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 خالصه 

 یبر خودکارآمد يدانشگاه ینقش انكوباتورها نییتب یبرا يارائه مدلهدف پژوهش حاضر،  مقدمه:

 است. استان مازندران )نسل سوم( یهادانشگاه در ينیکارآفر

ي( با طرح اکتشافي در رویكرد کیفي، از روش دلفي و در روش پژوهش، آمیخته )کیفي و کم  روش کار:

متخصصان، از روش توصیفي از نوع پیمایشي استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفي،  رویكرد کمي

نفر  20نظران حوزه کارآفریني دانشگاهي و انكوباتورهای دانشگاهي در مازندارن به تعداد خبرگان و صاحب

 نفر 681های استان مازندران به تعداد های فعال در مراکز رشد در دانشگاهکنان شرکتکاردر بخش کمي،  و

نفر  10دادند که در بخش کیفي از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد تشكیل مي

ی براساس نوع اگیری تصادفي طبقهنفر با روش نمونه 246و در بخش کمي بر اساس فرمول کوکران تعداد 

های تحلیل عاملي اکتشافي، ها از آزموندانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند.  . جهت تجزیه و تحلیل داده

 تحلیل عاملي تاییدی و معادالت ساختاری استفاده شد.

مدیریت و منابع »مولفه  8و « آموزشي، ساختاری و راهبردی»بعد  3انكوباتورهای دانشگاهي دارای  نتایج:

ها ها، ساختار سازماني، سازماندهي، استراتژی دانشگاه، خدمات و حمایتانساني، مدیریت دانش، زیرساخت

 735/0با بارعاملي  ساختاریدارای رتبه اول و بعد  965/0با بارعاملي  راهبردیبعد  است که« المللي سازیو بین

ریزی، توسعه منابع انساني، یت، برنامهخالق»بعد  7دارای رتبه آخر است. خودکارآمدی کارآفریني دارای 

دارای  921/0با بارعاملي  مدیریت ابهاماست و بعد « پذیریمدیریت ابهام، تفكر انتقادی، تعیین اهداف، ریسک

 دارای رتبه آخر است 594/0با بارعاملي  پذیریریسکرتبه اول و بعد 

كوباتورهای دانشگاهي بر خودکارآمدی نقش ان نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد؛ نتیجه گیری:

باشد و مدل ارائه شده دارای برازش های استان مازندران )نسل سوم( مثبت و معنادار ميکارآفریني در دانشگاه

 باشد.مناسب مي

 

 ي، دانشگاه نسل سومنیکارآفر یخودکارآمد ي،دانشگاه یانكوباتورهاکلمات کلیدی: 

 

  

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217174&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217176&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=217176&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=240308&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=240308&_au=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_19973.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_19973.html#aff3
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 مقدمه

که برای پاسخ به تغییرات و انطباق با شرایط هایي حلیكي از راه

ها توسط پژوهشگران های جدید پیش روی دانشگاهو چالش

ارائه شده، حرکت به سوس الگوی دانشگاه نسل سوم است 

های نسل سوم، (. دانشگاه2016، 1)اِستال، آندراسي و فوجینو

سازی آموزش عالي برای جذب المللي هستند و با تجاریبین

کنند المللي و تبادل اعضای هیأت علمي اقدام ميیان بیندانشجو

 (.2017، 2)کراس و وایسر

کارآفریني بنا به دالیل گوناگون از جمله کمک به توسعه 

های اقتصادی کشورها، ایجاد نوآوری در بازار و ارائه فرصت

-ریزان و سیاستای مورد توجه برنامهشغلي جدید به شكل ویژه

(. 1397است )دیانتي، کریمي و اکبری،  گزاران قرار گرفته

کارآفریني، فرآیند انتقال از ایده نوآورانه به سوی کسب و کار 

 3(. ژانگ1398و از کسب و کار به خلق ارزش است )رضائي، 

-( مقوله کارآفریني دانشگاهي را حوزه وسیعي معرفي مي2007)

-کند که سطوح مختلفي اعم از محیط، ساختار و چگونگي بهره

شود. از سوی دیگر باورهای یری از فناوری را شامل ميگ

خودکارآمدی برای داشتن انگیزه کارآفریني و نیز تالش برای 

اندازی باشد. تأثیر راههای کارآفرینانه الزم ميانجام دادن فعالیت

کسب و کارهای جدید بر رشد اقتصادی، به افزایش تعداد 

دیده کارآفریني را مطالعاتي که عوامل اثرگذار بر توسعه پ

 (.2015، 4کند، منجر شده است )ساسو و ساسوبررسي مي

برای کنترل اعمال  ها درباره توانشانخودکارآمدی، باور انسان

گذارد. اگر شان تأثیر ميخود و رویدادهایي است که بر زندگي

-باورهای خودکارآمدی در انسان مثبت باشند، اقداماتشان را به

کنند که موفقیت کسب کنند. در مقابل هي ميدای سازمانگونه

های الزم وقتي این باورها منفي باشند، حتي اگر دارای مهارت

باشند، به دلیل اینكه درباره توانایي خود تردید دارند دچار 

                                                           
1 . Stal, Andreassi, & Fajino 

2 . Kruss & Visser 
3 . Zeng 
4 . Suau & Sasu 

کنند )رضائي، شوند و آن رفتار را رها مياضطراب و شكست مي

ارادی،  گیریهای مهم در خصوص تصمیمیكي از سازه (. 1398

( و 2014، 5اسموک و هونگخودکارآمدی کارآفرینانه است )

به عنوان یک ویژگي فردی که رفتار کارآفریني را تحت تأثیر 

-دهد، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است )منوریقرار مي

(. خودکارآمدی کارآفرینانه، 1395فرد، صالحي و محمدی، 

های کارآفریني، توان کارآفرینان را برای شناخت  فرصت

ها در کل فرآیند کارآفریني مدیریت منابع و رویارویي با چالش

(. از طرفي 2016، 6دهد )وونگتحت تأثیر قرار مي

خودکارآمدی کارآفرینانه، ادراک فرد درباره توانایي خود برای 

ها و وظایف آمیز نقشکارآفرین شدن و باور به انجام موفقیت

(. یعني خودکارآمدی 2006، 7کارآفریني است )لوتانز

کارآفرینانه به میزان باور فرد درباره این مسئله داللت دارد که آیا 

اندازی کند یا تواند کسب و کار جدیدی را با موفقیت راهمي

سازی تحقیقات خیر.کارآفریني دانشگاهي اشاره به تجاری

دانشگاهي پژوهشگران دانشگاه، از طریق تأسیس کسب و 

های ارد. از آنجا که ماهیت کارآفریني در رشتهکارهای جدید د

علوم انساني بیشتر از نوع کارآفریني خدماتي است، تحقیقات 

(. در 1397طلبد )گودرزی، حسیني و طبائیان، خاص خود را مي

های کارآفرینانه به صورت خودجوش، عین حال انجام فعالیت

توان ني ميکند. زمادانشگاه را تبدیل به دانشگاه کارآفرین نمي

های کارآفریني گفت دانشگاه، کارآفرین است که فعالیت

، 8ارزشي را به آموزش و تحقیقات بیفزایند )سام و سایجید

ها، اما (. با وجود پیدایش آموزش کارآفریني در دانشگاه2014

هنوز توافق کلي روی محتوای موضوعات کارآفریني وجود 

 نیمناسب در ب تیموقع دجایبه ا دیبا نیکارآفرندارد. دانشگاه 

باشد.  عالقمندي و علم يبازار آموزش نیو همچن انیدانشگاه

 دیبا ياجتماع تیبه مأمور يابیدانشگاه فراتر از دست ن،یعالوه برا

5 . Somsuk & Hong 

6 . Wong 

7 . Luthans 
8 . Sam & Sijde 
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 يرونیرا با استفاده از منابع و مالحظات ب اشاقتصادی قدرت

دارابودن نظام  ن،یکارآفر مهم دانشگاه يژگیکند. و تیتقو

و اقتصادی جامعه است.  ياجتماع طیروابط با مح از يمناسب

ها، مؤسسات دانشگاه ریها، ساشامل افراد، گروه دانشگاه طیمح

 وندهایاست که انواع پ یيبازارها و یيمؤسسات اجرا ،ياجتماع

 طیاز مح يدارند. بخش مهم يرا با مؤسسات آموزش عال

بال که در ق يذی نفعان آن هستند؛ افراد و مؤسسات دانشگاه

-. برای شكلکننديم کسب را يعملكرد خوب دانشگاه منافع

، نیریو سا يمؤسسات آموزش عال نیروابط مطلوب ب رییگ

 اجتماعي نفعان ضروری است. اکوسیستمشناسایي این ذی

 استراتژی باید دانشگاهي هر و است پیچیده بسیار هادانشگاه

 در ارهاابز و اقدامات افراد، تا کند انتخاب را خود مناسب

 الگوی باید دانشگاه هر دلیل، همین باشند. به آن تحقق راستای

 فرهنگ، پیشینه، براساس مناسب اجزای شناسایي با را خود

ها به دست حاکم بر آن و ماهیت دانشگاه محیط

انكوباتورها )مراکز رشد( دانشگاهي با توجه به برخورداری آورد.

