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 چکیده 

مبنای مطالعه ای توصیفی  اکتشافی با  پژوهش حاضر با هدف ارائة الگوی کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی  و بر 

جامعة آماری پژوهش تمام اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  . رویکردی توسعه ای  کاربردی انجام شد

ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات عمیق . نفر انتصاب شد 341 نمونة آماری به روش تصادفی به تعداد. و تحقیقات بود

در  . در نهایت، در این پژوهش، روش انجام کار مبتنی بر روش دو مرحله است. ه ای و پرسشنامة محقق ساخته بودکتابخان

در مرحله دوم از تحلیل  .  استفاده شده است(  cviو    cvr)  مرحله اول برای شناسایی مولفه ها و ابعاد از فرم های روایی و پایایی  

در  . در نهایت الگوی مفهومی از طریق چهار بُعد مورد اعتباریابی قرار گرفتاستفاده شد و ( smartpls3)عاملی تاییدی 

، منابع مالی، قرارداد پژوهشی، گواهی ثبت اختراع، کسب و  انتشاراتفارغ التحصیالن، )پایان نتایج نشان داد دوازده بُعد 

از برازش مطلوبی  ( دروس و دانشجومدیریت کالن، محتوای  کارهای آموزشی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اساتید،

برخوردار است و همچنین مشخص گردید بُعد کسب و کارهای آموزشی و بُعد منابع مالی به ترتیب ازاهمیت بیشتری  

 .برخوردارند

 کارآفرینی، کارآفرینی آموزشی، آموزش عالی :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

محتوا و سایر عوامل آموزشی خود نقش موثری در توسعه کارآفرینی افراد دارند نظام های آموزش عالی با برنامه ها، اهداف،  

بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی و اصالح آن برای کمک به توسعه آموزش کارآفرینی، محور توجه اغلب نظام  

رباره عوامل موثر بر  در این میان توجه و پژوهش د(. 1396اعالمی و رضایی زاده، ) های آموزشی کشورها مختلف است

بنابراین به  . از اهمیت خاصی برخوردار است( نقش نظام آموزشی، استاد و روش تدریس کارآفراینانه)آموزش کارآفرینی 

این نتیجه می رسیم که کارآفرینی فرایندی نسبتا اکتسابی است همچنین استادان عنصر کلیدی درترویج و آموزش کارآفرینی 

تحقیقات نشان از تغییر آموزش سنتی کارآفرینی به سمت پذیرش روشهای تدریس نوین  محسوب می شوند و مرور 

بنابراین استادان باید از ترکیبی از روش های پیشنهاد شده استفاده نمایند و در  . کارآفرینی که مبتنی بر عمل است می باشد

تغییرات سریع و عمیق هزاره سوم میالدی در  (. 164:1399اکبری و همکاران، )  روش تدریس خود بسیار انعطاف پذیر باشند 

تمام عرصه های زندگی بشر نظام های آموزشی را بر آن داشت تا خود را با سرعت فزاینده ای رشد فناوری و تحول در دنیای  

تا  (. 76: 1394آقامحمدی و عبداللهی، )مشاغل و بر هم خوردن دائمی بین بازار کار وآموزش و پرورش را هماهنگ سازد 

ضمن همسویی با دنیای کار و پیش بینی نیازهای اجتماعی،ظرفیتهای کارآفرینی، ابتکار و خالقیت را در نیروی انسانی توسعه  

بنابر این نظامهای تعلیم و تربیت بر  (. 1390آراسته و جاهد،)دهد و توان و امکان اشتغال دانش آموختگان را فراهم سازند 

کردها وشیوه های آموزشی متناسب به تربیت و تشویق افرادی بپردازد که قادر باشند و با  خود الزم می داند با راهبردها،روی 

: 1398محمدپور و همکاران،)ساختارهای سنتی را بشکنند و با شناخت فرصتها،تغییرات گسترده ای در جامعه ایجاد کنند

 .نی استیکی از این رویکردها و راهبردهای اجرایی، رویکرد فعالیتهای کارآفری(. 371

کارآفرینی به عنوان مهم ترین سالح پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه می تواند نقش بسیار ارزنده ای در توسعه  

مهمترین اقدام برای توسعه کارآفرینی در کشورهای جهان سوم آموزش آن در بین  .اقتصادی جهان سومی ها ایفا نماید

