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  .گردشگري کارآفرینی

  چکیده

 را خالق هاي روش و ها فرصت تا است کارآفرینانی نیازمند پویاست، صنعت یک گردشگري صنعت که آنجایی از

 شدر و سازي بهتر به دانشگاه در موجود هاي پتانسیل از گیري بهره با کارآفرین دانشگاه. درآورد اجرا به و کشف

 روابط تبیین حاضر تحقیق هدف.آورد می پدید را گردشگري صنعت توسعه و رشد موجبات و پردازد می کارآفرینی

 مراکز کارکنان روانشناختی بلوغ رویکرد با گردشگري حوزه در کارآفرین دانشگاه بر اثرگذار محیطی عوامل ساختاري

 تحقیقات زمره در هدف نوع از و پیمایشی - توصیفی عنو از تحقیق روش. باشد می مازندران استان کاربردي علمی

 این در ها داده گردآوري ابزار. گردید استفاده لیزرل افزار نرم وسیله به ساختاري معادالت آزمون از و بوده کاربردي

 با گردشگري حوزه در فعال کارآفرین دانشگاه بر اثرگذار محیطی عوامل برگیرنده در که بوده است پرسشنامه پژوهش،

 کلیه مطالعه مورد آماري جامعه. است مازندران استان کاربردي علمی مراکز کارکنان شناختی روان بلوغ رویکرد

 353 تعداد نهایتا، و تعیین مورگان جدول اساس بر نمونه تعداد که مازندراناست استان کاربردي علمی مراکز کارکنان

 اثرگذاري اولویت که است  داده نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. اند نموده شرکت تحقیق این در نفر

 کیفیت نهایتا؛ و اجتماعی هاي نگرش و ها ارزش کالن؛ اقتصادي عوامل زیرساختی؛ عوامل: از عبارتند نیز متغیرها

 گذار تاثیر عوامل مجموعه دخالت و پیشین تحقیقات از رفتن فراتر با حاضر تحقیق ترتیب، این به. دولتی مدیریت

  .دهد ارایه گردشگري حوزه در کارآفرین دانشگاه بر گذار تاثیر عوامل از کاملی تببین ،توانست محیطی

  

  مقدمه

 مناسب به بستري است، )بازار(تقاضا وجه در تغییر جمله از محیطی تغییرات معرض در دائما که صنعتی عنوان به گردشگري

 - هاي این صنعت براي توسعه اقتصادي رشد صنعت گردشگري و پتانسیل .استشده تبدیل کارآفرینی رشد و ظهور براي

تقاضاي   تیلور ویژگی .)192، 2005، 2شارما(روند شمار می ر ادبیات گردشگري بهد یگاهی مهم هاجتماعی و فرهنگی دید

عبارت  را داشته باشد؛ بهداند و معتقد است بعد عرضه باید توانایی انطباق سریع با تغییرات بازار  گردشگري را سرعت آن می

 .ضعیت و واکنش نسبت به محیط در سیستم گردشگري الزامی استنسیم دریافت اطالعات و ارزیابی ودیگر وجود یک مکا

توانایی کشف  )2000، 3گان(بنابراین گردشگري به اندازه کافی جدید و آشفته بوده تا مورد توجه کارآفرینان قرار بگیرد

هاي برتر، استخدام طراحان به منظور توسعه فیزیکی، تامین  مالی مورد نیاز، شناسایی اماکن و سایتها، تامین منابع  فرصت

توجه به وجود و منابع مالی مورد نیاز براي مدیریت تاسیسات فیزیکی و خدماتی جهت توسعه گردشگري بسیار مهم است 

                                                             
 .می باشد "کارکنان  ذهنی آمادگی و روانشناختی بلوغ رویکرد با کارآفرین دانشگاه مدل ارائه "مقاله حاضر بر گرفته از رساله دکتري تحت عنوان  1

2 Sharma 
3 Gunn 
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اي تامین تقاضاها و نیازهاي سریع التغییر مشتریان کارآفرینی بر.کند هاي کارآفرین در این صنعت را بیشتر می دانشگاه

شاید این تنها راه آوردن محصوالت نوآورانه و بدیع به بازار است تا بتوانند چشم مشتري  باشدو گردشگري امري حیاتی می

  .را بگیرند و دوام و بقاي کسب و کارهاي گردشگري را تامین نمایند مشکل پسند

هاي تولیدي و صنعتی مورد توجه و استفاده قرار گرفته، به سرعت وارد حیطه سایر  سازمانمفهوم کارآفرینی ابتدا در  

مهمترین مرکز به عنوان نیز ها  دانشگاه در اینراستا، .)2015، 2و اودونل 1جامسون(هاي اجتماعی و خدماتی نیز گردید سازمان

، 3فیلپوت(آیند هایی به شمار می تازترینِ چنین سازمانکننده نیاز نیروي انسانی متخصص، از جمله پیش تولید دانش و تأمین

هاي  سازي، گسترش شبکه ها تحت تأثیر نیروهاي بیرونی قدرتمندي همچون انفجار دانش، جهانی دانشگاه .)2011همکاران، 

یت و رهبري کارگیري الگوهاي نوین و غالب مدیره ذب نخبگان و مغزها از سوي رقبا و ضرورت بج) ICT(ارتباطی و اطالعاتی

لذا برآیند و تعامل این فشارهاي درونی و بیرونی ایجاد تحوالت بنیادین در ساختار و مدیریت دانشگاهی  .کارآفرین واقع هستند

 دیشدن با نیکار آفر يمعتقد است دانشگاه برا) 1998(5کالرك .)2014 و همکاران، 4گوئررو(را ضروري و حیاتی نموده است

ي خالق، توسعه فرهنگ کار يو رشد استعدادها تیحما ،ییشناسا قیامر از طر نیا .سازد نهیدر خود نهادرا  نانهیفرهنگ کارآفر

و ارتقا  یفرهنگ کار گروه جادیها و ا در ارزش جادتحولیا ،سازمانی يریادگی تیو تقو جادی، اکارکناننیدر بو بلوغ روانشناختی 

 به خاصی وجهت تي مختلفدرکشورها زمینه این در .)2015، 7یسو آنتونس 6کاالر(ردیآنها صورت پذ یسطح مشارکت جمع

 ابزار از آن  توسعه براي مناسب بستر و ایجاد گردشگري و کارآفرینی تقویت و شود می گردشگري کارآفرینان و کارآفرینی

 به منجر دکارآفرینانهرویکر با فعالیت یک آید؛ زیرا می شمار به توسعه حال در کشورهاي به ویژه کشورها ي توسعه و پیشرفت

) محیط زیست پذیري، حفظ ها، رقابت فعالیت در نوآوري اشتغال، ایجاد ازجمله(محیطی و اجتماعی اقتصادي، توسعه

 .)88: 1395افتخاري و همکاران، (شود می

 و ها ظرفیت از يبردار منظوربهره به هاي کارآفرین توجه به دانشگاه کارآفرینی، و گردشگري اهمیت به توجه با ،این بنابر 

با توجه  و رود می شمار به پایدار توسعه به دستیابی براي راهکاري ایران مانند  ايتوسعه درحال کشوردر هاي گردشگري پتانسیل

اطالعات و دانش در دانشگاه و رسوب  يکشور، انباشته شدن حجم باال يها در توسعه اقتصاد و بالقوه دانشگاه یبه نقش واقع

هم افزایی دانشگاه و ،يتجار يها تیبه دانشگاه با قابل یدانشگاه سنت رییتغ تیبال استفاده شدن آن، لزوم و اهم دانش مزبور و