ها، شرایطي را صتاز توانایي باال برای کشف و شناسایي فر

های مختلف، زمینه را برای اند تا با ایجاد شرکتفراهم کرده

-های دانشها مهیا کنند. شرکتکشف و تشخیص این فرصت

بنیان مستقر در این مراکز با تكیه بر خودباوری و خودکارآمدی 

ها پیشرو هستند. این نوع مراکز افراد سازمان، در کشف فرصت

دانش فني، فناوری و مالكیت معنوی  به منظور تجاری کردن

ها به وجود های پژوهشي دانشگاهایجاد شده و از طریق فعالیت

توان به طور کلي مي(. 2018، 9اند )استیفن، اولیورا و باليآمده

، 21ها در قرن های اصلي دانشگاهدریافت که یكي از مأموریت 

د با اقتصادی محیط پیراموني خو -پیش بردن توسعه اجتماعي

اندازی کسب و کار و توسعه کارآفریني است؛ چنان آموزش راه

های ها نقشي مهم در القای دانش و مهارتکه دانشگاه

اندازی کارآفریني به یادگیرندگان و آماده کردن آنان برای راه

                                                           
9 . Steffen, Oliveira, & Balle 

شغل پرمخاطره دارند. امروزه تمرکز اصلي آموزش کارآفریني 

-های کارآفرینانههارتها پرورش دانش، نگرش و مدر دانشگاه

سازد به شیوه کارآفرینانه فكر ای است که دانشجویان را قادر مي

ها برخوردار شوند. و عمل کنند و از استعداد درک فرصت

افزایش تعداد فارغ التحصیالن کارآفرین برای موفقیت آینده 

ها و سایر مؤسسات آموزشي کشور الزم است. بنابراین دانشگاه

هایي قرار دهند های مناسب، دانشجویان را در محیطباید با شیوه

که موجب رشد و پرورش ذهنیت کارآفرینانه در آنها شود، زیرا 

های کارآفریني، عامل اساسي در پرورش هر چه کارایي برنامه

با توجه به موارد فوق، این بیشتر کارآفرینان جوان در آینده است. 

های د و پژوهشپژوهش ضمن استفاده از مباني نظری موجو

گرفته در قالب یک الگوی علّي به بررسي عوامل صورت

تأثیرگذار مراکز رشد دانشگاهي بر خودکارآمدی کارآفریني در 

پردازد و در پي آن است که مشخص های نسل سوم ميدانشگاه

سازد آیا انكوباتورهای دانشگاهي بر خودکارآمدی کارآفریني 

 ند؟در دانشگاه های نسل سوم نقش دار

 

 مبانی نظری پژوهش

 انكوباتور یا مراکز رشد اغلب در یک مجموعه علمي )مراکز

 بیني )اعم از فني یاپژوهشي یا دانشگاهي( که خدمات پیش

غیرفني( را برای تبدیل یک نوآوری یا یک اختراع به یک 

، شود. در این مراکزکنند، تأسیس ميشرکت صنعتي ارائه مي

اتي ناوری تولیدی، خدماتي یا تحقیقهای رشد یک فکلیه زمینه

 (. 1399پور، شود )عاليفراهم مي

ای ویژه است که یک انكوباتور یا مرکز رشد محیط و برنامه

های مراجعه ای از خدمات را که متناسب با نیازهای شرکترشته

-باشد، به آنها ارائه ميکننده برای رشد آنها در دنیای اقتصاد مي

ها را در سطوح طریق برنامه مذکور شرکت نماید. این مرکز از

کند تا اینكه، رفته رفته به اهداف برنامه بندی ميخاصي رتبه



 

 و همکاران  مریم یساری                                                         هی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم به منظور ارائه مدلنقش انکوباتورهای دانشگا -3438

 

دست یابند. در حقیقت مراکز رشد با در اختیار قرار دادن 

امكانات و خدماتي همچون تجهیزات و تسهیالت مشترک از 

های گوناگون های الزم در زمینهیک سو، و نیز ارائه مشاوره

های های مستقر در قبال دریافت اجارهها و شرکتورد نیاز هستهم

ها از سوی دیگر، به ایجاد ها وشرکتدر حد استطاعت این هسته

نماید. و یا پرورش یک ایده یا کسب و کار کوچک کمک مي

ای از مجموعهانكوباتور توان گفت که یک با این توضیح مي

قیقاتي نوپا نظیر یک یا چند ساختمان است که واحدهای تح

های تحقیقاتي های تحقیقاتي دانشگاهي، شرکتهسته

های اجرایي خصوصي، و مراکز تحقیق و توسعه صنایع و سازمان

به صورت موقت درآن مستقر و از خدمات پشتیباني دایر در این 

شوند )کنعاني، جوانمردی و اسدزمانه، مند ميمرکز ، بهره

ترین ابزارهای توسعه مهم انكوباتورها، از جمله (.1393

های کوچک و متوسط دانش کارآفریني، به ویژه توسعه شرکت

ترین اندازی انكوباتور از جمله مهمشود. راهبنیان محسوب مي

باشد. ها در حمایت از کارآفریني ميهای دولتسیاست

آورند تا کارآفرینان بالقوه بتوانند انكوباتورها محملي را فراهم مي

وکارها، رشد فردی خود و تولید ثروت اندازی کسبراه در قالب

، 10برای جامعه را پیگیری کنند )تورنیكسكي، رانیكو و هیمونن

ها (. آموزش کارآفریني به منظور حمایت از توسعه فرصت2017

 و

های کوچک و متوسط از طریق انكوباتور از اندازی شرکتراه

ویت روحیه آغاز شده است. این مراکز، به تق 1960دهه 

کارآفریني، ایجاد اشتغال مولد، انتقال و تجاری سازی فناوری 

 کمک کرده و از 

های جدید و کمک ها، خلق شرکتها آنترین نتایج فعالیتمهم

های نوپاست. در واقع هدف اصلي همه مراکز به بقای شرکت

های های اولیه فعالیترشد، افزایش شانس بقای شرکت در سال

شد که الزم است در ارزیابي عملكرد مد نظر قرار باها ميآن

                                                           
10 . Tornikoski, Rannikko & Heimonen 

توان خدمات قابل ارائه در ر یک جمع بندی کلي مي.دگیرد

 انكوباتورها را به صورت زیر دسته بندی نمود:

این خدمات  خدمات پیش رشد و ایجاد کسب و کار: -

شامل نحوه تشكیل و ثبت شرکت، چگونگي تشكیل سرمایه 

وکار، ات مربوط به تدوین طرح کسباولیه و تامین مالي، خدم

و همكاران،  11های عمومي است )کانانآموزش و مشاوره

2013.) 

