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  مقدمه

مختلف  کشورهاي اقتصادي توسعۀ و رشد در کارآفرینی اهمیت که است متمادي سالیان

 و تأیید اپذیرموردن اجتناب واقعیت یک به صورت به آن پرداختن ضرورت و جهان

 به ثانیه قرن زمان مقیاس از آن تغییرات شکل که جهانی در زیراگیرد، یم قرار تأکید

و  کار که امروزه است؛ توسعه و بقاء، هاسازمان براي اصل ینترمهم، است شده تبدیل

 در خوداشتغالی و خودکارفرمایی سوي به و است گرفته خود به ياتازه شکل فعالیت

 جوامع اقتصادي پیشرفت و توسعه روند در کارآفرینان و کارآفرینی، تحرکت اس

سرعت  که است حدي به تغییرات سرعت و . تنوعکنندیم کلیدي ایفا نقش مختلف

 از نو و خلّاق نیروهاي واداشتن و سو یک از تفکّر شیوة ارتقاء و فکر تولید به بخشیدن

دارد  فراوانی اهمیت نو تحوالت و تغییرات این با هماهنگی منظور به، دیگر يسو

 از ياشبکه در   کارآفرینی فرآیندي است کهاین شرایط متغییر  در ).1393، نظریان(

، رابطه کارآفرین را با منابع فرصتها تواندیماجتماعی واقع شده و این روابط  روابط

غیر عوامل ، ویکلن معتقد است که عالوه بر عوامل اقتصادي. محدود یا تسهیل نماید

 گذار باشد یرتأثبر پدیده کارآفرینی  تواندیماقتصادي نظیر شبکه روابط اجتماعی نیز 

  ).1390، (یوسفی

امروزه نیروي انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح 

. در این بین کارآفرینان به طورخاص داراي نقشی موثرتر در فرآیند توسعه باشدیم

تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادي و تعداد کارآفرینان در یک  اند.اقتصادي

کشور همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا کشوري که داراي تعداد زیادي کارآفرین باشد 

اهمیت و  )1390، پورماجداست (از محرکهاي تجاري و اقتصادي قویتري برخوردار 

این  يتوسعه تکنولوژ و ثروت دیتول عالوه بر کارآفرینیضرورت پرداختن به موضوع 

، شودیم کـارائی اقتـصادي منجـر بـه افـزایشبر آن  مؤثراست که کارآفرینی و عوامل 

اشتغال  و وضـعیت کندیممشاغل جدید ایجاد ، آوردیمکار و تولید  نوآوري را به بازار

  ).2000، 1 (شان و ونکاتارامن بخشدیمرا بهبود 

منظر  از کارآفرین دانشگاه الگوي دهدیم ) نشان1393تحقیق بهزادي ( نتایج 

، علمی يهاافتهی انتشار، آموختگان دانش کیفیت يهامؤلفه شامل، سازمانی کارآفرینی

                                                                                                                                        
1. Shane, S., & Venkataraman, S 
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، زایشی وکارهاي کسب ایجاد، اختراع ثبت، پژوهشی قراردادهاي، مالی منابع جذب

 رویکرد، منعطف انیسازم ساختار، کارآفرینانه فرهنگ سازمانی، علموفناوري پارك ایجاد

. شودیم دانشجویان يهایژگیو و محتواي دروس، کالن مدیریت، استادان کارآفرینانۀ

 در کارآفرینی گیري شکل بر مؤثر عوامل شناسایی و ) به بررسی1391ربیعی (

داد  نشانها دادهتجزیه و تحلیل  از حاصل پرداخت که نتایج گیالن دانشجویان دانشگاه

 دانشگاه دانشجویان در برکارآفرینی دانشگاهی فضاي و درسی ايمحتو شاخصهاي که

تحقیقی با عنوان  ) در1385روزیان ( و فرهنگی پژوهش نتایج .هستند مؤثر گیالن

آموزش ، کارآفرینی فرهنگ ترویج که داد نشان دانشگاه شیراز کارآفرینی مرکز ارزیابی

 يهانهیزم شناسایی و فکش، کارآفرینی ویژگیهاي آموزش، کارآفرینی يهامهارت

 و کسب طرح داراي دانشجویان معرفی و کار و کسب طرح تدوین آموزش، کارآفرینی

  است. بوده متوسط سطح از کمتر مراکزحمایتی به کار

آموزش کارآفرینی در  يهابرنامهتحقیق خود بیان کرد  ) در2016( 1دین و آنوار

. دستاورد آموزش و پرورش در شودیمجامعه منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد 