 یشغل ونیازهاي ها حوزه، پر کردن شکاف نیکردگان ا لیتحص ژهیبه و نانیکارآفر تیو ترب ینیآموزش کارآفر تیاهم ،صنعت

به  يضروربه ویژه در مراکز علمی کاربردي استان مازندران نیانشگاه کارآفرد نهیدر زم یانجام پژوهش ،ییاشتغال زا و جامعه

و به علت داشتن نقش ردیگ یدر درون آن قرار م یو سازمان ياست که عوامل فرد يبستر یرونیب طیعوامل مح.دیرس ینظر م

با توجه به موارد مطرح شده،  ،این بنابر .دارد یپژوهش جینتا يساز يدر تجار یمهم گاهیجا زانندهیو انگ کننده لیتسه ساز، نهیزم

با  ،در حوزه گردشگري نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح يروابط ساختارسوال اصلی این پژوهش این است که 

  ؟چگونه است ، استان مازندران يکاربرد یمراکز علمکارکنان  یبلوغ روانشناخت کردیرو

  

  و پیشینه تحقیق مبانی نظري

این سه مفهوم  .م می پردازیمن مفاهیه حاضر با سه مفهوم اساسی سر و کار داریم که در اینجا به تبیین نظري ایدر مطالع

  .کارآفرینی گردشگري، دانشگاه کارآفرین و بلوغ روشناختی: عبارتند از
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  کارآفرینی گردشگري .الف

 بر در ،هستند فعال خرد وکالن اقتصاد طحدرس که را هایی شرکت تجاري هاي فعالیت از بسیاري گردشگري، کارآفرینی

 هاي مهمانخانه،آژانس مواد غذایی،، خدمات هتل، حمل ونقل، :مانند را فراوانی گردشگري خدمات که هایی شرکت گیرد؛ می

 دستی، صنایع و هنري آثار تجارت و تولید اندام، تناسب و سالمتی باشگاه اوقات فراغت،سرگرمی، تور اپراتورها، مسافرتی،خدمات

 و ثروت تولید در کارآفرینی اهمیت به باتوجه .)2012و همکاران،  1روسو(دهند می ارائه ... و محلی باغ موزة ورزشی، گردشگري

افزایی  هم رسدمی نظر به جامعه، سطوح تمامی در ثروت توزیع باز و توزیع براي بالقوه ابزاري عنوان به ویژگی گردشگري

در دنیاي  قلمدادگردد میزبان جوامع سازي توانمند و توسعه جهت موثري کمک عنوان به بتواند يگردشگر حوزه در کارآفرینی

المللی، تغییرات سریع محیطی وتکنولوژیکی، لزوم توجه به  امروزوجود عواملی همچون رشد فزاینده رقابت در سطح ملی و بین

اي اثربخش  گونهه ها ب است که دولت رهاي جدید باعث گردیدهد کسب و کاوري و ایجا افزایش نوآوري و خالقیت، اثربخشی، بهره

کند که به  می اي فراهم از منظر کارآفرینی، گردشگري بستر ویژه .)2015 ،3و اودونل 2جامسون(به موضوع کارآفرینی بپردازند

صوالت و خدمات قابل مصرف هاي کارافرینانه و فرآیند تبدیل آنها به مح هاي دیگر از نظر شناسایی فرصت رسد با بخش نظر می

 تماس طرف یک از یعنی هستند؛ تعادل هبرقرارکنند گردشگري کارآفرینان.)2009، 5و پیج 4آتلجویک(گردشگري تفاوت دارد

 محلی منابع دیگرممکن است ازطرف و کنند می برقرار گردشگري منطقۀ در سنن و آداب و محلی جوامع با و نزدیک مستقیم

) 2013(6طبق نظر چارلیزله و همکاران )2012 ،روسو و همکاران(کنند تبدیل گردشگري خدمات و االک بها ر باال باکیفیت

در عمل گردشگري به شدت به  .کنند نوآوري و کارآفرینی ارزش الزم براي ترقی و کیفیت صنعت گردشگري را فرهم می

  .)1395افتخاري و همکاران، (داشت ان بقا نخواهدکارآفرینی وابسته است و چنانچه پایدار و در حال کارافرینانه نباشد امک

 در اکوتوریسم کارآفرینی توسعه راهبردهاي بندي  اولویت سنجش و به پژوهشی در) 1394(همکاران و قیداري سجاسی 

 بردراه داد نشان پژوهش نتایج .اند پرداخته تهران استان) ها دره مجاورت در واقع روستاهاي(اي دره رود گردشگري روستاهاي

 داراي "روستا گردشگري حوزه در کسب وکارهایی اندازي راه براي روستاییان به  بهره کم و اعتباري مالی وتسهیالت منابع ارائه"

 توسعه براي راهبرد این تقویت و است منطقه در اکوتوریستی کارآفرینی توسعه براي ریزيبرنامه لحاظ به اولویت باالترین

) 2014(7چاکرابورتی مطالعه نتایج .است حاضربوده مطالعه در محققان پیشنهاد تان، مهمتریناس روستاهاي در کارآفرینی

 سن، داد هندنشان در آسام منطقه هاي بخش از یکی در کارآفرینی برتوسعه واجتماعی موثر اقتصادي عوامل یبررس باهدف

  .دارند مطالعه مورد همحدود در کارآفرینی توسعه بر روي را مستقیمی تأثیر ساالنه درآمد و جنس

  

  دانشگاه کارآفرین .ب

نظران و نظریه پردازان حوزه آموزش عالی قرار  مفهوم دانشگاه کارآفرین در دو دهه اخیر به طور جدي مورد توجه صاحب

سوي وزارت از ) ها کارآفرینی در دانشگاه(»کاراد«هاي کشور نیز با ابالغ طرح  توجه به مفهوم کارآفرینی در دانشگاه.تداشته اس

هاي تولیدي و صنعتی  مفهوم کارآفرینی ابتدا در سازمان .آغاز گردید 1379ها از اواخر سال  علوم، تحقیقات و فناوري به دانشگاه

جامسون و اودونل، (هاي اجتماعی و خدماتی نیز گردید مورد توجه و استفاده قرار گرفته، به سرعت وارد حیطه سایر سازمان

2015(.  
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 قیامر از طر نیا .سازد نهیرا در خود نهاد نانهیفرهنگ کارآفر دیشدن با نیکار آفر يدانشگاه برا: معتقد است ) 1998(کالرك 

 ئتیه ياعضا(سازمان ياعضا نیدر بي و بلوغ روانشناختی خالق، توسعه فرهنگ کار يو رشد استعدادها تیحما ،ییشناسا

و ارتقا سطح مشارکت  یفرهنگ کار گروه جادیها و ا در ارزش جادتحولیا ،یسازمان يریادگی تیو تقو جادی، ا)و کار کنان یعلم

 معتقدند که دانشگاه کارآفرین باید به فنون و تجهیزات وان و جوینز .)2015کاالر و آنتونسیس، )ردیآنها صورت پذ یجمع

، مدیریت، عملیات، کنترل و نظارت ریزي هاي جدید برنامه کارگیري فناوريه افزاري نوین مجهز باشد و با ب افزاري و نرم سخت

 1وان(هاي مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، تولیدي و عملیاتی بپردازد به عنوان یک آزمایشگاه بزرگ به سنجش مداوم انواع فرضیه

توجه به کارآفرینی و تجاري سازي نقش مهمی براي  :دهد  مرور تحقیقات داخلی و خارجی نشان می .)2017، 2و جوینز