ری مشترک، امنیت تجهیزات ادا تجهیزات و امکانات: -

ای ها، ارائه فضها، تامین ابنیه، امالک و زیرساختساختمان

، افزارهااندازی تجهیزات و سختپذیر، راهمناسب و انعطاف

تلفن،  افزاری، اینترنت،هداری از اماکن، خدمات نرمتامین و نگ

 های همایش،های کامپیوتری، سالنفاکس، دستگاه کپي سیستم

های بسیار ارزان، کنفرانس، غذاخوری و پارکینگ با قیمت

تجهیزات و امكانات کارگاهي و تخصصي، امكانات 

ور های اجتماعي )تقي پآزمایشگاهي، فضاهای ورزشي و فعالیت

 (.1391مكاران، و ه

دسترسي به  وکار:خدمات پشتیبانی و کمک کسب -

گذاری مستقیم، سرمایه گذاران، منابع مالي و تسهیالتي، سرمایه

های مالیاتي و گمرکي، تسهیالت دولتي و ارزان قیمت، معافیت

دفترداری و امورات دفتری  خدمات بهداشتي و نظافتي، حمل و 

 بان، دبیرخانه، پذیرش،نقل و تدارکات، سرایدار و نگه

های بازاریابي، حسابداری، مشاوره در امور قانوني، مشاوره

های متنوع در زمینه مدیریت به های مالي، آموزشمشاوره

ریزی استراتژیک، آموزش صورت گروهي و تخصصي، برنامه

های های بازاریابي و فروش، دورهمقررات دولتي، مشاوره

های آموزشي، شبكه سازی مدت، و کارگاهآموزشي کوتاه

دروني بین کارآفرینان مستقر در انكوباتورها، شبكه سازی بیروني 

ها کارآفرینان با موسسات و نهادهای دولتي، خصوصي، دانشگاه

بیروني، متخصصان، سایر انكوباتورها و صنایع )راولي و 

11 . Kannan 
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(، امكان دسترسي به شرکا، ایجاد روابط از طریق 2011همكاران، 

آوری و بازرگاني، دسترسي به مشتریان و مالي، فن هایشبكه

(، 2013ها )کانان و همكاران،تامین کنندگان، ارتباط با بانک

پور و پشتیباني عاطفي و استفاده از تجربیات سایرین )تقي

 (.1391همكاران، 

 هایشخودکارآمدی کارآفرینانه، اعتقاد یک فرد به توانایي

ن یک ای دنبال کردهای مختلف برجهت انجام مهارت

عنوان عاملي مهم در ارتقاء سطح شغلي کار است و بهوکسب

ردار جوانان شناخته شده است. این مؤلفه از اهمیت زیادی برخو

تواند اشتیاق افراد در کارآفریني را تحت تأثیر است؛ چرا که مي

های دهد.وقتي افراد این باور را داشته باشند که ظرفیتقرار مي

هي در کارآفریني دارند تمایل بیشتری دارند که قابل توج

ر ها رفتارهای جدیدی را در این رشته آغاز کنند و در آن رفتا

 (. 2014پافشاری کنند )اسموک و هونگ، 

 ابعاد خودکارآمدی کارآفرینی

تواند دارای ابعاد مختلف باشد. خودکارآمدی کارآفرینانه مي

( شش بُعد  را 2014) 13( و ستیوان2010و همكاران ) 12نكتیوک

 اند که عبارتند از:برای خودکارآمدی کارآفرینانه تعیین کرده

های مرتبط با رتمها های جدید:ایجاد فرصت -1

 تشخیص فرصت.

: باور افراد درباره های غیرمنتظرها چالشکنار آمدن ب -2

 نامعین. وهایشان برای تحمل و مقابله با شرایط پرمخاطره توانایي

تخدام و توسعه منابع های اسمهارت منابع انسانی:توسعه  -3

 انساني.

های مرتبط با توانایي ترغیب مهارت وآور:نایجاد محیط  -4

ا انجام دیگران یا تیم خود برای تالش در جهت ارائه ایده جدید ی

 یک فعالیت نوآورانه.

                                                           
12 . Naktiyok 
13 . Setiawan 
14 . Clark 

های مراتبط با مهارت گذار:رقراری ارتباط با سرمایهب -5

 گذاری در کسب و کار.برای سرمایه کسب منافع مالي

های انداز و مأموریت و مهارتدف: تعیین چشمهتعیین  -6

ان، گذاران اصلي. )ستیوارتباطي برای جذب کارکنان و سرمایه

2014.) 

 تعاریف دانشگاه نسل سوم )کارآفرین(-

 عمل به زیادی بسیار تعاریف نسل سوم یا کارآفرین دانشگاه از

 های کارآفریندانشگاه ،14ده کالرکعقی به است؛ آمده

 شرایط با تطبیق منظور به که هستند مدرني و مترقي هایسازمان

 به تا کنندمي بازتعریف و را بازنگری خود محیطي، پیچیده

 پاسخگویي ظرفیت و درحال رشد هایخواسته بین ناهماهنگي

راد و مهرعلیزاده، برنخورند )فرامرزی نیا، فرهادی هابه آن

1395 .) 

 معنای به را نسل سوم (، دانشگاه2015) 15دابیک، لوریرو و داییم

 اعضا هایفعالیت آن تمام در که نمایندمي معرفي دانشگاهي

 و اداره مدیریت، ایگونه غیره به و پژوهش آموزش، قبیل از

 اقتصادی شرکتي یا شبه نهاد عنوان به دانشگاه هک گردداجرا مي

 سوددهي در جهت هااین فعالیت یگیرجهت گردد. یعني تلقي

اقتصادی باشد )دابیک و  رقابتي هایمزیت کسب نیز و

و همكاران، کارآفریني دانشگاهي را  16(.رایت2015همكاران، 

توسعه تجاری سازی، فراتر از تمرکز سنتي بر اعطای امتیاز 

های انشعابي های فكری و مشتمل بر اقدام ایجاد شرکتدارایي

دانند ها ميو دانش تولید شده در دانشگاه حاصل از فناوری

 (.1393، آقاجاني و مشازمیني)صمدی میارکالئي، 

 کارآفرینی هایمدل

 هایجنبه به توجه با کارآفریني هایمدل ارائه در محققین تالش

کارآفریني  تعاریف و هاویژگي رویكرد و رفتاری رویكرد

 مود: ن ارائه را مدل دسته دو توانمي واقع، گردد. درمي انجام

15 . Dabic, Loureiro  & Daim 
16 . Wright 
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 17محتوایی هایمدل -1

 هاویزگي رویكرد مطالعه خصوص رد محققین هایتالش کلیه

-مي افراد شخصي و فردی شناسایي خصوصیات به منجر که

 که  گردد. آنچهمي محسوب بندی طبقه این از جزئي گردد،

 محققین هدف که است این گیرد قرار دقت مورد بایستيمي

یک  یافتن محتوایي، هایمدل و هاویژگي رویكرد در

 مبنای بر کارآفریني تعریف ارائه و روانشناسانه چارچوب

 محدودیت به توجه با که است بوده فردی هایویژگي یكسری

-ویژگي این به راجع قطعي اظهارنظر و پرداختن تحقیقات در

ست. ا مانده عقیم همواره فراگیر محتوایي مدل ارائه فردی، های

 ها،رویكرد ویژگي به پرداختن جای به س، محققیناسا این بر

 اندآورده روی فرآیندی هایمدل و رفتاری رویكرد به

 (.1389 داریاني، )احمدپور

 18فرآیندی هایمدل -2

 باشند:مي هامدل از اصلي دسته دو شامل فرآیندی هایمدل

 کارآفریني دیدگاه، این : دررویدادی فرآیندالف( 

 را های کارآفرینانهفعالیت کلیه فرد آن در که است فرآیندی

 بین این در نماید. به عالوه،مي کنترل و اجرا ریزی،برنامه

 کارآفرینانه فرآیند در هر رویداد بر که دارند وجود مفاهیمي

 برخي بروز معتقدند که دیدگاه این گذارند. طرفدارانمي تأثیر

 در ایکننده نتعیی بسیار نقش فرد، بر آن تأثیر و عوامل محیطي

، 19دارد )دین، آنوار و یوسمان شدن، کارآفرین به وی تصمیم

 های فرایند رویدادی عبارتند از:(. برخي از مهمترین مدل2016

 (1975) 20شاپیرو آلبرت رویدادی مدل -

 باید که داد پیشنهاد اوهایو ایالت دانشگاه استاد شاپیرو آلبرت

 به رویداد گیرد ورتص کارآفرین تمرکز فرد بر آنكه از بیش

 کلیه دیدگاهي چنین که چرا داد نشان توجه کارآفریني

 گذارد. درمي کنار را کارآفرین تعاریف مربوط به مشكالت

                                                           
17 . Content Models 
18 . Process Models 
19 . Din, Anuar & Usman 

دربرگیرنده  کارآفریني که رویداد داردمي بیان او زمینه این

 :است زیر موارد

 دهد.مي انجام را ابتكاری گروه، یا فرد یک ابتکار:

 اهداف سری یک کردن برآورده جهت در الزم منابع سازمان:

  ترکیب سازماني شكل به که

-مي شناسایي موجود یک سازمان در منابع اینكه )یا شوندمي

 شوند(.

