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  چكيده
ها گردآوري داده وهيش نظر ازگاه هوائي شهيد ستاري صورت گرفته است. روش پژوهش تبيين كارآفريني دانشگاهي در دانش هدف باپژوهش حاضر، 
گيري هدفمند . با استفاده از نمونهدنباشيمآماري شامل كليه اعضاي هيات علمي صاحب تجربه در زمينه كارآفريني دانشگاهي  جامعه توصيفي است،

محقق  ها از پرسشنامهها با استفاده از تكنيك  گلوله برفي صورت گرفت. جهت گردآوري دادهنمونه انتخاب شد كه گزينش آن عنوان بهنفر  29تعداد 
] براي سنجش كارآفريني دانشگاهي استفاده شد. 2[ براي سنجش گرايش كارآفرينانه و برنان و مك گوان ]1[ ساخته مبتني بر مطالعات المپكين و دس

براي سنجش  و در نظر گرفته شدرقابت تهاجمي و استقالل كاري  پذيري،ريسك پيشگامي، نوآوري، مولفهپنج  "گرايش كارآفرينانه"براي سنجش متغير 
جويي مورد توجه قرار گرفت. در تعيين روايي پرسشنامه تحقيق حاضر تأكيد مزيت جويي و فرصت نوجويي، مولفهسه  "كارآفريني دانشگاهي"متغير 

  tو تحليل اطالعات از آزمونتجزيه  منظورتعيين ضريب پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد. بهبيشتر بر روايي محتوايي بوده است. جهت 
افزار ها و از معادالت ساختاري و تحليل مسير با كمك نرمبراي بررسي وضعيت موجود شاخص ها، از آزمون خي دوبراي بررسي وضعيت موجود مؤلفه

PLS مولفه 81/2، مولفه  نوآوري  89/2استقالل كاري  مؤلفه، 69/2، مولفه رقابت تهاجمي 61/2پذيري ن كل مؤلفه ريسكاستفاده شده است. ميانگي ،
هاي مؤلفه باشند. فقط ميانگين كل شاخصاست كه پايين تر از ميانگين مي  30/2جويي ، مولفه نو59/2جويي ، مولفه فرصت72/2جويي مزيت

 757/0باشد. در ضمن گرايش كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي تأثير دارد و ميزان بار عاملي آن ت كه در حد متوسط مياس 16/3برابر با » پيشگامي«
  نمايد.درصد واريانس كارآفريني دانشگاهي را گرايش كارآفرينانه تبيين مي 57باشد. به عبارتي بيش از مي 572/0باشد و ضريب تعيين آن برابر مي

  كارآفريني، كارآفريني دانشگاهي، گرايش كارآفرينانه، دانشگاه هوائي : كلمات كليدي
 
Academic Entrepreneurship in the Field of Aviation of Iran: A Case Study 

of Shahid Sattari Aeronautical University Of Science and Technology  
  

Abstract 
The present study aims to explain entrepreneurship at the air University. In terms of data collection the research 
method is descriptive. The population consisted of all faculty members experienced in Academic 
entrepreneurship. Using purposive sampling, 29 samples were selected by snowball technique. To collect data 
Lumpkin and Dess (1996) suggested tool was applied to measure “entrepreneurial orientation” and to measure 
“academic entrepreneurship” Brennan and Mac Gowan (2006) was used. To measure the "entrepreneurial 
orientation" five components of innovativeness, proactiveness, risk-taking, competitive aggressiveness and 
autonomy and to measure "academic entrepreneurship" three components of novelty- seeking, advantage-
seeking and opportunity- seeking was considered. In determining the validity of questionnaire of this study was 
greater emphasis on content validity. Cranach’s alpha reliability coefficient was used to determine reliability of 
questionnaire. In order to analyze data t- test was used to check the status of existing components. The chi-
square test to check the current status of indices and to examine the relationship between the variables, structural 
equations and path analysis with PLS software is used. The total average score of risk-taking 2.61, competitive 
aggressiveness 2.69 and autonomy 2.89, innovativeness component 2.81,  proactiveness 3.16 ,novelty- seeking 
2.30, advantage-seeking 2.72 and opportunity- seeking 2.59.  The result of structural equations analysis indicates 
that entrepreneurial orientation has a positive effect on academic entrepreneurship. 
Keywords: entrepreneurial orientation, academic entrepreneurship, Sattari Air University 
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  مقدمه 
هاي جديد پيش از وقوع انقالب صنعتي و توسعه فناوري

 يها براميالدي) انسان 1785تا  1700هاي (بين سال
گريبان بودند و براي به  به امرارمعاش با مشكالت زيادي دست

بايست مي يخود جهت ادامه زندگ هياول يازهايدست آوردن ن
 نقالبنمودند. بعد از وقوع اانرژي و زمان زيادي را صرف مي

 نيصنعتي و با گسترش اختراعات و اكتشافات جديد و همچن
رشد فناوري در علوم مختلف، زندگي بشر توأم با تغييرات 

جهات تحت تأثير قرار گرفت.  ياريو از بس دياي گردگسترده
هاي نوين است، امروزه انسان به دنبال كشف و اختراع فناوري

خواهد در حداقل زمان ممكن و با صرف كمترين كه مي چرا
وري را از منابع موجود داشته باشد. توسعه انرژي بيشترين بهره

 ،ياختارس ،يموانع قانون لياز قب ياديآوري با موانع زعلم و فن
ترين مهم انيم نيمواجه است كه در ا يو فرهنگ ،يآموزش

  باشد.مي يها عدم توجه به كارآفريني دانشگاهعامل در دانشگاه
از  يو با آگاه يطيمح طيبا شرا ييارويكه در رو هاسازمان

تر هر چه كامل فاييا يبه اهداف در پ يابيدست تيحساس
اند كه را دريافته تياقعو نياند اشده خويشهاي پذيرفتهنقش

توانمند، كوشا، جدي،  ن،يكارآفر يانسان رويين برخورداري از
 يناپذير است. كشورهامند، متعهد و راغب اجتنابوفادار، عالقه

نيافتگي و در توسعه يعيكه با ثروت و منابع سرشار طب ياديز
 يعيكه با فقر منابع طب ييبرند در مقابل كشورهافقر به سر مي

مدعا  نياند، شاهد ايافتگي قرارگرفتهتوسعه تيوضع نيبهتردر 
  باشند.مي

هاي مختلف وسيله كاركرد سازمانامور جامعه به تمامي
ها نيز، عامل نيروي پذيرد و در هريك از سازمانصورت مي

 يةسرما يكه منابع انسانطوريانساني اهميت بسياري دارد. به
و متخصص آن  نيكارآفر ويژه منابعهر سازمان، و به ياصل
نقش  دن،بو ياتيمنابع در سازمان ضمن ح نيباشد و نقش امي

فراتر از نقش  ياست. نقش عامل انسان ايخالق، سازنده و پو
 ،يبدون منابع انسان رايدهندة سازمان است. زاجزاء تشكيل ريسا

). 2006،وي(كاس] 2[كند  دايتواند بقاء پوجه نميهيچسازمان به
هر  ياثربخش شيدر افزا زهيو پرانگ نيكارآفر يسانمنابع ان

هاي كند. شناخت چالشمي فايا يسازمان نقش مهم و اساس
را در  رانيتواند مدموجود و عوامل مؤثر بر كارآفريني مي

  دهد. ياري يوري منابع انسانو بهبود بهره شرفتيپ

مورد  ستمياست كه از اواخر قرن ب يموضوع كارآفريني
 يجهان قرار گرفته است. بررس يكشورها يآموزش توجه محافل

بار در  نيواژه اول نيآن است كه ا ديكارآفريني مؤ اتيادب خيتار
و توسط اقتصاددانان ايجادشده و سپس  يهاي اقتصادتئوري

است.  دهيهاي علوم گردرشته ريسا يهايوارد مكاتب و تئور
در  يادرشد و توسعه اقتصـ يديعنوان عامل كلكارآفريني به

 ،الملليشده است و در مـركز رقابت بينعصـر مدرن شناخته
ها معطوف آن يرقابت زيهستند كه لبه ت نانهيهاي كارآفرشركت

، هامستمر در فرآيند رييتغ يو استراتژ يبه انعطاف سازمان
تواند با ترويج فرهنگ ها ميهاست لذا دانشگاهمحصوالت و طرح

هاي كارآفريني و موزش مهارتكارآفريني در دانشجويان و آ
ايجاد محيطي مناسب براي كارآفريني به اين امر جامه عمل 

ها شده و با تقويت شركت بپوشانند و باعث رشد صنايع و
اقتصاد كشور، توسعه ملّي را به ارمغان بياورند. تجربه نشان داده 

مستقيمي بين ميزان كارآفريني و توسعه جوامع  نسبتاست كه 
عنوان مراكز اصلي علمي در همه ها بهو دانشگاه وجود دارد
ترين نقش را در توسعه و بسط كارآفريني و درك جهان مهم

توجه به اهميت  با دارند.تحول منطبق با نياز جامعه بر عهده
ها و در سازمان مخصوصاً دانشگاه نيمنابع انساني كارآفر

گانه و هاي چندمأموريت ليبه دل يهاي نظامباألخص دانشگاه
تواند هاي خاص، شناخت عوامل مؤثر بر كارآفريني ميويژگي

را در سازمان فراهم  نيكارآفر يروهايتوسعه و بهبود ن طيشرا
پيشبرد اهداف درست به ريزيبرنامهگذاري و و با سياست دينما

  رشد و توسعه كشور كمك نمود. تينهاجا و در نها
  

  مسئله بيان
براي كاهش شكاف توسعه  هاي نظامي در ايرانسازمان

بنيان، دانش دفاعجهان و ساخت  يشرفتهپ يخود با كشورها
بر  يندارد. توسعه مبتن» بر دانش يتوسعه مبتن«راهي جز 

گذاري و و بالنده است. سياست ياپو ساختارهاي يازمنددانش، ن
كشور،  يكدر » دانش دفاع«توسعه  يمؤثر برا يزيربرنامه

آوري هاي توسعه علم و فنو محدوديتموانع  ند شناختيازمن
هاي مقدماتي در دانشگاه بررسي هاي نظامي است.در دانشگاه

موانعي از  دهد كهعلوم و فنون هوايي شهيد ستاري نشان مي
مواجه است  يو فرهنگ ي،آموزش ي،ساختار ي،قانونقبيل موانع 

ترين عامل عدم توجه به كارآفريني مهم يانم ينكه در ا
  ، كه موضوع اين تحقيق است.باشدمي يدانشگاه



  يهوانورد يمهندس يپژوهش -يعلم يهنشر              
  حسن محجوب عشرت آبادي          95تابستان  وبهار ، اول، شماره هجدهمسال                

 

14 / 

اي هستند كه براي دستيابي هاي پيچيدهها هويتسازمان
اند. رقابت به اهداف و مأموريت نيازمند رهبري دقيق و عالمان

طرف و عدم اطمينان محيطي از طرف براي منابع كمياب ازيك
ديگر زمان اخذ تصميمات را كاهش و نياز به اطالعات دقيق و 

وقع را افزايش داده است لذا كارآفريني در چنين شرايطي مبه
 انجام با سازماني هر .اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است

كند، مي كمك جامعه اهداف پيشبردبه  خاصي وظايف
 عمل كامل طوربه وظايفشان به تواندمي حالي در هادانشگاه

 ازمانس سرماية ترينمهم كه هاآن انساني نيروهاي كه كنند
كارآفرين باشند و بتوانند دانش توليدشده را در جهت  هستند،

 نيازهاي سازمان هدايت نمايند.