ایجاد سطوح باالتري از کارآفرینی منجر به درآمد باالتر و کاهش سطح بیکاري خواهد 

تحقیقی که انجام داد بیان کرد کاربرد آموزش مسیر کارآفرینی  ) در2016(2اندپرمبود. 

ابعاد ، کسب و کار يهامهارتهمچنین تغییرهاي  مثبتی داشت و ریتأثدر اشتغال 

کارآفرینی و همچنین آرمان به سمت آینده در این تاثیرگذاري  يهایژگیو، شخصیت

تحقیق کارآفرینی  يامدهایپ) به 2016(3و بلوك والتر اثر مثبت و معنی داري داشتند.

نشان داد که رابطه مثبتی بین آموزش کارآفرینی و  پرداخت نتایج حاصل از تحقیقش

همچنین در این تحقیق رابطه متغییرهاي در دسترس  کارآفرینانه وجود دارد يهاتیفعال

آموزشی  يهاهیسرمادسترس بودن  در، عمومی از کارآفرینان ریتصو، بودن سرمایه مالی

) در تحقیق خود بیان کرد 2015(4و آلکان یباسک قرار گرفت. دییتأبا کارآفرینی مورد 

کالت براي جدید و مش يهاچالشتحوالت در فن آوري اطالعات باعث ایجاد 

شده است. بنابراین دانشگاه مجبور به تغییر مدل آموزش وپرورش خود در  هادانشگاه

                                                                                                                                        
1. Din& Anuar 
2. Premand 
3. Walter& Block 
4. Başçı& Alkan 
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منجر به تجدید نظر در  نهایت بیان کرد این امرباید در رسیدن به سطح معاصر است.

باید شامل اهداف آموزش و  تیمأمورو چشم انداز دانشگاه شود. این  تیمأمور

 ) در2015(1عت براي حمایت از دانشگاه شود. ویلکوهمکاري با صن پرورش مناسب و

کارآفرینی  يهایستگیشاتحقیقی که انجام داد به تحلیل آموزش کارآفرینی و توسعه 

جوانان در شرایط اقتصادي و اجتماعی قرن اخیر پرداخته است. در این تحقیق آموزش 

ی و غیر رسمی براي رسم يهابرنامهو  هایستگیشابرنامه درسی دانشگاهی با تمرکز بر 

مشاوره و هدایت حرفه به جوانان ، کسب و کار يهامهارتآموزش ، آموزش کارآفرینی

  پیشنهاد شده است.

تحقیق خود بیان کرد آموزش کارآفرینی افراد در معرض  ) در2012( 2فرلی و هولرن

تبدیل شدن به یک صاحب کسب و  خطر را تحمل پذیرتر کند زیرا زیرا در آنها امید

آموزشی  يهابرنامهوشایدهم این نتیجه به دلیل افزایش اطالعات از  کندیمار ایجاد ک

اجتماعی و ، صنعتی، شرایط اقتصادي. شودیماست که منجربه خطرپذیري بیشتر افراد 

الگوها و راه حلهاي ، است که حل مشکالت و تنگناها ياگونهفرهنگی امروز کشور به 

ضرورت ایجاد ، ترکیب جمعیتی جوان کشور .دکنیمجدید و متفاوتی را طلب 

 شوندیمهستند که موجب  ياعمدهفرصتهاي شغلی و نیز نوسان بهاي نفت سه عامل 

سیاستگزاران و تصمیم سازان کالن کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگري به جز 

با  .خالقیت و نوآوري چیز دیگري نیست، نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار

توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسیاري از 

کشورها و با توجه به مشکالت اقتصادي زیادي که کشور ما با آن مواجه بوده و دست 

بسترسازي براي فرهنگ ، ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، طلبدیمیاري از هر سویی 

کارآفرین براي تمامی جوامع بــه  تربیت افرادورش و پرکارآفرینی و مهمتر از همه 

مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی  ياتوسعهخصوص براي جوامع درحال 

است  براي جوانان شغلی يهافرصتایجاد  هاچالش ینترمهمیکی از  .برخوردار است

به  هانشگاهدا این مسئولیت کامالً بر عهدةکه براي کشور ما بسیار حائز اهمیت است. 

تخصصی است که با توجه به مقتضیات کنونی و ، علمی يهاگروهو  هادانشکده ویژه

                                                                                                                                        
1. Vilcov 
2. Fairlie, R. W., & Holleran 
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مناسب کارآفرینی  يهابرنامهمطالعاتی و تدوین  هايیستمسآتی کشور در جهت ایجاد 

بر  مؤثربررسی عوامل  لذا نهادینه کنند. هادانشگاهباشند تا بتوانند کارآفرینی را در سطح 

کارآفرینی از جمله مواردي است که باید مورد توجه خاص دانشگاهیان زش توسعه آمو

مسئولیت دانشگاه و دانشگاهیان را دو  تواندیمو متخصصان آموزشی قرار گیرد و 

توسعه آموزش بر  مؤثرچندان نماید. بنابراین این پژوهش به دنبال آن است که عوامل 

ن مورد بررسی و مداقه قرار دهد والگوي ي استان مازندراهادانشگاهکارآفرینی را در 

مناسبی را ارائه نماید. امید است که نتایج این پژوهش بتواند مدیران و مسئوالن 

و عملی را در  مؤثر يهاگامرا به اهمیت این موضوع واقف سازد تا بتوانند  هادانشگاه

تحقیق عبارتند  هايیهفرضراستا  یندرا جهت موفقیت و رشد بیشتر این فضاها بردارند.

 ریتأثي استان مازندران هادانشگاهکار آفرینی در توسعه آموزش عوامل رفتاري بر ) 1از: 

کار آفرینی در توسعه آموزش ساختاري بر  ) عوامل2مثبت و معنی داري دارد. 

توسعه بر  محیطی ) عوامل3مثبت و معنی داري دارد.  ریتأثي استان مازندران هادانشگاه

 مثبت و معنی داري دارد. ریتأثي استان مازندران هادانشگاهفرینی در کار آآموزش 

  روش 

 در را هدف برحسب را تحقیقات بنديطبقه چنانچه تحقیق روش موردنظر تحقیق در

 بنديطبقه چنانچه و دارد قرار کاربردي تحقیقات زمره در حاضر دهیم. تحقیق قرار نظر

 ازلحاظ حاضر تحقیق دهیم قرار مدنظر را روش و ماهیت اساس بر تحقیقات انواع

 را حاضر تحقیق آماري جامعه .گرددمی محسوب توصیفی تحقیقات زمره در ماهیت

 نیدر اکه تعداد نمونه  باشدیمي استان مازندران هادانشگاههیئت علمی  اعضاي هیکل

 هادهداآوري  ابزارجمع .شودیم نیینفر تع 384 بر اساس جدول مورگان به تعداد قیتحق

توسعه آموزش بر  مؤثرپرورش کارآفرینی و عوامل  در این تحقیق دو پرسشنامه

بر اساس مدل سه شاخکی میرزایی  مؤثرکه پرسشنامه عوامل  باشدیمکارآفرینی 

جزء  اهرنجانی طراحی شده است. عوامل ویژگیهاي فردي و گرایش به کارآفرینی

مانی و ارتقاي آموزش کارآفرینی جزء عوامل رفتاري و فرهنگ کارآفرینی و ساختارساز

عوامل ساختاري و ارتباط با صنعت و قوانین و مقررات جزء عوامل محیطی در این 

باالتر کرونباخ  يآلفا بیبا استفاده از ضر هاپرسشنامه ییایپاتحقیق در نظر گرفته شد. 
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استفاده  ییواو محت يصور ییابزارها از روا نیا ییروا نییتع يشد. برا ) محاسبه7/0از (

