
 

483 Maryam Yasari, Seyedeh Zahra Hosseini Dronkalaei, Fatemeh Taheri. Identifying the dimensions of university 
incubators in third generation universities 

Journal of Executive Management   
Volume 14. Issue 28. Autumn and winter, 2021. Pages 483 to 512. 

Research Paper 

Identifying the dimensions of university 
incubators in third generation universities 

Maryam Yasari1 , Seyedeh Zahra Hosseini Dronkalaei*2  , Fatemeh Taheri3  

 
1 PhD Student in Educational Management, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic 
Azad University, Babol, Iran 
2 Responsible author: Assistant Professor of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, 
Babol, Iran 
3 Assistant Professor of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran 
 

10.22080/jem.2022.20483.3433  

Received: 
December 12, 2020 
Accepted: 
May 22, 2022 
Available online: 
December 27, 2022 

Abstract 
The aim of this study was to identify university incubators in third generation 
universities. The research method was mixed (qualitative-quantitative), in the 
qualitative part the qualitative content analysis method was used with inductive 
approach, the participants of the qualitative part were specialists, experts and 
experts in the field of university incubators in the country. Targeted sampling 
method of type theory that 10 people were selected as key informants, the 
research data collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was 
in the qualitative part of the theme analysis method, in the quantitative part the 
descriptive-survey method was used. The statistical population was all 
employees of companies operating in growth centers in universities of 
Mazandaran province. The sampling method was stratified random 225 people 
were selected as the statistical sample. The research data collection tool was a 
researcher-made questionnaire. Data analysis in this section was performed 
through exploratory factor analysis and second-order factor analysis in SPSS21 
and Lisrel 8.8 software. Based on the research results, three dimensions of 
education (human resource management, knowledge management), structural 
(infrastructure, organizational structure, organization) and strategic (university 
strategies, services and support, internationalization) were identified. The results 
showed that university incubators include three dimensions. These dimensions 
are extended to three major areas of education, structure and strategy. In order 
to, by developing the dimensions of university incubators It is possible to provide 
the ground for real institutionalization of third generation universities as an 
entrepreneurial university. 
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Extended Abstract 
Generally, it can be seen that one of the 
main missions of universities in the 21st 
century is to promote the socio-economic 
development of their surroundings with 
business start-up training and 
entrepreneurship development. 
Universities play an important role in 
introducing entrepreneurial knowledge 
and skills to learners and prepare them for 
high-risk jobs. Today, the main focus of 
entrepreneurship education in 
universities is the development of 
entrepreneurial knowledge, attitudes, and 
skills that enable students to think and act 
in an entrepreneurial way and have the 
ability to perceive opportunities. 
Increasing the number of entrepreneurial 
graduates is necessary for the future 
success of the country. Therefore, 
universities and other educational 
institutions, including the universities in 
Mazandaran Province, should properly put 
students in environments that promote 
their entrepreneurial mentality, because 
the efficiency of entrepreneurship 
programs is a key factor in cultivating 
young entrepreneurs in the future. A study 
by the researcher shows that, at present, 
the educational and research system in 
Iranian universities, especially in 
Mazandaran Province, lacks a suitable 
framework for strengthening 
entrepreneurship in the university 
community. Due to the growing 
population of the university graduates, 
especially in recent years and the 
increasing economic crisis and 
unemployment in society, there is a need 
for reflection and fundamental solutions. 

The aim of this study was to identify 
university incubators in third generation 
universities. The research used a mixed 
methods approach (qualitative-

quantitative). In the qualitative part, a 
qualitative content analysis method was 
used with an inductive approach, and the 
participants were specialists and experts 
in the field of university incubators in the 
country. The target sample included 10 
people as the key informants, and the 
research data collection tool was a semi-
structured interview. Data analysis was 
done through theme analysis. In the 
quantitative section, the statistical 
population included all employees of 
companies operating in growth centers in 
the universities of Mazandaran Province. 
225 people were selected as the statistical 
sample using stratified sampling. The 
research data collection tool was a 
researcher-made questionnaire. Data 
analysis was performed through 
exploratory factor analysis in SPSS21 
Software. Based on the research results, 
educational (human resource 
management, knowledge management), 
structural (infrastructure, organizational 
structure, organization), and strategic 
(university strategies, services and 
support, internationalization) dimensions 
were identified. The results showed that 
university incubators include three 
dimensions. These dimensions are 
extended to three major areas of 
education, structure, and strategy. 

With the development of university 
incubators, the university's relationship 
with industry is improved and the 
knowledge and technological research of 
universities is transferred to the industry 
sector and commercialized. Furthermore, 
universities are familiar with the needs of 
industry and design and implement their 
research purposefully and practically. 
Finally, the cooperation between the 
university and industry will lead to the 
development of the university and its 
entrepreneurship. Academic incubators 
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are a tool to promote the growth and 
survival of entrepreneurial businesses 
through facilitating, motivating, and 
encouraging new businesses and jobs, 
promoting economic development, and 
generating financial returns. 
Entrepreneurship is not a simple issue. 
Today, educational systems face many 
challenges, to which they are unable to 
response. In this way, over the past two 
decades, our higher education system has 
faced a growing number of students who 
need to prepare to live in the industrial 
world. According to the realities of 
globalization and the demands of 
knowledge economics, the arrangements 
of educational systems may not be 
responsive to the changing needs of the 
society and this can play an important role 

in the quality of education for students. 
The current situation in the country, the 
growing trend of unemployment among 
the university graduates, and the young 
population of the country require the 
country to find leading areas in the 
economic arena. Entrepreneurship is a key 
factor in the economic growth and 
development of countries. In this case, the 
need for appropriate models and 
strategies for training, education and 
optimal use of active and entrepreneurial 
force increases. It is possible to provide 
the ground for real institutionalization of 
the third generation universities as an 
entrepreneurial university by developing 
the dimensions of the university 
incubators. 
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 چکیده
. شد  انجام  سوم  نسل  های  دانشگاه  در  دانشگاهی  انکوباتورهای  شناسایی  هدف  با  حاضر  پژوهش

  رویکرد  با  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  از  کیفی  بخش  در  بود،(  کمی   –   کیفی)  آمیخته  تحقیق  روش
 حوزه  نظران صاحب  و  خبرگان  متخصصان،  کیفی  بخش  کنندگان  مشارکت  شد،  گرفته  بهره  استقرایی

 نفر  10  تعداد  که  بود  نظری  نوع  از   هدفمند  گیری  نمونه  روش .  بود  کشور  در  دانشگاهی  انکوباتورهای
 یافته   ساختار  نیمه  مصاحبه  پژوهش   های  داده  گردآوری  ابزار  شدند،  انتخاب  کلیدی  مطلعین  بعنوان

- توصیفی  روش از  کمی  بخش  در  بود،  تم  تحلیل  روش   کیفی  بخش  در   ها  داده  تحلیل  و  تجزیه.  بود
 های دانشگاه  در  رشد  مراکز  در  فعال  هایشرکت  کارکنان  کلیه  آماری  جامعه.  شد  گرفته  بهره  پیمایشی

