك و    بين متغير چشم   :فرضيه فرعي نهم  
  .داري وجود دارد  معنيي كارآفرينانه رابطه

  دانشگاه 
 كارآفرين

راهبردانداز مشترك وچشم
 نگر آينده

 ساختار كارآفرينانه

رآفرينانهفرهنگ سازماني كا

تعامل مستمر با محيط

 منابع انساني

 استقالل مالي
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 آينــده نگــر و ســاختار راهبــردانــداز مــشترك و   بــين متغيــر چــشم:فرضــيه فرعــي دهــم
  .داري وجود دارد  معنيي كارآفرينانه رابطه

 ي  رابطـه  بين متغير تعامـل مـستمر بـا محـيط و سـاختار كارآفرينانـه                 :فرضيه فرعي يازدهم  
  .داري وجود دارد معني

نگر و تعامل مستمر با      آيندهراهبرد  انداز مشترك و      بين متغير چشم   :فرضيه فرعي دوازدهم  
 .داري وجود دارد  معنيي محيط رابطه

  شناسي  روش
بنـدي تحقيقـات      با توجه بـه تقـسيم      چنين  هماين تحقيق از نظر هدف از نوع كاربردي و          

 از شاخه پيمايـشي محـسوب     و  از نوع تحقيقات توصيفي     ها    ه گردآوري داد  ي  برحسب نحوه 
 ي   آمـاري ايـن تحقيـق كليـه        ي  جامعه). 81.، ص 1384 ،سرمد، بازرگان و حجازي   (د  شو مي

.  باشـد   ميند كه شامل كارمندان و اعضاي هيات علمي         هست كاركنان دانشگاه تربيت مدرس   
 شـامل كارمنـدان و      - تربيت مدرس  كه در اين تحقيق تعداد كاركنان دانشگاه       با توجه به اين   

 بـراي ايـن كـار از        وه  شدگيري استفاده    باشد از نمونه    مي  نفر 1500 نزديك به    -هيات علمي 
 تصادفي ساده استفاده شده است و بـا اسـتفاده از فرمـول تعيـين حجـم           -اي گيري طبقه  نمونه

 نفـر از    137 نفـر ازكارمنـدان دانـشگاه تربيـت مـدرس و             165 محدود تعـداد     ي  نمونه جامعه 
  . دندش آماري اين تحقيق تعيين ي  نمونهعنوان بهاعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس 

 تحقيـق از    ي  آوري اطالعات مربوط به مباني نظـري و پيـشينه          در اين پژوهش براي جمع    
 بررسـي   جهـت آوري منـابع اوليـه        جمـع  بـراي اطالعـاتي و    هـاي     ، مقاالت و پايگـاه    ها  كتاب
. نامه استفاده شده اسـت     شگاه كارآفرين در دانشگاه تربيت مدرس از پرسش       دانهاي    ويژگي
پژوهش از ابزارهاي شناخته شده، آزمـايش شـده بـوده و            اين  در  شده   استفاده   ي  نامه پرسش

نظر كارآفريني كـه بـا موضـوع         نامه توسط خبرگان و اساتيد صاحب      روايي پرسش درضمن  
 كارآفريني  ي  ويژه دانشكده  بهنيز   هم در دانشگاه     دانشگاه كارآفرين آشنايي كامل داشتند و     

 در ايـن تحقيـق بـراي        چنـين   هـم . سازي شده است   ده و بومي  ش فعاليت داشتند تاييد     ي  سابقه
 محاسـبه  0,84د كه مقدار آن شنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده      بررسي پايايي پرسش  
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درنهايت براي تجزيه و تحليل     . است هنام  تاييد پايايي پرسش   براي مقدار قابل قبولي     كه هشد
 بررسي نرمال   براياسميرنوف  -تحقيق از آزمون كولموگروف   هاي    از آزمون فرضيه  ها    داده

يد يـا   ي تا برايبستگي پيرسون    طرفه و آزمون هم    بودن توزيع متغيرها، از آزمون ميانگين يك      
 فريـدمن بـراي      از آزمـون تحليـل واريـانس       چنـين   هـم د  شـ اسـتفاده   هـا     رد هريك از فرضيه   

  . دانشگاه كارآفرين استفاده شده استي كننده بندي عوامل تعيين اولويت

  ها يافته
ســاختار كارآفرينانــه، فرهنــگ ســازماني  ويژگــي 6بــراي بررســي نرمــال بــودن توزيــع 