کارآفرینی درون هر کسی نهفته است  .  دراکر ،کارآفرینی قابل یادگیری است    به عقیده .نیروهای جوان و تحصیل کرده است

مانند توانایی شنا کردن، ابتدا در مورد آن چه می اندیشید؟ پس از آنکه شروع به یادگیری گردیدچطور؟ و پس از آنکه یاد  

یک رشته  .  ط ژنها صورت گیردچیزی نیست که توس. گرفتید چطور؟ وی می گوید کارآفرینی جادو نیست، اسرارآمیز نیست

 (15: 1396پزشکی و همکاران،)علمی است و مانند هر رشته علمی دیگری قابل یادگیری است 
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در همین راستا دانشگاه ها باید بتوانند ضمن غنی سازی محیط های آموزشی و روش و محتوای آموزشی برای پرورش ایده  

ن دسته از فعالیت هایی که بر رفتارهای کارآفرینانه و مبتکرانه صحه می  های کارآفرینی در فراگیران با تاکید بر تقویت آ

چرا که نتایج تحقیقات  (.  17:  1396رضایی و همکاران،  )گذارند زمینه های رشد و توسعه کارآفرینی را در آنان گسترش دهد

ار نوع دانشگاه مختلف در دانشجو در بین چه 875با بررسی ( 2005)و همکاران  1مختلف از جمله نتیجه پژوهش چیشولم 

استرالیا نشان می دهد که پیوند نیرومندی میان  نوع آموزش و گرایش به کارآفرین شدن و نیت کارآفرینانه دانشجویان وجود  

واقعیت این است که در اکثر نظام های آموزشی شیوه مبتنی بر رقابت که در اغلب کالس های ما حاکم است با توجه  . دارد

شیوه های تدریس سنتی که در  . ی بر ارزیابی و مقایسه است به رغم انتظار معموال نتایج منفی به بار می آوردبه آنکه مبتن

گذارد به این علت که محور برنامه  کالس های ما بکار گرفته می شود برای شکوفایی خالقیت دانشجویان فرصتی باقی نمی

تعدادی از محققان نیز بر  (. 2018، 2بودیلدینا ) جایگاهی ندارد  ریزی درسی بر دانستن است و درک و تجزیه تحلیل در آن

این عقیده هستند که بیشتر استادان و مشاوران دانشگاه ها دارای روح کارآفرینانه نیستند زیرا در یک نظام بسیار سازمان یافته  

خود سازمانی انعطاف پذیر، کارآمد،    مشغول به فعالیت هستند بنابراین برای پرورش افراد کارآفرین باید سازمان های آموزشی

: 1397احمدی کافشانی و همکاران،  )خالق، نوآور و کارآفرین باشند تا بتوانند در برابر تغییر و تحوالت انعطاف داشته باشند  

در این پژوهش به بررسی عوامل تاثرگذار بر کارآفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی ایران و همچنین بررسی (. 622

 . ت موجود کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی پرداخته شدوضعی

 پیشینه پژوهش 

یک رویکرد آینده  :  رهبری کارآفرینی برای رهبران دانشگاه » در پژوهشی تحت عنوان  (  2020)3وهاب و تیاساری  ❖

ی  به بررسی مولفه های کارآفرینی در دانشگاه و در بین رهبران دانشگاه« نگر برای مراکز دانشگاهی پاکستان

تحلیل شد    plsنفر از رهبران آموزشی انجام پذیرفت و با استفاده از نرم افزار  242این پژوهش بر روی . پرداختند

 .و نشان داد که رهبران کارآفرین واسطه مدیریت و عملکرد شغلی و شایستگی هستند

چهار مرحله فرآیند عاملی برای توسعه  :  در تحقیقی با عنوان کارآفرینی طراحی محور(  2017)میشل جی گلداسبای   ❖

فرصت ها در میان مدیران انجام شد و دریافت که مدیران باید به مهارت هایی از جمله بازاریابی و همچنین شناخت  

 
1 Chisholm  
2 Budyldina 
3 Wahab and Tyasari 
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 بازار کار و شناخت نقاط قوت و ضعف آن مسلط باشند تا بتوانند بیشترین بهره وری را در سازمان داشته و تبدیل

 . رآفرین و خالق شوند به سازمان های کا

«  آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها، روش ها و چالش ها» در پژوهشی تحت عنوان ( 1397)حسینی نیا و موسوی   ❖