  نمونه   عنوان  به  نفر  225  تعداد  که  بود  ای  طبقه  تصادفی  گیری  نمونه  روش.  بود  مازندران  استان
.  بود ساخته  محقق   پرسشنامه پژوهش های داده گردآوری ابزار.  شدند انتخاب  بررسی جهت آماری
  در  دوم  مرتبه  عاملی  تحلیل  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  طریق  از  بخش  این  در  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه

 منابع  مدیریت)آموزشی  بعد  سه  پژوهش  نتایج  اساس  بر.  شد  انجام  Lisrel8.8  و  SPSS21  افزار  نرم
 و(  سازماندهی  سازمانی،  ساختار  ها،  زیرساخت)  ساختاری  ،(دانش  مدیریت  انسانی،
  نشان   نتایج.  شد  شناسایی (  سازی  المللی  بین  ها،  حمایت  و  خدمات  دانشگاه،  های  استراتژی)راهبردی

  آموزشی،   کلن  حوزه  سه  در  ابعاد  این  هستند  بعد  سه  شامل  دانشگاهی  انکوباتورهای   که   داد
  می   دانشگاهی  انکوباتورهای   ابعاد   توسعه  با  راستا  این  در.  است  شده  گسترده  راهبردی  و  ساختاری

 .   آورد فراهم را کارآفرین دانشگاه مثابه به سوم نسل هایدانشگاه واقعی سازی نهادینه زمینه توان
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 مقدمه 1
آموزش عالی به عنوان نهادهای    هایامروزه مؤسسه

تولید و انتشار دانش، فقط سازمانی برای آموزش و  
-رود نقش فعال شوند و انتظار میتحقیق تلقی نمی

ناحیه و  ملی  اقتصاد  توسعه  در  داشته  تری  ای 
های  (. بر اساس آموزه 2017،  1باشند)کلیمپایرز و کلین 
توان سازمانی را بدون تعامل  نگرش سیستمی، نمی

اش مورد بررسی قرار داد. در واقع،  با محیط بیرونی
ها، پیوندی ناگسستنی با محیط بیرونی خود  سازمان

طوری به  بیرونی  دارند.  تحوالت  و  تغییرات  که 
ها، به شدت بر کارکردها، عملکرد و ساختار  سازمان

ها  درونی آن سازمان تاثیر خواهد گذاشت. دانشگاه
ه و محیط بیرونی آن،  نیز در چنین فضایی قرار گرفت

-خواست ها و تقاضاهای محیط بیرونی و تکنولوژی
تغییر  حال  در  شدت  به  آن  در  موجود  های 

 (.  2013، 2هستند)هوی و میسکل 

هایی که برای پاسخ به تغییرات و  حلیکی از راه
چالش  و  شرایط  با  روی  انطباق  پیش  جدید  های 

ه  ها توسط پژوهشگران ارائه شده، حرکت بدانشگاه
و   است)اِستال  سوم  نسل  دانشگاه  الگوی  سوی 

دانشگاه2016،  3همکاران  بین (.  سوم،  نسل  -های 
تجاریا با  و  برای  لمللی هستند  عالی  آموزش  سازی 

المللی و تبادل اعضای هیأت  جذب دانشجویان بین
می اقدام  وایسر علمی  و  )کراس  (.  2017،  4کنند 

ی  شاخصه کلیدی دانشگاه های نسل سوم کارآفرین
می باشد، کارآفرینی بنا به دالیل گوناگون از جمله  
کمک به توسعه اقتصادی کشورها، ایجاد نوآوری در  

ای  های شغلی جدید به شکل ویژهبازار و ارائه فرصت
گزاران قرار گرفته ریزان و سیاستمورد توجه برنامه

و همکاران،   فرآیند  1397است)دیانتی  کارآفرینی،   .)
نو ایده  از  از  انتقال  و  کار  و  کسب  سوی  به  آورانه 

کسب و کار به خلق ارزش است، پژوهشگران مقوله  
کند  کارآفرینی دانشگاهی را حوزه وسیعی معرفی می 

 
1 . Kolympiris & Klein 
2 . Hoy & Miskel 
3 . Stal, Andreassi, & Fajino 
4 . Kruss & Visser 

که سطوح مختلفی اعم از محیط، ساختار و چگونگی  
میبهره شامل  را  فناوری  از  )رضائی،  گیری  شود 

سازی  (. کارآفرینی دانشگاهی اشاره به تجاری1398
ات دانشگاهی پژوهشگران دانشگاه، از طریق  تحقیق

که   آنجا  از  دارد.  جدید  کارهای  و  کسب  تأسیس 
های علوم انسانی بیشتر  ماهیت کارآفرینی در رشته

خاص   تحقیقات  است،  خدماتی  کارآفرینی  نوع  از 
(. در عین  1397طلبد)گودرزی و همکاران،  خود را می

فعالیت انجام  صورت  حال  به  کارآفرینانه  های 
را تبدیل به دانشگاه کارآفرین  خ ودجوش، دانشگاه 

مینمی  زمانی  کارآفرین  کند.  دانشگاه،  گفت  توان 
های کارآفرینی ارزشی را به آموزش  است که فعالیت

همکاران  و  بیفزایند)سیورا  تحقیقات  (.  2020،  5و 
دانشگاه  یژگیو نظام    ن،یکارآفر  مهم  دارابودن 

مح  یمناسب با  روابط  اقتصادي    ی اجتماع   ط یاز  و 
ها،  شامل افراد، گروه  دانشگاه  طیجامعه است. مح

اجتماع دانشگاه  ریسا مؤسسات  مؤسسات    ، یها، 
پ  یی بازارها  و   یی اجرا انواع  که  با    وندها یاست  را 

آموزش عال آتینزا دارند  ی مؤسسات  و  .  (2018،  6)باربا 
مهم مح  ی بخش  آن    دانشگاه  ط یاز  نفعان  ذي 

که در قبال عملکرد خوب   ی ند؛ افراد و مؤسساتهست
  ري یگ. براي شکلکنندیم   کسب  را  ی دانشگاه منافع

ب مطلوب  عال  ن یروابط  آموزش  و    ی مؤسسات 
ذی نیریسا این  شناسایی  است.  ،  ضروری  نفعان 

 است پیچیده بسیار هادانشگاه  اجتماعی اکوسیستم
 را خود مناسب استراتژي باید دانشگاهی هر و

 راستاي در ابزارها و اقدامات افراد، تا کند انتخاب
 باید دانشگاه هر دلیل، همین باشند. به آن تحقق
 براساس مناسب اجزاي شناسایی با را خود الگوي

ماهیت   محیط فرهنگ، پیشینه، و  آن  بر  حاکم 
 (.2020، 7ها به دست آورد)جنا دانشگاه

به    انکوباتورها توجه  با  دانشگاهی  رشد(  )مراکز 
شناسایی   و  کشف  برای  باال  توانایی  از  برخورداری 

کردهفرصت فراهم  را  شرایطی  ایجاد  ها،  با  تا  اند 

5 . Civera, Meoli  &Vismara 
6 . Barba & Atienza 
7 . Jena 
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های مختلف، زمینه را برای کشف و تشخیص  شرکت 
فرصت  کنند)النگاین  مهیا  های  (. شرکت2018،  1ها 

بر  دانش تکیه  با  مراکز  این  در  مستقر  بنیان 
کشف  خود  در  سازمان،  افراد  خودکارآمدی  و  باوری 

به منظور  فرصت نوع مراکز  این  ها پیشرو هستند. 
تجاری کردن دانش فنی، فناوری و مالکیت معنوی  

فعالیت طریق  از  و  شده  پژوهشی  ایجاد  های 
آمدهدانشگاه وجود  به  و همکارانها  )استیفن  ،  2اند 

جاری  (. مراکز رشد دانشگاهی یکی از نهادهای ت 2018
سازی دستاوردهای علمی و پل ارتباطی دانشگاه با  

باشند)جمیل می  صنعت  و  همکاران،    3جامعه  و 
و  2015 سرمایه  فاقد  کارآفرینان  از  مراکز  این   .)