نگر، استقالل مـالي و    آيندهراهبردانداز مشترك و  كارآفرينانه، تعامل مستمر با محيط، چشم     
ت علمـي و  أاز ديدگاه كارمنـدان دانـشگاه تربيـت مـدرس اعـم از اعـضاي هيـ        منابع انساني   

كـه  . دشـ  اسـميرنوف اسـتفاده      -كارمندان دانشگاه تربيت مدرس از آزمـون كولمـوگروف        
  . شود مي ارائه )2( شماره از آن در جدول دست آمده بهنتايج 

   اسميرنوف-نتايج آزمون كولموگروف. 2جدول 
  عدد معناداري   اسميرنوف-آماره كولموگروف  متغيرها

  116/0  192/1  نگر  آيندهراهبردانداز مشترك و  چشم
  769/0  665/0  ساختار كارآفرينانه

  214/0  057/1  فرهنگ سازماني كارآفرينانه
  459/0  854/0  تعامل مستمر با محيط

  665/0  765/0  استقالل مالي
  459/0  854/0  منابع انساني

انداز   اسميرنوف متغيرهاي چشم   - از آزمون كولموگروف   دست آمده   بهبا توجه به نتايج     
نگر، فرهنگ سازماني كارآفرينانه، تعامل مستمر با محـيط، سـاختار             آينده راهبردمشترك و   
كـه واريـانس     دليـل ايـن     و بـه   دارد  توزيـع نرمـال    ، استقالل مالي و منـابع انـساني       كارآفرينانه

فرعـي اول تـا     هاي    فرضيهي اهم و      هفرضيمشخص نيست براي بررسي     شده   بررسي   ي  جامعه
 حـد  3و عـدد   )  =0,05( ( دشـ  براي تست ميانگين يك طرفـه اسـتفاده          t ششم از آزمون  

 روابط بين   ي  هفتم تا دوازدهم كه درباره    هاي     براي بررسي فرضيه   و) وسط درنظر گرفته شد   
 .بستگي پيرسون استفاده شد  از آزمون همها است شاخص
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   فرعي ششمي  فرعي اول تا فرضيهي  استيودنت فرضيه-tنتايج آزمون . 3جدول 
t آماره  آزاديي درجه سطح معناداري انحراف معيار ميانگين   اصليشاخصعنوان 

530/0 301 629/0 6920/0 0252/3  نگر  آيندهراهبردانداز مشترك و  چشم
001/0 301 445/3-  ساختار كارآفرينانه 8853/2 5787/0
000/ 0 301 796/4 43722/0 1207/3  فرهنگ سازماني
19/0 301 265/1- 4693/0 9650/2  تعامل مستمر با محيط

001/0 301 435/3-   استقالل مالي 8752/2 4757/0
5/0 301 61/0 6920/0 0247/3   منابع انساني مناسب

داري محاسبه شـده بـراي متغيرهـاي         ، از آنجا كه عدد معني     )3(شماره  با توجه به جدول     
نگر، تعامل مستمر با محيط و منابع انـساني از سـطح خطـا      آينده راهبردانداز مشترك و     چشم

)0,05=  (بنـابراين ادعـاي    .  صـفر وجـود نـدارد      ي  باشد، دليلي براي رد فرضيه      مي تر  بيش
داري  امـا عـدد معنـي     . دشـو   مـي  تاييـد    فرعي اول، چهارم و ششم در حد متوسط       هاي    فرضيه
شده براي متغيرهاي فرهنـگ، سـاختار كارآفرينانـه و اسـتقالل مـالي از سـطح خطـا                    محاسبه

)0,05=  (د اما عالمـت آمـاره     شو  نمي صفر تاييد    ي   پس فرضيه  است تر كم t     بـراي متغيـر 
 سوم ي ارائه شده در فرضيههاي   توان گفت كه گرايش پاسخ      مي باشد پس   مي فرهنگ مثبت 
كـه دانـشگاه      از متوسط است بنابراين ادعاي تحقيق مبني بـر ايـن           تر  بيشهاي    به سوي گزينه  