ي تارمدل معادالت ساخآزمون  از هاداده لیو تحل هیتجز يبرا يبرا قیتحق نیشد. در ا

  .استفاده شد Smart PLSافزار و نرم 

  هایافته

هاي مربوط و کشف متغیرها و عامل سؤاالتبراي تحلیل عاملی اکتشافی و دسته بندي 

شرط اولیه براي ا داشته باشیم. پیششرط الزم براي این فرایند ربه آن ابتدا باید پیش

 بدون جهت)بودن (متقارن -2کافی بودن حجم نمونه است -1تحلیل عاملی اکتشافی: 

آزمون کافی بودن حجم نمونه  KMOهاي کشف شونده است. با عامل سؤاالت روابط

. تست بارتلت جهت متقارن بودن انجام باشدیم 0.7و باالتر از  0.820است که برابر با 

یعنی روابط  باشدیم 0.05کوچکتر از  که 0.000 برابربا sigو مشاهده گردید مقدار 

را  سؤالکه میزان تبیین واریانس هر  communalities) (کروي یا متقارن هستند. جدول

 Total Varianceجدول ( باشد.می 0.5باالتر از  سؤالهر  يبرا دهد.نشان می

Explained( چند دسته ساخته شده است و هر دسته  دهدیمن مقادیر ویژه است که نشا

دسته تشکیل  8که مقدار ویژه باالي یک باشد و مشاهده گردید  شودیمزمانی ساخته 

  گردیده است.

 
سؤاالتسنگ ریزه مقادیر ویژه  نمودار .1نمودار    
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در این جدول هشت مؤلفه قبل از  هامؤلفهماتریس  )component matrixجدول (

در کدام دسته  سؤالاینکه مشخص شود هر  يبرا .اندشدهکس مشخص چرخش واریم

 Rotated(رویم. در جدول قرار دارد به سراغ جدول چرخش یافته عوامل می

Component Matrix( کنیم. جهت سازه را بررسی می ییروا، چرخش یافته عوامل

 0.5رگتر از بررسی روایی همگرا در هر سطر باید بزرگترین عامل انتخاب و باید بز

 0.3باشد. جهت بررسی روایی واگرا آن عدد انتخاب شده باید از هم سطري خود 

  بیشتر باشد.

  هاچرخش یافته عاملی متغیر ماتریس .1جدول 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
AQ1 .062 .059 .854 .007 .049 .006 .070 .019 
AQ2 .124 .115 .868 .021 .002 .039 .066 .161 
AQ3 .152 .030 .851 -.032 .050 .054 .073 .137 
AQ4 .090 .049 .925 -.009 -.010 .027 .029 .054 
BQ1 .079 .051 .036 .028 .093 .882 .038 .057 
BQ2 .097 .054 .027 .024 .064 .878 .033 .089 
BQ3 .205 -.009 .047 .078 .050 .828 -.002 -.005 
CQ1 .151 .072 .048 .011 .710 .083 .091 .127 
CQ2 .116 .123 .060 -.004 .831 .043 .082 .002 
CQ3 .103 .073 -.029 .029 .689 .039 .068 .278 
CQ4 .110 .004 .004 .028 .754 .050 .072 .076 
DQ1 .098 .874 .061 .089 .029 .013 .116 .106 
DQ2 .126 .889 .104 .082 .030 .006 .111 .142 
DQ3 .193 .761 .033 .057 .156 .083 .072 .085 
DQ4 .157 .911 .066 .046 .083 .015 .089 .094 
EQ1 .195 .098 .048 -.086 .093 .011 .839 .103 
EQ2 .100 .127 .102 -.002 .089 .041 .866 .131 
EQ3 .122 .132 .080 .013 .142 .024 .840 .064 
FQ1 -.020 -.014 .030 .876 .025 .068 .002 .027 
FQ2 .021 .105 -.035 .867 -.008 .014 .014 .057 
FQ3 .075 .068 .002 .748 .049 .021 -.073 -.005 
FQ4 .027 .083 -.009 .922 -.008 .029 .001 .082 
GQ1 .162 .181 .182 .044 .236 .037 .153 .838 
GQ2 .111 .227 .096 .048 .182 -.001 .124 .845 
GQ3 .325 .068 .186 .123 .149 .195 .093 .622 
HQ1 .814 .095 .122 .061 .192 .029 .140 .084 
HQ2 .791 .166 .050 .051 .083 .107 .099 .064 
HQ3 .736 .103 .129 -.001 .043 .124 .068 .153 
HQ4 .820 .127 .088 .018 .127 .072 .033 .078 
HQ5 .769 .106 .073 -.003 .131 .113 .141 .103 
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که مقادیر  شودیماتوجه به سطح معناداري بدست آمده از این آزمون مشاهده ب