کارهای   و  کسب  اندازی  راه  جهت  اولیه  امکانات 
کوچک حمایت می کنند و با ایجاد یک فضای رقابتی  

ام سازمانی  های  محدودیت  کاهش  و  کان  سالم 
گسترش فعالیت شرکت ها و حضور چابک تر آنها  
در بازار و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی را مهیا  

 (. 2019، 4می نمایند)هسیه و کلی 

توان دریافت که یکی از مأموریت  به طور کلی می
، پیش بردن توسعه  21ها در قرن  های اصلی دانشگاه

آم  -اجتماعی  با  پیرامونی خود  وزش  اقتصادی محیط 
است؛  راه کارآفرینی  توسعه  و  کار  و  کسب  اندازی 

که دانشگاه و  چنان  دانش  القای  ها نقشی مهم در 
های کارآفرینی به یادگیرندگان و آماده کردن  مهارت

راه برای  امروزه  آنان  دارند.  پرمخاطره  شغل  اندازی 
ها پرورش  تمرکز اصلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه 

ای است که  ی کارآفرینانههادانش، نگرش و مهارت
سازد به شیوه کارآفرینانه فکر  دانشجویان را قادر می

از استعداد درک فرصت و  ها برخوردار  و عمل کنند 
شوند. افزایش تعداد فارغ التحصیلن کارآفرین برای  

ها  موفقیت آینده کشور الزم است. بنابراین دانشگاه 
جمله   از  آموزشی  مؤسسات  سایر    ی هادانشگاهو 

مازندران شیوه  استان  با  مناسب،  باید  های 
هایی قرار دهند که موجب  دانشجویان را در محیط 

رشد و پرورش ذهنیت کارآفرینانه در آنها شود، زیرا  

 
1 . Lange 
2 . Steffen, Oliveira, & Balle 

برنامه در  کارایی  اساسی  عامل  کارآفرینی،  های 
آینده   در  جوان  کارآفرینان  بیشتر  چه  هر  پرورش 
نشان   محقق  توسط  گرفته  صورت  بررسی  است. 

دهد که در حال حاضر نظام آموزشی و پژوهشی  می
فاقد   مازندران  استان  بویژه  ایران  های  دانشگاه  در 
چهارچوبی مناسب برای تقویت کارآفرینی در جامعه  

باشد. با توجه به گسترش روز افزون  دانشگاهی می 
در   ویژه  به  دانشگاهی  آموختگان  دانش  جمعیت 

یکاری در  سالهای اخیر و افزایش بحران اقتصادی و ب
اساسی   اندیشی  چاره  و  تعمق  به  نیاز  جامعه، 

شرایط  می به  توجه  با  که  کرد  عنوان  باید  باشد. 
جمعیت،   بودن  جوان  کشور،  اجتماعی  و  اقتصادی 

اشتغال  توسعه  موضوع  و  کارآفرینی  و  پذیری 
های کارآفرینی به عنوان یک چالش و مسئله  الگوی 

هم  عالی  آموزش  نظام  می برای  مطرح  اشد. بچنان 
های کلن، سندچشم انداز بیست  نگاهی به سیاست 

برنامه نظام،  نقشه  ساله  توسعه،  ساله  پنج  های 
جامع علمی کشور و سایر اسناد فرادستی نیز نشان  

های آموزشی  دهد که مسئله کارآفرینی در نظام می
همواره به عنوان یک دغدغه مورد توجه بوده است.  

های اخیر دولت،  از طرفی با توجه به اینکه سیاست
برای   راهبردی  عنوان  به  را  دانشگاهی  انکوباتورهای 
این   با  است  کرده  اشتغال مطرح  مسئله  با  مواجه 

در   مازندراندانشگاه وجود  استان  تاکنون  های   ،
مراکز   احداث  برای  جامع  و  علمی  منسجم،  تلشی 
توسعه   به  منجر  که  تاثیرگذار  و  اثربخش  رشد 
کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینی در دانشگاه شود  

با توجه به آنچه که مطرح شد  صورت نگرفته است.  
این پژوهش به شناسایی شاخص های انکوباتورهای  

سو نسل  های  دانشگاه  در  پرداخته  دانشگاهی  م  
   است.

 مبانی نظری پژوهش 2
 که است اقتصادی رشد ابزارهای از یکی انکوباتور،

-می تأسيس کرده تحصيل از کارآفرینان حمایت برای

3 . Jamil, Ismaeil & Mahmood 
4 . Hsieh & Kelley 
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 پا زمينه عمومی، تسهيلت امکانات و ارائه با و شود
کند)حافظیان و  می فراهم را جدید هایگرفتن شرکت 

ون 1395صالحی،   انکوبات 2013)  1کن (.  به ورها(   را 
 زیرساخت اصلی و کننده حمایت شبکه یک عنوان
از   حمایت و زایشی هایشرکت  گيریشکل جهت

دانشگاه در کارآفرین دانشجویان   هایتأسيس 
 داند. می  کارآفرین

مجموعه   یک  در  اغلب  رشد  مراکز  یا  انکوباتور 
خدمات   که  دانشگاهی(  یا  پژوهشی  )مراکز  علمی 

بینی)اعم از فنی یا غیرفنی( را برای تبدیل یک  پیش
ارائه   صنعتی  یک شرکت  به  اختراع  یک  یا  نوآوری 

-شود. در این مراکز، کلیه زمینهکنند، تأسیس میمی
های رشد یک فناوری تولیدی، خدماتی یا تحقیقاتی  

(. استفاده از انکوباتور  1399پور،  شود)عالی فراهم می
ع  به  امروزه  رشد،  مراکز  ابزارهای  یا  از  یکی  نوان 

ها و دستاوردهای  پذیرفته شده برای تبدیل خلقیت
علمی و تحقیقاتی به محصوالت قابل ارائه به بازار و  

می محسوب  کارآفرینی  که  توسعه  طوری  به  شود 
بیش از سه هزار مرکز رشد در سراسر دنیا وجود دارد  

ها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر  که بیشتر آن
 (. 2016، 2)وازکوئیز یوری آگو و همکاران هستند 

های  تعریف انکوباتور، متناسب با بازار و نیازمندی
-های کسب و کار دستخوش تغییر و اصلح میبنگاه

می حال  این  با  عنوان  شود.  به  را  انکوباتور  توان 
اندازی و رشد سازوکارهای تسهیل، تسریع کننده، راه