 و دارند دست در را ابتكار که کسانياجرایی:  مدیریت

 گیرند.مي عهده بر را سازمان مدیریت

 منابع تخصیص برای نسبي آزادی به مبتكران، نسبی: استقالل

 دارند. نیاز

 عدم یا موفقیت در مبتكران و مدیران پذیری: مخاطره

 (. 1393هستند )حجت دوست،  سهیم سازمان موفقیت

 ( 1994) 21گریو بای ویلیام رویدادی مدل -

 کارآفریني رخداد در مهم عوامل (1994بای گریو ) نظر از

  محیطي و رواني شخصي، عوامل

 دجدی مؤسسه یک تولد باعث که هستند عواملي باشند. اینهامي

 اقتصادی تشكیالت ایجاد برای نو فكر شخص، شوند. یکمي

 ستد به تصادفي طور به یا و دقیق تحقیقات طریق از یا جدید را

 آن پیگیری برای گیریتصمیم عدم یا گیریآورد. تصمیممي

 دوستان، خانواده، شغلي، هایزمینه همچون به عواملي فكر

 بستگي منابع بودن دسترس قابل و اقتصاد عیتوض نقش، الگوی

 یک تولد در زاسرعت حادثه یک همیشه اینكه دارد. ضمن

 (. 1391دارد )سالجقه و حسیني گوهری،  نقش جدید سازمان

 یک کارآفریني دیدگاه، این در بعدی: چند ب( فرآیند 

 شامل عوامل کلیه که باشدمي پیچیده و بعدی چند چارچوب

 مدیریتي هایسبک و هامهارت های او،ویژگي و فرد کارآفرین

گیرد دربر مي را و سازمان نظام ساختار، استراتژی، فرهنگ، او،

20 . Albert Shapiro Event Model 
21 . William Bai Gray Event Model 
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ها عبارتند مهمترین این مدل از (.  برخي2016)دین و همكاران، 

 از:

 (1985) 22همکاران و تیمونز جفری فرآیندی مدل -

 ها، یزهانگ شخصیتي، هایویژگي محیط، خود، مدل در تیمونز

 مایهسر توانایي بر و گیردمي نظر را در نتایج و اهداف رفتار،

 یفرد را کارآفرین نماید. همچنینمي تكیه هافرصت بر گذاری

است )سالجقه و  چندگانه هایمهارت دارای که پنداردمي

 (1391حسیني گوهری، 

 (1985) 23گارتنر ویلیام بعدی چند مدل -

 رد را فرآیند و سازمان محیط، د،فر عنصر چهار (1985گارتنر )

 لذی ترتیب به را و آنها داندمي دخیل و مؤثر شرکت یک ایجاد

 نشان 6-2شكل  در روابط این که کندمي مرتبط یكدیگر با

 (1391است )نژادجوادی،  شده داده

 مروری بر مطالعات انجام شده 

(، در پژوهشي با 1399اکبری، موسوی خطیر و اسمعیلي گیوی )

های دانشگاه کارآفرین شناسایي و اولویت بندی مولفه»ان عنو

که « ایراني با استفاده از روش فراترکیب و سلسله مراتبي گروهي

نج مؤلفه با روش کیفي انجام دادند، به این نتایج دست یافتند که؛ پ

دهي کارآفرینانه، مدیریت منابع، نگرش رهبری، سازمان

های دانشگاه ترین مولفهبه عنوان مهمکارآفریني و قوانین 

(، در پژوهشي با عنوان 1398کارآفرین شناسایي شد.رضائي )

کارآفریني  نیّت و کارآفرینانه خودکارآمدی بین رابطه»

انجام داد، به این «   مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی دانشجویان

 نیتّ و کارآفرینانه نتایج دست یافت که؛ خودکارآمدی

 بود. بین باال به متوسط اناکثر دانشجوی کارآفریني

 رابطه دانشجویان کارآفریني نیّت کارآفرینانه و خودکارآمدی

(، در 1398موسوی و همكاران )  .دارد وجود داریمعني و مثبت

 و یادگیری و کارآفریني گرایش تأثیر»پژوهشي با عنوان 

انجام دادند، « کار و کسب بر عملكرد کارآفرینانه خودکارآمدی

                                                           
22 . Jeffrey Timons et al Process Model  
23 - William Gartner's Multidimensional Model 

 و کارآفریني یج دست یافتند که؛ گرایشبه این نتا

 و کسب عملكرد بر مستقیم طور به کارآفرینانه خودکارآمدی

هستند.  قاسمي، حسیني، حجازی و  تأثیرگذار کار

 الگوی طراحي»(، در پژوهشي با عنوان 1397موحدمحمدی )

 تجربي در یادگیری بر مبتني کارآفرینانه خودکارآمدی توسعه

انجام دادند، به این نتایج «   ایران اورزیکش عالي آموزش نظام

 کشاورزی ایران، عالي آموزش نظام دست یافتند که؛ در

 و عملي و های تجربيمهارت بر آموزشگران هایویژگي

 هایویژگي دانشجویان؛ فردی و بین فردی مطلوب هایمهارت

 شغلي دانشجویان موفقیت به مربوط فني هایومهارت  فراگیران

 هایمهارت عملي، و تجربي هایمهارت بر ازمانيس عوامل و

-بین و فردی مطلوب هایمهارت شغلي، به موفقیت مربوط فني

است.  دانشجویان تاثیرگذار های تحلیليو مهارت فردی

چارچوبي »(، در پژوهشي با عنوان 1397گودرزی و همكاران )

های علوم انساني در برای توسعه کارآفریني دانشگاهي در رشته

برای توسعه انجام دادند، به این نتایج دست یافتند که؛ «  ایران

فرهنگ شامل  عدب 7 ي،علوم انسان حوزه در نیدانشگاه کارآفر

 يآموزش وهیشها، نقش دولت، ساختار دانشگاهي، نیکارآفر

 رساختیو ز يرونیو تجاری سازی، ارتباطات ب قیدانشگاه، تحق

 شد.  یيشناسا يمال

(، در 2019) 24گربسكي و اولكیویچ-، اوااولكیویچ، ولنیاک

بررسي تأثیر انكوباتورهای کسب و کار بر »پژوهشي با عنوان 

نشان دادند « توسعه پایدار اقتصادی در ایاالت متحده و لهستان

که؛ انكوباتور کسب و کار روش مؤثر برای توسعه رشد پایدار 

های اجتماعي، فني و مالي تأثیر اقتصادی است و در شاخص

مثبتي دارد. همچنین انكوباتور کسب و کار یک روش مقرون به 

(، 2019) 25صرفه برای توسعه رشد اقتصادی است.هسیه و کلي

های کلیدی توسعه دانشگاه بررسي شاخص»در پژوهشي با عنوان 

نشان دادند که؛ سیاست، مالي، فرهنگ، « کارآفریني در تایوان

24 .  Olkiewicz, Wolniak,  Eva-Grebski  & Olkiewicz 
25 .  Hsieh & Kelley 
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های کلیدی توسعه صپشتیباني، سرمایه انساني و بازار از شاخ

باشد. همچنین بازار مهمترین شاخص دانشگاه کارآفرین مي

 کلیدی دانشگاه کارآفرین است.

(، در پژوهشي با 2017) 26کانتو اورتیز، جاالنو، کاسترو فانگمیر

به « توسعه کارآفریني دانشگاهي: ایجاد شده در مكزیک»عنوان 

کشور  شرکت فعال در مراکز رشد دانشگاهي در 48بررسي 

مكزیک پرداختند و نشان دادند که؛ برای توسعه کارآفریني 

تر های دانشگاهي کابردیدانشگاهي باید در وهله اول، پژوهش

-های کارآفرین تشویق شوند که ایدهشوند؛ دوم، افراد و شرکت

های نو مطرح کنند؛ سوم، افراد متخصص و خبره دانشگاهي در 

کاربرده شوند؛ چهارم، های مراکز رشد دانشگاهي به شرکت

پذیر و اثربخش بر مبنای اقتصاد دانش بنیان های انعطافسیاست

(، در 2017) 27تدوین و طراحي شوند .کولیمپیریس و کالین

« تاثیر انكوباتور دانشگاهي بر نوآوری دانشگاه»پژوهشي با عنوان 

نشان دادند که؛ ایجاد انكوباتور وابسته به دانشگاه با کاهش 

شود. انكوباتور های دانشگاهي دنبال ميآوریکیفیت نو

ها و دانشگاهي با منابع در دفاتر انتقال فناوری و سایر برنامه

ای که با استفاده از کند، به گونههای دانشگاه رقابت ميفعالیت

های مفید توان خروجيکاهش نوآوری در جای دیگر، مي

 ها را جبران کرد.تولیدی آن

 