با ) 1390(سالم زاده  گرفته در داخل و خارج کشور، پژوهش هاي صورت ترین پژوهش  از بین مرتبط .اي امروزي دارده دانشگاه

ارتباط با جامعه، خدمات،  ت،یریمد رساخت،یزبوده است که ابعاد  نیدانشگاه کارآفر يبرا ایپو یمدل مفهوم یطراحعنوان 

و  يعابدرا در شکل گیري دانشگاه کارآفرین ضروري دانسته، و  دامیو پ یو خروج انیو اشتغال دانش بن ینیکارآفر

 نیدانشگاه کارآفر يالگو نیبه تدودر مقاله اول  .نیز در دو مقاله به بحث دانشگاه کارآفرین پرداختند) 1396(شهمکاران

روي ایجاد دانشگاه شناسایی موانع فراو در مقاله دوم به  يآموزش کشاورز تیریمد دگاهیاز د یعیو منابع طب يکشاورز

 تیبه کشف و اولو) 1396(و همکاران يباقرهمچنین  .پرداختند کارآفرین کشاورزي و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی

را مطالعه نسل سوم دانشگاه ها  فیدر وظا تیموفق يبرا يشنهادیپ: نیمؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفر يها ابعاد و مؤلفه يبند

مدل مفهومی صالحیت هاي کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه ) 1396(زگاریو پره یپورآتش که ن اینضم .نمودند

انتقال  يها يتحت عنوان همکار يمقاله ا) 2017(نزیوان و جو.نمودند یرا طراح) پیش بین ها، صالحیت ها، و برآمد(کارآفرین

 یم یقاتیکند که در آن دانشگاه ها با انجام تحق یم انیرا ب ییراه ها از یکیمقاله  نیا .انجام داده اند نیدانش و دانشگاه کارآفر

و 3رودس.کمک کنند ینیرآفرشرکت انتقال دانش در دانشگاه گالسترشر، به کا نیدستاوردها در چند یتوانند با بررس

 جادیا دیگو یم نیفردانشگاه کارآ لهیکالرك بوس یو سازمانده ستمهایادغام س نهیدر زم يدر مقاله ا) 2017(4استنساکر

 نیدر ا .داشته است یالملل نیدر سطح ب ژهیبه و ،یانتقال دانش در آموزش عال نهیدر زم يعمده ا ریتاث نیدانشگاه کارآفر

و  ينظر يشود و به مشارکت ها یم ییشناسا یتحول سازمان يرهایکالرك از مس يمفهوم ساز يدیکل يمقاله، جنبه ها

دانشگاه نیز مقاله اي تحت عنوان ) 2015(کاالر و آنتونیس .پردازد یم یو عمل آموزش عال تاسیآن در مطالعات، س یتجرب

مقاله با هدف ارائه  نیا .یی را طراحی نموده اندو انتقال دانش در چهار کشور اروپا يو تکنولوژ یلیتحص يها تیفعال ،ینیکارآفر

  .ستا ینیدانشگاه کارآفر کیاز  انینسبت به ادراك دانشگاه نشیب

  

 بلوغ روانشناختی .ج

 قیامر از طر نیا .سازد نهیرا در خود نهاد نانهیفرهنگ کارآفر دیشدن با نیکار آفر يدانشگاه برا: معتقد است ) 1998(کالرك

 ئتیه ياعضا(سازمان ياعضا نیدر بي و بلوغ روانشناختی خالق، توسعه فرهنگ کار يو رشد استعدادها تیحما ،ییشناسا

و ارتقا سطح مشارکت  یفرهنگ کار گروه جادیها و ا در ارزش جادتحولیا ،یسازمان يریادگی تیو تقو جادی، ا)نو کار کنا یعلم

موقعیتی، بلوغ سازمانی افراد، به عنوان داشتن توانایی  - در نظریه محیطی .)2015کاالر و آنتونسیس، (ردیآنها صورت پذ یجمع

مندي و توانایی پذیرش مسئولیت و  ا قابل حصول، انگیزش کسب موفقیت، عالقهبرقرار کردن و به وجود آوردن اهداف عالی و ام

و  6در این خصوص اندرسون .)2007، همکارانو  5هرسی(شود آموزش و یا تجربه در یک فرد و یا گروه تعریف می

شود که در آن  ق میمفهوم بلوغ به وضعیتی اطال .بلوغ را به عنوان کیفیت یا وضعیتی از تکامل تعریف کردند) 2003(7جسن

                                                             
1. Wynn. 
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  ١۶٧   در حوزه گردشگري نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح نییتب

 کی لیو تما ییاشاره به توانا) یروان(یذهن یآمادگ ن،یبنابرا.ها در شرایط مناسبی جهت دستیابی به اهدافشان قرار دارند سازمان

ذکر شده، توان و  فیبا استناد بر تعار .)2007و همکاران،  یهرس(رفتار خاص دارد کیرفتار خود در جهت  تیفرد به هدا

از  یپژوهشگران دانشگاه یدانش، مهارت و آگاه لیاز قب یدر موضوعات یدانشگاه يفناور يساز يتجار يبرا) زهیانگ(لیتما

ها،  و برنامه زاتیتجه الت،یتسه ،یرمالیو غ یمال يها تیحما ،یو خارج یداخل يها ارتباطات و شبکه ،يساز يتجار ندیافر

قرار گرفته  یابیو مورد ارز فیتعر یدانشگاه يفناور يساز يبت به تجارو بازار نس یحام يافراد، نهادها يها انتظارات و نگرش

  .)2015جمیسون، (است

  چارچوب نظري تحقیق

  

به طور کلی، بررسی پیشینه نظري و تجربی تحقیق، نشان می دهد که چهار دسته متغیر اساسی در تبیین عوامل محیطی تاثیر 

  :این چهار متغیر اساسی به شرح زیر می باشند .ش اساسی دارنددانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگري نق گذار بر 

بستري است که عوامل فردي و سازمانی  ،عوامل محیط بیرونیعوامل زیر ساختی به عنوان عنصري از : زیر ساختیعوامل  )1(

نده جایگاه مهمی در کننده و انگیزان ساز، تسهیل و به علت داشتن نقش زمینه) 2002، 1کیگوندو(گیرد در درون آن قرار می

افزایش تماس و تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر تحقیقات  .)1392جاهد و آراسته، (سازي نتایج پژوهشی دارد تجاري

جاهد و (سازي بروندادهاي پژوهشی سوق دهد هاي تحقیقاتی و نوآوري را به سمت تجاري تواند حرکت فعالیت دانشگاهی می

  .)1392آراسته، 

عوامل اقتصادي کالن با متغیرهاي رشد تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمدي، رقابت و قانونمندي : اقتصادي کالنعوامل ) 2(

  .)2002کیگوندو، (شود در سطح کالن تعریف می

، حقوق مالکیت فکري مناسب و عادالنه مدیریتچارچوب قانونی، کیفیت اداره دولتی با متغیرهاي : دولتی ادارهکیفیت )3(

اي و جهانی و  سازي منطقه رسانی عمومی، نمود سیاسی، یکپارچه ، خدماتپذیري  انعطافو  پذیري انتقادیستماتیک، فساد س

  .)2002کیگوندو، (است سازي ملی تعریف شده سیستم مقرراتی و یکپارچه

 تمایالت منفعت هاي اجتماعی و فرهنگی با متغیرهاي انتظارات و ها و نگرش ارزش: هاي اجتماعی ها و نگرش ارزش) 4(

  .)2002کیگوندو، (است داري تعریف شده وکار و سرمایه پذیري، آزادي حقوق افراد، سرمایه اجتماعی، دیدگاه کسب طلبانه، خطر 