دفتشرکت  تامین  طریق  از  نوپا  تجهیزات  های  و  ر 
های خطرپذیر و سایر امکانات  گذاریدفتری، سرمایه

حمایت جمله مشاورهو  از  الزم  تخصصی،    هایهای 
خدمات آموزشی و مالی و نیز تامین محیط حفاظت  
شده، معرفی نمود. همانطور که گفته شد انکوباتور  
به   منجر  که  است  اقتصادی  رشد  ابزارهای  از  یکی 

آوری  نو  به  تبدیل  تحقیقاتی  دستاوردهای  و  ها 
توسعه   و  کارآفرینی  ترغیب  همچنین  و  محصوالت 

فن زمینه  در  پیآوریتکنولوژیک  می های  -شرفته 
 

1 . Van Cann 
2 . Vasquez-Urriagoa, Barge-Gilb  & Modrego Rico 
3 . Hausberg & Korreck 
4 . Triodos 

انکوباتورهای کسب  (.  2018،  3شود)هاوسبرگ و کارک
های  و کار، مراکزی هستند که پس از پذیرفتن هسته

شرکت  یا  و  دوره  تحقیقاتی  یک  طی  در  نوپا،  های 
چون   خدماتی  دادن  قرار  اختیار  در  با  و  چندساله 

های مدیریتی، حقوقی و بازاریابی و نیز مهیا  آموزش
ریتی و رقابتی در مؤسسات  کردن افزایش توان مدی

برنامه سایه  در  و  متوسط  و  از  کوچک  و  منظم  ای 
شده اقدام به رشد و آفرینش کارآفرینان  تعیینپیش

های این محیط آن  (. از ویژگی2014،  4کند)تریدوس می
است که صاحبان فکر و طراحان مستعد در قالب  

یا تعاونی می توانند با استفاده از  شرکت خصوصی 
ایده   امکانات محیط،  این  در  به  موجود  را  خود  های 

انکوباتورها،  (.  1397انجام برسانند)آرامش و کشاورز،  
ترین ابزارهای توسعه کارآفرینی، به ویژه  از جمله مهم

شرکت بنیان  توسعه  دانش  متوسط  و  کوچک  های 
می لی محسوب  و  راه2015،  5شود)زنگ  اندازی  (. 

ها در  ای دولت هترین سیاستانکوباتور از جمله مهم
باشد. انکوباتورها محملی را  حمایت از کارآفرینی می 

آورند تا کارآفرینان بالقوه بتوانند در قالب  فراهم می
وکارها، رشد فردی خود و تولید ثروت  اندازی کسب راه

، 6برای جامعه را پیگیری کنند)تورنیکسکی و همکاران 
از  2017 حمایت  منظور  به  کارآفرینی  آموزش   .)

راهسعه فرصت تو و  و  اندازی شرکت ها  کوچک  های 
دهه   از  انکوباتور  از طریق  آغاز شده    1960متوسط 

(. این مراکز،  2020،  7اوریبه و رییس -است)گونزالس
مولد،   اشتغال  ایجاد  کارآفرینی،  روحیه  تقویت  به 

-انتقال و تجاری سازی فناوری کمک کرده و از مهم 
های جدید  خلق شرکت ها،  ها آنترین نتایج فعالیت

های نوپاست. در واقع هدف  و کمک به بقای شرکت
اصلی همه مراکز رشد، افزایش شانس بقای شرکت  

باشد که الزم  ها میهای آنهای اولیه فعالیتدر سال 
گیرد) قرار  نظر  مد  عملکرد  ارزیابی  در  وندر  است 

شناسایی  ابعاد    ادامه(. در  2020،  8و همکاران   استراتن
ا شده   پژوهش  در  پیشینه  و  خصوص  دبیات  در 

5 . Zeng & Lee 
6 . Tornikoski, Rannikko & Heimonen 
7 . González-Uribe & Reyes 
8 . Vanderstraeten,  Witteloostuijn,  & Matthyssens 
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  ارائه شده است   1انکوباتورهای دانشگاهی در جدول  
 ارائه شده است. 

 
 ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در مبانی نظری و پیشینه پژوهش   1جدول  

 پژوهشگران  ابعاد ردیف
 ( 1387زاده )(، قاسمی2017(، کولیمپیریس و کلین )1391و همکاران ) پورتقی انکوباتورهای دانشگاهی  1
 (2013(، اوزدمیر و سهیتوقلو )2019(، اولکیویچ و همکاران )1391پور و همکاران )تقی صنعتی  انکوباتورهاي 2
 ( 2013سهیتوقلو )(، اوزدمیر و 2014(، سامساک و السری )1391پور و همکاران )تقی مجازي  انکوباتورهاي 3
 (1391پور و همکاران )تقی المللی بین انکوباتورهاي 4
 (2014(، سامساک و السری )1397آرامش و کشاورز ) نیروی انسانی  5
 (، 1397آرامش و کشاورز ) مشی سازمانی خط 6

 ( 2015(، لوس و تنگه )1397آرامش و کشاورز ) کننده  عوامل حمایت 7
 ( 1397(، آرامش و کشاورز )2013استوجسیس )هاشی و  اهزیرساخت 8
 (2011(، گیبسون و ناکوئین )2018(، النگ )1397حبیبی و همکاران ) ای های مشاورهتیم  9
 ( 1397حبیبی و همکاران ) ساختار سازمانی 10
 ( 1397کلئی دارابی و تقوایی یزدی ) آموزشی  11
 ( 1397دارابی و تقوایی یزدی ) کلئی پژوهشی  12
 ( 1396حافظیان ) مشارکت با جامعه محلی  13
 (، 1395حافظیان و صالحی ) حفاظت از دارایی فکری  14
 (1393حافظیان و همکاران ) سازمانی  هایمشی خط 15
 (1393حافظیان و همکاران ) سرمایه  جذب 16
 ( 2013استوجسیس )(، هاشی و 2014سامساک و السری ) مالی 17

 

مشکلت  دانشگاه  با  حاضر  حال  در  کشور  های 
همچونعدیده  دانش   ای  اشتغال    ؛آموختگانعدم 

-مهارت افراد توانمند در قالب فرار مغزها؛مهاجرت  
؛  انگیزه شدن دانشجویانبی   ن؛دانشجویا  کم  موزیآ

؛  دانشجوعدم توجه به کارآفرینی و ایجاد خلقیت در  
های تحصیلت  افزایش کمی دانشجو به ویژه در دوره 

؛ تعامل ضعیف بین تکمیلی بدون توجه به کیفیت
جزیره  و  دانشگاه  و  مواجه  صنعت  کردن  عمل  ای 

توان ریشه این مسائل را در پایین  باشند، که می می
سرمایه  میزان  ابعاد  بودن  به  توجه  عدم  و  گذاری 

موختن دانش نظری به  مختلف کارآفرینی، تمرکز بر آ 
کاربردی، عدم توجه به خلقیت و  - جای دانش علمی

کرد)سلطانزاده،   جستجو  یادگیرندگان  ابتکاری  توان 
توان گفت که ارتقای کارآفرینی هم فایده  می  (.1399

آنی و هم فایده آتی دارد؛ امروزه در بیشتر کشورهای  

کارآفرینان می  و  کارآفرینی  به  توجه خاصی  -جهان 
چ بستر  شود.  ایجاد  و  کارآفرینی  تقویت  نانچه 