 روش کار

ضر از نظر هدف، کاربردی است که با رویكرد حا پژوهش

آمیخته )کیفي و کمي( با طرح اکتشافي انجام شد. در رویكرد 

کیفي، از روش دلفي و در رویكرد کمي چون به بررسي وضعیت 

موجود پرداخته، از روش توصیفي از نوع پیمایشي استفاده شد  

ش .جامعه آماری مورد مطالعه از دو گروه تشكیل شده است:بخ

نظران حوزه کارآفریني کیفي: متخصصان، خبرگان و صاحب

دانشگاهي و همچنین متخصصان حوزه انكوباتورهای دانشگاهي 

نفر از آنان مورد شناسایي قرار گرفته و  20در مازندارن به تعداد 

 در بخش کیفي از نظرات آنان استفاده شد.بخش کمي: کلیه

های استان دانشگاه های فعال در مراکز رشد درکارکنان شرکت

نفر که در بخش کمي از نظرات آنان  681مازندران به تعداد 

استفاده شد. در بخش کیفي با استفاده از روش نمونه گیری 

نفر به عنوان  10هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 

نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم با اشباع 

ها، فرایند مواجه شد، ولي جهت اطمینان از کفایت دادهها داده

 10مصاحبه تا نفر دهم ادامه یافت، لذا نمونه آماری در این بخش 

باشد. در بخش کمي براساس فرمول کوکران در سطح نفر مي

 روش با نفر 246 تعداد ،α=%5گیری و خطای اندازه %95اطمینان 

 نمونه عنوان به دانشگاه نوع برحسب ایطبقه تصادفي گیرینمونه

 دند. ش انتخاب آماری

 

 

 متغیر انکوباتورهای دانشگاهی -

 انكوباتورهای دانشگاهي های استخراج شده از مصاحبه شوندگان در متغیرسازی شاخصخالصه  -1جدول

 های مستخرجه از طریق مصاحبهشاخص ابعاد مصاحبه شونده

 

 مصاحبه شونده

 اول

 آموزشي

 وآوری در دانشگاهن فرهنگ ترویج

 دانش هایپایگاه منابع انساني در ذخیره سازی دانش

 دانشگاه يرقابت یازهاین یاستفاده از دانش موجود برا

                                                           
26 .  Cantu Ortiz,  Galeano,  Castro & Fangmeyer 27 . Kolympiris & Klein 
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 دانشگاهي التحصیالن فارغ با ارتباط

 عملكرد بر دقیق نظارتي سیستم یک استقرار

 ساختاری

 سرمایه در دانشگاه جذب

 آموزشي ذاریگسیاست در تمرکززدایي

 در دانشگاه داشتن نمودار سازماني مشخص

 انعطاف پذیری، پویایي و تحول دانشگاه

 کارافریني مهارت فرهنگ ایجاد

 راهبردی

 مشخص بودن جایگاه مراکز رشد در رسالت دانشگاه

 آموزشي کارآفرینانه هایبرنامه تدوین و بازنگری

 صدور مجوزها و مدارک خارجي

 جذب دانشجویان بین االمللي

 الملليهای تجاری بینها و مشارکتهمكاری

 آموختگان خارجيارتباطات با دانش

 مصاحبه شونده

 دوم

 آموزشي

 تكنولوژیكي نوآوری و کارآفریني روحیه تقویت

 دانشگاه مدیران فكری توسط هایدارایي از حفاظت

 ت انتقال ایده به تولیدات دانش بنیانتوانمندسازی نهادهای دانشگاه در جه

 م دانشیتسه یبرا برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر

 های آموزشي در مراکز رشدها از طریق دورهشناخت شناسي ایده

 فناوری انتقال در متخصصین وجود

 ساختاری

 ها برای اساتید های جلسات و کنفرانسوجود اتاق

 اداری و رسمیت گرایيهای کاهش بوروکراسي

 ساختار سازماني منعكس کننده فرهنگ کارآفریني

 گیری مناسب از بسترهای موجود در تجارت الكترونیکبهره

 راهبردی

 حمایت مالي از اساتید و دانشجویان نوآور 

 رشد و مرکز دانشگاه بین اطالعات انتقال در سازی شبكه

 للي در دانشگاهالمها و ابتكارات بیننوآوری

 نفعان ذی بین ارتباطات داخلي سازی بهینه

 شغل ایجاد در استراتژیک ریزی برنامه

 توسعه مراکز رشد  بر دانشگاه راهبردی تاکید سند

مصاحبه شونده 

 سوم
 آموزشي

 آموزشي کارآفرینانه هایبرنامه تدوین و بازنگری

 دانش هایپایگاه منابع انساني در ذخیره سازی دانش
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 محصول به ایده سازی تجاری فرایند مدیریت

 ای و تخصصي در دانشگاهیان های حرفهمهارت آموزی

 ساختاری

 محصول به ایده تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت

 آموزشي گذاریسیاست در تمرکززدایي

 ساختار سازماني منعكس کننده فرهنگ کارآفریني

 در مدیریت دانشگاه از سیستم باز استفاده

 در دانشگاه نمودار سازماني مشخص

 کارافریني مهارت فرهنگ ایجاد

 راهبردی

 انطباق تولیدات علمي دانشگاه با تغییرات سریع محیطي

 ثبت اختراع 

 المللهای بینپردیس

 انكوباتورهای دانشگاهي با دانشگاه هایسیاست همسویي

 های جامعهیي تمرکز استراتژیک بر مسائل و فرصتتوانا

 مراکز رشد توسعه رویكرد با انداز چشم بازنگری و اصالح

 های مدون دانشگاهمشخص بودن جایگاه مراکز رشد در برنامه

مصاحبه شونده 

 چهارم

 آموزشي

 های آموزشي برای فارغ التحصیالن جذب شده در مراکز رشدبرگزاری دوره

 محصول به ایده سازی تجاری فرایند یتمدیر

 فناوری انتقال در متخصصین وجود

 منابع انساني  دانش از استفاده منظور به ایچندوظیفه هایتیم تشكیل

 ساختاری

 گذاری در توسعه و انتقال فناوری در دانشگاهسرمایه

 هادانشگاه در کارآفریني هایهسته گیریشكل

 سرمایه در دانشگاه جذب

 مناسب در عرصه فناوریو نرم افزاری  امكانات سخت افزاری

 راهبردی

 انداز دانشگاه برای استفاده از تحقیقاتوجود تعهد استراتژیک در چشم

  منابع گذاری اشتراک به در جهت دروني سازی شبكه

 نفعان ذی بین ارتباطات داخلي سازی بهینه

 های بین المللي جهت خلق ثروت در دانشگاهنسبرگزاری کنفرا

 گیری از دانش و تجربه اساتید کارآفرینبسترسازی برای بهره

مصاحبه شونده 

 پنجم
 آموزشي

 جدید هایفناوری کارگیریبه در توانمندی

 اساتید در دانشگاههای کارگیری دانش و ایدهبه

 اتید خالق و نوآوراسها و تجربیات سازنده مدیریت صحیح ایده
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 ساختاری