جهان در گذار از هزاره دوم به هزاره سوم آبستن تحوالت 
ترين وسيله و ابزار ايمني است كه بشر بسياري است. دانش مهم

براي زندگي در جهان هزاره سوم از هزاره دوم به ارث برده 
ترين توليدكنندگان دانش براي عنوان اصليها بهت. دانشگاهاس

سازگاري با شرايط جديد تغييرات زيادي را پذيرفته و البته 
خواستگاه جامعه مبني بر دانش و  دانشگاه .خواهند پذيرفت

اي كه در آن مدار است، جامعهبستر توليد شهروندان دانش
پيش بنيان را بهنشهاي اقتصاد داگر برنامهشهروندان پژوهش

فرآيندهاي پيچيده علمي، مهندسي و با اتكا به  برند.مي
رياضيات سطح باال در توليد و مخصوصاً توليد صنعتي و 

هاي بزرگي از پژوهش، آموزش و محصوالت پيشرو، ظرفيت
هاي نمايند كه جز با توسعه ظرفيتسازي را طلب ميتجاري
هاي جديدي مانند تبعيض پذير نيست. چالشها امكاندانشگاه

گرفته است، نژادي در تكنولوژي نيز كه در جهان امروز شكل
هاي ملي و محلي را در توليد و توسعه اهميت نقش دانشگاه

  .]3[ هاي تكنولوژيكي بيش از پيش نموده استشايستگي
آوري، هاي فنتغيير و تحوالت محيطي مانند پيشرفت

ها، محيط د بين دانشگاههاي شديتغييرات اجتماعي و رقابت
حاكم بر مؤسسات آموزش عالي را دچار تحوالت شديدي كرده 

ها چنين شرايطي نقش و كاركردهاي دانشگاه در است.
اين  بر هاي نظامي دچار تحول شده است.مخصوصاً دانشگاه

تنها براي هاي نظامي در سراسر جهان نهاساس كليه دانشگاه
خود، سعي در جذب بهترين رشد بلكه حتي براي حفظ بقاي 

سازي تحقيقات اساتيد، محققين، مربيان، دانشجويان و تجاري
هاي دارند و از آنجا كه يكي از عوامل مؤثر در ارتقاي زمينه

علمي، نظامي، اجتماعي و در نهايت رفاه كشورها توسعه 

ها در اين زمينه با همه دانشگاه كارآفريني دانشگاهي است،
 پردازند.مييكديگر به رقابت 

كارآفريني عبارت است از نوآوري همراه با مخاطره معقول 
و كار جديد، حل  هاي ايجاد كسببراي استفاده از فرصت

و كارهاي موجود و  توسعه كسب مشكالت جامعه و سازمان،
فرآيندي  كارآفريني بهبود زندگي فردي، خانوادگي و سازماني.

و خالق و شناسايي  هاي نوكارآفرين با ايده است كه فرد
 و به ايجاد كسب هاي جديد و با بسيج منابع، مبادرتفرصت

هاي جديد و نوآور و رشد يابنده هاي نو، سازمانكار و شركت
توأم با پذيرش مخاطره و پيامدهاي احتمالي است و  كند كهمي

خدمت جديدي به جامعه  منجر به معرفي محصول، فرآيند و يا
انشگاهي، كارآفريني توسط دانشگاهيان . كارآفريني دشودمي

يك دانشگاه، اعم از اساتيد، دانشجويان و محققان است كه 
صورت هاي تجاري بهنتيجه تحقيقات خود را در غالب شركت

  .]4[كنند سازي ميصحيح تجاري
گونه كه در عصر حاضر، اقتصاد از حالت اقتصاد همان

فته و به اقتصاد كشاورزي محور و اقتصاد صنعت محور فراتر ر
شده است، كارآفريني نيز از حالت كارآفريني محور تبديلدانش

منابع محور (مربوط به دوره اقتصاد كشاورزي) و كارآفريني 
سرمايه محور و تجربه محور (مربوط به دوره اقتصاد صنعت 

محور شده است. در وارد كارآفريني دانش محور) عبور كرده و
مل انگيزش اوليه كارآفريني، دانش و محور عاكارآفريني دانش

هاي تجاري فرصت منشأ هاي فكري كارآفرين است.دارايي
هاي جديد ناشي از تحقيقات جديد نيز اختراعات و ايده

هاي اقتصادي يا در نهادي سيستماتيك هستند كه در بنگاه
محور، اند. در كارآفريني دانشگرفتهعمومي و آكادميك شكل

ي يك فرآيند تكاملي است كه با تحقيقات آغاز فرآيند كارآفرين
يابد. كارآفريني و به نوآوري و خلق ايده جديد خاتمه مي

محور سه نوع است: كارآفريني براي توليد دانش، دانش
برداري از كارآفريني براي اشاعه دانش و كارآفريني براي بهره

دانش. هر سه نوع كارآفريني ممكن است در يك دانشگاه وجود 
  داشته باشد.

كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي، موجب توجه 
طور عام و نيازهاي نيروي هوايي و دانشگاه به نيازهاي جامعه به

هاي نظامي شود. بر اين اساس دانشگاهطور خاص ميآجا به
دانش و  پژوهشي در توليد - ترين مراكز علميعنوان غنيبه
آوري ي در تحوالت فنآوري همواره نقش كليدي و حياتفن
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كه همواره سرريز صنايع نظامي وارد صنعت شده طوريداشته به
ي بشري از قبيل كامپيوتر، اينترنت، ليزر، دستاوردهاو اكثر 

هاي نظامي طراحي و مديريت استراتژيك و... در محيط
  اند.يافتهتوسعه

يافته ايران كشوري است توسعه 1404انداز بر اساس چشم
ه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با با جايگا

بخش در جهان اسالم و با تعامل هويت اسالمي و انقالبي الهام
نقشه جامعه علمي كشور  الملل. درسازنده و مؤثر در روابط بين

ايران كشوري است توانا در توليد و توسعه علم،  "آمده است
-ردها در كليه حوزهكارگيري دستاوفناوري و نوآوري، توانا در به

هاي علم و فناوري ها، حائز رتبه نخست منطقه در اولويت
هاي نوين در سطح جهاني، كشور، برجسته در حوزه فناوري

داراي تمدني شكوفا، روزآمد و حكمت بنيان مبتني بر هويت 
مطمئناً دستيابي به اين جايگاه در سايه توجه  "ايراني- اسالمي

هاي حركت به سمت دانشگاه جدي به مباحث كارآفريني و
  پذير است.كارآفرين امكان

برنامه چهارم توسعه  قانون "21"و  "48"به استناد مواد 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كه بر 

كارآفريني تأكيد شده است و در جهت اشاعه كارآفريني  توسعه
ان آموختگدانشجويان و دانش منظور افزايش كارآمديبه

ها و برنامه ها و مراكز آموزش عالي از طريق تحول دردانشگاه
هاي آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمينة شيوه

نامه دانشگاهيان در توسعه كشور، آيين مشاركت هرچه بيشتر
تدوين و  "كاراد"هاي كشور طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه

 از .شدراي گذاشته مورد اج هاي كشور بهدر كليه دانشگاه
خصوص ستاد كل طرفي با توجه به تأكيد ستادهاي برتر به

بنيان و توسعه هاي دانشنيروهاي مسلح مبني بر ايجاد شركت
توان بيان طور خالصه ميبندي و بهمراكز پژوهشي در يك جمع

ها در اثر حركت در جهت كرد كه پيدايش نسل جديد دانشگاه
الگوي نسل جديد، هدف از توليد  باشد كه دررسالت سوم مي

طور كل و مسائل سازمان دانش، كمك به حل مسائل جامعه به
طور خاص و پاسخگويي به نيازهاي جديد و گوناگون اين دو به

است كه صرفاً هدف آن توسعه مرزهاي دانش نيست، بلكه 
هدف جستجوي واقعي براي كاربرد علمي دانش و حضور فعال 

هاي سازمان و جامعه است، بنابراين در حل مسائل و چالش
تواند مورد استفاده انجام اين پژوهش در دانشگاه هوايي مي

هاي آجا و پژوهشگران علمي دانشگاهفرماندهان، اعضاي هيئت

تواند به تشكيل چنين مينيروهاي مسلح قرار گيرد و هم
تر شدن ارتباط بين دانشگاه و بنيان و قويهاي دانششركت

هاي مالي دانشگاه به منابع مالي كاهش وابستگيصنعت و 
  دولتي كمك نمايد.

است كه چه  نيا شوديكه مطرح م ياساس سؤال نيبر ا
در دانشگاه  يدانشگاه ينيبر توسعه كارآفر يعوامل ايعامل 

-عوامل سبب جستجو و بهره نيا ييمؤثر است. شناسا ييهوا

دمات در آموزش، پژوهش و خ ديجد يهااز فرصت برداري
امر سبب رشد و  نيها شده و خود ادر دانشگاه ديجد يتخصص

و  يصنعت ،ياقتصاد ،يبا رشد علم تيدر نهاجا و در نها عهتوس
  .شوديدر سطح خرد و كالن م يرفاه اجتماع جهيدر نت

ها در محيط اجتماعي سبب شده كه ساختار تحول امروزه
نيز، كه تبع آن دانشگاه دانش نيز دستخوش تحول شده و به

براي  رونيمحور و اساس اين نظام است دچار دگرگوني شود، ازا
 رسديتطبيق كاركردهاي دانشگاه با محيط اطراف، به نظر م

خود را تربيت  ياصل تيبايد راهبرد دانشگاه تغيير كرده و مأمور
چه آموزش كارآفريني به افرادي كارآفرين قلمداد كند. چنان

ها از نظر داشتن سرمايه انساني در اههايي كه دانشگدليل ويژگي
محلي مناسب براي نوآوري  ،يعلمئتيقالب دانشجو و اعضاي ه

 نيترو گسترده نيترمبتني بر دانش هستند، به يكي از مهم
ها تبديل شده است در واقع دانشگاه هيدانشگا يهاتيفعال
عنوان متولي اصلي پرورش نيروي متخصص جامعه، نقش به

كارآفريني در كشور دارند،  ييين كننده در توسعهكليدي و تع
كليدي  يهاتيو جديدترين مأمور نيتريكي از مهم رونيازا

  ].5ها توسعه و پرورش كارآفرينان بالقوه است [دانشگاه
كشورهاي پيشرفته و صنعتي وارد فاز اقتصاد دانش شده

اي عنوان اقتصادههاي خود در آن، بهاند و در حال تحكيم پايه
مبتني بر دانش هستند در اين حالي است كه اقتصادهاي 

توسعه و مبتني بر منابع مالي مانند ايران در ابتداي فاز درحال
اند و توان رقابتي خود را در برابر صنعتي از پيشرفت بازمانده

اند. اقتصادهاي مبتني بر دانش در عرصه جهاني از دست داده
و رقابت در عرصه اقتصاد  صنايع مدرن كه امروزه عامل حضور

جهاني است، در اين كشورها تحت ليسانس كشورهاي گروه اول 
كليد شود. شاهها ايجاد مياست يا با كمك تكنولوژيكي آن