به تشریح مواردی همچون مفاهیم آموزش کارآفرینی، معرفی انواع مدل ها و روش های تدریس کارآفرینی در 

نتایج نشان داد که  . آموزش عالی ایران پیرامون کارآفرینی پرداختنددانشگاه ها و مطالعه چالش های پیش روی 

اصالح محتوای آموزشی، ایجاد تمایل و تعهد به ایجاد کسب و کار، استفاده از کارآفرینان به عنوان مدرس در  

 . دانشگاه های ایران الزامی است

 

 پژوهش روش 

جامعه .  راتژی اجرای پژوهش توصیفی از نوع اکتشافی استکاربردی و از نظر است  -پژوهش حاضر از حیث هدف توسعه ای  

  341آماری در این بخش عبارت بودند کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی شهر تهران بود که از این تعداد 

عامل های  برای مشخص کردن . روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ایی و تصادفی بود. نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند

همچنین  . تحلیل شد spss25استفاده شد که با نرم افزار  cviو  cvrکارآفرینی آموزشی از روش روایی و پایایی فرم های 

در این پژوهش اخذ رضایت نامه آگاهانه ،حفظ  . استفاده شده است  smartpls3برای تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزار 

 .در پیاده سازی داده ها به عنوان مالحظات اخالقی مد نظر قرار گرفتاطالعات هویتی و رعایت امانت داری 

 یافته های پژوهش

 آیا عوامل شناسایی شده از روایی و پایایی مناسب برخورداند؟  : سوال اول

 .  روایی و پایایی سنجیده شد cviو     cvrبرای پاسخ به این سوال در مرحله نخست با استفاده از فرم های 

 

 روایی پرسشنامه

روایی موضوعی  .  آن است که وسیله اندازه گیری واقعاً بتواند خصیصه یا خصایص مورد نظر را اندازه بگیرد  1منظور از روایی

 (. 1392داوری و رضازاده، )ژه در پژوهشهای رفتاری حائز اهمیت فراوان است  پیچیده و بحث انگیز است که به وی 

 

 
1 . Validity  
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 روایی صوری

روایی این پرسشنامه از طریق قرار دادن گویه ها در اختیار اساتید راهنما و مشاور و متخصصان آنها در پژوهش مورد بررسی 

هر سوال از روش کمی استفاده شد و گویه ها    سپس جهت حذف آیتم های نامناسب و تعیین اهمیت. و اصالح قرار گرفت 

سپس میانگین  .  نفر خبره قرار گرفت  10خیلی ضعیف نمره بندی شدند و در اختیار    1خیلی قوی تا    5در طیف لیکرت از امتیاز  

 . بود برای تحلیل مناسب بود  1.5هر سوال محاسبه و اگر نمره بیش از 

 میانگین هر سوال از دید خبرگان -6-3جدول 

 میانگین  سوال میانگین  سوال میانگین  سوال میانگین  سوال میانگین  سوال میانگین  سوال

1 3 11 2.4 21 3.7 31 3.4 41 3.7 51 3.5 

2 2.7 12 3.6 22 3.5 32 3.8 42 3.6 52 3.4 

3 1.6 13 3.4 23 3.4 33 3.5 43 4.4 53 3.1 

4 1.7 14 3.3 24 3.1 34 3.2 44 4.3 54 3.2 

5 1.8 15 3.1 25 3.2 35 2.8 45 3.9 55 3 

6 2.3 16 3.3 26 3 36 3 46 2.4 56 4.2 

7 3.4 17 3.7 27 4.2 37 3.6 47 3.6   

8 3.9 18 4.2 28 3.4 38 3.2 48 3.4   

9 3.5 19 3.1 29 3.6 39 3.9 49 3.3   

10 2.8 20 3.7 30 2.6 40 3.3 50 3.1   

 

 روایی محتوا

جهت سنجش روایی محتوایی در ابتدا از چند تن از متخصصان خواسته شد تا ابزار را براساس معیارهای رعایت دستور زبان  

.  ،استفاده از کلمات مناسب ،قرار گرفتن آیتم ها در جای مناسب خود بازخورد الزم ابراز دارند تا تغییرات الزم اعمال شود 

 .استفاده شد و مورد تایید قرار گرفت  CVRوایی محتوا از دو ضریب نسبت روایی محتوا سپس برای بررسی ر

 