  .بدین ترتیب، با ترکیب عوامل فوق، مدل نظري تحقیق به صورت ذیل قابل ترسیم می باشد  

  
 تحقیق مفهومی مدل: 1 شماره شکل
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  :نظري تحقیق که مبتنی بر مبانی نظري و پیشینه تحقق می باشد، فرضیات اساسی تحقیق حاضر عبارتند از با توجه به مدل

  .به نظر می رسد عوامل زیر ساختی بر عملکرد دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگري تاثیر دارد .الف

  .ردشگري تاثیر داردبه نظر می رسد عوامل اقتصادي کالن بر عملکرد دانشگاه کارآفرین در حوزه گ .ب

  .به نظر می رسد کیفیت اداره دولتی زیر ساختی بر عملکرد دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگري تاثیر دارد .ج

  .به نظر می رسد ارزش ها و نگرش هاي اجتماعی بر عملکرد دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگري تاثیر دارد .د

  تحقیقشناسی روش 

هاي توصیفی قرارگرفته  ي پژوهش کاربردي و از منظر متغیر شامل متغیرهاي کیفی است و در دسته حاضر از نظر نوع،پژوهش 

 ،رساختیز متغیر چهار که شامل است  ابزار گردآوري داده در این پژوهش، پرسشنامه .است صورت پیمایشی انجام شدهه و ب

در برگیرنده عوامل  این چهار متغیر .ی می باشنددولت تیریمد تیفیو ک یاجتماع يها ها و نگرش کالن، ارزش يعوامل اقتصاد

استان  يکاربرد یکارکنان مراکز علم یبلوغ روانشناخت کردیبا رو فعال در حوزه گردشگري نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفرمحیطی 

بر اساس جدول که ن تشکیل دادند استان مازندرا يکاربرد یمراکز علمپژوهش حاضر را کارکنان   ۀجامع .است مازندران

پرسشنامه بدون  353تعداد  نفر ازآنها به عنوان نمونه تعیین گردید و پس از توزیع پرشنامه هاي تحقیق 357تعدادمورگان 

  .نقص جهت تجزیه و تحلیل جمع آوري شد

ز رات متخصصان و نیگیري از نظسازي آن با بهرهبومی(اي و روایی سازهمنظور معتبرسازي ابزار پرسشنامه، از روایی ظاهري ه ب 

گیري بصورت قضاوت کیفی  دازهبر این اساس ارزیابی دو ویژگی اعتبار محتوایی مقیاس ان .است استفاده شده) اي مقدماتینمونه

گیري از ادبیات  متغیرهاي مورد اندازه يیعنی پرسشنامه تحقیق حاضر داراي اعتبار محتوا بوده است زیرا اجزا .است بوده

و  اتی، ابتدا به مرور ادببدین منظور .اند هاي پرسشنامه نیز بوسیله خبرگان تایید شده خذ شده، و سازهموضوعی تحقیق ا

پس از بررسی  .کتاب مشخص شدند 2و  رساله 6عنوان مقاله و  50اطالعاتی پرداخته شد و حدود  يها شناسایی منابع در بانک

 2رساله و  3عنوان مقاله و  30بعد، تعداد  ي و هدف پژوهش، در مرحله هاي نمایان شده، با توجه به موضوع، سؤال عنوان مقاله

رساله و یک کتاب  2عنوان مقاله و 17تیها و کتب، در نها س از مطالعه ي کامل محتواي مقالهپ .عنوان کتاب انتخاب شدند

دانشگاه حیطی اثرگذار بر عوامل م، ابعاد يگام بعد در.دیبراي استخراج اطالعات متناسب با موضوع پژوهش انتخاب گرد

 ی،طنهیگز 5تا  1 فیط کیشده در  یپرسشنامه طراح سپس .عامل انتخاب شدند 4به تعداد در حوزه گردشگري  نیکارآفر

 یاصل يرهایپرسشنامه آن، ابعاد و متغ يها یو خروج یدلف کیتکن يپس از اجرا .خبرگان قرار گرفت اریمراحل مختلف در اخت

در  کارکنان یبا بلوغ روانشناخت در حوزه گردشگري نیدانشگاه کارآفرعوامل محیطی اثرگذار بر  يابرشده و مناسب  یبوم

و  رساختیز، کالن يعوامل اقتصادی،دولت تیریمد تیفیک(یاصل ریمتغ 4استان مازندران در قالب  يکاربرد یمراکز علم سطح

  .شدند نییتع) یو فرهنگ یاجتماع يها ها و نگرش ارزش

  :این متغیرها می پردازیم نظري و عملیاتی به تعریفدر این جا 

عوامل محیط بیرونی بستري است که عوامل طور که قبال مطرح شد، از نظر تعریف مفهومی،  همان :زیر ساختیعوامل  .الف

زاننده کننده و انگی ساز، تسهیل و به علت داشتن نقش زمینه) 2002کیگوندو، (گیرد فردي و سازمانی در درون آن قرار می

افزایش تماس و تأثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر  .)1392جاهد و آراسته، (سازي نتایج پژوهشی دارد جایگاه مهمی در تجاري

سازي بروندادهاي پژوهشی سوق  هاي تحقیقاتی و نوآوري را به سمت تجاري تواند حرکت فعالیت تحقیقات دانشگاهی می

  :گویه ذیل استفاده شده است 4جش و اندازه گیري مفهوم فوق از براي سن .)1392جاهد و آراسته، (دهد
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 جمهوري ریاست فناوري و علم معاونت: نظیر دولتی حامی و استانداردسازي تحقیقاتی، قانونی، نهادهاي هاي حمایت وضعیت .1
  ؛پژوهشگران از حمایت صندوق و
  ؛رشد مراکز و فناوري و علم هاي پارك هاي حمایت وضعیت .2
  ؛دولتی نهادهاي و دولت سوي از را کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات توسعه و ایجاد عیتوض .3
 .کشور سطح در موجود ارتباطات و اطالعات فناوري امکانات کیفیت .4

از نظر سنجش عملی نیز در مقابل هریک از گویه هاي فوق، یک طیف پنج قسمتی لیکرت قرارداده شده است تا پاسخگو 

هر طیف داراي حداقل نمره یک  و حداکثر  .ها بر روي یکی از نقاط این طیف اعالم نماید ر مورد هر یک از گویهنظر خود را د،

  .گیرند می 20حداکثر  تا 4  ةبنابراین، پاسخگویان حداقل نمر  .باشد پنج می

الن با متغیرهاي رشد عوامل اقتصادي کهمانطور که قبال مطرح شد، از نظر تعریف مفهومی، : عوامل اقتصادي کالن .ب

براي سنجش و  .)2002کیگوندو، (شود تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمدي، رقابت و قانونمندي در سطح کالن تعریف می

  :گویه ذیل استفاده شده است 4اندازه گیري مفهوم فوق از 

  ؛کاربردي و محور  پژوهش دانش تولید مسیر در کشور پژوهشی و علمی رقابت فضاي .1
  ؛اي منطقه و ملی اقتصادي، توسعۀ در دانشگاهی مشارکت میزان .2
  ؛داخلی ناخالص تولید رشد بر دانشگاهی هاي یافته سازي تجاري تأثیر .3
 .دولت توسط شده تدوین سازي تجاري هاي استراتژي به نسبت گرایی قانون وضعیت .4

نج قسمتی لیکرت قرارداده شده است تا پاسخگو از نظر سنجش عملی نیز در مقابل هریک از گویه هاي فوق، یک طیف پ