هاي جديد و پيشرفته و در نتيجه رقابت اقتصادي و تكنولوژي
هاي ، بنابراين سيستمها بوده استسياسي، هميشه در دست آن

ايران وابستگي تكنولوژيك فزاينده بر اقتصادي مانند 
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سؤال اين است كه  حال هاي اقتصادي پيشرفته دارند.سيستم
توان ايران را از وابستگي فزاينده تكنولوژيكي رهانيد؟ چگونه مي

بهترين راه رهايي اقتصاد ايران از وابستگي فزاينده تكنولوژيك و 
م و صنعت انتقال به اقتصاد مبتني بر دانش، توسعه تعامل عل

طور خاص است. بهترين و طور عام و تعامل دانشگاه و بنگاه بهبه
ترين روش توسعه تعامل دو نهاد علم و صنعت در اثربخش

امر در  نيا ايران، تكوين و توسعه دانشگاه كارآفرين است.
طور جد مورد توجه قرار گرفت هاي آمريكا بهدانشگاه

شركت از دانشگاه  150 ساالنه حدود 1990كه در دهه طوريبه
MIT 4000حدود  1997كه در سال طوريشد، بهمشتق مي 

 1/1شركت مشتق از اين دانشگاه وجود داشت كه تقريباً 
ميليارد دالر در  232ها شاغل بودند و ساالنه ميليون نفر در آن

از نظر نرخ  MITسراسر جهان فروش داشتند. وضعيت دانشگاه 
. اين در ]6[جهان يك استثناء است بنيان در هاي دانششركت

هاي طور عام و دانشگاههاي ايران بهحالي است كه دانشگاه
طور اخص همگام با روند تحول جهاني كارآفريني نظامي به

رود و از وضعيت مطلوبي در اين زمينه دانشگاهي پيش نمي
  باشند.برخوردار نمي

 يه فندانشگا كيعنوان به ييمطالعه وضعيت دانشگاه هوا
در  ياي دارد؛ زيرا امروزه ناتواناز نظر كارآفريني اهميت ويژه

اساسي  يهاآجا و نهاجا به يكي از چالش يازهايبه ن ييپاسخگو
مسلح  يروهايفعال در ن يهاتبديل شده و ذهن تمامي سازمان
شناسايي عوامل مؤثر و  رونيرا به خود مشغول كرده است. ازا

تواند به رفع مي يير دانشگاه هواشناخت موانع كارآفريني د
 يزيرو برنامه يگذاراستيس يرا برا نهيها كمك كرده و زمآن

 نهيعالوه بر آن پژوهش در زم ديفراهم نما نهيزم نيدر ا
بر  يمبتن يهاشركت جاديبه ا توانديم يدانشگاه ينيكارآفر

دانشگاه در صنعت  يدستاوردها يسازيدانش در جهت تجار
كمك  ،باشديصنعت و دانشگاه م وندياز پ يدكه خود نمو

به  ييپاسخگو يرا برا يبستر توانديم كهنيا تي. و در نهادينما
 جاديبر ا يمبتن يبرتر و اسناد باالدست يستادها يازهاين

 ريراستا سواالت ز نيدر هم فراهم سازد. انيبندانش يهاشركت
  .ميها هستنآبه  يدر صدد پاسخگوئ نيتدو

جود نوآوري در دانشگاه هوايي چگونه وضعيت مو .1
 است؟

در دانشگاه هوايي چگونه  وضعيت موجود پيشگامي .2
 است؟

پذيري در دانشگاه هوايي وضعيت موجود ريسك .3
 چگونه است؟

در دانشگاه هوايي  وضعيت موجود رقابت تهاجمي .4
 چگونه است؟

در دانشگاه هوايي  وضعيت موجود استقالل كاري .5
 چگونه است؟

در دانشگاه هوايي چگونه  نوجوييوضعيت موجود  .6
 است؟

در دانشگاه هوايي  وضعيت موجود مزيت جويي .7
 چگونه است؟

در دانشگاه هوايي  جوييوضعيت موجود فرصت .8
 چگونه است؟

آيا گرايش كارآفرينانه بر كارآفريني دانشگاهي در  .9
 دانشگاه هوايي شهيد ستاري تأثير دارد؟

  
 پيشينه نظري تحقيق 

محركه هر جامعه محسوب  روييفكر و نها مغز متدانشگاه
به  ادييجوامع تا حد ز يماندگعقب اي شرفتيو پ شونديم
زمان دارد. هم يبستگ يخدمات مراكز دانشگاه تيو كم تيفيك

و جوامع  يبه جوامع صنعت يجوامع از جوامع سنت شرفتيبا پ
 كياز  هااهو دانشگ افتهي رييتغ زيها ننقش دانشگاه ،ياطالعات

دانش  ديها در تولدهنده دانش صرف به منبع قدرت ملّتالانتق
  .]7[ اندشدهليو تكنولوژي تبد

ها آموزش كه در آن يهاي سنتدانشگاه سياز زمان تأس
است كه  يرزمانيد داد،يرا به خود اختصاص م تياهم نيشتريب
را به  يهاي سنتدانشگاه نيعلم، ا شبرديبه پ شي. گراگذرديم

 ادي،يبن قاتينسل اول بدل ساخت كه در آن تحقهاي دانشگاه
صنعت به  ازين ومقام نخست را حائز كرده بود. با گذشت زمان 

كه در راستاي برآورده ساختن اهداف  يخاص يهاپژوهش
 نيآمدند. در ا ديهاي نسل دوم پدبود، دانشگاه يتوسعه صنعت

و  ردكيبرتر را اشغال م گاهيكاربردي جا يهاها پژوهشدانشگاه
 يدر راستاي اهداف اقتصادي و در قالب واحدها عيصاحبان صنا

 يقاتيو تحق يعلم يهاموسسه سيتأسو توسعه اقدام به  قيتحق
 ژهيوآور علم، بهكردند. پس از چندي با توجه به سرعت سرسام

صنعت و  دهيچيارتباط پ شرفته،يپ يهايآوردر عرصه فن
 نيترعنوان مهمانه بهورآنوآوري فن هديدانشگاه و لزوم پد

سوم دانشگاه، نظام  نسل. شناخته شدند يورشاخص بهره
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مراكز  ياحرفه يهاارتباطات صنعت و دانشگاه، انجمن
و  يخدمات تخصص يهامستقل، شركت يقاتيتحق

است. در  انيبناقتصاد دانش كيدر  بان،يپشت هايستميرسيز
ارتقاء ها در انقالب سوم، نقش دانشگاه يعنيبخش سوم 

]. 8[ ستا تيدر سطح جامعه و صنعت حائز اهم كيتكنولوژ
براي پرورش  يرا سازمان ندهيهاي آدانشگاه نكليهانسون ج

 2050ها در سال دانشگاه ديگوياو م داند،يو نوآوري م تيخالق
و نوآوري را  تيخواهند داشت كه خالق ييهاساختار و قالب

 ييهامتفاوت از دانشگاه اريو ممكن است بس ندينمايم نهيشيب
و نوآوري كه  تي]. خالق9[ ميشناسيباشند كه ما امروزه م

 كند،يم ادي ندهيهاي آدانشگاه صهيعنوان خصاز آن به نكليج
 نيو دانشگاه كارآفر نيدانشجوي كارآفر تيامروزه در قالب ترب

  .شوديدنبال م
است كه  يدانشگاه ن،يدانشگاه كارآفر د،يجد ميپارادا در

علم و گسترش مرزهاي دانش بشري  ديبر تول ديزمان با تأكهم
 ياو خدمات مشاوره يپژوهش ،يآموزش ازهايينسبت به ن

و  تيخالق جاديا قيحساس بوده و از طر طيمح يتخصص
به  قيو دق عيسر ييتفكر هوشمندانه ضمن پاسخگو يهاوهيش
ن و فرموله كرد ف،يتعر ييتا توانا كنديازهاي افراد، كمك مين

 يگروه ايصورت مستقل برطرف ساختن مشكالت جامعه به
]. 10كشور آماده گردد [ داريبراي توسعه پا نهيو زم افتهيتحقق 

در حال حاضر سه ديدگاه متفاوت در تعريف كارآفريني 
كارآفريني دانشگاهي را در  كهدانشگاهي وجود دارد. ديدگاهي 

معتقد است كه و  دانديتضاد با ديدگاه سنتي از دانشگاه م
 لهيوسبه جادشدهيكارآفريني دانشگاهي به دليل تضاد و تنش ا

آن، معموالً در بيرون از دانشگاه و به دور از نقش سنتي محيط 
ديدگاهي كه كارآفريني دانشگاهي در  دهد؛يدانشگاهي رخ م

تجاري جديد كه آفريده دارايي  يگذارهيسرما يجادآن بر ا
 يسازيدارد و شامل تجار فكري دانشگاه است، تمركز

دانشگاهي  يهابنگاه يهاتيو فعال يتحقيقات، انتقال فناور
خواهد بود؛ ديدگاهي تلفيقي كه مبتني بر كارآفريني جمعي 
است و در آن كارآفريني دانشگاهي شامل ايجاد سازمان، 

و نوسازي راهبردي است كه در درون يا بيرون دانشگاه  ينوآور
  .]11[ افتدياتفاق م

عنوان پاسخي واژه دانشگاه كارآفرين توسط اتزكويتز و به
اي و هاي نوآوري ملي و منطقهبه افزايش اهميت دانش در نظام

اثربخش و - عنوان يك مخترع خالق و هزينهشناخت دانشگاه به

طوركلي، . به]12[ شده استعامل انتقال دانش و فناوري ابداع
شود كه طيف اطالق ميهايي دانشگاه كارآفرين به دانشگاه

وسيعي از سازوكارهاي حمايتي زيربنايي براي پرورش 
عنوان بندي كارآفريني بهكارآفريني در درون دانشگاه و نيز بسته

اي ها با مجموعه. اين دانشگاه]13[ باشديك محصول را دارا مي
همبستگي با صنعت و ، سرمايه سازي از قبيلهايي از گزاره

شناخته مي  پذيريانعكاسو يبريد شدن ه ،استقالل، دولت
  .]14[ شوند

گيري راهبردي، هم اين دانشگاه داراي قابليت اتخاذ جهت
در تنظيم اهداف دانشگاهي و هم در تبديل دانش توليدشده به 

باشد. عالوه بر اين دانشگاه منافع اقتصادي و اجتماعي مي
با صنعت يا  كارآفرين داراي امكانات ارتباطي مانند دفاتر ارتباط

انتقال فناوري و نيز تسهيالت مراكز رشد، براي مديريت و 
. يك ]14[ باشدعرضه دانش توليدشده در دانشگاه به بازار مي

دار شود: اول بايد دانشگاه كارآفرين بايد دو وظيفه را عهده
 و كارآفرينان آينده را آموزش دهد. افرادي كه براي خود كسب

و نيز روحيه كارآفريني در دانشجويان در كار ايجاد خواهند كرد 
مطالعه را گسترش دهد. دوم، خود  هاي موردتمام زمينه

دانشگاه كارآفرين نيز بايد به شيوه كارآفرينانه عمل نمايد، 
چنين هاي فناوري و ديگر مراكز اينمراكز رشد تجاري و پارك

ها دخيل دهي كند و دانشجويان را در اين سازمانرا سازمان
التحصيالن در كند و از اين طريق به دانشجويان و فارغ

  .]15[ كار كمك نمايد و اندازي كسبراه
 ]16[ كريسمن و همكاراندر زمينه كارآفريني دانشگاهي 

علمي، كارهاي جديد از سوي اعضاي هيئت و ايجاد كسب
 منابع درآمدي جديد ]17[ اتزكويتز؛ ها يا دانشجويانتكنسين

؛ سازي تحقيقات دانشگاهيتجاري ]18[ ديل؛ توسط دانشگاه
 سابوتزكي؛ وكارشيوه نوآورانه براي ورود به كسب ]19[ كالرك

 كربايتوسط دانشگاهيان و  جذب منابع اعتباراتي بيروني ]20[
هاي ها، كار كردن در گروهنوآوري، شناخت و ايجاد فرصت ]21[

توجه قرار را مورد ها مختلف، خطرپذيري و پاسخگويي به چالش
هر دانشگاه كارآفرين سه  ]22[ روپكهطبق نظر  مي دهند.