 هر سوال از دید خبرگان   CVRمقادیر  -1جدول 

 CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال

1 0.8 11 0.8 21 0.8 31 0.6 41 0.9 51 0.9 

2 0.5 12 0.6 22 0.9 32 0.7 42 0.6 52 0.6 

3 0.9 13 0.5 23 0.6 33 0.5 43 0.8 53 0.5 



                   1400تابستان  ،(63مسلسل)3،شماره16، دورهفصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی

 
 
 

71 
 

   
 
 

4 0.7 14 0.7 24 0.5 34 0.6 44 0.7 54 0.5 

5 0.8 15 0.9 25 0.5 35 0.8 45 0.5 55 0.7 

6 0.5 16 0.5 26 0.7 36 0.8 46 0.5 56 0.9 

7 0.6 17 0.6 27 0.6 37 0.9 47 0.7   

8 0.7 18 0.5 28 0.6 38 0.8 48 0.9   

9 0.5 19 0.7 29 0.7 39 0.8 49 0.5   

10 0.8 20 0.5 30 0.5 40 0.7 50 0.6   

 

 پایایی

منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، از روش پایایی ترکیبی  س از تائید روایی محتوایی و روایی سازه ابزار پژوهش به پ

 . آورده شده است  2استفاده شده است که  نتایج آن در جدول 

 

 

 

 

 

 گزارش معیارهای پایایی ترکیبی -2جدول

 متغیرهای تحقیق 
 ضریب پایایی ترکیبی

(CR>0.7) 

 کرونباخ  ضریب آلفای

(Alpha>0.7) 

میانگین واریانس  

 استخراجی

(AVE>0.5) 

 0.61 0.80 0.93 فارغ التحصیالن 

 0.83 0.78 0.85 انتشارات 

 0.66 0.80 0.90 منابع مالی

 0.62 0.75 0.92 قرارداد پژوهشی 
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 0.72 0.79 0.89 گواهی ثبت اختراع 

 0.70 0.77 0.88 کسب و کار زایشی 

 0.64 0.71 0.90 فرهنگ سازمانی

 0.66 0.74 0.87 ساختار سازمانی

 0.68 0.79 0.87 اساتید 

 0.64 0.72 0.89 مدیریت کالن

 0.66 0.73 0.84 محتوای دروس 

 0.69 0.71 0.81 دانشجو 

 

 الگوی مناسب برای توسعه کارآفرینی آموزشی اعضای هیأت علمی چگونه است؟ : سوال دوم

در این بخش برای بررسی میزان همبستگی بین مولفه ها و شاخص ها و ابعاد از روش تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار  

smartpls3 که در نهایت مدل نهایی برازش گردید و نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار  . استفاده شد

 .  مولفه ها و ابعاد و همچنین آماره تی مشخص گردیدضرایب همبستگی بین  2و  1در شکل . است
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 تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل پژوهش  : 1شکل 
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 مدل پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ   t-valueآماره : 2شکل 

 

 

 اولویت بندی ابعاد توسعه کارآفرینی آموزشی -3جدول

 رتبه اهمیت  آماره تی ضریب متغیر

 9 5.705 0.611 التحصیالن فارغ 

 7 10.230 0.650 انتشارات 

 2 20.200 0.781 منابع مالی

 3 18.673 0.740 قرارداد پژوهشی 

 12 7.060 0.467 گواهی ثبت اختراع 

 1 25.066 0.805 کسب و کارهای آموزشی 

 5 13.178 0.715 فرهنگ سازمانی

 11 6.899 0.500 ساختار سازمانی

 8 15.575 0.648 اساتید 
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 6 12.327 0.685 مدیریت کالن

 4 19.446 0.731 محتوای دروس 

 10 8.065 0.506 دانشجو 

 

 

 روایی همگرا 

هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص مهم  

ی واحدی را اندازه گیری می کند باال باشد،  نمرات آزمون هایی که خصیصه اگر همبستگی بین . سازداعتبار را فراهم می 

وجود این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود  .پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می باشد

.  شود محاسبه می( CR) 2و روایی مرکب ( AVE) 1برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج. سنجد، ضروری استمی

 : باید روابط زیر بر قرار باشد

 