پیشرفت   ابزارهای  از  آن  توسعه  برای  مناسب 
اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال رشد محسوب  

های کارآفرینانه با اثربخشی باال  شود؛ زیرا فعالیت می
فعالیت در  نوآوری  اشتغال،  ایجاد  به  ها،  منجر 

.  (1394شود)صیف و فتحی،  پذیری و غیره میرقابت
کردن   آماده  برای  گزینه  بهترین  دیگر   سوی  از 
کار،   بازار  در  اشتغال  برای  آموزشی  نظام  فراگیران 
برای خوداشتغالی و کارآفرینی   ایجاد بستر مناسب 

ها و مؤسسات آموزش  دانشگاهی از سوی دانشگاه 
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(. تحول از دانشگاه  2020،  1عالی است)شی و همکاران 
قش مهمی را در  سنتی به یک دانشگاه کارآفرین، ن

پیشرفت اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش ایفا خواهد  
(. در واقع کارآفرینی دانشگاهی،  2019،  2کرد)فلنهوفر 

عامل ایجاد پیوند بین نظام علمی و نظام اقتصادی  
و ساز و کار بسیج دانش برای تحقق توسعه و اقتصاد  

 (.  2021، 3دانش بنیان است)گائو و همکاران

 روش پژوهش 3
کاربردی  -پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی   روش

و باشد  آمیخته   می  ها  داده  گردآوری  نحوه  نظر  از 
از طریق یک    – )کیفی   اول  در مرحله  است.  کمی( 

مطالعه کیفی شاخص های انکوباتورهای دانشگاهی  
شناسایی شد. در این بخش از روش تحلیل محتوای  

  4یل کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شد، واحد تحل
تایپ   بعد  که  بود  ها  کل مصاحبه  مطالعه  این  در 
دست نویس ها، بارها مورد بررسی قرار داده شد، و  

به صورت جملت یا    5به این ترتیب واحدهای معنی 
پاراگراف های از بیانات و متون مصاحبه مشخص و  

کدهای اولیه از آن استخراج گردید، جریان تجزیه و  
با اضافه شدن هر مصاح به تکرار و کدها و  تحلیل 

طبقات اصلح گردید. در مرحله دوم، پژوهش کمی  
انجام شد، هدف این مرحله آن است که مشخص  
کند کدام یک از عوامل شناسایی شده معنی دارند و  
کدامیک از آن ها معنی دار نیستند و باید از الگو کنار  
تحقیق   روش  از  بخش،  این  در  شوند،  گذاشته 

 اده شد.پیمایشی استف  -توصیفی 

مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل  
صاحب و  خبرگان  حوزه  متخصصان،  در  که  نظران 

دانشگاهی   انکوباتورهای  و  دانشگاهی  کارآفرینی 
و   کتاب  چاپ  تجربی،  مطالعه  آکادمیک،  تخصص 

دیدگاه  از  شدن  مطلع  برای  اند،  داشته  و  مقاله  ها 
-نظرات متخصصان و صاحب نظران از روش نمونه 

نفر استفاده شد.    10از نوع نظری با    6ری هدفمندگی
برآورد حجم نمونه مورد نظر بر مبنای اشباع نظری  
داده ها انجام شد. بر این اساس مصاحبه با تعداد  

نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر    9
 یک مصاحبه دیگر انجام شد.

 

 مصاحبه  در  کنندگان  مشارکت  مشخصات   2  جدول 

 ییاجرا سمت خدمت محل
 

 رشته تحصیلی
 جنسیت

 زن مرد
  * اقتصاد  علمی هیات عضو دانشگاه مازندران 
  * مدیریت برنامه ریزی آموزشی  علمی هیات عضو دانشگاه مازندران 
  * اجتماعی  علوم علمی هیات عضو دانشگاه مازندران 

 *  آموزشی  مدیریت علمی هیات عضو اسلمی واحد ساریدانشگاه آزاد 
  * جامعه شناسی  علمی هیات عضو دانشگاه آزاد اسلمی واحد بابل 

  * آموزشی  مدیریت علمی هیات عضو دانشگاه آزاد اسلمی واحد ساری
  * الکترونیک مسئول انکوباتورهای دانشگاهی  دانشگاه آزاد اسلمی واحد نکا 

  * مدیریت کارآفرینی  مسئول انکوباتورهای دانشگاهی  عبمی کاربردی سیمرغ دانشگاه 
 *  پزشک متخصص  مسئول انکوباتورهای دانشگاهی  دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 *  شیمی  مسئول انکوباتورهای دانشگاهی  دانشگاه آزاد اسلمی واحد قائم شهر

 
1 . Shi, Mu, Yang & Huang 
2 . Fellnhofer 
3 . Gao, Cui,  Lewm, Li & Khan 
4 . Unit of Analysis 

5 . Unit of Meaning 
6 .  Purposeful sampling  
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کمی   مرحله  در  پژوهش  آماری  کلیه جامعه    شامل 
-های فعال در مراکز رشد در دانشگاه کارکنان شرکت 

های استان مازندران)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  
مازندران،  طبیعی ساری دانشگاه صنعتی  ،  دانشگاه 

بابل بابل،  نوشیروانی  پزشکی  علوم  ،  دانشگاه 
ساری پزشکی  علوم  نور  ،  دانشگاه  پیام  دانشگاه 

آزاد  ،  ساری آمل،  ساری دانشگاه  آزاد  ، دانشگاه 
شهر قائم  آزاد  تنکابن،  دانشگاه  آزاد  ،  دانشگاه 

دانشگاه علمی  ،  دانشگاه آزاد نکا،  دانشگاه آزاد رامسر
نفر بود که با استفاده    681کاربردی سیمرغ( به تعداد  
جهت بررسی انتخاب    246از روش تصادفی طبقه ای  

به  شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه  
 حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. 

های پژوهش در بخش کیفی  ابزار گردآوری داده 
برای رعایت اصول    مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. 

مصاحبه جریان  در  پژوهش،  مشارکت  اخلق  از  ها 
های آنها ضبط و ثبت  خواسته شد تا صحبت   کننده

صورت   به  مصاحبه  پایان  از  پس  و  دقیق  شود 
شود.  بررسی و به روی کاغذ برگردانده می   مصاحبه

های به دست آمده از مصاحبه، بعد از گردآوری داده 
های کیفی آغاز شد. این  فرایند تحلیل و تلخیص داده 

با توجه به موضوع تحقیق تلخیص و کدگذاری    داده 
های تکراری  شدند. در نتیجه کدگذاری و حذف داده 

نهای  تلخیص  داده و  و    123،  ی  شناسایی  مقوله 
  87استخراج شد که بر اساس نظرات صاحب نظران  

قرار گرفت. سپس مقوله تایید  هایی که  گویه مورد 
کلی  مقوله  یک  بیانگر  هدفمند  طور  بودند،  به  تر 

شناسایی و در کنار هم قرار داده شدند و برای آنها  
می  که  کلی  عنوان  آنها  یک  تمامی  شامل  توانست 

د تعیین و نام گذاری شد. برای بررسی روایی در  باش
بهره    1سازیبخش کیفی در وهله اول از روش مثلث 