 سازماني به. دانشگاه از نظر ساختار و فرهنگ1ويژگي دارد:
. اعضاي يك دانشگاه 2 مثابه سازمان كارآفرين است؛

علمي، دانشجويان، و كاركنان) همانند افراد كارآفرين (هيئت
صورت پيوندي يط به. تعامل دانشگاه با مح3و  كنندعمل مي
  ست.ا 1 ساختاري
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اش است كه از حداكثر توان بالقوه نيكارآفر يدانشگاه وقت
 يارزش براي جامعه هراس جاديو ا هادهيا يسازيدر تجار

 كيآكادم يهابراي ارزش دييامر را تهد نينداشته باشد و ا
گرفته است كه دانشگاه شكل زيباور ن نيا نچنيخود نداند. هم

داده و به  اهشك يبودجه دولت افتيهم خود را از درس ديبا
 كاي]. در آمر23ها باشد [بخش ريدنبال جذب منابع از سا

 يردولتياز بودجه خود را از منابع غ %80 يال %70ها دانشگاه
و  يصورت خصوصبه زيها ناز آن ارييو بس كننديم نيتأم
مانند  ييكارها قيامر از طر ني. اشوندياداره م يردولتيغ

توسعه، انتقال تكنولوژي،  و قيخدمات مشاوره، آموزش، تحق
و مراكز رشد و  يعلم و فناور يهاپارك يو اداره تيمالك

 شود،يانجام م انيكه توسط كاركنان و دانشجو ييهاپروژه
كه دانشگاه نسبت به  دهديموضوع نشان م نيو ا ابدييتحقق م
 تياحساس مسئول منطقه و محل خود حساس بوده و يتوسعه

بودجه را  يعمده كا،يآمر يعموم هايانشگاهد رونيازا كند،يم
امر باعث  نينه از دولت فدرال. ا كننديم نيخود تأم التياز ا
منطقه حساس بوده و  يمحل ازهاييها نسبت به نتا آن شوديم

شده در مورد العمل نشان دهند. با توجه به مطالب گفتهعكس
 يصلا ديگرفت كه تأك جهينت توانيم ن،يدانشگاه كارآفر
 يسازيبر تجار يضمن ايطور آشكار به نيدانشگاه كارآفر

 قيدانشگاه از طر يدرآمد برا جاديو ا يعلم يهاتيفعال
  وكار و عرضه خدمت به جامعه است.كسب ياندازراه

بعدي كارآفريني ] مدل سه2برنان و مك گوان [
نمايد و را ارائه مي بي و نوآورييايابي، فرصتدانشگاهي، مزيت

به توصيف و توضيح فرآيندهاي دخيل در كاربرد كارآفريني در 
بندي براي درك منظور ايجاد يك غالبميان دانشگاهيان به

ها اند از نظر آنكارآفريني دانشگاهي در يك دانشگاه پرداخته
عالقه به كارآفريني دانشگاهي وابسته به خلق و استفاده از 

اساس نظر  بر باشد كه در محتواي يك دانشگاه است.ش ميدان
ها خلق دانش از طريق ابتكارات مداوم منجر به مزيت رقابتي آن

هريك از سه فرآيند كارآفريني دانشگاهي  شود.سازماني مي
و مزيت يابي تالشي براي پي  نوآوري يابي،يادشده يعني فرصت

مختلف بر سر راه هاي كنندهبردن به ماهيت موانع و تقويت
گوان  مك و برنان اعمال كارآفريني در يك دانشگاه است.

هاي توليد علم دانشگاهي و نوآوري علمي را باهم تركيب بينش
ي كارآفريني كند و توضيح منسجم و با مفهومي از پديدهمي

  ].2دهد [دانشگاهي ارائه مي

آلوولو فايول  مانند جاكوبز و كروگر، بسياريمحققان 
وانگ و ديگران  ،]25[هاگس و مورگان  بريزك و خان، ،]24[
عنوان به طور گسترده،گرايش كارآفرينانه را به هيلبرون، ،]26[

گرون (]27[ اندكاربردهمبنايي براي كارآفريني سازماني به
عقيده دارند كارآفريني  ]28[ ميلر و فريسن ).2010والد،

هايي سازماني كه رويهعنوان فرآيندهاي توان بهسازماني را مي
 شدهپذيري حسابريسك كارگيري نوآوري،را در تسهيل به

هاي جديد در سازمان فراهم ساختار يافته) و تعقيب فرصت(
رو در )، ازاين2000بارت و همكاران ( ]29تعريف كرد [ كند،مي

حال حاضر گرايش كارآفرينانه به يكي از وظايف چندگانه 
  ).2010گرون والد،( ]28ست [شده اوكارها تبديلكسب

] در بررسي گرايش كارآفرينانه و در توضيح 30[ بورچ
ويژگي را طراحي كرد كه  7ابعاد مختلف آن طيفي مشتمل بر 

دهد. كارآفرينان و گرايش كارآفرينانه را مورد بررسي قرار مي
وي در اين مدل گرايش كارآفرينانه را مشتمل بر داشتن 

پذير و بتكر و خالق بودن، ريسكطلبي، مفرصت استقالل،
داند كه پايه و اساسي براي مطالعات بعدي اثرگذار بودن مي

] بود كه منجر به بررسي تأثير گرايش 31المپكين و دس [
  هاي كارآفرين گرديد.كارآفرينانه بر رشد و عملكرد شركت

عنوان يك سبك گرايش كارآفرينانه را به المپكين و دس
هاي كه معرف فعاليت هاييدها و روشگيري، فرآينتصميم

عنوان يك گرايش استراتژيك كه كارآفرينانه يك سازمان و به
كننده چگونگي رويكرد رقابتي سازمان است، تشريح توصيف

]). در مدل المپكين پنج 32[ 2007هاگس و مورگان، ( كندمي
بعد گرايش كارآفريني شامل استقالل كاري، نوآوري، پيشگاهي، 

باشند كه به شرح ذيل بيان پذيري ميتهاجمي و ريسكرقابت 
  شوند:مي

نوآوري گرايش سازمان به ورود و پشتيباني از ايجاد و 
ها، فرآيندهاي خالقانه، و در هاي بديع، رويهكارگيري ايدهبه

چنين هم كند.نتيجه پيدايش محصوالت جديد را منعكس مي
به جدائي از ] نوآوري را دليل اصلي تمايل 33كيمبرلي [

هاي جديد و نوعي مخاطره پذيري فراتر از تكنولوژي يا روش
پذيري يكي از ]. ريسك31كند [شرايط موجود توصيف مي

كار طور مكرر در توصيف كارآفريني بههايي است كه بهشاخصه
هايي كه گرايش كارآفرينانه را در پيش رود. سازمانمي
اي را به نمايش يرانهپذگيرند، معموالً رفتارهاي ريسكمي
گذارند، رفتارهايي كه موجب بدهي سنگين يا تخصيص مي
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شود و دليل تمايل به هاي بازار ميمقادير زياد منابع به فرصت
ها، انتظار حصول بازده باال پس پاسخگويي سريع به اين فرصت

پذيري تمايل يك ها است. در واقع ريسكاز آن برداريبهرهاز 
در راستاي ايجاد يك فرصت، بدون اطمينان  سازمان به ريسك

كامل از موفقيت و حتي آگاهي كامل از نتايج حاصل از انجام 
]. رقابت تهاجمي به شيوه برخورد يك 31[باشد ريسك مي

اي كه منجر به گونهشود بهبا رقباي خود مربوط مي سازمان
تهاجمي،  رقابت شود.بهبود جايگاه فعلي سازمان در بازار مي

گوئي يك سازمان به تمايالت و تقاضاهاي موجود در حوه پاسخن
بازار در راستاي اعتالي سطح سازمان در مقايسه با ديگر رقبا 

هاي واكنشي عبارتي رقابت تهاجمي به فعاليت به باشد.مي
مستقيم سازمان در دستيابي به مزيت رقابتي اشاره دارد و يكي 

]. استقالل كاري 34باشد [از اجزاي مهم گرايش كارآفرينانه مي
هاي مستقل يك فرد يا تيم در تراوش به استقالل به فعاليت

ها تا مرحله نهايي ها يا تصوير ذهني و به انجام رساندن آنايده
اشاره دارد. استقالل در حالت عادي به معني توانايي و تمايل 

ها است و در ها به خود هدايتي در پيگيري فرصتافراد و گروه
هاي آزاد از قيود هوم سازماني آن به انجام فعاليتمف

فرساي سازماني اشاره دارد. در جريان اين فرآيند بازيگران طاقت
گيري و اقدامات مربوطه آزاد هاي تصميمسازماني در فعاليت

]. پيشگامي فرآيندهايي است با هدف 35شوند [گذاشته مي
برطرف كردن  اي از اقدامات برايبيني و انجام مجموعهپيش

هاي مرتبط يا نامرتبط با نيازهاي آينده كه در نتيجه آن فرصت
و محصوالت جديد  برندها خطوط عمليات موجود جستجو شده،

هاي عملياتي كه در شود و برخي فعاليتپيش از رقبا ارائه مي
صورت دوره بلوغ و افول چرخه عمر محصول قرار دارد به

  ].36[شود استراتژيك حذف مي
  

  روش شناسي تحقيق
از نظر هدف تحقيق با توجه به اينكه پژوهش حاضر به 
دنبال مطالعه كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه علوم و فنون 

در جهت ارتقاي كيفيت  هوايي شهيد ستاري است و نتايج آن
هاي نيروهاي مسلح قابل در اين دانشگاه و حتي ديگر دانشگاه

از نظر نحوه  باشد.اربردي مياستفاده است، از نوع تحقيقات ك
هاي پيمايشي استفاده شده است. در ها از روشگردآوري داده

نفر كه در  31اين تحقيق  بعد از بررسي جامعه مد نظر تعداد 
بنيان صاحب هاي دانشزمينه كارآفريني دانشگاهي  و شركت

تجربه بودند و قادر به پاسخگوئي به سواالت بودند شناسائي و 
نامه پرسش 29ها تقسيم شد  و در نهايت مه بين آنناپرسش
-منظور دستيابي به اطالعات دقيق پرسشبهآوري گرديد. جمع

براي سنجش شده (محقق ساخته مبتني بر مطالعات انجام  نامه
] و براي 31گرايش كارآفرينانه ابزار پيشنهادي المپكين و دس [

ان و مك گوان سنجش كارآفريني دانشگاهي ابزار پيشنهادي برن
گرايش "براي سنجش متغير ] مورد توجه قرار گرفته است. 32[