 براي متغيـر  t  و عالمت آمارهشود مي تاييد  دارد تربيت مدرس فرهنگ سازماني كارآفرينانه    
 گفـت كـه گـرايش       تـوان   مـي  باشـد در نتيجـه      مـي  ساختار كارآفرينانه و استقالل مالي منفي     

 ،تـر از متوسـط اسـت       كمهاي    سوي گزينه  دوم و پنجم به   هاي    ارائه شده در فرضيه   هاي    پاسخ
كـه دانـشگاه تربيـت مـدرس از سـاختار       توان گفت ادعاي تحقيـق مبنـي بـر ايـن         مي بنابراين

  . شود تاييد نميكارآفرينانه و استقالل مالي برخوردار است 
  فرعي دوازدهمي  فرعي هفتم تا فرضيهي  پيرسون فرضيهبستگي نتايج آزمون هم. 4جدول 

بستگي  ضريب هم  داري سطح معنا
 پيرسون

  اول شاخصعنوان    دومشاخصعنوان 

  تعامل مستمر با محيط  فرهنگ سازماني كارآفرينانه  0,302 0,000
 ساختار كارآفرينانه  فرهنگ سازماني كارآفرينانه 0,772 0,000

 نگر  آيندهراهبردانداز مشترك و  چشم  اني كارآفرينانهفرهنگ سازم 0,698 0,000

 نگر  آيندهراهبردانداز مشترك و  چشم  ساختار كارآفرينانه  0,75 0,000

  تعامل مستمر با محيط  ساختار كارآفرينانه 0,293 0,000
  نگر آيندهراهبرد انداز مشترك و  چشم تعامل مستمر با محيط 0,310 0,000
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كـه  شـد   بستگي پيرسون استفاده     هفتم تا دوازدهم از ضريب هم     هاي   براي آزمون فرضيه  
شده براي بررسي روابط مطـرح شـده بـين    بستگي پيرسون محاسبه  مقدار ضريب همطي آن  

 نگر،  فرهنگ سازماني، تعامل مستمر با محـيط          آينده راهبرد مشترك و    انداز  چشممتغيرهاي  
تـوان گفـت كـه        مـي   در نتيجـه   است تر كم)  =0,05( ساختار كارآفرينانه از سطح خطا       و

 .داري بين آنها وجود دارد  معنيي رابطه

  
   اهمي  استيودنت فرضيه-tنتايج آزمون . 5جدول 

 اصليشاخصعنوان  ميانگين انحراف معيار t آماره  آزاديي درجه سطح معناداري
 يندانشگاه كارآفر 9650/2 4693/0  -1,265 301 196/0

 
داري محاسـبه شـده بـراي بررسـي          ، از آنجا كه عـدد معنـي       )5(شماره  با توجه به جدول     

) =0,05(باشد كه از سطح خطا        مي 196/0كارآفرين بودن دانشگاه تربيت مدرس برابر با        
نـي  آيد، بنابراين ادعاي تحقيـق مب       نمي دست  پس دليلي براي رد فرضيه صفر به       است تر  بيش
  . شود تاييد مي باشد ميكه دانشگاه تربيت مدرس يك دانشگاه كارآفرين  بر اين

دانشگاه كـارآفرين   هاي     ويژگي عنوان  بهبندي چهار عامل مطرح شده       در ادامه براي رتبه   
 از  دسـت آمـده     بـه با توجه به جـداول      . از آزمون تحليل واريانس فريدمن استفاده شده است       

داري استاندارد   بوده كه از سطح معني    000/0داري نزديك    د معني  مقدار عد  SPSSافزار   نرم
)0,05=  (0 ي  بنـابراين فرضـيه   . باشـد   مـي  تـر  كمH      تاييـد   درصـد  95 درسـطح اطمينـان  

داري از نظـر اولويـت       توان گفت بين وضـعيت عوامـل تفـاوت معنـي            مي رو از اين . شود نمي
  . اردوجود د

  آزمون تحليل واريانس فريدمن. 6جدول 
  مقادير محاسبه  آماريهاي  شاخص
  302  عدادت

2  774/100  
  3   آزاديي درجه

  000/0  داري عدد معني
 

د، باالترين ميانگين مربـوط بـه عامـل         شو  مي  مالحظه )7(شماره  طور كه در جدول      همان
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 انـداز  چـشم  و بعـد از آن بـه ترتيـب مربـوط بـه عوامـل               03/3ين  ساختار كارآفرينانه با ميانگ   
 كـه   استنگر، فرهنگ سازماني كارآفرينانه، تعامل مستمر با محيط           آينده راهبردمشترك و   