فرض  ییدتأکه نشان از  اندشدهبرآورد  05/0کمتر از خطاي نوع اول ، احتمال معناداري

یک در این آزمون دارد. از آنجا که فرض صفر این آزمون مبتنی بر نرمال بودن توزیع 

که توزیع نمرات هریک از متغیرهاي تحقیق در  پذیرفت توانیم، تجربی نمرات است

انتخاب نرم افزار معادالت ساختاري از نرم  لذادر نرمال نبوده است. 05/0سطح خطاي 

بررسی شود و تک تک  سؤاالتاستفاده خواهد شد. باید بارهاي عاملی تمام  plsافزار 

  باشد. 0.7بارهاي عاملی باالي 

  

  الت تخمین ضرائب استاندارددر ح اندازه گیري مدل .1نمودار 



 1037  ... کارآفرینی آموزش توسعه بر مؤثر عوامل سیبرر 

  

  اندازه گیري در حالت تخمین معنی داري ضرائب مدل .2نمودار 

آلفاي کرونیاخ: همبستگی درونی -1 :باشدیمآزمون پایائی مدل به شرح ذیل 

باشد لذا  0.7باید باالتر از ها مؤلفهسؤاالت خارج از مدل: مقدار آلفاي کرونباخ 

پایائی دلوین -2 .گیردیماز مدل مورد تائید قرار همبستگی درونی سؤاالت خارج 

دهد همبستگی درونی نشان می CRمقدایرضرایب  پایایی مرکب یا ترکیبی):( ینگلدشتا

 ییدتأمورد  0.6باالي  CRسؤاالت درون مدل برقرار است. اگر مدل تازه تولد یافته بود 
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پایایی - 3 )2010 1کلین( د.باش 0.7باید باالي  CRمدل در مرحله بلوغ باشد  اگر، باشد

خودش چقدر تعمیم پذیر است یعنی سؤال بتواند سهم تبیین  سؤالاشتراکی: یعنی یک 

آن به نام شاخص  ) شاخص2005 2برین( واریانس خود را در هر مدل حفظ کند.

باید براي هر سؤال حساب شود و  plsاست این شاخص در  (communality)اشتراکی 

براي هر متغیر باید باالي  و .گیردیمشود و از مجموع میانگین  براي هر متغیر گزارش

  مدل از پایایی برخوردار است.، آزمون پایایی 3باشد. با توجه به نتایج حاصل از  0.5

باید مقادیر -1 شروط روائی همگرا: :باشدیمآزمون روایی مدل (سازه) به شرح ذیل 

تمامی بارهاي عاملی باید از نظر آماري -2باشد.  0.7باالي  سؤاالتبارهاي عاملی تمام 

معنی  ٪99ضرائب در سطح اطممنان  که تمامی شودیممعنی دار باشد. مشاهده 

میانگین واریانس استخراجی  AVE-3 ) قرار ندارند.-1.96و  1.96دارهستند و در بازه (

-4 .دباشیم 0.5براي هر متغیربر اساس جدول باالتر از  AVEمقادیر  براي هر متغیر.