رقابت  پذيري،ريسك پيشگامي، نوآوري، مولفهپنج  "كارآفرينانه
براي سنجش  و در نظر گرفته شدتهاجمي و استقالل كاري 

مزيت جويي  نوجويي، مولفهسه  "كارآفريني دانشگاهي"متغير 
-گرفت. در تعيين روايي پرسشجويي مورد توجه قرار و فرصت

نامه تحقيق حاضر تأكيد بيشتر بر روايي محتوايي بوده است. 
 2 نامه از آلفاي كرونباخجهت تعيين ضريب پايايي پرسش

، SPSSافزار استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ ازطريق نرم
و تحليل اطالعات از آزمون  تجزيه منظوربه دست آمد. به 84/0

پيرنوف، براي بررسي نرمال بودن متغيرها از اس–كلوموگروف
آزمون خي از   هاوضعيت موجود مؤلفه، براي بررسي   tآزمون

براي بررسي وضعيت موجود شاخص ها و  از معادالت  دو،
استفاده شده  PLSافزار ساختاري و تحليل مسير با كمك نرم

  است.
وضعيت نوآوري در دانشگاه يافته هاي تحقيق سؤال اول: 

  ايي چگونه است؟هو
شود مختلف مشاهده مي هايگويهفراواني  1- 1در جدول 

 كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به گزينه دوم

ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويه(متوسط) مي
توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 

  .دباشمعنادار مي 05/0در سطح 
  

)05/0 p > 2  =df 17/4 
2 =(  

هاي به اين معني كه دانشگاه هوايي به دنبال تعريف رشته
  باشد.جديد مي

 - هاي فنيبودن زيرساخت مناسبدر رابطه با مؤلفه 
شود، نتايج به دست مشاهده مي 2- 1تكنولوژي كه در جدول 

مربوط به گزينه آمده حاكي از اين است كه بيشترين فراواني 
ها باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهمتوسط ) مي(دوم 

با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست 
  باشد.معنادار مي 05/0مده در سطح آ



  يهوانورد يمهندس يپژوهش -يعلم يهنشر              
  حسن محجوب عشرت آبادي          95تابستان  وبهار ، اول، شماره هجدهمسال                

 

20 / 

  
)05/0 p < 2  =df 705/10 

2 =(  
طح با توجه به نتايج به دست آمده، وضعيت دانشگاه در س

  مطلوب است.
  

هاي آموزشي هاي توصيفي و خي دو تعريف رشتهشاخص 
  جديد

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

7 24 

 48  14 متوسط  001/0  4  41/18

زياد و خيلي
 زياد

8 28 

  
گاهي هاي توصيفي و خي دو دانشگاه هوايي دانششاخص 

  نوآور در ميان صنايع نظامي
 شاخص
شاخص

  گزينه
  2  درصد  فراواني

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

7 24 
 
  

705/10  

 
  
4  

 
  

 48  14 متوسط  012/0

زياد و
 خيلي زياد

8 28 

  
هاي هاي توصيفي و خي دو پيروي دانشگاهشاخص 

  هوايي نيروهاي مسلح از دانشگاه
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

7 7/13 

 6/31 14 متوسط  012/0  4  86/10

زياد و خيلي
 زياد

8 5/50 

  
هاي نظامي از در رابطه با مؤلفه پيروي ساير دانشگاه

راواني مربوط دانشگاه هوايي نتايج حاكي از اين است بيشترين ف
باشد و اين اختالف در توزيع فراواني متوسط مي به گزينه

ها با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به گويه
   .باشدمي 05/0دست آمده در سطح 

  
)012/0 p < 4  =df 19/20=((  

ها به اين معني كه دانشگاه هوايي الگوي ساير دانشگاه 
  است.

  
خي دو تشويق مخترعان توسط  هاي توصيفي وشاخص 

  مديران در دانشگاه
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

20 8/16 

 0/40 5 متوسط  002/0  4  69/16

زياد و خيلي
 زياد

4 1/42 

  
شود هاي مختلف مشاهده ميفراواني گويه 4- 1در جدول 

هاي ز اين است كه بيشترين فراواني مربوط به گزينهكه حاكي ا
ها باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهخيلي كم و كم مي

با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست 
   .باشدمعنادار مي 05/0آمده در سطح 

  
)05/0 p < 4  =df 69/16=(2(  

ست كه مخترعان توسط مديران مورد بدين معني ا نيا
  گيرد.تشويق قرار نمي

  
 عامل نوآوري در دانشگاه هوايي وضعيت موجود 

  ايتك نمونه يآزمون ت

مل
عا

 

 3= نيانگيمقدار م

تي
دار 

مق
دي 

آزا
جه 

در
ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
  ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

ري
وآو

ن
 

531/23 28 000/0 810/2 566/2 055/3 

  

2
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ميانگين  ،كنيممشاهده مي 5- 1 طور كه در جدولهمان
اين عامل در دانشگاه هوايي از  كمتر است لذا 3اين عامل از 

  تر است.حد متوسط پايين
  

  وضعيت پيشگامي در دانشگاه هوايي چگونه است؟سؤال دوم: 
اهده هاي مختلف مش؛ فراواني گويه6- 1در رابطه با جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گزينه زياد و خيلي زياد مي

ها، با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به گويه
   .باشدمعنادار نمي 05/0دست آمده در سطح 

  
)05/0 p > 4  =df 13/10 =(2(  

  هاي توصيفي و خي دو حسن شهرت دانشگاهشاخص 

  شاخص
  گزينه

 
  فراواني

 
  درصد

 
2  

 
درجه 
  آزادي

 
سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

4 14 

 24 7 متوسط  038/0  4  13/10

زياد و خيلي
 زياد

18 62 

  
در رابطه با مؤلفه عالقمندي صنايع نظامي به واگذاري 

، نتايج به دست آمده حاكي از اين است 7- 1در جدول  هاژهپرو
باشد و اين اختالف كه بيشترين فراواني مربوط به گزينه اول مي

ها با توجه به خي دو مشاهده شده و در توزيع فراواني گويه
  باشد.معنادار نمي 05/0سطح معناداري 

 

ها به دانشگاه عالقمندي صنايع نظامي به واگذاري پروژه 
 هوايي

  شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

11 38 

 28 8 متوسط  078/0  4  41/8

زياد و خيلي
 زياد

10 34 

  

هاي مختلف مشاهده ، فراواني گويه8- 1در رابطه با جدول 
ه كه حاكي از اين است بيشترين فراواني مربوط ب ،شودمي

باشد و اين اختالف در توزيع فراواني متوسط ) مي(گزينه دوم 
ها با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به گويه

  .باشدمعنادار مي 05/0دست آمده در سطح 
)05/0 p < 4  =df 72/17 =(2(  

دهد كه با توجه به اين نتايج به دست آمده، نشان مي
هاي نيروهاي هوايي تا حدودي الگوي ساير دانشگاه دانشگاه

  مسلح است.
  

  هاي نظاميدانشگاه هوايي الگوي ساير دانشگاه 
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

5 17 

 45 13 متوسط  01/0  4  72/17

زياد و خيلي
 زياد

11 38 

  
طور كه ه با مؤلفه فعال بودن مراكز پژوهشي هماندر رابط
شود، نتايج به دست آمده نشان مشاهده مي 9- 1در جدول 

دهد كه بيشترين فراواني مربوط به گزينه دوم (متوسط) مي
ها با توجه به خي باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهمي

  .باشدمعنادار نمي 05/0دو مشاهده شده و سطح معناداري 
)05/0 p > 4  =df 17/6 =(2(  

  
  باشد.مراكز پژوهشي در دانشگاه فعال نمي نتيجهدر 

  هاي توصيفي و خي دو فعال بودن مراكز پژوهشيشاخص 
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

10 
 

 9/37 13 متوسط  108/0  4  17/6

زياد و خيلي
 زياد

6 8/35 

  
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 11- 1در جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
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ها، با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي
توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 

  .باشدمعنادار مي 05/0در سطح 
)05/0p <  4  =df 93/8= (2x(  

  
  عامل پيشگامي در دانشگاه هوايي وضعيت موجود 

  ايتك نمونهيآزمون ت

مل
عا

 

 3=نيانگيمقدار م

تي
دار 

مق
دي 

آزا
جه 

در
ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
 ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

يپ
گام

ش
 ي

514/22 28 000/0 16/3 876/2 452/3 

  
پذيري در دانشگاه هوايي به وضعيت موجود ريسكؤال سوم: س

  چه صورت است؟
  

هاي هاي توصيفي و خي دو تشويق پروژهشاخص 
  تحقيقاتي

  شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

16 55 

 31 9 متوسط  030/0  4  93/8

زياد و خيلي
 14 4  زياد

  
هاي استقبال از ايده«در رابطه با شاخص  12- 1در جدول 

حاكي از اين  هاي مختلف مشاهدهفراواني گويه» پژوهشي/فني
است كه بيشترين فراواني مربوط به گزينه دوم (متوسط) 

ها با توجه به خي باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهمي
آمده در سطح  دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست

  .باشدمعنادار مي 05/0
)05/0 p < 4  =df 3/27 =(2( 

  

هاي هاي توصيفي و خي دو استقبال از ايدهشاخص 
  پژوهشي/فني

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

7 3/25 

 3/45 17 متوسط  000/0  4  3/27

زياد و خيلي
 زياد

5 4/28 

 

تشويق اعضاي  هاي توصيفي و خي دوشاخص 
  هاي تحقيقاتي جديدعلمي به تعريف پروژههيئت

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

12 41 

 48 14 متوسط  001/0  4  41/18

زياد و خيلي
 زياد

3 10 

  
علمي به تعريف در رابطه با مؤلفه تشويق اعضاي هيئت

دهد كه بيشترين هاي تحقيقاتي جديد نتايج نشان ميپروژه
باشد و اين اختالف در توزيع فراواني مربوط به گزينه دوم مي

ها با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح فراواني گويه
  .باشدمعنادار مي 05/0معناداري 

  
)05/0 p < 4 =df 81/18 

2 =(  
هاي به دست آمده در رابطه با اين با توجه به يافته

توان نتيجه گرفت كه اين گويه در وضعيت مطلوب شاخص، مي
  نيست.
  

تشويق دانشجويان به  هاي توصيفي و خي دوشاخص 
  سازينامه هائي با قابليت تجاريانتخاب پايان

شاخص
  2  صددر  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

19 66 

 17 5 متوسط  001/0  4  1/19

زياد و خيلي
 زياد

5 17 
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-نامهدر رابطه با مؤلفه تشويق دانشجويان به انتخاب پايان

دهد كه بيشترين سازي نتايج نشان ميي با قابليت تجاريهاي
باشد و اين اختالف در توزيع ه اول ميفراواني مربوط به گزين

ها با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح فراواني گويه
  .باشدمعنادار مي 05/0معناداري 

  
)05/0 p < 4 =df 1/19 

2 =(  
هاي به دست آمده در رابطه با اين با توجه به يافته 

عيت توان نتيجه گرفت كه اين گويه در وضشاخص، مي
 نامطلوب قرار دارد.