هر طیف داراي حداقل نمره یک  و حداکثر  .ها بر روي یکی از نقاط این طیف اعالم نماید نظر خود را در مورد هر یک از گویه

  .گیرند می 20تا حداکثر  4 ةبنابراین، پاسخگویان حداقل نمر  .باشد پنج می

  

چارچوب قانونی، کیفیت اداره دولتی با متغیرهاي که قبال مطرح شد، از نظر تعریف مفهومی، همانطور : دولتی ادارهکیفیت  .ج

رسانی عمومی، نمود  ، خدماتپذیري انعطافو  پذیري انتقادفساد سیستماتیک، ، حقوق مالکیت فکري مناسب و عادالنه مدیریت

  .)2002کیگوندو، (است سازي ملی تعریف شده تی و یکپارچهاي و جهانی و سیستم مقررا سازي منطقه سیاسی، یکپارچه

  :گویه ذیل استفاده شده است 4براي سنجش و اندازه گیري مفهوم فوق از 

 و فکري مالکیت حقوق ثبت فرایندهاي تسریع مورد در دولت جانب از کارا و منسجم حقوقی تسهیالت و مقررات وضعیت .1

  ؛قانونی مجوزهاي صدور و آن از حراست

  ؛دستاوردها سازي تجاري مسیر در دولتی هاي طرح و قوانین) چندگانگی عدم(هنگیهما میزان .2

  ؛دولتی نهادهاي و دولت سوي از بازاریابی و کارآفرینی مذاکره، هاي مهارت آموزش کیفیت .3

  .دولتی قوانین و سیستم پذیري  انعطاف میزان .4

طیف پنج قسمتی لیکرت قرارداده شده است تا پاسخگو از نظر سنجش عملی نیز در مقابل هریک از گویه هاي فوق، یک 

هر طیف داراي حداقل نمره یک  و حداکثر  .ها بر روي یکی از نقاط این طیف اعالم نماید نظر خود را در مورد هر یک از گویه

  .گیرند می 20تا حداکثر  4 ةبنابراین، پاسخگویان حداقل نمر  .باشد پنج می

 

هاي اجتماعی و  ها و نگرش ارزشطور که قبال مطرح شد، از نظر تعریف مفهومی،  همان: تماعیهاي اج ها و نگرش ارزش .د

وکار و  سبپذیري، آزادي حقوق افراد، سرمایه اجتماعی، دیدگاه ک طلبانه، خطر  فرهنگی با متغیرهاي انتظارات و تمایالت منفعت

  : گویه ذیل استفاده شده است 4ازه گیري مفهوم فوق از براي سنجش و اند .)2002کیگوندو، (است داري تعریف شده سرمایه

  ؛صنعتی شرکاي و مشتریان نظر از دانشگاه سازمانی اعتبار و جایگاه .الف

  ؛پذیر خطر اقتصادي فعالیت به نسبت  مالی سساتمؤ و ها بانک: نظیر حامی نهادهاي حمایتی هاي گیري  جهت روند .ب

  ؛اقتصادي توسعۀ و نوآوري منابع عنوان به دانشگاهی بخش از جامعه تلقی و توجه میزان  .ج
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  .جامعه سوي از دانشگاهی تولیدي هاي فناوري به نسبت تقاضا میزان .د

تا پاسخگو  از نظر سنجش عملی نیز در مقابل هریک از گویه هاي فوق، یک طیف پنج قسمتی لیکرت قرارداده شده است

هر طیف داراي حداقل نمره یک  و حداکثر  .ها بر روي یکی از نقاط این طیف اعالم نماید نظر خود را در مورد هر یک از گویه

  .گیرند می 20تا حداکثر  4ي  بنابراین، پاسخگویان حداقل نمره  .باشد پنج می

که در این مقاله تبیین روابط تجزیه و تحلیل شده اند  لیزرل افزار  هاي گردآوري شده از پرسشنامه ها نیز به کمک نرم داده  

گیري نیز از ضریب  ابزار اندازه) پایایی(منظور تعیین قابلیت اعتماد  هب .متغیر مورد بررسی قرار گرفته است ن چهارساختاري ای

بدست آمده % 70باالتر از زیر  با توجه به جدول رهایهمه متغ يکرونباخ برا يآلفا بیضر .آلفاي کرونباخ استفاده شده است

  :است

  پایایی متغیرها -1جدول شماره ي

  تعداد متغیرها   عدد آلفاي کرونباخ کل

850/0  4  

  متغیرها  عدد آلفاي کرونباخ

  یدولت تیریمد تیفیک  836/0

  کالن يعوامل اقتصاد  789/0

  رساختیز  779/0

  یو فرهنگ یاجتماع يها ها و نگرش ارزش  832/0

  

  ي تحقیقها یافتهنتایج و 

و سپس، نتایج و یافته هاي تحقیق ی سدر این قسمت، ابتدا وضعیت و اطالعات جمعیت شناختی در مورد نمونه هاي مورد برر

  .تحت عناوین یافته هاي توصیفی و یافته تحلیلی ارایه می گردد

  توصیف جمعیت شناختی .الف

  مشخصات جمعیت شناختی -2ي  جدول شماره

 فراوانی مشخصات توصیفی

  254 مرد جنسیت
 99 زن

 96 فوق دیپلم تحصیالت
  137  کارشناسی

 105 کارشناسی ارشد
  15  دکتري

  18 کمتر از سه سال ي فعالیت  سابقه
 77 سه تا پنج سال

 258 بیشتر از پنج سال

  

  توصیف متغیرهاي اصلی تحقیق .ب

دارد که قبل از تحلیل روابط بین متغیرها، الزم  دلی و اساسی وجومتغیر اص 4ح شد در تحقیق حاضر رهمان طور که قبال مط

  .است ابتدا شناخت الزم در خصوص وضعیت این متغیرها حاصل شود

 :یزیرساختعوامل 



  ١٧١   در حوزه گردشگري نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح نییتب

که در این تحقیق مورد مطالعه قرار را و نمونه هاي مورد بررسی  را از نظر پاسخگویان یزیرساختعوامل وضعیت  اطالعات جدول زیر،

   .ند نشان می دهدگرفت

  گویه هاي مربوط به متغیر زیرساختهاي  توزیع فراوانی -3ي  جدول شماره

  ها گویه  ردیف

اد
د

تع
 /

د
ص

در
  

د 
یا

 ز
ی

یل
خ

5
  

اد
زی

4 
ط   

س
تو

م
3

  

م
ک

2
  

م
 ک

ی
یل

خ
1 

  

1  

 و استانداردسازي تحقیقاتی، قانونی، نهادهاي هاي حمایت وضعیت
 و هوريجم ریاست فناوري و علم معاونت: نظیر دولتی حامی

 پژوهشگران از حمایت صندوق

  95  103  95  40  20  تعداد

  %27  %29  %27  %11  %6  درصد

2  
 رشد مراکز و فناوري و علم هاي پارك هاي حمایت وضعیت

  89  110  98  50  6  تعداد

  %25  %31  %28  %14  %2  درصد

3  
 از را کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات توسعه و ایجاد وضعیت

  دولتی اينهاده و دولت سوي

  101  98  86  61  7  تعداد

  %29  %28  %24  %17  %2  درصد

4  
 سطح در موجود ارتباطات و اطالعات فناوري امکانات کیفیت
  کشور

  76  98  85  66  28  تعداد

  %21  %28  %24  %19  %8  درصد

 

 