کلیه مقادیر  شودیمکه با مقایسه مقادیر بدست آمده مشخص  CR › AVEشرط چهارم:

CR  ازAVE است لذا شرط چهارم روایی همگرا برقرار است. تربزرگ  

  هاي تحقیق. نتایج فرضیه2جدول 

  نتیجه پیش بینی معنی داري  ضرائب مسیر  فرضیات  فرضیه

  معنی دار شد ٪99 3.724 0.218  دارد یرتأثکارآفرینی توسعه آموزش  عوامل رفتاري بر  فرضیه اول

  معنی دار شد ٪99 6.232 0.368  دارد یرتأثتوسعه آموزش کارآفرینی  عوامل سازمانی بر  دومفرضیه 

  معنی دار شد ٪95 2.097 0.105  دارد یرتأثتوسعه آموزش کارآفرینی  عوامل محیطی بر  سومفرضیه 

  :PLSآزمون مدل کلی 

  GOFاسبه مقدار . مح3جدول 

 
  

                                                                                                                                        
1. kline 
2. Bryne 

 
communality R Square 

Culture 0.603767  
Entrepreneurship 0.684643 0.276639 

Individual 0.795184  
Orientation 0.775391  
Promotion 0.783650  

Rules 0.755327  
Organizational 0.798557  

industry 0.740663  
GOF 0.453108 



 1039  ... کارآفرینی آموزش توسعه بر مؤثر عوامل سیبرر 

  
شده  0.45مقدار آن برابر با  GOFانگین و قرار دادن در فرمول پس از محاسبه می

  .است که نشان از کیفیت باالي مدل دارد

  بحث و نتیجه گیري

عوامل  یرتأثاول پژوهش مبنی بر  یهفرض، نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد

 ) بدست3,724آن (به دلیل اینکه مقدار معنی داري  کارآفرینیتوسعه آموزش رفتاري بر 

 ٪99در سطح اطمینان  شودیمقرار دارد موجب  1.96و  -1.96آمد و خارج از بازه 

عوامل رفتاري که همان فرض محقق است پذیرفته شود یعنی  1Hرد و فرض  0Hفرض 

دارد. فرضیه دوم  یرتأثي استان مازندران هادانشگاهدر  کارآفرینیتوسعه آموزش بر 

به دلیل اینکه مقدار  کارآفرینیتوسعه آموزش تاري بر عوامل ساخ یرتأثپژوهش مبنی بر 

قرار دارد موجب  1.96و  -1.96آمد و خارج از بازه  ) بدست6,232آن (معنی داري 

که همان فرض محقق است  1Hرد و فرض  0Hفرض  ٪99در سطح اطمینان  شودیم

ي استان هادانشگاهکارآفرینی در توسعه آموزش عوامل ساختاري بر پذیرفته شود یعنی 

توسعه آموزش عوامل محیطی بر  یرتأثدارد. فرضیه سوم پژوهش مبنی بر  یرتأثمازندران 

آمد و خارج از بازه  ) بدست2,029آن (به دلیل اینکه مقدار معنی داري  کارآفرینی

رد و فرض  0Hفرض  ٪99در سطح اطمینان  شودیمقرار دارد موجب  1.96و  -1.96

1H توسعه آموزش پذیرفته شود یعنی عوامل محیطی بر  که همان فرض محقق است

  دارد. یرتأثي استان مازندران هادانشگاهکارآفرینی در 

توسعه آموزش نتیجه حاصل از بررسی فرضیه اول نشان داد که عوامل رفتاري بر 

 هايیژگیو) 1393تحقیق بهزادي ( دارد که این نتیجه با نتایج یرتأثکارآفرینی 

 و فرهنگی کارآفرین وتحقیق دانشگاه عنوان یکی از عوامل الگويدانشجویان را به 

 شناسایی و کشف، کارآفرینی ویژگیهاي آموزش در تحقیق خود ) که1385روزیان (

دانشجویان  در کارآفرینی گیري شکل بر مؤثر را تحت عنوان عوامل کارآفرینی هايینهزم

، ابعاد شخصیت ) که2016(1تحقیق پرماند قرار داد و ییدتأگیالن مورد  دانشگاه

                                                                                                                                        
1. Premand 
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تحقیق والتر و  مثبتی داشتت یرتأثدر کارآفرینی دانشجویان  کارآفرینی هايیژگیو