 راهبـرد  مـشترك و     انـداز   چـشم توان گفت سـاختار كارآفرينانـه اولويـت اول،            مي در نتيجه 
نه اولويت سوم و تعامل مستمر بـا محـيط    نگر اولويت دوم، فرهنگ سازماني كارآفرينا     آينده

 .پنجم و ششم را به ترتيب دارندهاي  اولويت چهارم و استقالل مالي و منابع انساني اولويت

  
  بندي عوامل آزمون تحليل واريانس فريدمن براي رتبه. 7جدول 

  ميانگين رتبه  عوامل
  03/3  ساختار كارآفرينانه 

  66/2  گرن  آيندهراهبرد مشترك و انداز چشم
  13/2  فرهنگ سازماني كارآفرينانه

  18/2  تعامل مستمر با محيط
  22/2  استقالل مالي
  28/2  منابع انساني

  
  )كارمندان و اعضاي هيئت علمي(آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه . 8جدول 

 T-Testآزمون 

  مقايسه ميانگين دو جامعه
  درصد فاصله اطمينان براي تفاوت95

  حد باال حد پايين
عدد 

  عناداريم
 ي درجه

 آزادي
t 

 شاخص

  ساختار كارآفرينانه  -758/2 134 007/0 -0488/0 -3060/0
3672/0- 0433/0- 013/0 134 507/2- 

 مشترك و انداز چشم
  نگر  آيندهراهبرد

2146/0- 0232/0- 015/0 134 458/2- 
فرهنگ سازماني 

  كارآفرينانه
  تعامل مستمر با محيط -337/4 134 000/0 4893/0 1828/0
  استقالل مالي -507/2 134 013/0 -0433/0 -3672/0
  منابع انساني -458/2 134 015/0 -0232/0 -2146/0

  
داري محاسبه شـده بـراي متغيرهـاي          ، از آنجا كه عدد معني     )8(شماره  با توجه به جدول     
فرهنگ سازماني كارآفرينانه،   نگر،    آينده راهبرد مشترك و    انداز  چشمساختار كارآفرينانه و    
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باشد   مي تر كم)  =0,05(تعامل مستمر با محيط، استقالل مالي، منابع انساني از سطح خطا            
داري بـين دو   تفـاوت معنـي   توان گفت كـه   مياست  منفيtو به اين دليل كه عالمت آماره 

 انـداز   چـشم تار كارآفرينانـه و     گروه كارمنـدان و اعـضاي هيـات علمـي در متغيرهـاي سـاخ              
محيط، اسـتقالل   نگر، فرهنگ سازماني كارآفرينانه، تعامل مستمر با          آينده راهبردمشترك و   

  .مالي، منابع انساني وجود ندارد

  بحث و نتيجه 
 جوامـع   ي  تـرين عنـصر اسـت و آينـده          اقتصادي جوامع امروزي دانش مهـم      ي  در توسعه 

در چنـين   . باشـد   مـي  يش رقابت، ميـل بـه رشـد و نـوآوري          مدرن با اقتصاد پويا در گرو افزا      
به همـين دليـل      .شود  مي بنيان تبديل   دانش ي  در جامعه نهاد  ترين  اثرگذارشرايطي دانشگاه به    

 اقتصادي  ي   توسعه فرايند با   تر  بيشي هر چه    يسو منظور هم  و نظام آموزش عالي به    ها    دانشگاه
سـوي    سنتي خود كه صرفاً توليـد دانـش اسـت بـه           المللي به تغيير نقش    و بين اي    بومي، منطقه 

 را به عمـل هـم تبـديل       ها    ، آن ها  بر توليد دانش و خلق ايده      افزون كه   كارآفرينهاي    دانشگاه
گيـري   محـور و جهـت      دانـش  ي   توسـعه  ي  در واقـع طـرح ايـده      . كنند در حركت هـستند     مي

. تحميـل كـرده اسـت     هـا    كشورها، ماموريت كارآفريني را بـه دانـشگاه       اي    توسعههاي    برنامه
دنبـال بررسـي    بنـابراين ايـن مقالـه بـه    . كشور عزيز مـا ايـران نيـز از ايـن امـر مـستثني نيـست             