 در حالت کلی زیرساختمتغیر  وضعیت توصیف -4جدول شماره ي 

 حراف معیاران میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 1.61817 5.1151 9.33 1.00 353 زیرساخت

     353 تعداد

  

  : عوامل اقتصادي کالن) 2(

که در این تحقیق مورد  را و نمونه هاي مورد بررسی اطالعات جدول زیر،وضعیت عوامل اقتصادي کالن را از نظر پاسخگویان

   .مطالعه قرار گرفتند نشان می دهد
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  کالن اقتصادي هاي گویه هاي مربوط به متغیر عوامل وزیع فراوانیت -5ي  جدول شماره

  ها گویه  ردیف
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1  
 دانش تولید مسیر در کشور پژوهشی و علمی رقابت فضاي

 کاربردي و محور پژوهش

  تعداد
19  50  121  97  66  

  %19  %28  %34  %14  %5  درصد

2  
 و ملی اقتصادي، توسعۀ در دانشگاهی مشارکت نمیزا

 اي منطقه

  تعداد
21  75  123  80  54  

  %15  %23  %35  %21  %6  درصد

3  
 تولید رشد بر دانشگاهی هاي یافته سازي تجاري تأثیر

  داخلی ناخالص
  32  43  60  176  42  تعداد

  %9  %12  %17  %50  %12  درصد

4  
 سازي تجاري هاي استراتژي به نسبت گرایی قانون وضعیت
  دولت توسط شده تدوین

  تعداد
41  87  143  45  37  

  %10  %13  %40  %25  %12  درصد

  

 کالن اقتصادي توصیف وضعیت عوامل - 6جدول شماره ي 

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 1.63464 5.0433 9.50 1.67 353 کالن اقتصادي عوامل

     353 تعداد

  

  : ولتید ادارهکیفیت )3(

که در این تحقیق مورد  را و نمونه هاي مورد بررسی اطالعات جدول زیر،وضعیت کیفیت اداره دولتی را از نظر پاسخگویان

   .مطالعه قرار گرفتند نشان می دهد

  دولتی اداره هاي گویه هاي مربوط به متغیر کیفیت توزیع فراوانی -7ي  جدول شماره

  ها گویه  ردیف
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1  

 دولت جانب از کارا و منسجم حقوقی تسهیالت و مقررات وضعیت
 از حراست و فکري مالکیت حقوق ثبت فرایندهاي تسریع مورد در
 قانونی مجوزهاي صدور و آن

  تعداد

17  50  121  97  68  
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  %19  %28  %34  %14  %5  درصد

2  
 در دولتی هاي طرح و انینقو) چندگانگی عدم(هماهنگی میزان
 دستاوردها سازي تجاري مسیر

  76  101  85  66  25  تعداد

  %21  %29  %24  %19  %7  درصد

3  
 سوي از بازاریابی و کارآفرینی مذاکره، هاي مهارت آموزش کیفیت
  دولتی نهادهاي و دولت

  76  98  85  66  28  تعداد

  %21  %28  %24  %19  %8  درصد

4  
  دولتی قوانین و مسیست پذیري انعطاف میزان

  93  98  86  61  15  تعداد

  %26  %28  %25  %17  %4  درصد

  

 دولتی اداره کیفیت توصیف وضعیت -8ي  جدول شماره

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

 1.66410 5.0536 9.00 1.00 353 یدولت تیریمد تیفیک

     353 تعداد

  

  : هاي اجتماعی ها و نگرش ارزش) 4(

که در این  را و نمونه هاي مورد بررسی اطالعات جدول زیر،وضعیت ارزش ها و نگرش هاي اجتماعی را از نظر پاسخگویان

   .تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند نشان می دهد

  اجتماعی هاي نگرش و ها هاي گویه هاي مربوط به متغیر ارزش توزیع فراوانی -9ي  جدول شماره

  ها گویه  ردیف
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1  
 صنعتی شرکاي و مشتریان نظر از دانشگاه سازمانی اعتبار و جایگاه

  37  55  89  97  75  تعداد

  %11  %16  %25  %27  %21  درصد

2  
 و ها بانک: نظیر حامی نهادهاي حمایتی هاي گیري جهت روند

 پذیر خطر اقتصادي فعالیت به نسبت  مالی سساتمؤ

  تعداد
55  37  84  80  97  

  %27  %23  %24  %10  %16  درصد

3  
 منابع عنوان به دانشگاهی بخش از جامعه تلقی و توجه میزان

  اقتصادي توسعۀ و نوآوري

  67  69  118  47  52  تعداد

  %19  %20  %33  %13  %15  درصد

4  
 سوي از دانشگاهی تولیدي هاي فناوري به نسبت تقاضا میزان
  جامعه

  تعداد
47  52  125  69  60  

  %17  %20  %35  %15  %13  درصد
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 اجتماعی هاي نگرش و ها توصیف وضعیت عوامل ارزش-10ي  جدول شماره

 انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد متغیر

 1.45464 4.9922 8.80 1.20 353 اجتماعی هاي نگرش و ها ارزش

     353 تعداد

  

  

  تببین روابط بین متغیرها .ج

 يکاربرد یمراکز علم کارکنان یبلوغ روانشناخت کردیبا رو نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح يروابط ساختار نییتب

  استان مازندران

  

  

  يدار یدر حالت معن يریمدل اندازه گ -1نمودار شماره 

 
  در حالت استاندارد يریمدل اندازه گ -2 نمودار شماره



  ١٧۵   در حوزه گردشگري نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح نییتب

 یاجتماع يها ها و نگرش ارزش و رساختیز، کالن يعوامل اقتصاد ی،دولت تیریمد تیفیکمتغیرهاي  نتایج نشان داده است که

عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین با رویکرد بلوغ روانشناختی کارکنان در سطح مراکز علمی تبیین کننده  یو فرهنگ

در حالت تخمین  .است96/1، عدد آماره تی آنها بیشتر از 1ره هستند، زیرا با توجه به نمودار شما کاربردي استان مازندران

 تر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده تر و به عدد یک نزدیک استاندارد بارهاي عاملی نشان داده می شود، هر چه بار عاملی بزرگ

وسیله به  ی از تایید مدلنیز حاک 2همچنین شاخصهاي برازندگی جدول شماره  .را تبیین نماید محیطیبهتر می تواند متغیر 

  .متغیر می باشدچهار این 

  

  مدل مفهومی تحقیق ي برايشاخص هاي برازندگی مدل مدل ساختار -11ي جدول شماره

  

  

RMSEA= 0.069، GFI = 0.99، AGFI = 0.96، NFI=0.99 وNNFI=0.99 بوده است، لذا مدل تحقیق داراي برازندگی

دست آمده  مقادیر به .هبود 90/0نیز بیشتر از  NFIو  GFIو  10/0کمتر از  RMSEAالزم و کلیت آن مورد تأیید است چرا که 

که میانگین مجذور خطاهاي با توجه به این .دهد که مدل مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است در نگاره فوق نشان می

است، در نتیجه مدل داراي برازش و  3تر از  نیز کوچک) 68/2( χ2/dfچنین است و هم 10/0تر از  کوچک) 069/0(مدل

  .متغیرها بر اساس چارچوب نظري تحقیق منطقی بوده است شدهدهنده آن است که روابط تنظیماشد و نشانب باالیی می تناسب

گر بر متغیر مکنون، ارزیابی چگونگی و میزان این تاثیر، از ضرائب استاندارد دار بودن تاثیر متغیرهاي مشاهدهبراي بررسی معنی