 ی پژوهشيهاداشتن قدرت اجرایي در انجام فعالیت

 تناسب ساختار سازماني دانشگاه با فرآیند کارآفریني

 های اداری و رسمیت گرایيکاهش بوروکراسي

 راهبردی

 برخورداری از رهبری تحول گرا همراه با رویكرد آینده نگر

 انكوباتورهای دانشگاهي با اهدانشگ هایسیاست همسویي

 مراکز رشد توسعه رویكرد با انداز چشم بازنگری و اصالح

 های نوین و دانش بنیانهای پژوهشي مرتبط با فناوریحمایت از طرح

 های کاربردیمالي برای انجام پژوهش منابع تامین

 المللي از راه دورآموزش بین

مصاحبه شونده 

 ششم

 آموزشي

 نوآوری در دانشگاه فرهنگ یجترو

 فناوری انتقال در متخصصین وجود

 تكنولوژیكي نوآوری و کارآفریني روحیه تقویت

 محوری دانش اساس بر رشد مراکز کارکنان آموزش

 دانشگاه مدیران دانش( توسط )مدیریت فكری هایدارایي از حفاظت

 ساختاری

 اجتماعي جامعه و دیاقتصا مشكالت حل منظور به از حمایت

 تناسب ساختار سازماني دانشگاه با فرآیند کارآفریني

 در دانشگاه داشتن نمودار سازماني مشخص

 انداز دانشگاهمشخص بودن جایگاه مراکز رشد در بیانیه چشم

 کاهش سلسله مراتب و سطوح سازماني

 راهبردی
 های مطالعاتي در دانشگاهتوجه ویژه به فرصت

 های بین المللي جهت خلق ثروت در دانشگاهبرگزاری کنفرانس

مصاحبه شونده 

 هفتم

 آموزشي

 های جدید را دارندآموزش و توسعه نخبگان که پتانسیل داشتن ایده

 عملكرد بر دقیق نظارتي سیستم یک استقرار

 محوری دانش اساس بر رشد مراکز کارکنان آموزش

 م دانش یتسه یبرا تبادل نظربرگزاری جلسات بحث و 

 ساختاری

 ینترنتامناسب در عرصه و نرم افزاری  امكانات سخت افزاری

 سرمایه در دانشگاه جذب

 هادانشگاه در کارآفریني هایهسته گیریشكل

 های کارگاهيارتقاء و به روز رساني مستمر زیر ساخت

 وب های الزم جهت آموزش مبتني بروجود زیرساخت

 توسعه مراکز رشد بر دانشگاه اندازچشم و راهبردی تاکید سند راهبردی



 

 و همکاران  مریم یساری                                                         هی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم به منظور ارائه مدلنقش انکوباتورهای دانشگا -3446

 

 هاپژوهش انداز دانشگاه برای استفادهوجود تعهد استراتژیک در بیانیه چشم

 تعهد استراتژیک در جهت بین المللي سازی

 حمایت مالي و معنوی از اساتید و دانشجویان کارآفرین

 مرکز رشد و دانشگاه بین جدید های نوآوری و فناوری انتقال

 نفعان ذی بین ارتباطات داخلي سازی بهینه

مصاحبه شونده 

 هشتم

 آموزشي
 جدید هایفناوری کارگیریبه در توانمندی

 اساتید خالق و نوآورها و تجربیات سازنده مدیریت صحیح ایده

 ساختاری

 آموزشي گذاریسیاست در تمرکززدایي

 نباشد هایایده ایجاد مانع که سازماني ساختار ورداری ازبرخ

 ی علمي و پژوهشيهاداشتن دیدگاه سیستمي در انجام فعالیت

 راهبردی

 المللهای بینپردیس

 الملليهای تجاری بینها و مشارکتهمكاری

 انطباق تولیدات علمي دانشگاه با تغییرات سریع محیطي

 های نوینپژوهشي مرتبط با فناوری هایحمایت از طرح

مصاحبه شونده 

 نهم

 آموزشي

 تكنولوژیكي نوآوری و کارآفریني روحیه تقویت

  جامعه نیازهای با منطبق رشد مرکز خروج و ورود فرایندهای بر مدیریت

 محوری ایده مبنای بر اطالعات تبادل بر مبتني افراد ارتباطات

جهت ذخیره سازی دانش برای بهبود فرایند کمک به ایجاد بانک دانشي 

 آموزش 

 ایجاد ارتباط میان دانش آشكار و دانش نهان که در میان نخبگان وجود دارد

 ساختاری
 در مدیریت دانشگاه استفاده از سیستم باز

 انعطاف پذیری، پویایي و تحول دانشگاه

 راهبردی

 دانشگاهيانكوباتورهای  با دانشگاه هایسیاست همسویي

 آموزشي کارآفرینانه هایبرنامه تدوین و بازنگری

 شغل ایجاد در استراتژیک ریزی برنامه

 های کاربردیمالي برای انجام تحقیقات و پژوهش منابع تامین

 صدور مجوزها و مدارک خارجي

 های بین المللي جهت خلق ثروت در دانشگاهبرگزاری کنفرانس

مصاحبه شونده 

 دهم
 آموزشي

 دانشگاهي التحصیالن فارغ با ارتباط

 های آموزشي برای نخبگان و فارغ التحصیالن جذب شدهبرگزاری دوره

 فناوری انتقال در متخصصین وجود
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 نوآوری در دانشگاه فرهنگ ترویج

 ساختاری

 های اداری و رسمیت گرایيکاهش بوروکراسي

 بازار و مراکز دانشگاهي و پژوهشيایجاد ارتباط میان نیاز واقعي 

 کارافریني مهارت فرهنگ ایجاد

 تناسب ساختار سازماني دانشگاه با فرآیند کارآفریني

 راهبردی

 برخورداری از رهبری تحول گرا

 های جامعهگرا بر مسائل و فرصتتوانایي تمرکز استراتژیک و عمل

 یان نوآور و کارآفرینحمایت مالي و معنوی از اساتید و دانشجو

 تعهد استراتژیک در جهت بین المللي سازی

 گیری از دانش اساتید کارآفرینبسترسازی برای بهره

 های مطالعاتي در دانشگاهتوجه ویژه به فرصت

 مراکز رشد توسعه رویكرد با انداز چشم بازنگری و اصالح

 

شاخص در سه  138س اطالعات به دست آمده از طریق مصاحبه با خبرگان، نتایج حاصل نشان داد که در این پژوهش براسا

 شناسایي شدند.« آموزشي، ساختاری و راهبردی »بعد 

 

 های استخراج شده از خبرگان در متغیر خودکارآمدی کارآفریني. تلفیق شاخص2جدول

 متغیر ردیف
تلفیق  های شناسایي شده از هر مصاحبه شوندهتعداد شاخص

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها شاخص
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نامه های پرسشبررسی توصیفی سؤال -

 خودکارآمدی کارآفرینی

خودکارآمدی نامه های پرسشدر این قسمت سؤال

ترین مورد بررسي قرار گرفت. در جدول  کم کارآفریني

و  tنحراف معیار، آماره ترین مقدار، میانگین، امقدار، بیش

ترین میانگین پایینسطح معناداری برای هر سؤال ارائه شد. 

   927/3و باالترین میانگین  965/0با انحراف معیار  32   423/3

همچنین سطح  -مي باشد. 078/1با انحراف معیار  23

 محاسبه شده است. 05/0تر از ها کممعناداری برای تمام سؤال
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 آنهای و مؤلفه و ابعاد انکوباتورهای دانشگاهیوصیفی بررسی ت

 

و  574/3انكوباتورهای دانشگاهي دارای میانگین 

ترین و کم 84/4ترین مقدار و بیش 685/0انحراف معیار 

ابعاد انكوباتورهای دانشگاهي،  در بین -باشد.مي 44/1مقدار 

با انحراف  658/3تربعد ساختاری دارای میانگین بیش

با  516/3تر و بعد آموزشي دارای میانگین کم 709/0عیارم

های در بین مؤلفه  -باشد.مي 792/0انحراف معیار 

( مربوط 815/3ترین میانگین )انكوباتورهای دانشگاهي، بیش

ترین و کم 871/0به مؤلفه سازماندهي با انحراف معیار 

با  ( مربوط به مؤلفه مدیریت و منابع انساني486/3میانگین )

باشد.مي 803/0  انحراف معیار
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و  خودکارآمدی کارآفرینیبررسی توصیفی 

 آنابعاد 

متغیر خودکارآمدی کارآفریني دارای میانگین  -

-و کم 90/4ترین مقدار و بیش 741/0و انحراف معیار  679/3

ابعاد خودکارآمدی  در بین -باشد.مي 65/1ترین مقدار 

-ساني دارای میانگین بیشکارآفریني، بعد توسعه منابع ان

و بعد مدیریت ابهام دارای  003/1با انحراف معیار 814/3تر

 باشد.مي 857/0با انحراف معیار  505/3تر میانگین کم

 یافته ها تحقیق :

سؤال یک: ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در 

 های استان مازندران )نسل سوم( کدامند؟دانشگاه

متغیر  نشان داد؛نتایج تحلیل عاملي اکتشافي 

آموزشي، ساختاری و »بعد  3انكوباتورهای دانشگاهي دارای 

مدیریت و منابع »مولفه  2است. بعد آموزشي دارای « راهبردی

مولفه  3بعد ساختاری دارای « انساني و مدیریت دانش

و بعد راهبردی « ها، ساختار سازماني و سازماندهيزیرساخت»