 برتـر هـا      يكي از دانـشگاه    عنوان  بهدانشگاه كارآفرين در دانشگاه تربيت مدرس       هاي    ويژگي
گاه ويژگـي دانـش   هـاي    شـاخص رو با توجه به مباني نظـري تحقيـق            از اين  .باشد  در ايران مي  

 مـشترك و    انـداز   چـشم فرهنگ سازماني كارآفرينانه، تعامل بـا محـيط،         كارآفرين در قالب    
 و  همـدنظر قـرار گرفتـ     نگر، منابع انساني، ساختار كارآفرينانـه و اسـتقالل مـالي              آينده راهبرد

 . شدبررسي 

 كـه دانـشگاه تربيـت مـدرس         دهـد   نشان مـي   اول   ي   از آزمون فرضيه   دست آمده   بهنتايج  
 راهبــرد مــشترك و انــداز چــشم ســازماني . داردنگــر آينــدهراهبــرد  مــشترك و دازانــ چــشم
 سـازمان بـا مـشاركت افـراد تنظـيم شـده و از طـرف ديگـر                   انـداز   چـشم  كـه    داردنگر   آينده
 چنـين  هـم .  افراد سازمان برسد و به آن تعهد داشته باشندي ه مطلوب به اطالع همهانداز  چشم
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 از  دسـت آمـده     بـه اگرچـه نتـايج     . خود را تدوين كننـد    هاي  د راهبر مديران با توجه به آينده    
تـوان    مي  وجود اين ويژگي در دانشگاه تربيت مدرس است، اما         ي  دهنده تحليل آماري نشان  

ي نسبت  تر  بيش تعهد   كاركنان و مديران دانشگاه    اين ويژگي در     تر  بيش تقويت هر چه     براي
 انداز چشم ابعاد مختلف ي رساني درباره طالعا باايجاد كرد كه اين امر دانشگاه  انداز   چشم به
از آزمــون فرضــيه دوم دســت آمــده  بــه نتــايج .پــذير اســت امكــان  و مــديران كاركنــانبــه

در كـل   . عدم تاييد وجود ساختار كارآفرينانه در دانشگاه تربيت مدرس است         ي    دهنده  نشان
صـورت مـستقيم     هبـ هـا     گيـري   كـه كاركنـان در تـصميم       داردسازماني سـاختار كارآفرينانـه      

و از اشــتباهات د شــومــشاركت داشــته باشــند، نــوآوري و خالقيــت در آن ســازمان تــشويق 
  از ايـن تحقيـق  دسـت آمـده   بـه بـا توجـه بـه نتـايج     . پوشي شود از آن نيز چشم   دست آمده     به
.  كـافي وجـود نـدارد      ي  در دانشگاه تربيت مدرس به اندازه     ها    توان گفت كه اين ويژگي     مي

بـراي  ن دانشگاه تربيت مدرس با توجـه بـه اولويـت بـاالي ايـن متغيـر بايـد              والدر نتيجه مسئ  
  . كنندوجود آوردن اين ويژگي در اين دانشگاه تالش  به

 كـه دانـشگاه تربيـت مـدرس      دهـد   نـشان مـي    از آزمون فرضيه سـوم       دست آمده   بهنتايج  
س درحد متوسـط   اما  اين ويژگي در دانشگاه تربيت مدر    داردفرهنگ سازماني كارآفرينانه    

ت علمي و دانـشجويان دانـشگاه   أتوان در مديران، اعضاي هي      مي  براي بهبود آن   .وجود دارد 
 شناسـايي، حمايـت و رشـد        بـا ايـن امـر     . دشوتربيت مدرس آمادگي پذيرش ريسك ايجاد       

اعضاي هيات علمـي و     ( فرهنگ كاري در بين اعضاي سازمان        ي  استعدادهاي خالق، توسعه  
، باورها و مفروضات ها و تقويت يادگيري سازماني، ايجاد تحول در ارزش    ، ايجاد   )كاركنان

  چنين هم. انجام شود سطح مشاركت جمعي آنها ياعضا، ايجاد فرهنگ كار گروهي و ارتقا      
 بـا   ي چهارم دانـشگاه تربيـت مـدرس تعامـل مـستمر           ي   از آزمون فرضيه   دست آمده   بهنتايج  