CR>0.7 

CR>AVE 

AVE>0.5 

 روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق  -4جدول 

 AVE CR آلفای کرونباخ   

 0.889 0.639 0.869 فارغ التحصیالن 

 0.916 0.701 0.914 انتشارات 

 0.837 0.633 0.803 منابع مالی

 0.889 0.744 0.876 قرارداد پژوهشی 

 0.926 0.687 0.901 گواهی ثبت اختراع 

 0.835 0.650 0.804 کسب و کارهای آموزشی 

 
1 Average Variance Extracted (AVE) 
2 Composite Reliability (CR) 
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 0.844 0.643 0.831 فرهنگ سازمانی

 0.920 0.705 0.897 ساختار سازمانی

 0.894 0.527 0.870 اساتید 

 0.869 0.569 0.856 مدیریت کالن

 0.850 0.684 0.844 محتوای دروس 

 0.882 0.609 0.871 دانشجو 

 

مقدار میانگین واریانس  .  بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تایید است  7/0آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از  

نیز  ( CR)مقدار روایی مرکب  . شوداست بنابراین روایی همگرا نیز تایید می 5/0همواره بزرگتر از ( AVE)استخراج شده 

 . است  AVEبزرگتر از 

 

معیار ی است که برای متصل کردن   2Rاستفاده شده است که  GOFو  2Rدر نهایت برای برازش کلی مدل از دو شاخص 

بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان از تاثیر ی دارد که یک متغییر  

(  وابسته  ) تنها برای سازه های درون زا    R2نکته ی ضروری در اینجا این است که .برون زا بر یک متغییر درون زا می گذارد

مربوط به سازه های   R2هر چه قدر مقدار . سبه می گردد و در مورد سازه های برون زا مقدار این معیار صفر استمدل محا

را به عنوان ضعیف  0.118-0.33-0.19سه مقدار  1998چین . درون زا  یک مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است

 (.91؛ ص1392ازاده، داوری و رض)،متوسط ،قوی بودن مدل را تعیین می کنند 

 

0.373 + 0.422 + 0.611 + 0.548 + 0.218 + 0.645 + 0.512 + 0.250 + 0.419 + 0.474 + 0.534 + 0.256

12
= 0.4385 

با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تایید می  . بدست آمده است  0.4385برای سازه    R2مقدار 

 . سازد

بدین معنی که توسط این معیار ،محقق می  . ی معادالت ساختاری استمربوط به بخش کلی مدل ها  GOFهمچنین معیار 

تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش بخش کلی را نیز کنترل  

 :ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه می گردد( 2004)توسط تِنِنهاس و همکاران   GOFمعیار . نماید
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𝐺𝑂𝐹 =  √𝐴𝑣𝑔(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠) × 𝑅2 

 

  GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف ، متوسط و قوی  برای  0.36-0.025-،0.01سه مقدار ( 187ص-2009)وتزِلس و همکاران 

 . معرفی نموده اند

 : GOFمحاسبه معیار 

R2=0.4385 

𝐺𝑂𝐹 =  √0.463 × 0.4385 = √0.203  = 0.4505 

 

 

 

 الگوی مفهومی از اعتبار کافی برخوردار است؟ آیا :  پاسخ سوال سوم

.  واسطه پرسشنامه سنجش مدل پرداخته شدبرای تعیین اعتبار بیرونی مدل پیشنهادی ، به نظرخواهی از متخصصان این حوزه به 

شد و  در نظر گرفته  3گیری بر اساس میانگین نمره ای لیکرت بود، مبنای تصمیمدرجه 5با توجه به مقیاس پرسشنامه که 

 .دهد تمامی معیارها مورد پذیرش استنشان می   5همانطور که نتایج به دست آمده از جدول 
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 اعتباریابی مدل فرهنگ سازمانی اسالمی: 5جدول 

نوع   

 اعتباریابی
 میانگین  مؤلفه 

اختالف  

 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
t df Sig 

 بیرونی 

 0.000 19 6.64 0.609 0.93 3.93 فلسفه و اهداف 

 0.000 19 5.52 0.757 0.94 3.94 مبانی نظری ابعاد و مولفه های 

 0.000 19 5.00 0.884 0.25 3.25 اصول اجرایی

 0.000 19 8.52 0.426 0.81 3.81 نظام ارزیابی مدل 

 

 الگوی مناسب توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی چگونه است؟ : پاسخ سوال اصلی

پاسخ به سوال فوق با توجه به ابعاد اعتباریابی و ابعاد و مولفه ها و شاخص های کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی  برای 

نهایی طراحی گردید. الگوی  

 