ها و اه، خدمات و حمایتاستراتژی دانشگ»مولفه  3دارای 

های باشد.. این یافته با نتایج پژوهشمي« المللي سازیبین

یكي  نیروی انساني(، که نشان دادند 1397کشاورز )آرامش و 

های مستقر در مرکز رشد عوامل کلیدی موفقیت شرکتاز 

است و کالئي دارابي و تقوایي  دانشگاه سیستان و بلوچستان

دادند بعد آموزشي از ابعاد مراکز رشد (،که نشان 1397یزدی )

توان باشد، در یک راستا قرار دارد. در تبیین این یافته ميمي

دانشگاهي، برگزاری  التحصیالن فارغ با گفت که؛ ارتباط

های آموزشي برای نخبگان و فارغ التحصیالن جذب دوره

 بر دقیق نظارتي سیستم یک شده در مراکز رشد، استقرار

 دانش اساس بر رشد مراکز کارکنان زشعملكرد، آمو

تكنولوژیكي،  نوآوری و کارآفریني روحیه محوری، تقویت

فناوری، بكارگیری اساتید و  انتقال در متخصصین وجود

دانشجویان نخبه در مراکز رشد و تولیدات علمي دانش بنیان، 

های جدید آموزش و توسعه نخبگان که پتانسیل داشتن ایده

دانش(  )مدیریت فكری هایدارایي از را دارند، حفاظت

 و ورود فرایندهای بر دانشگاه، مدیریت مدیران توسط

 منطقه، مدیریت و جامعه نیازهای با منطبق رشد مرکز خروج

 فرهنگ محصول، ترویج به ایده سازی تجاری فرایند

نوآوری در دانشگاه، توسعه دانش و انتقال آن با سازوکار 

 ستمر، ذخیره سازی دانشای تخصص مهای حرفهآموزش

دانش، کمک به ایجاد بانک دانشي  هایپایگاه منابع انساني در

گیری از دانش برای بهبود فرایند جهت ذخیره سازی و بهره

 يمهم رقابت یازهاین یاستفاده از دانش موجود براآموزش، 

م یتسه یبرا برگزاری جلسات بحث و تبادل نظردانشگاه، و 

آموزشي هستند که بر انكوباتورهای از جمله عوامل  دانش

مدیریت و لذا شناسایي متغیرهایي چون دانشگاهي موثرند. 

به عنوان ابعاد آموزشي  منابع انساني و مدیریت دانش

 رسد.انكوباتورهای دانشگاهي، منطقي به نظر مي

انکوباتورهای ابعاد بندی سؤال دو: رتبه

سل های استان مازندران )ندانشگاهی در دانشگاه

 چگونه است؟سوم( 
تأثیر همه ابعاد و نتایج تحلیل عاملي تاییدی نشان داد؛ 

گردد. بعد تأیید مي ها بر انكوباتورهای دانشگاهيمؤلفه

با  ساختاریدارای رتبه اول و بعد  965/0با بارعاملي  راهبردی

، آموزشيدارای رتبه آخر است. در بعد  735/0بارعاملي 

دارای رتبه اول و  964/0ارعاملي با ب مدیریت دانش مؤلفه

دارای رتبه  947/0با بارعاملي  مدیریت و منابع انسانيمؤلفه 

با بارعاملي  هازیرساخت ، مؤلفهساختاریآخر است. در بعد 

 794/0با بارعاملي  سازماندهيدارای رتبه اول و مؤلفه  956/0

المللي بین ، مؤلفهراهبردیدارای رتبه آخر است. در بعد 

استراتژی دارای رتبه اول و مؤلفه  954/0با بارعاملي  زیسا

دارای رتبه آخر است.در تبیین این  926/0با بارعاملي  دانشگاه

المللي در ها و ابتكارات بینتوان گفت که؛ نوآورییافته مي
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-دانشگاه، صدور مجوزها و مدارک خارجي، آموزش بین

ها و كاریالملل، همهای بینالمللي از راه دور، پردیس

 و راهبردی المللي، تاکید سندهای تجاری بینمشارکت

توسعه مراکز رشد، توانایي تمرکز   بر دانشگاه اندازچشم

های جامعه، تعهد گرا بر مسائل و فرصتاستراتژیک و عمل

 تدوین و استراتژیک در جهت بین المللي سازی، بازنگری

استراتژیک در آموزشي کارآفرینانه و وجود تعهد  هایبرنامه

انداز دانشگاه برای استفاده از تحقیقات از بیانیه چشم

باشند که بر انكوباتورهای دانشگاهي راهبردهای دانشگاه مي

موثرند. از طرفي راهبرد و استراتژی نقش مهمي بر موفقیت 

دانشگاه دارد، لذا  مهم بودن بعد راهبردی نسبت به بعد 

ی دانشگاهي منطقي به آموزشي و ساختاری در انكوباتورها

 رسد.نظر مي

سؤال سه: ابعاد خودکارآمدی کارآفرینی 

های استان مازندران )نسل سوم( در دانشگاه

 کدامند؟

نتایج تحلیل عاملي اکتشافي نشان داد؛ متغیر 

-خالقیت، برنامه»بعد  7خودکارآمدی کارآفریني دارای 

ادی، ریزی، توسعه منابع انساني، مدیریت ابهام، تفكر انتق

باشد..  این یافته با نتایج مي« پذیریتعیین اهداف، ریسک

(، که نشان داد توسعه منابع انساني 1398رضائي ) پژوهش

-است، همسو مي کارآفرینانه خودکارآمدی یكي از ابعاد

 و تهیج توان گفت که؛ تحریک،باشد. در تبیین این یافته مي

-سیاست سویيهمافراد برای رسیدن به موفقیتف  برانگیختن

دانشگاه، استخدام  پشتیباني هایبخش و مقررات و قوانین ها،

و جذب نیروی انساني توانمند و شایسته در دانشگاه، تربیت 

نیروی تشویق نیروی انساني با دانش علمي مفید و به روز، 

، های خودها و تصمیممسئولیت ایده انساني برای پذیرش

یي، توانایي الزم جهت گرامدیریت مسائل با رویكرد تحول

تسهیل تغییرات سازنده در دانشگاه، داشتن توانایي تجزیه و 

تحلیل اطالعات، داشتن توانایي تبیین و استنباط اطالعات، 

توانایي ارائه و ها، ناکامي از یادگیری و اندوزی تجربه

چشم ، تعیین و تبیین پردازش یک سلسله اطالعات و باورها

ها و ، آگاهي از استراتژیو کارهای کسب انداز و ارزش

راهبردهای سازمان، توانایي مقابله با شرایط پرمخاطره و 

 خطر، قبول و قطعیت عدم شرایط تحت گیرینامعین، تصمیم

 ابهام با تصمیمات، توانایي مقابله و هاایده قبال در مسئولیت

 مقابله برای نفس به کار، اعتماد یک شروع از اطمینان عدم و

در تیم مدیریتي قوی منتظره، تشكیل  غیر هایچالش با

های سازماني، فعالیت و هابرنامه در زمان دانشگاه، مدیریت

 ي دانشگاه ودر راستای رشد و تعال یيتوجه به مسئله گشا

 و کسب هدایت برای جدید هایفرصت ، تشخیصجامعه

توسعه  یا ایجاد برای نوآورانه و جدید هایدیدگاه کار، ارایه

کار و ترویج ایده پردازی و آینده نگری  و سبک یک

هایي هستند که بر خودکارآمدی پژوهشي از جمله شاخص

خالقیت، کارآفریني موثرند، لذا شناسایي متغیرهایي چون 

ریزی، توسعه منابع انساني، مدیریت ابهام، تفكر انتقادی، برنامه

پذیری به عنوان ابعاد خودکارآمدی تعیین اهداف و ریسک

 رسد.رآفریني منطقي به نظر ميکا

بندی ابعاد خودکارآمدی سؤال چهار: رتبه

های استان مازندران )نسل کارآفرینی در دانشگاه

 سوم( چگونه است؟

تأثیر همه ابعاد نتایج تحلیل عاملي تاییدی نشان داد؛ 

گردد. همچنین بعد تأیید مي بر خودکارآمدی کارآفریني

دارای رتبه اول و بعد  921/0با بارعاملي  مدیریت ابهام

یافته     دارای رتبه آخر است. 594/0با بارعاملي  پذیریریسک

 تأثیر همه ابعاد بر خودکارآمدی کارآفرینينشان داد که؛ 

-رتبه اول و بعد ریسکدارای  مدیریت ابهامتأیید شد و بعد 

توان گفت پذیری دارای رتبه آخر است. در تبیین این یافته مي

یي هدایت فرایندهای پیچیده در دانشگاه، توانایي که؛ توانا

ریزی فرایندهای پیچیده در دانشگاه، بیني و برنامهپیش
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-تغییرپذیری گرایي، تحملمدیریت مسائل با رویكرد تحول

شكست،  برابر در نشده، ایستادگي و مقاومت بیني پیش های

ها، توانایي سازگاری ناکامي از یادگیری و اندوزی تجربه

ال با فرایندهای تغییر در دانشگاه، توانایي الزم جهت تسهیل فع

-تغییرات سازنده در دانشگاه، توانایي برخورد مناسب با بحران

-موقعیت در پذیری های به وجود آمده در دانشگاه و انعطاف

های مدیریت ابهام هستند که بر پیچیده از جمله شاخص های

 خودکارآمدی کارآفریني موثرند.