از آنجا که آزمون در سطح  :توان گفتدست آمده مدل میه دار بودن اعداد بدر مورد معنی .شودداري استفاده میو عدد معنی

و  1.96به این معنی که اگر عددي بین  ؛نباشند - 1.96و  1.96دار خواهند بود که بین شود، اعدادي معنیانجام می 0.95

گر بر متغیر مکنون را اثر متغیرهاي مشاهدهدار بودن معنی ،1نمودار شماره  ؛معنی خواهد بودقرار بگیرد، رابطه علّی بی - 1.96

  .توان در مورد اثرگذاري متغیرهاي پژوهش قضاوت نمودبر مبناي اعداد جدول زیرمی  .دهدنشان می

  

  داريضرائب استاندارد و معنی-12شماره ي جدول

  نام متغیر  مسیر ارتباط
ضریب 

  استاندارد

اعداد 

  داريمعنی
  رد/تایید

EF1←EF  نقش تبیینیتایید   75/13  68/0  یدولت تیریمد تیفیک  

EF2←EF  نقش تبیینیتایید   74/17  82/0  کالن يعوامل اقتصاد  

EF3←EF  نقش تبیینیتایید   88/18  86/0  زیرساخت  

EF4←EF  يها ها و نگرش ارزش 

  یو فرهنگ یاجتماع

  نقش تبیینیتایید   24/14  70/0

  هاشاخص نام کامل مقدار قابل اتکاء  مقدار  مطلوبیت

  )χ2(کاي دو  ChiSquare Divided -  37/5  تایید مدل

 χ2/df < 3  ChiSquare Divided to  68/2 تایید مدل
Degrees of Freedom 

χ2/df 

 ≥ RMSEA  069/0 تایید مدل
0.10  

Root Mean Square Error 
of Approximation  

RMSEA  

 NFI > 0.9 Normed Fit Index NFI  99/0  تایید مدل

 NNFI > 0.9  Non-Normed Fit Index  NNFI  99/0 تایید مدل

  GFI > 0.9  Goodness of Fit Index  GFI  99/0 تایید مدل

 AGFI > 0.9  Adjusted Goodness of Fit  96/0 تایید مدل
Index  

AGFI  
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روابط موجود میان متغیرهاي توان دریافت که میجدول فوق، در  دست آمده قابل مالحظهه ضرائب و مقادیر ببا توجه به 

گر بر متغیر ي مشاهدهیعنی همه متغیرها ؛دار بوده است و داراي ضریب استاندارد باالیی هستندمعنی گر با مکنونمشاهده

ثر بوده است و یا به بیانی دیگر، داراي باالترین ا زیرساختیا  EF3در این میان بعد  .تاثیرگذار و تبیین کننده آن هستندمکنون 

  .کندرا تبیین می گذار بر دانشگاه کارآفرینعوامل محیطی اثر، به گونه بهتري توانسته است واریانس زیرساختبعد 

  

  گیري بحث و نتیجه

در  اماتیاقدالزم می دارد تا کارآفرینی سطح  يها در ارتقا گردشگري و نقش دانشگاهو گستره فعالیت هاي اهمیت امروزه، 

از قبیل عوامل طور خاص صورت گیرد که تمامی عوامل موثر ه طور کلی و در حوزه گردشگري به ب نییراستاي توسعه کارآفر

این  .ها را در نظر گرفته و به اجراي برنامه هاي هدفمند بپردازد فرهنگی، عوامل محیطی و زیرساخت- اقتصادي، اجتماعی

روابط عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزه گردشگري با رویکرد  نییتبدر معادالت ساختاري کاربرد پژوهش به 

گونه که مشاهده گردید، مدل  همان .بلوغ روانشناختی کارکنان در سطح مراکز علمی کاربردي استان مازندران پرداخته است

از  با استفاده چهار عامل مذکور سوابط مدل بر اساتبیین رو بر این اساس،  بود عامل تشکیل شده 4گذار از عوامل محیطی اثر

 گر با مکنونمشاهدهروابط موجود میان متغیرهاي  :نتایج نشان دادوسیله نرم افزار لیزرل بررسی و ه معادالت ساختاري ب

گر بر متغیر اهدهي مشهمه متغیرهابه عبارت دیگر، نتایج نشان داد که  .دار بوده و داراي ضریب استاندارد باالیی هستندمعنی

به بیانی  .است  باالترین اثر بوده، داراي اريزیرساخت، یا بعد EF3در این میان بعد  .بودندتاثیرگذار و تبیین کننده آن مکنون 

را  در حوزه گردشگري گذار بر دانشگاه کارآفریناثرعوامل محیطی ، به گونه بهتري توانسته است واریانس زیرساختدیگر، بعد 

از لحاظ برخی متغیرها مانند تحقیق حاضر بوده ) 1390(پژوهش سالم زاده ،از لحاظ مقایسه با تحقیقات گذشته .کندیتبیین م

حاضر عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه  ، اما در پژوهشسالم زاده متغیرهاي کلی دانشگاه کارآفرین را بررسی نموده .است

و  يدر دو بخش راهبردنیز در تدوین الگوي دانشگاه کارآفرین ) 1396(عابدي و همکارانش .کارآفرین بررسی شده است

ابعاد ساختاري دانشگاه  )1396(و همکاران يباقر .ي تحقیق نموده اند که همخوانی کمتري با تحقیق حاضر داشته استندیفرآ

) 1396(پورآتشی و پرهیزگار .تداشته اس شباهتکارآفرین را بررسی نموده اند که تنها از لحاظ بعد زیرساخت با تحقیق حاضر 

صالحیت هاي کارآفرینی دانش آموختگان در شش گروه شامل صالحیت فردي و شناختی، صالحیت ارتباطی، صالحیت نیز 

را تبیین نموده  رهبري و کار تیمی، صالحیت ایجاد و مدیریت کسب و کار، صالحیت اقتصادي و بازاریابی، و صالحیت پژوهشی

و ) 2017(، رودس و استنساکر)2017(وان و جوینز .ظ برخی متغیرهاي فرعی به تحقیق حاضر نزدیک استاند که تنها از لحا

ولی از لحاظ متغیرها و روش تجزیه و تحلیل داده ها  ،نیز در زمینه دانشگاه کارآفرین مطالعه نموده اند) 2015(کاالر و آنتونیس

  .با تحقیق حاضر متفاوت بوده اند

وابسته به خود در  نیکارآفر يمعتبر کشور به واسطه دارا بودن نهادها يها از دانشگاه یکیبه عنوان  رديمراکز علمی کارب   

از  یکی ،ینیمرکز رشد و مرکز کارآفر ،ياز جمله دفتر انتقال فناور یدانشگاه يها افتهی يساز يو تجار ینیکارآفر نهیزم

که به عنوان  باشد یدر سطح کشور م یدانشگاه يها  يدانش و فناور يساز ينه تجاریدر زم گذار  استیو س شرویپ يها دانشگاه

و مدیران مراکز علمی کاربردي  ءبه روسامی توان دست آمده ه مطابق با نتایج ب .است معه پژوهش حاضر در نظر گرفته شدهجا

پیشنهادات ذیل  ي،تکنولوژ يساز ياشتغال و تجار جادیاو  گردشگري ینیکارآفر تیتوسعه و تقودر راستاي  استان مازندران

  :دادارایه 

 ندیفرا لیدر تسه یدولت یو حام يساز استاندارد ،یقاتیتحق ،یقانون ينهادها يها تیحما تیوضعبهبود  :یبعد زیرساخت .الف

و توسعه  جادیاز پژوهشگران؛ ا تیو صندوق حما يجمهور استیر يو فناور یمعاونت علم: ریها نظ دانشگاه يساز يتجار