از طریق گردآوری شواهد از   گرفته شد، در این راستا
منابع   گوناگون،  های  تئوری  شامل  مختلف  منابع 
اطلعاتی متنوع و صاحب نظران، به کار گیری بیش  

داده ها روایی   از یک پژوهشگر برای تجزیه و تحلیل
نتایج   ادامه  در  گرفت،  قرار  تایید  و  بررسی  مورد 

 
1. Triangulation 

به   فرایند    3تحلیل  و  شد  ارائه  مشارکت  از  نفر 
رسیدن به کدها، مقوله های فرعی و اصلی برای آنها  
یافته  کار،  این  از  های حاصل  یافته  گردید،  تشریح 
از تکنیک   تایید کرد. همچنین  را  های کلی پژوهش 

کریست بندی  و  زاویه  اعتبار  ارزیابی  برای  هم  ینسن 
کیفیت یافته ها استفاده شد. در این خصوص سعی  
ها،   داده  با  ذهنی  مستمر  و  مداوم  درگیری  با  شد 
وسعت اطلعات و عمق دادن اطلعات امکان پذیر  
شود. برای نیل به این هدف پس از کد گذاری داده  
ها توسط پژوهشگر، از دو نفر خواسته شد که برخی  

حبه ها را کد گذاری کنند تا صحت و اعتبار  از مصا
کدگذاری و مقوله های به دست آمده را ارزیابی کنند  
و نتایج این بخش مشابهت داشت با کد گذاری که  

 در مرحله قبل صورت گرفته بود. 

داده گردآوری  برای  پژوهش  دوم  مرحله  های  در 
شد.  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  کمی 

ش مذکور  بر    87امل  پرسشنامه  پاسخ  بسته  گویه 
اساس طیف پنج درجه لیکرت بود، پرسشنامه سه  
مدیریت   انسانی،  منابع  آموزشی)مدیریت  بعد 
سازمانی،   ساختار  ها،  ساختاری)زیرساخت  دانش(، 
دانشگاه،   های  راهبردی)استراتژی  و  سازماندهی( 
مورد   را  سازی(   المللی  بین  ها،  حمایت  و  خدمات 

روا  دهد.  می  قرار  محتوایی  سنجش  و  صوری  یی 
قرار   اساتید  و  متخصصان  تایید  مورد  پرسشنامه 

 نسبت روایی محتوایی یاگرفت، مقدار شاخص های  
CVR   شاخص روایی محتوایی یاو    0/ 82برابر با  CVI   

نشانبه  63/0 که  آمد  اعتماد  دست  قابلیت  دهندة 
کافی و مناسب پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه  

آلفای   ضریب  طریق  مطالعه از  یک  در  کرونباخ 
 محاسبه شد.    92/0نفری    40مقدماتی بر روی نمونه  

های کیفی از روش تحلیل  به منظور تحلیل داده 
تم که مبتنی بر کدگذاری باز است استفاده شد. در  

های حاصل از مصاحبه های صورت  این مرحله داده 
گرفته به دقت بررسی شد، واحد اصلی تحلیل برای  

فاهیم بودند، رونوشت مصاحبه ها  کد گذاری باز م
برای یافتن مقوله های اصلی، مقوله ها، خرده مقوله  
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ها به طور منظم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده  
آماری   افزار  نرم  از  استفاده  با  کمی  بخش  در  ها 

SPSS21    وLisrel8.8  و  د توصيفي  سطح  دو  ر 
استنباطي انجام شد. در سطح توصیفی از آماره های  

سطح    نظیر در  و  استاندارد  انحراف  میانگین، 
استنباطی پس از اطمینان از رعایت پیش فرض های  
تحلیل   و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  آمارپارامتریک 

 عاملی مرتبه دوم استفاده شد. 

 یافته های پژوهش 4
هر   به  مربوط  کلیدی  نکات  ابتدا  کیفی  بخش  در 
  مصاحبه نیمه ساختار یافته، از طریق گوش دادن به 

-های ضبط شده و مطالعه یاداشت برداریمصاحبه
به علمتهای حین مصاحبه  مکتوب  گذاری  صورت 

های کلیدی و اساسی از داخل هر  شد، سپس نکته
-مصاحبه استخراج شد. در ادامه با استفاده از دسته

حرفه اصطلحات  قالب  در  کلیدی  نکات  ای،  بندی 
اصطلحات    گذاری برچسب سپس  انجام شد.  الزم 
ی هر مصاحبه شونده در قالب  گذاری شدهبرچسب

مصاحبه   فرد  هر  برای  شدند.  سازماندهی  جدول 
شونده که از خبرگان در حیطه موضوع بودند، یک  
خلصه جدول تهیه و تمامی نکات کلیدی اشاره شده  

آن جدول خلصه آن فرد در  و دستهاز  بندی  سازی 
 ارایه شده است. 3شد و نتایج در قالب جدول 

 

مصاحبه 
 شونده

مضامين  
 فراگير

کدگذاری  
 کدگذارباز  محوری

مصاحبه 
 شونده

 اول

هی 
گا

ش
دان

ی 
رها

اتو
کوب

ان
 

 آموزشی
دانش؛  هايپايگاه منابع انسانی در نوآوری در دانشگاه؛ ذخیره سازی دانش فرهنگ ترویج

 التحصیلن فارغ با دانشگاه؛ ارتباط  یرقابت یازهای ن یاستفاده از دانش موجود برا
 عملکرد بر دقیق نظارتی سیستم یک دانشگاهی؛ استقرار

 ساختاری 
داشتن نمودار سازمانی  آموزشی؛  گذاريسیاست در سرمایه در دانشگاه؛ تمرکززدایی جذب

 مهارت فرهنگ در دانشگاه؛ انعطاف پذیری، پویایی و تحول دانشگاه؛ ایجاد مشخص
 کارافرینی 

 راهبردی
آموزشي   هايبرنامه تدوين  و مشخص بودن جایگاه مراکز رشد در رسالت دانشگاه؛ بازنگري

ها و كارآفرينانه؛ صدور مجوزها و مدارك خارجي؛ جذب دانشجویان بین االمللی؛ همكاري
 آموختگان خارجي المللي؛ ارتباطات با دانشهاي تجاري بينمشاركت

مصاحبه 
 شونده
 دوم

 آموزشی

 مدیران فکری توسط هایدارایی از تکنولوژیکی؛ حفاظت نوآوری و کارآفرینی روحیه تقویت
دانشگاه؛ توانمندسازی نهادهای دانشگاه در جهت انتقال ایده به تولیدات دانش بنیان؛ 

ها از طریق ؛ شناخت شناسی ایدهم دانشیتسه یبرا  سات بحث و تبادل نظربرگزاری جل
 فناوری انتقال در متخصصین های آموزشی در مراکز رشد؛ وجوددوره

 ساختاری 
اداری و رسمیت  هایها برای اساتید ؛ کاهش بوروکراسیهای جلسات و کنفرانسوجود اتاق

گیری مناسب از بسترهای  گرایی؛ ساختار سازمانی منعکس کننده فرهنگ کارآفرینی؛ بهره
 موجود در تجارت الکترونیک