  
  پذيري در دانشگاه هواييعامل ريسك وضعيت موجود 

  ايتك نمونهيآزمون ت

مل
عا

 

 3=نيانگيمقدار م

تي
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مق
دي 

آزا
جه 

در
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سط
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ادا
معن

 

اختالف 
  ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

ير
ك

س
 يريپذ

39/17 28 000/0 61/2 30/2 92/2 

  
كنيم ميانگين مشاهده مي15- 1طور كه در جدول همان

اين عامل در  باشد. لذادار ميكمتر و معني 3اين عامل از 
  تر است.دانشگاه هوايي از حد متوسط پايين

وضعيت موجود رقابت تهاجمي در دانشگاه سؤال چهارم: 
  هوايي چگونه است؟

اي هدر رابطه با مؤلفه فعال بودن در تعيين اولويت
، نتايج به دست آمده 16- 1در جدول  تحقيقاتي صنايع نظامي

حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به گزينه دوم 
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويه(متوسط) مي

معنادار  05/0توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري 
  .باشدمي

  
)05/0p <  2  =df 64/11=2 (  

شود كه اين هاي اين مؤلفه، نتيجه گرفته ميبا توجه به يافته 
 مؤلفه با سطح مطلوب فاصله دارد.

  
هاي تحقيقاتي صنايع فعال بودن در تعيين اولويت 

  نظامي
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

11 38 

 48 14 متوسط  034/0  4  65/8

زياد و خيلي
 زياد

4 14 

  
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 17- 1در جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
باشد و اين اختالف در توزيع فراواني اول و دوم مي گزينه
اداري به ها با توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معنگويه

نتيجه ارائه  در باشد.معنادار مي 05/0دست آمده در سطح 
خدمات آموزشي به صنايع از طرف دانشگاه هوايي در وضعيت 

  نامطلوب است.
  

ميزان ارائه خدمات آموزشي به صنايع از طرف دانشگاه  
  هوايي

شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

يلي كم وخ
 كم

12 41 

 41 12 متوسط  001/0  4  1/19

زياد و خيلي
 زياد

5 17 

  
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 18- 1در جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
باشد و اين اختالف در كم و خيلي كم) مياول (هاي گزينه

ه خي دو مشاهده شده و سطح ها با توجه بتوزيع فراواني گويه
  .باشدمعنادار مي 05/0معناداري به دست آمده در سطح 

  
)05/0 p < 4  =df 36/16=(2(  
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با توجه به فراواني مشاهده شده در اين مورد، نتيجه گرفته 
شود كه در انتخاب پژوهشگر برتر به مباحثي از قبيل مي

  شود.اربردي توجه نميتحقيقات نوآورانه، جديد و ك
  

هاي توصيفي و خي دو انتخاب پژوهشگر نمونه شاخص 
  با توجه به تحقيقات جديد، نوآورانه و كاربردي

شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

13  45 

 41 12 متوسط  003/0  4  36/16

زياد و خيلي
 زياد

4 14 

  
هاي مربوط به گويه افزايش سطح ، يافته19- 1در جدول 

هاي نيروهاي مسلح تحقيقات كاربردي نسبت به ساير دانشگاه
باشد و اين باشد. بيشترين فراواني مربوط به گزينه اول ميمي

ها با توجه به خي دو مشاهده اختالف در توزيع فراواني گويه
معنادار  05/0طح شده و سطح معناداري به دست آمده در س

  باشد.نمي
 

هاي توصيفي و خي دو تالش براي افزايش سهم شاخص 
 تحقيقات كاربردي در دانشگاه هوايي

شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

11  38 

 31 9 متوسط  511/0  4  31/2

زياد و خيلي
 زياد

9 31 

  
كنيم ميانگين مشاهده مي 20- 1 طور كه در جدولهمان

اين عامل در لذا  باشد.دار ميكمتر و معني 3اين عامل از 
  تر است.دانشگاه هوايي از حد متوسط پايين

وضعيت موجود عامل استقالل كاري در دانشگاه سؤال پنجم: 
  هوايي چگونه است؟
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 21- 1در جدول 

د كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به شومي
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه سوم مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  باشد.معنادار نمي 05/0در سطح 

علمي به انجام در رابطه با گويه تمايل اعضاي هيئت
ايج حاكي از اين است كه بيشترين فراواني تحقيقات كاربردي نت

باشد و اين اختالف مربوط به گزينه سوم (زياد و خيلي زياد) مي
ها با توجه به خي دو مشاهده شده و در توزيع فراواني گويه

  .باشدمعنادار مي 05/0سطح معناداري 
  

)05/0 p < 4  =df 65/8 
2 =(  

علمي تمايل به انجام هيئت به اين معني كه اعضاي
  تحقيقات كاربردي دارند.

  
  وضعيت موجود عامل رقابت تهاجمي در دانشگاه هوايي 

  ايتك نمونه يآزمون ت
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عا
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54/23 28 000/0 70/2 46/2 93/2 

  
 هاي صنايع،انتخاب عناوين تحقيقات از ميان اولويت 

  صنايع نظامي مخصوصاً
  شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 28  8 خيلي كم و كم

 31 9 متوسط  137/0  4  37/7

زياد و خيلي
 زياد

12 41 

  
  علمي به انجام تحقيقات كاربردياعضاي هيئتتمايل  
  شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

 28  8 خيلي كم و كم

 28 8 متوسط  034/0  4  65/8

زياد و خيلي
 زياد

13 45 



  يهوانورد يمهندس يپژوهش -يعلم يهنشر                                                                 :رانيا يدر حوزه هوانورد يدانشگاه ينيكارآفر 
  95و تابستان بهار ، اول، شماره هجدهمسال                                                                      ييدانشگاه علوم و فنون هوا يمطالعه مورد  

     

    /25

هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 23- 1در جدول 
كه بيشترين فراواني مربوط به  شود كه حاكي از اين استمي

ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي
توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 

  .باشدمعنادار مي 05/0در سطح 
  

)05/0 p < 2  =df 01/41 
2 =( 

  
زشي علمي به اطالعات آمواعضاي هيئت دسترسي 

  مورد نياز
  شاخص

 
  گزينه

  2  درصد  فراواني
درجه 
ح   آزادي

سط
ري

ادا
معن

  

 48  14 خيلي كم و كم

 34 10 متوسط  034/0  4  65/8

 17 5 زياد و خيلي زياد

  
-1در جدول نتايج به دست آمده  24- 1در رابطه با گويه 

به گزينه اول  حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط 24
ها با توجه به خي باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهمي

  باشد.معنادار مي 05/0دو مشاهده شده و سطح معناداري 
  

علمي به اطالعات آموزشي اعضاي هيئت دسترسي 
  مورد نياز

  شاخص
  درصد  فراواني  گزينه

2
  

درجه 
ح   آزادي

سط
ري

ادا
معن

  

 48 14 و كمخيلي كم

 38 11 متوسط  003/0  4  16

 14 4 زياد و خيلي زياد

  
ميانگين اين  ،كنيممشاهده مي 25- 1طور كه در همان

اين عامل در دانشگاه لذا  باشد.دار ميكمتر و معني 3عامل از 
  تر است.هوايي از حد متوسط پايين

 وضعيت موجود عامل نوجويي در دانشگاه هواييسؤال ششم: 
  چگونه است؟

هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 26-1در جدول 
شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي

ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  .باشدمعنادار مي 05/0در سطح 

  
)05/0 p < 2  =df 07/125 

2 =( 

  
  ييدر دانشگاه هواوضعيت موجود عامل استقالل كاري  

  ايتك نمونه يآزمون ت

مل
عا

 

 3= نيانگيمقدار م

تي
دار 

مق
دي 

آزا
جه 

در
ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
  ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

كار
الل 

ستق
ا

ي

55/25 28 000/0 90/2 66/2 13/3 

 
  هاي تحقيقاتيثبت اختراعات علمي حاصل از پروژه 
  شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
ح   آزادي

سط
ري

ادا
معن

  

 62 18 خيلي كم و كم

 24 7 متوسط  006/0  4  62/14

 14 4 زياد و خيلي زياد

  
شود، نتايج به مشاهده مي 27- 1طور كه در جدول همان

دست آمده حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به 
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي

معنادار  05/0توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري 
 باشد.نمي

 

هاي هاي توصيفي و خي دو برگزاري دورهشاخص 
  آموزشي جديد

  شاخص
  2  درصد  اوانيفر  گزينه

درجه 
ح   آزادي

سط
ري

ادا
معن

  

 41 12 خيلي كم و كم

 34 10 متوسط  265/0  4  96/3

 24 7 زياد و خيلي زياد
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هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 28- 1در جدول 
شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي

ها با اختالف در توزيع فراواني گويهباشد و اين گزينه دوم مي
توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 

 باشد.معنادار مي 05/0در سطح 

  
  علميهاي خالقانه كاركنان و هيئتحمايت از ايده 

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه
  آزادي

سطح
  معناداري

خيلي كم و
 كم

10 34 

  
138/20  

  
4  

  
 52 15 متوسط  000/0

زياد و
 خيلي زياد

4 14 

  
كنيم ميانگين مشاهده مي 29- 1 طور كه در جدولهمان

اين عامل در لذا  باشد.دار ميكمتر و معني 3اين عامل از 
  تر است.دانشگاه هوايي از حد متوسط پايين

  
  ييدر دانشگاه هواوضعيت موجود عامل نوجويي  

  اينمونهتكيآزمون ت

مل
عا

 

 3=نيانگيمقدار م

تي
دار 

مق
دي 

آزا
جه 

در
ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
  ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

جو
نو

يي

63/17 28 000/0 61/2 31/2 91/2 

  
وضعيت عامل مزيت جويي در دانشگاه هوايي به سؤال هفتم: 

  چه صورت است.
هاي مختلف مشاهده اواني گويهفر 30- 1در جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
ها، با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه سوم مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  باشد.معنادار مي 05/0در سطح 

  

تر با ثربخشهاي توصيفي و خي دو ارتباط اشاخص 
  صنعت و جامعه

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

10 3/26 

 3/45 8 متوسط  009/0  4  58/13

زياد و خيلي
 زياد

11 3/25 

 
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 31- 1در جدول 

رين فراواني مربوط به شود كه حاكي از اين است كه بيشتمي
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه دوم مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  باشد.معنادار مي 05/0در سطح 

  
هاي توصيفي و خي دو پيشتاز در خلق و توسعه شاخص 

 هاي نويندانش
 شاخص

  گزينه
 

  فراواني
 

  درصد
 

2  
 

درجه 
  آزادي

 
سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

10  34 

  
51/21  

  
4  

  
 52 15 متوسط  000/0

زياد و خيلي
 زياد

4 14 

  
سازي تحقيقات هاي توصيفي و خي دو تجاريشاخص 

 دانشگاهي
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

19  66 

  
034/17  

  
4  

  
 21 6 متوسط  002/0

زياد و
 خيلي زياد

4 14 

  
بيشترين فراواني مربوط به  سازيدر رابطه با مؤلفه تجاري

ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي
معنادار  05/0توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري 

  باشد.مي
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ميانگين  ،كنيممشاهده مي 33- 1 ه در جدولطور كهمان
اين عامل در لذا  باشد.دار ميكمتر و معني 3اين عامل از 

 تر است.دانشگاه هوايي از حد متوسط پايين

جويي در دانشگاه هوايي  وضعيت عامل فرصتسؤال هشتم: 
  به چه صورت است.
هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 34- 1در جدول 

از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به  شود كه حاكيمي
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  باشد.معنادار مي 05/0در سطح 