 كـه بـه شناسـايي نيازهـاي         داردمستمر با محـيط     سازماني تعامل   . دارد محيط در حد متوسط   
دسـت   بـه اگرچـه نتـايج   . پـردازد   مـي ديگرهاي  مشتريان دروني و بيروني، و تعامل با سازمان     

 و  باشد  مي وجود اين ويژگي در دانشگاه تربيت مدرس         ي  دهنده  از تحليل آماري نشان    آمده
ده كرتوجه  ها     و تعامل با سازمان    اين دانشگاه به شناسايي نيازهاي مشتريان دروني و بيروني،        

  .ي مبذول داردتر بيش تقويت اين ويژگي تالش برايتواند   مياست اما



   ي دانشگاه كارآفرين در دانشگاه تربيت مدرسها بررسي ويژگي

  

61 

هـاي     داده t از آزمون    دست آمده   بهنشان داده شد نتايج     ها    گونه كه در قسمت يافته     همان
 كـه دانـشگاه تربيـت       دهـد   بوده و نشان مي    اصلي تاييد فرضيه    ي  دهنده  نشانآوري شده    جمع

 از آزمـون تحليـل      دسـت آمـده     بـه در ضـمن نتـايج      . درس يك دانشگاه كـارآفرين اسـت      م
 مـشترك و    انـداز   چـشم  كه ساختار كارآفرينانه اولويت اول،       دهد  نشان مي واريانس فريدمن   

نگر اولويت دوم، فرهنگ سازماني كارآفرينانه اولويت سوم و تعامل مستمر بـا               آينده راهبرد
پنجم و ششم را به ترتيـب       هاي    ل مالي و منابع انساني اولويت     محيط اولويت چهارم و استقال    

  . دارند

  پيشنهادها
ي مبذول  تر  بيش تالش   يكارآفرين تقويت ويژگي    برايتواند    مي دانشگاه تربيت مدرس  

و مراكـز آموزشـي و پژوهـشي در سـطح ملـي و              هـا     دارد و ارتباط دانشگاه با ساير دانـشگاه       
پـذيرتر شـود،     دانشگاه كارآفرين نياز دارد تا انعطـاف      حقيقت  در  . المللي را بهبود بخشد    بين
 پـذير  پـذيري امكـان   ايـن انعطـاف  . ويژه در واكنش به تقاضا و نيـاز در حـال تغييـر محـيط             هب

طلبـد تـا در آن از         مـي  يـك سـاختار منعطـف     . كه ابعاد دانشگاه تغيير كند     شود مگر اين   نمي
پيچيـدگي سـازمان كـاهش يابـد،        . استه شـود  رسميت و ميزان قوانين و مقررات استاندارد ك       

يعني دانشگاه درصدد كاهش سطوح سازماني، تعداد دواير و عناوين شغلي و نيز پراكندگي   
گيـري، عـدم تمركـز و        و مناطق جغرافيايي برآيد و بـراي افـزايش سـرعت تـصميم            ها    محل

 اطالعـات و    دانـشگاه بايـد شـرايطي را مهيـا كنـد كـه            . ساختار غيرمتمركز را در پيش گيرد     
صورت شفاف و سـريع در سـازمان جريـان يابـد و در واقـع ارتباطـات دوطرفـه         ارتباطات به 
براسـاس نتـايج    . كنترل در سازمان از كنترل شديد به كنتـرل كلـي تبـديل شـود              . ايجاد شود 

 ود  دار ن  پنجم دانشگاه تريبت مدرس استقالل مالي مناسب       ي   از آزمون فرضيه   دست آمده   به
نتايج . بديل شدن به يك سازمان كارآفرين، جهت ايجاد اين ويژگي تالش كند           بايد براي ت  

 وجود منـابع انـساني مناسـب در دانـشگاه         ي  دهنده  نشان از آزمون فرضيه ششم      دست آمده   به
چنان بايد به نيـروي انـساني خـود           دانشگاه هم  شاخص، براي تقويت اين     اما است كارآفرين

درجهت نگهداري و حمايت از آن حداكثر تـالش خـود را      منبع كليدي نگريسته و      عنوان  به
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در اين نقش دانشگاه بايد اصل ابتكار عمل را در خود تقويـت و فـضايي ايجـاد                  . انجام دهد 
  . افراد حمايت و پشتيباني كندي نوآورانههاي  كند تا از فعاليت
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