) که در تحقیق خود رابطه تصویر عمومی از کارآفرینان با کارآفرینی مورد 2016(1بلوك

توسعه عوامل فردي بر  یرتأثهمخوانی دارد. در واقع با توجه به ، قرار گرفت بود ییدتأ

، افراد مانند هوش و موروثی ذاتی خصایص گرچه، بیان کرد توانیمکارآفرینی آموزش 

وعملکرد  در شخصیت مهمی سهم، و خطر پذیري و جسارت و اراده عزم، خالقیت

 ویژگیها باشد حتماً یک این داراي هر کس که نیست اینگونه لیکن، است داشته هاآن

 ییدتأ بسیاري تحقیقاتدر واقع  باشدمی بالقوه کارآفریناو یک . بلکهاست کارآفرین

افراد و  و فرهنگ تواند با تغییر بینشمی خاصی آموزشی هايفرآیند و برنامه کند کهمی

و خطا و  آنها احتماالً با سعی را که راهی، خاص هايو مهارت دانشتجهیز آنها به

 بالقوه کارآفرین یک سرعتو به نموده رسند بسیار کوتاهمی آن به نیطوال زمان گذشت

  کند. تبدیل بالفعل کارآفرین یک را به

توسعه آموزش عوامل ساختاري بر  نتایج بررسی فرضیه دوم تحقیق نشان داد

ق خود ) که در تحقی1393تحقیقات بهزادي ( دارد. که این نتیجه با نتایج یرتأثکارآفرینی 

 کارآفرینانۀ رویکرد، منعطف سازمانی ساختار، کارآفرینانه فرهنگ سازمانی بیان کرد

) 1391و تحقیق ربیعی ( باشدیمبر کارآفرینی  مؤثراز عوامل  محتواي دروس استادان و

 دانشگاهی فضاي و درسی محتواي نیز در تحقیق خود تاکید داشت شاخصهاي

روزیان  و فرهنگی هستند و افرادي چون مؤثر گیالن هدانشگا دانشجویان در برکارآفرینی

 فرهنگ ) ترویج2016(4) و و بلوك2016(3اندپرم، )2016( 2دین و آنوار، )1385(

بر کارآفرینی در دانشگاه  مؤثررا از عوامل  آموزش کارآفرینی يهابرنامه، کارآفرینی

آموزش  يهابرنامه) نیز در تحقیق خود بیان کرد 2016( 5و دین و آنوار دانندیم

. دستاورد آموزش و شودیمکارآفرینی در جامعه منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد 

پرورش در ایجاد سطوح باالتري از کارآفرینی منجر به درآمد باالتر و کاهش سطح 

براي  تواندیمهمخوانی دارد. بنابراین یکی از راههایی که دانشگاه ، بیکاري خواهد بود

زیرا  باشدیمخود به آن متوسل شود نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی  رسالت نوین

                                                                                                                                        
1. Walter& Block 
2. Din& Anuar 
3. Premand 
4. Walter& Block 
5. Din& Anuar 
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انتظار  توانیمزمانیکه در دانشگاه فرهنگ متناسب با کارآفرینی ایجاد و ترویج شود 

دیگر از عوامل  یکی داشت که دانشجویان به سمت کارآفرینی تمایل پیدا کنند.