ج: مدل نقش انکوباتورهای سوال پن

-دانشگاهی بر خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه

 های استان مازندران )نسل سوم( چگونه است؟

 نتایج

نقش  آزمون معادالت ساختاری نشان داد؛ 

انكوباتورهای دانشگاهي بر خودکارآمدی کارآفریني در 

-های استان مازندران )نسل سوم( مثبت و معنادار ميدانشگاه

انكوباتورهای توان گفت که؛ در تبیین این یافته مي.  اشد. ب

های دانشگاهي، مراکزی هستند که پس از پذیرفتن هسته

های نوپا، در طي یک دوره چندساله و تحقیقاتي و یا شرکت

های مدیریتي، با در اختیار قرار دادن خدماتي همچون آموزش

زایش توان حقوقي و بازاریابي و غیره و نیز مهیا کردن اف

ای منظم و از ها و در سایه برنامهمدیریتي و رقابتي در سازمان

نمایند. پیش تعیین شده اقدام به رشد و پرورش کارآفرینان مي

ارتباط انكوباتورهای دانشگاهي، با توسعه  از سویي دیگر

دانشگاه با صنعت بهبود یافته و تحقیقات دانشي و فناورانه 

شود منتقل شده و تجاری سازی مي ها به بخش صنعتدانشگاه

ها با نیاز صنعت آشنا شده و تحقیقات و از طرف دیگر دانشگاه

کنند. در دار و کاربردی طراحي و اجرا ميخود را هدف

نهایت همكاری دانشگاه و صنعت منجر به توسعه دانشگاه و 

کارآفریني آن خواهد شد. از سوی دیگر باورهای 

نگیزه کارآفریني و نیز تالش خودکارآمدی برای داشتن ا

باشد. های کارآفرینانه الزم ميبرای انجام دادن فعالیت

بنابراین نقش انكوباتورهای دانشگاهي بر خودکارآمدی 

(، 2016استال و همكاران )کارآفریني منطقي است. همچنین 

را ابزاری برای پیشبرد رشد و بقای کسب و  مراکز رشد

ها و تسهیل در تامین انگیزه کارهای کارآفرینانه از طریق

ی تشویق خلق کسب و کار جدید، ایجاد شغل، ارتقای توسعه

. که این خود تاییدی بر داننداقتصادی و تولید بازده مالي مي

 باشد.یافته پژوهش حاضر مي

 گیریتیجه

انكوباتورهای دانشگاهي با توجه به برخورداری از 

 توانایي باال برای کشف و شناسایي

های اند تا با ایجاد شرکتها، شرایطي را فراهم کردهفرصت

ها مهیا مختلف، زمینه را برای کشف و تشخیص این فرصت

بنیان مستقر در این مراکز با تكیه بر های دانشکنند. شرکت

-خودباوری و خودکارآمدی افراد سازمان، در کشف فرصت

انش ها پیشرو هستند. این نوع مراکز به منظور تجاری کردن د

-فني، فناوری و مالكیت معنوی ایجاد شده و از طریق فعالیت

اند. بنابراین در این ها به وجود آمدههای پژوهشي دانشگاه

 یبر خودکارآمد يدانشگاه ینقش انكوباتورهاپژوهش، 

مورد  استان مازندران )نسل سوم( یهادانشگاه در ينیکارآفر

که؛  بررسي قرار گرفت.نتایج این پژوهش نشان داد

آموزشي، ساختاری و »بعد  3انكوباتورهای دانشگاهي دارای 

مدیریت و منابع »مولفه  2است. بعد آموزشي دارای « راهبردی

مولفه  3بعد ساختاری دارای « انساني و مدیریت دانش

و بعد راهبردی « ها، ساختار سازماني و سازماندهيزیرساخت»

ها و حمایت استراتژی دانشگاه، خدمات و»مولفه  3دارای 

ها بر تأثیر همه ابعاد و مؤلفهباشد. مي« المللي سازیبین

دارای رتبه  راهبردیتأیید شد و بعد  انكوباتورهای دانشگاهي

، آموزشيدارای رتبه آخر است. در بعد  ساختاریاول و بعد 

مدیریت و منابع دارای رتبه اول و مؤلفه  مدیریت دانش مؤلفه

 ، مؤلفهساختاریاست. در بعد دارای رتبه آخر  انساني

دارای رتبه  سازماندهيدارای رتبه اول و مؤلفه  هازیرساخت
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دارای  المللي سازیبین ، مؤلفهراهبردیآخر است. در بعد 

دارای رتبه آخر است.  استراتژی دانشگاهرتبه اول و مؤلفه 

-خالقیت، برنامه»بعد  7خودکارآمدی کارآفریني دارای 

ع انساني، مدیریت ابهام، تفكر انتقادی، ریزی، توسعه مناب

تأثیر همه ابعاد بر باشد و مي« پذیریتعیین اهداف، ریسک

 مدیریت ابهامتأیید شد و بعد  خودکارآمدی کارآفریني

دارای رتبه آخر است.  پذیریریسکدارای رتبه اول و بعد 

نقش نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد که؛ 

اهي بر خودکارآمدی کارآفریني در انكوباتورهای دانشگ

-های استان مازندران )نسل سوم( مثبت و معنادار ميدانشگاه

باشد. لذا به باشد و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب مي

های استان مازندران )نسل سوم( مسئوالن و مدیران دانشگاه

های علمي و منسجم نسبت ریزیبرنامهشود که با پیشنهاد مي

در دانشگاه همت گمارند انكوباتورهای دانشگاهي قاء به ارت

تا از این طریق موجب توسعه کارآفریني دانشگاه و 

 خودکارآمدی کارآفریني کارکنان شوند.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to present a model to explain the role 

of university incubators on entrepreneurial self-efficacy in universities of 

Mazandaran province (third generation). 

Methods: The research method was mixed (qualitative and quantitative) with 

the exploratory design in the qualitative approach, the Delphi method and in 

the quantitative approach the descriptive survey method was used. The 

statistical population is 201 in the qualitative department, specialists, experts 

and experts in the field of university entrepreneurship and university 

incubators in Mazandaran and in the quantitative department, the staff of 

companies active in growth centers in universities of Mazandaran province is 

681 people. In the qualitative part of the purposeful sampling method and 

considering the saturation law, 10 people and in the quantitative part, based 

on Cochran's formula, 246 people with stratified random sampling method 

based on the type of university were selected as a sample. Were. . Exploratory 

factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were 

used to analyze the data. 

Results:  University incubators have 3 dimensions "educational, structural 

and strategic" and 8 components "management and human resources, 

knowledge management, infrastructure, organizational structure, 

organization, university strategy, services and support and 

internationalization". The strategic dimension with a factor load of 0.965 has 

the first rank and the structural dimension with a factor load of 0.735 has the 

last rank. Entrepreneurial self-efficacy has 7 dimensions: "creativity, 

planning, human resource development, ambiguity management, critical 

thinking, goal setting, risk-taking" and the dimension of ambiguity 

management with a factor load of 0.921 has the first rank and the dimension 

of risk-taking with a factor load of 594 / 0 has the last rank. 

Conclusion: The results of the structural equation test showed; The role of 

university incubators on entrepreneurial self-efficacy in universities of 

Mazandaran province (third generation) is positive and significant and the 

proposed model has a suitable fit. 

Keywords: Academic Incubators, Entrepreneurial Self-Efficacy, Third 

Generation University 

 