، وجود مراکز راهنمایی و مشاوره براي در سطح کشور تاطالعات و ارتباطا يو امکانات فناور یو کارگاه یشگاهیآزما زاتیتجه

 لیتبد .هاي مناسب جهت رونق گردشگري و ارتقاي سطح کارآفرینی هاي گردشگري، فرآهم آوردن زیرساخت انجام فعالیت

رفاه، نشر  شیتوسعه نوآوري، افزاگردشگري و ه بر پیامدهاي مثبت در زمینه عالو نیدانشگاه هاي کشور به دانشگاه هاي کارآفر

 کیتواند به عنوان  اشتغال و کمک به رشد اقتصاد محلی و فراتر از آن، اقتصاد منطقه اي و ملی، می جادیدانش و فناوري، ا
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با چالش کاهش منابع مالی  ییارویاه ها را در رورو دانشگ نیو از ا دیها عمل نما براي دانشگاه داریپا ییمنبع و سازوکار درآمدزا

موسسه و سازمان کمک گیرنده و  کیبه نحوي که دانشگاه ها از  .رساند اريیو در نتیجه وابستگی به بودجه هاي دولتی 

بع تامین توسعه ي اقتصادي کشور با تنوع بخشی به منا ندیوعالوه بر مشارکت در فرآ دشون لیوابسته، به سازمانی درآمدزا تبد

لذا براي تحقق اهداف پیش  .ابندینهادي دست  داريیبه نوعی خود گردانی و پا تجاري سازي دانش و فناوري، قیمالی از طر

 ديیجد کردهايیبینی شده در سند چشم انداز بیست ساله ي کشور و برنامه ي ششم توسعه در بخش فناوري، الزم است رو

   .آغاز شوند

 ؛يا و منطقه یدر سطح مل يمشارکت در توسعه اقتصاد ؛یکالن رقابت تیوضع ؛يدرآمد عیتوز :النک يعوامل اقتصادبعد  .ب

و بلند مدت  هاي کم بهره ، در اختیار گذاشتن واميورها و مراکز رشد علم و فنا پارك تیفعال نهیدر زم نیعمل به مصوبات و قوان

 ،یقانون ينهادها يها تیحما تیوضعبهبود .الین حوزه گردشگريهاي مالیاتی براي فع به کارآفرینان حوزه گردشگري، معافیت

 استیر يو فناور یمعاونت علم: ریها نظ دانشگاه يساز يتجار ندیفرا لیدر تسه یدولت حمایتیو  يساز استاندارد ،یقاتیتحق

اطالعات و  يناورو امکانات ف یو کارگاه یشگاهیآزما زاتیو توسعه تجه جادیاز پژوهشگران؛ ا تیو صندوق حما يجمهور

   .سطح کشور  رارتباطات د

ترغیب تمامی کارکنان به مشارکت همگانی و کار گروهی در زمینه کارآفرینی  :یو فرهنگ یاجتماع يها ها و نگرش ارزشبعد  .ج

در حوزه  يو فناور ياز اقدامات مربوط به نوآور تیدر حما يصنعت بانکدار جذب حمایت ؛یبرند دانشگاهگردشگري، 

 یبودن دانش، سطوح آمادگ یضمن زانیم: همچون یعوامل ریجامعه تحت تأث ياز سو يفناور رشیپذ تیوضع ؛شگريگرد

 تینسبت به فعال یفرهنگ يها يریگ ؛جهتگردشگري يها سازمان انیدر م یسازمان تیو موقع گاهیجا ؛يفناور تیو ماه يفناور

دولت،  یدانشگاه؛ تلق یاجتماع هیسرما ؛و گردشگران انیو مشتر انیرمادانشگاه نزد کارف تیاعتبار و معروف ر؛یپذ خطر ياقتصاد

 .ي بوده است که باید مدنظر گرفته شودربه عنوان منابع نوآو یاز بخش دانشگاه گذاران هیکوچک و متوسط و سرما عیصنا

 یآموزش دیجد يها برنامه نیوتدو یابیآموزش و ارزش وهیدر ش رییتغ ،یدرس يها تحول در برنامه قیتوانند از طر یانشگاه ها مد

 جینتا يساز ي، تجاریعلم ئتیه يو اعضا انیدانشجو یسنت يها تیها و مسئول نقش ،فیدروظا يبازنگر ،جامعه يازهایبراساس ن

 يریرا پرورش دهند که از فراگ يخود، افراد طیافزوده و بهبود شرا آن به کاال و ارزش لیو تبد يکاربرد قاتیحاصل از تحق

 يا هیسرما قیخود از طر يها يبه خدمت گرفته و با نوآور يکاربرد يها دانش فراتر رفته و دانش را در کنار پژوهشصرف 

  .کنند ینیو ثروت آفر ینیآفر کردن دانش ارزش

 يبرا یرسم نیقوان تیوضع بهبود ؛يساز يتجار يدولت برا ياز سو یمال نیتأم تیوضعبهبود : یدولت تیریمد تیفیکبعد  .د

ثبت حقوق  يبرا یحقوق التیمقررات و تسه تیوضعبهبود ؛يفکر تیموجود و حقوق مالک يها يو حراست از نوآور تیاحم

فنون گردشگري هایآموزشبرگزاري ؛يوربه دفاتر انتقال فنا یدولت يها تیحما يو اعطا عیارتباط با صنا لیو تسه ها دهیاز ا یناش

 ستمیس يریپذ باز بودن و انعطاف ؛یدولت يدولت و نهادها ياز سو گردشگري یابیو بازار ینی، کارآفرکارآفرینی و حل مساله

از  يا شبکه لیو تشک يمراکز انتقال فناور جادیساختار و ا دیو تجد ییبه ساختار زدا ژهیتوجه و .یدولت نیوقوان یتیریمد

 يانداز راه ت،یحقوق مالک ةادار کیبه  یدسترس ،یخصوص يها ارتباط مستمر با بنگاه ،يو اقتصاد یبازرگان ،یمشاوران حقوق

 يساز يو تجار يمعنو تیثبت مالک ندیفرا یده سامان يدانشگاه برا در يثبت فناور يترهادف جادیا ،يعلم و فناور يها پارك

حرکت  يبرا ازیاز تحوالت مورد ن یبه عنوان بخش ،ینیکارآفر يها ها و انجمن تشکل جادیآموختگان ا شبکه دانش جادیا ،يفناور

  .است نیبه سمت دانشگاه کارآفر

در  نیاثرگذار بر دانشگاه کارآفر یطیعوامل مح يروابط ساختار نییتبدر این پژوهش، براي طور که مالحظه شد،  همان

پژوهش   ۀ از ادبیات و پیشین استان مازندران يکاربرد یراکز علمم کارکنان یبلوغ روانشناخت کردیبا رو حوزه گردشگري

هاي آتی عالوه بر در نظر گرفتن عوامل محیطی از مدل دانشگاه کارآفرین، عوامل  شود پژوهش پیشنهاد می .ه استشداستفاده 

استنتاج عوامل محیطی اثرگذار بر بلوغ روانشناختی و آمادگی ذهنی . فردي و یا سازمانی هم همزمان مورد بررسی قرار دهد
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و  تجاري سازي تکنولوژي – .هاي تحلیل محتوا و فراترکیب ا کاربرد تکنیکذینفعان مراکز علمی کاربردي استان مازندران ب

  .توانند از موضوعات مرتبط با موضوع تحقیق باشند اشتغال دانشگاهی نیز می
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