 راهبردی

و  دانشگاه بین اطلعات انتقال در سازی حمایت مالی از اساتید و دانشجویان نوآور ؛ شبکه
 بین ارتباطات داخلی سازی المللي در دانشگاه؛ بهینهها و ابتكارات بينرشد؛ نوآوري مرکز

توسعه    بر دانشگاه راهبردی شغل؛ تاکید سند ایجاد در استراتژیک ریزی نفعان؛ برنامه ذی
 مراکز رشد

مصاحبه 
شونده 

 سوم

 آموزشی
 منابع انسانی در آموزشي كارآفرينانه؛ ذخیره سازی دانش هايبرنامه تدوين و بازنگري

ای  های حرفهمحصول؛ مهارت آموزی به ایده سازی تجاری فرایند دانش؛ مدیریت هايپايگاه
 و تخصصی در دانشگاهیان 

 ساختاری 
 گذاريسیاست در محصول؛ تمرکززدایی به ایده  تبدیل در تجاری هایریزیبرنامه قابلیت

در   استفاده از سیستم بازآموزشی؛ ساختار سازمانی منعکس کننده فرهنگ کارآفرینی؛ 
 کارافرینی  مهارت فرهنگ در دانشگاه؛ ایجاد نمودار سازمانی مشخصمدیریت دانشگاه؛ 
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 راهبردی

-های بینانطباق تولیدات علمی دانشگاه با تغییرات سریع محیطی؛ ثبت اختراع ؛ پردیس
انکوباتورهای دانشگاهی؛ توانايي تمركز استراتژيك   با دانشگاه هاییاستس الملل؛ همسویی

مراکز رشد؛   توسعه رویکرد با انداز بازنگری؛ چشم و هاي جامعه؛ اصلحبر مسائل و فرصت
 های مدون دانشگاه مشخص بودن جایگاه مراکز رشد در برنامه

مصاحبه 
شونده 
 چهارم 

 آموزشی
 فرایند آموزشی برای فارغ التحصیلن جذب شده در مراکز رشد؛ مدیریتهای برگزاری دوره

 هايتيم فناوری؛ تشکیل انتقال در متخصصین محصول؛ وجود به ایده  سازی تجاری
 منابع انسانی  دانش از استفاده منظور به ايچندوظيفه

 ساختاری 
 در کارآفرینی هایهسته گیریگذاری در توسعه و انتقال فناوری در دانشگاه؛ شکلسرمایه

مناسب در  و نرم افزاری  امكانات سخت افزاريسرمایه در دانشگاه؛  ها؛ جذبدانشگاه
 عرصه فناوري 

 راهبردی

 سازی انداز دانشگاه براي استفاده از تحقيقات؛ شبکهوجود تعهد استراتژيك در چشم
نفعان؛   ذی بین ارتباطات داخلی سازی ؛ بهینه منابع گذاری اشتراک به در جهت درونی

گیری های بین المللی جهت خلق ثروت در دانشگاه؛ بسترسازی برای بهرهبرگزاری کنفرانس
 از دانش و تجربه اساتید کارآفرین 

مصاحبه 
شونده 

 پنجم 

 آموزشی
اساتید در دانشگاه؛ هاي  کارگیري دانش و ایده بهجدید؛  هایفناوری کارگیریبه در توانمندی

 اساتید خلق و نوآورها و تجربیات سازنده یریت صحیح ایدهمد

ی پژوهشی؛ تناسب ساختار سازمانی دانشگاه با هاداشتن قدرت اجرایی در انجام فعالیت ساختاری 
 های اداری و رسمیت گراییفرآیند کارآفرینی؛ کاهش بوروکراسی

 راهبردی

 دانشگاه هایسیاست رویکرد آینده نگر؛ همسوییبرخورداری از رهبری تحول گرا همراه با 
مراکز رشد؛  توسعه رویکرد با انداز چشم بازنگري و انکوباتورهای دانشگاهی؛ اصلح با

مالی   منابع های نوین و دانش بنیان؛ تامینهای پژوهشی مرتبط با فناوریحمایت از طرح
 دورالمللي از راه های کاربردی؛ آموزش بينبرای انجام پژوهش

مصاحبه 
شونده 
 ششم 

 آموزشی
 روحیه فناوری؛ تقویت انتقال در متخصصین نوآوری در دانشگاه؛ وجود فرهنگ ترویج

محوری؛  دانش اساس بر رشد مراکز کارکنان تکنولوژیکی؛ آموزش نوآوری و کارآفرینی
 دانشگاه  مدیران دانش( توسط )مدیریت فکری هایدارایی از حفاظت

 ساختاری 
اجتماعی جامعه؛ تناسب ساختار سازمانی   و اقتصادی مشکلت حل منظور به از حمایت

در دانشگاه؛ مشخص بودن   داشتن نمودار سازمانی مشخصدانشگاه با فرآیند کارآفرینی؛ 
 انداز دانشگاه؛ کاهش سلسله مراتب و سطوح سازمانی جایگاه مراکز رشد در بیانیه چشم

های بین المللی جهت  هاي مطالعاتی در دانشگاه؛ برگزاری کنفرانستتوجه ویژه به فرص راهبردی
 خلق ثروت در دانشگاه

مصاحبه 
شونده 
 هفتم 

 آموزشی
 سیستم یک های جدید را دارند؛ استقرارآموزش و توسعه نخبگان که پتانسیل داشتن ایده

برگزاری  محوری؛  دانش اساس بر رشد مراکز کارکنان عملکرد؛ آموزش بر دقیق نظارتی
 م دانش یتسه یبرا  جلسات بحث و تبادل نظر

 ساختاری 
سرمایه در دانشگاه؛  ؛ جذبينترنتامناسب در عرصه و نرم افزاری   امكانات سخت افزاري

-ها؛ ارتقاء و به روز رسانی مستمر زیر ساختدانشگاه در کارآفرینی هایهسته گیریشکل
 جهت آموزش مبتنی بر وب های الزمای کارگاهی؛ وجود زیرساخته

 راهبردی

توسعه مراکز رشد؛ وجود تعهد استراتژيك در  بر دانشگاه اندازچشم و  راهبردی تاکید سند
ها؛ تعهد استراتژیک در جهت بین المللی  انداز دانشگاه براي استفاده پژوهشبيانيه چشم

 نوآوری و فناوری سازی؛ حمایت مالی و معنوی از اساتید و دانشجویان کارآفرین؛ انتقال
 نفعان  ذی بین ارتباطات داخلی سازی مرکز رشد؛ بهینه و دانشگاه بین جدید  های

مصاحبه 
شونده 
 هشتم

ها و تجربیات سازنده مدیریت صحیح ایدهجدید؛  هایفناوری کارگیریبه در توانمندی آموزشی
 اساتید خلق و نوآور

 ساختاری 
-ايده ايجاد مانع كه سازماني  ساختار آموزشی؛ برخورداری از گذاريسیاست در تمرکززدایی

 ی علمی و پژوهشیهاداشتن دیدگاه سیستمی در انجام فعالیتنباشد؛  ايه

 راهبردی
المللي؛ انطباق تولیدات علمی  هاي تجاري بينها و مشاركتالملل؛ همكاريهای بینپردیس