 بحث و نتیجه گیری 

هدف این مطالعه بررسی و واکاوی ابعاد و مولفه ها و شاخص های کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی و ارائه الگوی  

.  نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات انجام شد  341این پژوهش بر روی . مناسب است

که بیان گر پایایی و روایی مولفه ها و شاخص های تعیین   cviو   cvrبرای شناسایی ابعاد و مولفه ها و شاخص ها از فرم های 

فارغ التحصیالن، انتشارات، منابع مالی، قرارداد  )در مطالعه حاضر دوازده بعد  .  شد  کننده کارآفرینی آموزشی است، بهره گرفته

پژوهشی، گواهی ثبت اختراع، کسب و کارهای آموزشی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اساتید، مدیریت کالن،  

و این   cviو  cvrبرگرفته از از مطالعات عمیق کتابخانه ای بدست آمد و بر اساس یافته های ( محتوای دروس و دانشجو 

در   cvrو ضریب  3باالی  cviشاخص ها نشان از ضریب همبستگی قوی بین مولفه ها و ابعاد است و برای تمام ابعاد میانگین 

بدست آمد که خود نشان از تایید تمام ابعاد و شاخص های کارآفرینی آموزشی در آموزش    0.3تمام ابعاد و شاخص ها باالی  

شاخص، قراردادپژوهشی  5شاخص، منابع مالی 4شاخص، انتشارات  5در نهایت برای بعد فارغ التحصیالن  .عالی داشت

 4شاخص، ساختار سازمانی4شاخص، فرهنگ سازمانی 5شاخص، کسب و کار آموزشی 4شاخص، گواهی ثبت اختراع 4

نتایج  .  ص در نظرگرفته شدشاخ  7شاخص و دانشجو    3شاخص، محتوای دروس    4شاخص، مدیریت کالن    7شاخص، اساتید  
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در ادامه برای تعیین ضریب تاثیر  .  آزمون های روایی و پایایی نشان داد که تمام شاخص ها به درستی ابعاد را تعریف می کنند

استفاده شد که روایی همگرا و پایایی  (  SMARTPLS3)هر بعد و مولفه بر متغیر های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تاییدی  

  0.7باالی ( 5مطابق جدول )بعد میزان آلفای کرونباخ  12بل از ترسیم الگو مشخص شد و نتایج نشان داد که در هر متغیرها ق

و مشخص گردید  . در تمام پنج متغیر بیانگر روایی باالی متغیرها است 0.5باالی  AVEاست که بیانگر پایایی باالی متغیرها و 

، 0.740، بعد قرارداد پژوهشی با ضریب 0.781، بعد منابع مالی با ضریب 0.805که بعد کسب و کارهای آموزشی با ضریب  

، بعد انتشارات  0.685، بعد مدیریت کالن با ضریب  0.715، بعد فرهنگ سازمانی با ضریب  0.731بعد محتوای دروس با ضریب  

  0.500، بعد ساختار سازمانی با ضریب 0.506، بعد دانشجو با ضریب 0.611صیالن با ضریب ، بعد فارغ التح0.650با ضریب 

به ترتیب از بیشترین ضریب تاثیر بر توسعه کارآفرینی آموزشی در آموزش عالی   0.467و بعد گواهی ثبت اختراع با ضریب 

ز لحاظ اولویت بندی که نشان از اهمیت کسب  ا( 2020)برخوردارند که نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش وهاب و تیاساری 

از لحاظ برخی ( 1397)و حسینی نیا و موسوی ( 2017) و کار آموزشی داشت همسو بود و با پژوهش کیشل جی گلداسبای 

برابر با   R2در نهایت الگوی کمی برگرفته از تحلیل عاملی تاییدی با . از ابعاد مورد اشاره و میزان اهمیت آنها همسو بود

الگوی نهایی برگرفته از   3نشان از برازش مطلوب الگو است و همچنین با توجه به شکل  0.4505برابر با  GOFو  0.4385

اصول اجرایی   -2فلسفه و هدف  -1پژوهش طراحی گردید و در این مدل چهار بعد برای سنجش اعتبار مدل تعیین گردید 

خبره میزان  20الگو که برگرفته از ادبیات پژوهش است و با توجه به نظر  نظام ارزیابی -4مبانی نظری ابعاد و مولفه های  -3

 . هر کدام از این ابعاد در سطح باالی حد متوسط قرار دارد و نشان از مطلوب بودن الگو از نظر خبرگان دارد
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