هاي مختلف مشاهده فراواني گويه 35- 1در جدول 
رين فراواني مربوط به شود كه حاكي از اين است كه بيشتمي

ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه اول مي
توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 

  باشد.معنادار مي 05/0در سطح 
 

  وضعيت موجود عامل مزيت جويي در دانشگاه هوايي 
  ايتك نمونهيآزمون ت

مل
عا

 

 3=نيانگيمقدار م

قدا
م

تي
ر 

دي 
آزا

جه 
در

ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
  ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

 تيمز
جو

يي

16/17 28 000/0 72/2 40/2 05/3 

  
هاي توصيفي و خي دو مراكز تحقيقاتي شاخص 

  كاربردي
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه
  آزادي

سطح
  يمعنادار

خيلي كم و
 كم

14 48 

 38 11 متوسط  021/0 4  51/11

زياد و خيلي
 زياد

4 14 

  

هاي توصيفي و خي حفظ مالكيت فكري شاخص 
 تحقيقات كاربردي و بنيادي

 شاخص
  2  درصد  فراواني  گزينه

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

14  48 

 31 9 متوسط  05/0  4  44/9

زياد و خيلي
 زياد

6 21 

  
- هاي توصيفي و خي دو تشويق ايجاد شركتشاخص 

  بنيانهاي دانش
 شاخص

  2  درصد  فراواني  گزينه
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

خيلي كم و
 كم

12 41 

 48 14 متوسط 003/0 4 62/13

زياد و خيلي
 زياد

3 10 

  
هاي مختلف مشاهده ي گويهفراوان 36-1در جدول 

شود كه حاكي از اين است كه بيشترين فراواني مربوط به مي
ها با باشد و اين اختالف در توزيع فراواني گويهگزينه دوم مي

توجه به خي دو مشاهده شده و سطح معناداري به دست آمده 
  باشد.معنادار مي 05/0در سطح 

  
  هواييجويي در دانشگاه  جدول وضعيت عامل فرصت 

  ايتك نمونهيآزمون ت

مل
عا

 

 3= نيانگيمقدار م

تي
دار 

مق
دي 

آزا
جه 

در
ح 
سط

ري
ادا
معن

 

اختالف 
 ميانگين

 95فاصله اطمينان 
 درصدي اختالف

 حد باال حد پايين

جو
ت 

رص
ف

 يي

00/19 28 000/0 60/2 32/2 88/2 

  
ميانگين  ،كنيممشاهده مي 37- 1 طور كه در جدولهمان

اين عامل در لذا  باشد.دار ميكمتر و معني 3 اين عامل از
  تر است. دانشگاه هوايي از حد متوسط پايين
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رهاي گرايش كارآفرينانه بيشترين بار عاملي در بين متغي
به اين معني است كه  نيا است. پذيريمربوط به متغير ريسك

هاي جديد پژوهشي/ فني استقبال كند، دانشگاه بايد از ايده
هاي جديد تشويق علمي را به انجام و تعريف پروژهاعضاي هيئت
نامه ها را به سمت موضوعاتي سوق دهد كه امكان نمايد، پايان

  سازي وجود داشته باشد.تجاري
بيشترين بار عاملي مربوط به متغير  ،پذيريبعد از ريسك

بدين معني است كه دانشگاه هوايي  نيا رقابت تهاجمي است.
تر شود، ارائه هاي تحقيات نظامي فعالتبايد در تعيين اولوي

خدمات آموزشي به صنايع را در دستور كار قرار دهد، سهم 
بعد از رقابت تهاجمي،  تحقيقات كاربردي خود را افزايش دهد.

 فيبه دنبال تعر نوآوري قرار دارد. در اين زمينه دانشگاه بايد
ه خود جايگا بايد هوايي دانشگاه. باشد ديجد يهاي آموزشرشته

تقويت  يو نظام يمل عيصنا انينوآور در م يعنوان دانشگاهبهرا 
به ثبت اختراع  قاتشانيتحق جيعلمي كه نتاهيئت ياعضا نمايد.

قرار  قيدانشگاه هوايي مورد تشو رانيشود، توسط مدمنجر مي
 .رنديگ

  

 
 مستقيم گرايشتبيين نقش تأثير مستقيم و غير 

 شگاهي در دانشگاه هواييكارآفرينانه بر كارآفريني دان

  

در بين متغييرهاي كارآفريني دانشگاهي، هر سه متغير 
جويي از بار عاملي تقريباً يكسان نوجويي، مزيت جويي و فرصت

لذا بايد در جهت بهبود اين متغيرها در  ،ي قرار دارديو باال
  دانشگاه تالش نمايند.

  
  بحث و نتيجه گيري 
هاي ميانگين كل شاخص ،به دست آمدهبا توجه به نتايج 

باشد كه بر اساس معدل مي 16/3برابر با » پيشگامي«مؤلفه 
بدين  نيا نمره طيف ليكرت، در سطح متوسط قرار گرفته است.

 مسلح، نيروهاي هايدانشگاه ساير با مقايسه معني است كه در
 . واست برخوردار نسبتاً خوبي شهرت حسن از هوايي دانشگاه

تواند از اين وب از نقاط قوت آن بوده و مياين شهرت نسبتاً خ
 هرحالبهطريق به جذب منابع مالي و انساني استفاده نمايد. 

هاي خود را به نمايش ريزي و توانمنديطوري بايد برنامه
 تحقيقاتي هايپروژه باشند، مندعالقه نظامي بگذارد كه صنايع

 سعي كندكنند و  واگذار هوايي دانشگاه به را خود كاربردي - 
طرفي  . ازباشد مسلح نيروهاي هايدانشگاه ساير الگوي

است البته بايد  ترفعال خود را پژوهشي مراكز ،ستيبايم
  .مراقبت باشد در دام اين حوزه نيفتد

 مسائلي، با هوايي دانشگاه كه است ضروري نكته اين ذكر
 ايجاد جهت الزم مالي پشتيباني و كافي بودجه وجود عدم نظير
 اين در شده انجام هايمصاحبه. باشدمي مواجه بسترها، اين

 بودجه بودن ناكافي پرسشنامه، باز هايپاسخ از بسياري و زمينه
 كرده تأكيد پيشگامي و آوريفن و علم توسعه مانععنوان به را

 باال هايهزينه نظير ديگري عوامل بودجه، كمبود بر عالوه. است
 از صحيح استفاده عدم هي،آزمايشگا تجهيزات كردنروز به

 هايسازمان طرف از مالي حمايتعدم موجود، هايبودجه
 آموزش ارتقاء جهت الزم بودجه ندادن اختصاص و ربط،ذي

 و علم پيشرفت موانع ،)تخصصي و فني آموزش بخصوص(
 است ذكر به الزم بارهني. دراكردند عنوان آوري و پيشگاميفن
 شكل روزروزبه و باشدمي تغيير حال در هوايي هايفناوري كه
 همسو و پيشرفت منظوربه ترتيب بدين. گيردمي خود به نو

مهارت  و دانش كردن روزبه به نياز روزافزون، تغييرات با بودن
 تعداد مورد، اين در. است علميو اعضاي هيئت نيمتخصص
 يبازآموز هايدوره دانشگاه كه كردند اعالم هاآن از بسياري
 ارتقاء براي لذا،. نيست كافي بودجه چراكه كند،نمي برگزار
 باشندمي شخصي هزينه صرف مستلزم خويش، مهارت و دانش
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 از بودجه كمبود. ندارند را آن پرداخت توانايي آنان نظر از كه
 ويژهبه تجهيزات خريد يا يروزرسانبه عدم باعث ديگر طرف
 مورد كه گاهدانش هايواحد بيشتر چراكه. است شدهافزار سخت

 راستاندارديغ و قديمي، كم، زاتيتجه با گرفته، قرار مشاهده
 جايگزين براي كافي بودجه نبود آن اصلي علت و بوده مواجه
 .استشده اعالم هاآن كردن

باشد مي 61/2برابر با » پذيريريسك«ميانگين كل مؤلفه 
علمي و متخصصين، در ، نظر اعضاي هيئتدهديمكه نشان 

بدين معني  نيا تر است.ين عامل از حد متوسط پايينمورد ا
 اميد كه تحقيقاتي هايپروژه انجام هوايي، دانشگاه است كه در

 مقايسه در. گرددينم تشويق دارد، وجود هاآن موفقيت به كمي
 هايايده استقبال از مسلح، نيروهاي هايدانشگاه ساير با

. طلوبي نيستدر وضعيت م نظامي صنايع جديد فني/ پژوهشي
 اجراي و تعريف دنبال به كه علميهيئت اعضاياز  دانشگاه،در 

ي بيشتري هاتيحماباشند، مي جديد تحقيقاتي هايپروژه
هوايي مخصوصاً  دانشگاه ضمن دانشجويان . درصورت پذيرد

 موضوعاتي كه شوند تشويق دانشجويان تحصيالت تكميلي بايد
 امكان كه كنند تخابان شانيهانامهانيپا عنوانبه را

  .باشد داشته وجود سازيتجاري
هاي انجام شده ميانگين به دست آمده با توجه به بررسي

باشد كه بيانگر مي 69/2رقابت تهاجمي برابر با  مؤلفهدر زمينه 
علمي رقابت تهاجمي از حد از نظر اعضاي هيئت اين است كه

 دانشگاه. اين بدين معني است كه باشديمتر پايين متوسط
 تعيين در مسلح نيروهاي هايدانشگاه ساير با مقايسه در هوايي
 ارائه تر ظاهر شود.بايد فعال نظامي، صنايع تحقيقاتي اولويت
در دستور كار قرار  هوايي دانشگاه در صنايع به آموزشي خدمات

 علمي،هيئت اعضاي ميان از نمونه پژوهشگر انتخابدر  گيرد.
 مورد توجه باشد و نوآورانه، و كاربردي جديد، تحقيقات انجام
 هايدانشگاه ساير به نسبت كاربردي تحقيقات سهم شود تالش

 ي دستيابي به اين اهداف. برايابد افزايش مسلح نيروهاي
آوري و كارآفريني اندازهاي توسعه علم و فنراهبردها و چشم

ي الزم در هايمش خطها و دانشگاهي تدوين شود، سياست
حمايت  شرفت مشخص گردد و ايجاد بستر الزم برايجهت پي

 در دستور كار قرار آوريمديريت و اعضاي سازمان از توسعه فن
  گيرد.