که براي تحقق و  باشدیمسازمانی کارآفرینی ساختار توسعه آموزش بر  مؤثرساختاري 

با اهداف  یندهافرا، ایجاد تناسب بین ساختارها هادانشگاهکارآفرینی درتوسعه آموزش 

 یرتأثو همچنین نتایج بررسی  باشدیمسازمانی در راستاي بستر کارآفرینی ضروري 

نی کارآفریتوسعه آموزش کارآفرینی نشان داد براي توسعه آموزش عوامل ساختاري بر 

باید آموزش کارآفرینی در دانشگاه ارتقاء یابد بنابراین با تغییر محتوي  در دانشگاه

 .یابدیمآموزشی دانشگاهی به منطبق با نیازهاي بازار کار این هدف تحقق 

توسعه نتایج حاصل از بررسی فرضیه سوم تحقیق نشان داد عوامل محیطی بر 

تحقیقات بهزادي  اردکه این نتیجه با نتایجمثبت و معنی داري د یرتأثکارآفرینی آموزش 

 ثبت، پژوهشی قراردادهاي، مالی منابع نتایج تحقیقش نشان داد جذب ) که1393(

 پژوهش کارآفرینی میباشدو نتایج دانشگاه بر الگوي مؤثراز عوامل محیطی ، اختراع

 اه شیرازدانشگ کارآفرینی مرکز تحقیقی با عنوان ارزیابی ) در1385روزیان ( و فرهنگی

 سطح از کمتر مراکزحمایتی به کار و کسب طرح داراي دانشجویان معرفی که داد نشان

تحقیق  یامدهايپ) نیز در تحقیق خود به 2016(1است. والتر و بلوك بوده متوسط

نشان داد رابطه متغییرهاي در دسترس  کارآفرینی پرداخت نتایج حاصل از تحقیقش

آموزشی  هايیهسرمادسترس بودن  در، از کارآفرینان عمومی یرتصو، بودن سرمایه مالی

تحقیق خود بیان کردند  ) در2015(2و آلکان یباسک .باشدیم ییدتأبا کارآفرینی مورد 

 و دانشگاه مجبور به تغییر مدل آموزش وپرورش خود در رسیدن به سطح معاصر است.

همخوانی دارد. باتوجه ، و چشم انداز دانشگاه کند یتمأمورمنجر به تجدید نظر در  باید

کارآفرینی در دانشگاه توسعه آموزش اذهان داشت که براي  توانیمبه نتیجه این فرضیه 

و منافع مشترکی را تعریف کنند  هانامهالزم است صنعت و دانشگاه براي خود تفاهم 

ورود دانشجویان  تا زمینه براي همکاري هر چه بیشتر بین دانشگاه و صنعت و

به بازار کار فراهم آید و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق  تحصیلکرده

ترویج فرهنگ کارآفرینی در صنعت و -1 :گرددیمپیشنهادات کاربردي زیر ارائه 

                                                                                                                                        
1. Walter& Block 
2. Başçı& Alkan 
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-3براي بروز استعدادهاي دانش آموزان  هادانشگاهایجاد شرایط الزم در -2 دانشگاه

اعتمادسازي در روابط -4 آموزشی يهاهبرنامنمایان شدن رویکرد کارآفرینانه در تمام 

توسعه اصالح قوانین کسب و کار در جهت توجه به مقتضیات -5 صنعت و دانشگاه

مدیریت کارآفرینی در آموزش عالی و تدوین و تبیین چشم انداز -6کارآفرینی آموزش 

اصالح برنامه درسی و همسو کردن برنامه درسی با -7 هادانشگاهکارآفرینی براي 

  هاي صنعت.نیاز

  منابع

 مفهومی الگوي ). طراحی1393( رسول سید، مصطفی و حسینی سید، رضوي، نازنین، بهزادي

، 4شماره ، 7دوره ، کارآفرینی توسعه سازمانی. کارآفرینی رویکرد با کارآفرین دانشگاه

  713- 697از ص ، 1393زمستان 

 از )معنوي، اجتماعی، روانی ،جسمانی( سالمت با تدین رابطه ی) بررس1391( یدمج، پورماجد

 دانشجویان بین در مطالعه - نفس عزت و اجتماعی حمایت تعدیلگر متغیرهاي طریق

 شماره، چهارم سال شناسی جامعه مطالعات مجله، تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  .7-17 ص، 1390زمستان ، سیزدهم

 در گیري کارآفرینی شکل بر مؤثر عوامل یبررس ).1391( یههان، دلباز و یعل، ربیعی

 جامعه و کار فرهنگی و علمی، اقتصادي، اجتماعی گیالن. ماهنامه دانشگاه دانشجویان

  .1391 ماه آبان -  149 شماره -
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