با توجه به نتايج مصاحبه و مشاهدات انجام شده توسط 
عدم آگاهي كادر مديريت نسبت به  محقق، مواردي مانند

ي كالن از سوي گذاراستيسكارآفريني دانشگاهي، عدم 
آوري، رعايت نشدن قوانين شگاه براي پيشرفت علم و فندان
گير دولت، مديريت نادرست و ايجاد  وپادست، قوانين تيرايكپ

توانائي برخي از مديران در زمينه  عدم ،مورديبهاي محدوديت
ريزي در جهت اندازها، عدم برنامهو چشم هااستيساجراي 

از  ائل امنيتيآوري و مسرسيدن به اهداف توسعه علم و فن
  شود.آوري محسوب ميموانع توسعه علم و فن

استقالل كاري در  مؤلفهكه ميانگين  دهديمها نشان يافته
، كه دهديمباشد كه نشان مي 89/2دانشگاه هوايي برابر با 

 وضعيت اين عمال در دانشگاه از ميانگين فرضي كمتر است.
 علميهيئت اعضاي از بدين معني است كه بسياري نيا

 و صنايع هاياولويت ميان از را خود تحقيقاتي عناوين دانشگاه،
 ساير با مقايسه. در كنندنمي انتخاب نظامي صنايع مخصوصاً
 هوايي، دانشگاه علميهيئت اعضاي مسلح، نيروهاي هايدانشگاه
. كاركنان ندارند كاربردي تحقيقات انجام به چنداني تمايل

 تمام به هوايي دانشگاه) انكارمند و علميهيئت اعضاي(
. كاركنان ندارند دسترسي خود نياز مورد آموزشي اطالعات

 تمام به هوايي دانشگاه) كارمندان و علميهيئت اعضاي(
  .ندارند دسترسي خود موردنياز جديد كاري اطالعات

ميانگين مؤلفة استقالل كاري در دانشگاه هوايي برابر با 
كه وضعيت اين عمال در  دهد،باشد كه نشان ميمي 60/2

 هواييدانشگاه  دانشگاه از ميانگين فرضي كمتر است.
 هايپروژه از حاصل علمي اختراعات ثبت دنبال به يطورجدبه

 نيروهاي يهادانشگاه ساير با مقايسه. در باشدنمي تحقيقاتي
. كندنمي برگزار بيشتري جديد آموزشي هايدوره مسلح،

 و كاركنان خالقانه هايايده از ب،هوايي در حد مطلودانشگاه 
  .كندنمي علمي حمايت علميهيئت اعضاي

جويي در دانشگاه هوايي برابر با ميانگين مؤلفة مزيت
دهد، كه وضعيت اين عمال در باشد كه نشان ميمي 72/2

 ساير با مقايسه دانشگاه از ميانگين فرضي كمتر است. در
در حد مطلوبي  اييهو دانشگاه مسلح نيروهاي هايدانشگاه
 ساير با مقايسه. در ندارد جامعه و صنعت با اثربخشي ارتباط
 توسعه و خلق در هوايي دانشگاه مسلح نيروهاي هايدانشگاه
 .نيست پيشتاز نوين، هايدانش

 يا محصول در حد مطلوبي توليد هوايي، دانشگاه در
 سازيتجاري دانشگاهي، تحقيقات از حاصل جديد خدمات

  .شودنمي
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ميانگين مؤلفة مزيت جويي در دانشگاه هوايي برابر با 
دهد، وضعيت اين عمال در دانشگاه باشد كه نشان ميمي 59/2

 دهنده اين است كه دراز ميانگين فرضي كمتر است. اين نشان
فعاليتشان در حد  كاربردي تحقيقات مراكز هوايي دانشگاه

 حفظ و تجوجس منظوربه هوايي. دانشگاه باشندمطلوب نمي
بايد تالش  بنيادي و كاربردي تحقيقات از ناشي فكري مالكيت

 دانشگاهي بنياندانش هايشركت ايجاد نمايد و تشويق به
  .گردد تشويق

افزار و برونداد نرم نتايج حاصل از مدل معادالت ساختاري
PLS دهد كه گرايش كارآفرينانه بر كارآفريني نشان مي

 757/0يزان بار عاملي اين معادله دانشگاهي تأثير دارد و م
باشد به عبارتي مي 572/0باشد و ضريب تعيين آن برابر مي

درصد تغييرات كارآفريني دانشگاهي را گرايش  57بيش از 
  نمايد.كارآفرينانه تبيين مي

ها ها، نسل جديدي از آنبا افزايش رقابت بين دانشگاه
 اند.ظهور يافته تحت عنوان دانشگاه كارآفرين در سراسر جهان

ها (دانشگاه نسل اول دانشگاه برخالفدانشگاه كارآفرين  هدف
ها (دانشگاه پژوهش محور)، آموزش محور) و نسل دوم دانشگاه

ي جديد در زمينه آموزش، پژوهش و هافرصتشناسايي 
ي فني و هاشرفتيپواقع  در خدمات جديد دانشگاهي است.

جوامع به وجود آورده  را در همه ي عظيميهايدگرگونعلمي 
تغييرات سريع محيطي شرايط جديدي را براي آموزش  واست 

 فيوظاي ايجاد كرده كه ضرورت ايجاد تغيير در رسالت و عال
دانشگاه سنتي را موجب شده است كه در نتيجه اين تغييرات 

شكل گرفت كه از  نيكارآفرنسل سوم دانشگاه يعني دانشگاه 
بنگاه اقتصادي مبتني بر دانش  ندهجادكنياعنوان نهاد به آن

  شود.بوده و نمودي از پيوند دانشگاه و صنعت تعبير مي
ها يعني پژوهش دانشگاه هوايي در نسل دوم دانشگاه

دانشگاه بايستي نقش جديدي را  ناچاربه رونيازامحور قرار دارد 
ي ابعاد ريكارگبهايفا نمايد تا بتواند با استفاده از نوآوري و 

دانش موجود در دانشگاه را به جهتي سوق  نانهيكارآفرش گراي
دهد تا ضمن همگامي با تغييرات و رقابت جهاني داراي مزيت 

ي و كاربرد رقابتي شده و رتبه خود را از نظر علمي،
سازي تحقيقات افزايش دهد كه اين خود نيازمند تجاري

ظر به ن كه باشد.ي دانشگاهي مينيكارآفري الزامات ريكارگبه
 نانهيكارآفري دستيابي به آن گرايش كارهاراهاز جمله  رسديم

در  تنهانه گردديمباشد كه با توجه به محتواي آن پيشنهاد 

اقدامات ساختاري بلكه حتي در فرآيندهاي جاري سازمان نيز 
منعكس شود  نانهيكارآفرمانند فرهنگ، نگرش، و رفتارهاي 

مقامات عالي و مديران  كه از طرف گردديمپيشنهاد  نيچنهم
و پذيرش  نانهيكارآفرسازي گرايش ارشد دانشگاه براي پياده

  ي صورت پذيرد.اجامعهريزي فرهنگ جديد برنامه
  

  پيشنهادات

 و  دينما دنظريدر ساختار سازماني خود تجد ديدانشگاه با
آن را طوري طراحي كند كه در واكنش در برابر نيازهاي 

  عمل نمايد. ريپذافدر حال تغيير محيط انعط
 يعلمئتيه ياز ميزان قوانين و مقررات كه براي اعضا 

 يريگميدست و پاگير است كاسته شود، اعضاء را در تصم
طور مشاركت دهد و شرايطي را ايجاد كند كه ارتباطات به

شفاف و دوطرفه (از باال به پايين و از پايين به باال) ايجاد 
  شود.

 كه از مقررات  شودييشنهاد مبه فرماندهان ارشد آجا پ
و محققان اعمال  يعلمئتيه يرسمي زيادي كه بر اعضا

كاسته شود و تا حدودي به كاركنان اجازه اختيار  شود،يم
را بدهند و فرماندهان در  شانيهاتيعمل در كارها و فعال

 يهاايجاد رابطه با كاركنان سعي كنند بيشتر از فرض
غيررسمي و دوستانه داشته بهره برده و رابطه  y يهنظر

باشند و وظايف سازماني را تدوين كنند كه در آن آزادي 
عمل و انعطاف الزم منظور شده باشد. زيرا كنترل كردن 
كاركنان و وادار كردن آنان به انجام دادن كارها طبق 

كه كاركنان، قدرت خالقيت و  شوديمقررات باعث م
  نوآوري خود را از دست بدهند.

 حساس باشند  ين نسبت به كارآفريني دانشگاهفرماندها
عنوان يكي از عوامل عمده براي رشد سازمان و آن را به

كه به  يدر دنياي رقابتي امروز در نظر بگيرند و افراد
را تشويق و آموزش دهند  دهنديكارآفريني عالقه نشان م
پاداش دهند كه اين پاداش  يو به كارآفرينان دانشگاه

باشد، كه براي افراد كارآفرين  يرماديو غ يماد توانديم
مانند به رسميت شناختن عملكرد و  يپول ريغ يهاپاداش

 تر است.ارتقا بر پايه عملكرد، مهم يهاستميايجاد س

 هاگاهيبه پا يدفاتر انتقال تكنولوژ جاديا  
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 ژهيوبه نانيبا مشاركت كارآفر يآموزش يهادوره يطراح 
توسعه فرآيند آموزش و  يستادر را يدانشگاه نانيكارآفر

  نانهيكارآفر يريادگي
 مرتبط با  يو سازوكارها نيقوان يسازو شفاف نيتدو

مخصوصاً در حوزه علوم  انيبندانش يهاشركت جاديا
  يو دفاع ينظام

 مرتبط با  يو سازوكارها نيقوان يسازو شفاف نيتدو
از دانشگاه به  يآورانتقال فن قات،يتحق يسازيتجار

توسعه  يصنعت در راستا يهاتيجذب حما زين صنعت و
  يرقابت تهاجم

 نيدر تدو ييدانشگاه هوا رانيو مد نيمشاركت مسئول 
 ينيتوسعه كارآفر يهاشبكه فيو تعر ياسناد باالدست

  در سطح آجا يهادانشگاه
 شيگرا جاديجهت ا يهاياهداف و استراتژ نيتدو 

گاه مختلف دانش يهادر بخش يدانشگاه نانهيكارآفر
  ييهوا

 دانشگاه  يو كار يدر نظام ادار نانهينگرش كارآفر جيترو
  ييهوا

 و مناسب دانشگاه  يقو يرساناطالع يهاشبكه جاديا
 ينيكارآفر يدستاوردها نيدر خصوص انتقال آخر ييهوا

علوم  يهاو جهان مخصوصاً در حوزه رانيدر ا يدانشگاه
  ينظام

 وسعه گرايش ارتقاء فرهنگ كارآفرينانه از الزامات ت
و  كارانهمحافظه فرهنگ باشد.ي دانشگاهي مينيكارآفر

مقاوم در برابر تغيير و نوآوري از موانع كارآفريني 
مطلوب است مديران و فرماندهان  لذا دانشگاهي است.

ي الزم را براي توسعه گرايش به نوآوري و تقويت بسترها
  فرهنگ كارآفرينانه مهيا نمايند.

  آموزشي كارآفريني ويژه اعضاي ي هاكالسبرگزاري
  و دانشجويان علميهيئت

  سازي تحقيقات ي آموزشي تجاريهاكالسبرگزاري
  دانشگاهي

 ها و هاي كاربردي بر اساس اولويتطراحي پژوهش
سازي و نفعان صنايع در راستاي تجارينيازهاي ذي

  نر نتايج تحقيقاتسريع

  ا توجه به آوري بي علم و فنهاپاركايجاد مراكز رشد و
هاي اساتيد، دانشجويان و ي و توانمنديهاتيقابل

 پژوهشگران

 ي نوآورانهارشتهانيمهاي اندازي رشتهراه 

 ي اهستههاي هاي جديد متناسب با فعاليتايجاد رشته
 نيروي هوايي

  ي دروس دانشگاه متناسب با ماموريت هاسرفصلتغيير
 سوم دانشگاه

 نشگاه بر اساس نيازهاي هاي تحقيقاتي داتعيين اولويت
 هاپايگاه

 در اسناد باالدستي  نيكارآفرهاي دانشگاه تبيين سياست
 آوري دانشگاهاز جمله نقشه راه علم و فن

 
  پي نوشت

1 - Structural Coupling 
2 - Cronbach’s Alpha 
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