 های نوین های پژوهشی مرتبط با فناوریدانشگاه با تغییرات سریع محیطی؛ حمایت از طرح
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مصاحبه 
 شونده نهم 

 آموزشی

 مرکز خروج و  ورود فرایندهای بر تکنولوژیکی؛ مدیریت نوآوری و کارآفرینی روحیه تقویت
 ایده مبنای بر اطلعات تبادل بر مبتنی افراد ؛ ارتباطات جامعه نیازهای با منطبق درش

محوری؛ کمک به ایجاد بانک دانشی جهت ذخیره سازی دانش برای بهبود فرایند آموزش ؛ 
 ایجاد ارتباط میان دانش آشکار و دانش نهان که در میان نخبگان وجود دارد 

 در مدیریت دانشگاه؛ انعطاف پذیری، پویایی و تحول دانشگاه استفاده از سیستم باز ساختاری 

 راهبردی

 هايبرنامه تدوين و انکوباتورهای دانشگاهی؛ بازنگري با دانشگاه هایسیاست همسویی
مالی برای انجام   منابع شغل؛ تامین ایجاد در استراتژیک ریزی آموزشي كارآفرينانه؛ برنامه

های های کاربردی؛ صدور مجوزها و مدارك خارجي؛ برگزاری کنفرانستحقیقات و پژوهش
 بین المللی جهت خلق ثروت در دانشگاه

مصاحبه 
شونده 

 دهم

 آموزشی
های آموزشی برای نخبگان و فارغ دانشگاهی؛ برگزاری دوره التحصیلن فارغ با ارتباط

نوآوری در   رهنگف فناوری؛ ترویج انتقال در متخصصین التحصیلن جذب شده؛ وجود
 دانشگاه

 ساختاری 
های اداری و رسمیت گرایی؛ ایجاد ارتباط میان نیاز واقعی بازار و مراکز  کاهش بوروکراسی

کارافرینی؛ تناسب ساختار سازمانی دانشگاه با   مهارت فرهنگ دانشگاهی و پژوهشی؛ ایجاد
 فرآیند کارآفرینی 

 راهبردی

هاي گرا بر مسائل و فرصتبرخورداری از رهبری تحول گرا؛ توانايي تمركز استراتژيك و عمل
جامعه؛ حمایت مالی و معنوی از اساتید و دانشجویان نوآور و کارآفرین؛ تعهد استراتژیک  

گیری از دانش اساتید کارآفرین؛ توجه  در جهت بین المللی سازی؛ بسترسازی برای بهره
 توسعه  رویکرد با انداز چشم بازنگري و اي مطالعاتی در دانشگاه؛ اصلحهویژه به فرصت

 مراکز رشد
 

 یافته های کمی 5
شاخص شناسایی  انکوباتورهای  جهت  های 

کشف   برای  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  دانشگاهی 
ها مورد استفاده قرار  بندی آنها و رتبهابعاد و مولفه

ها  و شرایط الزم داده   برای تشخیص کفایتگرفت.  
آزمون از  عاملی،  تحلیل  اجرای  تناسب  برای  های 

بارتلت   1الکین -مایر-کایزر آماره    2و  شد.  استفاده 
KMO    شاخص کفایت متغیرها است و مقدار باالتر

است.    0/ 7از   مناسب  عاملی  تحلیل  اجرای  برای 
روش  Bartlettآزمون   از  یکی  تشخیص  نیز  های 

ست و برای این که یک مدل  ا هامناسب بودن داده
تحلیل عاملی مفید و دارای معنا باشد، الزم است که  

 متغیرهای آن همبسته باشند. 

 
 Bartlettو    KMOنتایج آزمون    4جدول  

 نتیجه آزمون  Bartlettو  KMOآماره  متغیر 

 آموزشی 
956 /0= KMO 

000 /0 =sig 
 ها همبستگی داده تأیید کفایت و 

 ساختاری 
948/0= KMO 

000 /0 =sig 
 ها تأیید کفایت و همبستگی داده 

 راهبردی
963/0= KMO 

000 /0 =sig 
 ها تأیید کفایت و همبستگی داده 

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

2 . Bartlett's Test 
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در سطح اطمينان    4مطابق نتایج حاصل از جدول  
چون مقدار آماره  ،  α=5گيري % و خطاي اندازه  %95

KMO  محاسبه شد، همچنین نتیجه    7/0تر از  بیش
معناداری    Bartlettآزمون   سطح  که  داده  نشان 

(، لذا  Sig<0/ 05محاسبه شده است )  05/0کوچکتر از  

نشده و    شواهد کافی برای تأیید فرض صفر مشاهده
-ها همبسته می گردد و دادهفرض پژوهش تأیید می

داده لذا  الزم جهت  باشند.  همبستگی  و  کفایت  ها 
 ای تحلیل عاملی اکتشافی را دارند.  اجر 

 
 های تاثیرگذار در بعد آموزشی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین تعداد عامل   5جدول  

 عامل 
 مقدار ویژه اولیه 

مجموع مجذور بارهای استخراجی 
 )قبل از چرخش(

مجموع مجذور بارهای چرخش  
 چرخش( یافته )بعد از 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

1 022/19 258 /79 258 /79 022/19 258 /79 258 /79 057 /11 072 /46 072 /46 

2 811/1 544 /7 802 /86 811/1 544 /7 802 /86 775/9 730/40 802 /86 

 

عامل    2با توجه به مقادیر ویژه    5بر اساس جدول  
-استخراج شد؛ درصد واریانس تبیین شده نشان می

% از تغییرات سؤاالت توسط عوامل    802/86دهد که  
 استخراج شده قابل تبیین هستند.

 
 بعد آموزشی   نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی   6جدول  

 بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراک  کد سؤال  شماره 
1 AA1 639/0 453 /0 477/0 
2 AA2 657/0 435 /0 409/0 
3 AA3 713/0 456 /0 710/0 

4 AA4 840/0 463/0 791/0 
5 AA5 881/0 451/0 823 /0 
6 AA6 863 /0 445 /0 815 /0 

7 AA7 852/0 467 /0 796 /0 
8 AA8 895/0 490/0 809/0 
9 AA9 874/0 482 /0 801/0 

10 AA10 877/0 383 /0 855/0 
11 AA11 888/0 379/0 863 /0 
12 AA12 851 /0 370/0 845/0 

13 AA13 868/0 371/0 855/0 
14 AA14 662/0 434/0 414/0 
15 AB1 849/0 829 /0 402/0 

16 AB2 860/0 838/0 396/0 
17 AB3 870/0 835/0 416/0 
18 AB4 921/0 848/0 449/0 
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19 AB5 798/0 779/0 437 /0 

20 AB6 846 /0 832 /0 393/0 
21 AB7 891/0 837/0 437 /0 
22 AB8 913 /0 822 /0 487/0 

23 AB9 929/0 837/0 478/0 
24 AB10 921/0 828/0 485/0 
25 AB11 887/0 827/0 451/0 

26 AB12 852/0 818/0 427 /0 
27 AB13 831/0 802 /0 434/0 

 

-گردد، سؤال ملحظه می  6طور که در جدول  همان
از    14و    2،  1ای  ه بارعاملی  بودن  پایین  به  توجه  با 

می  حذف  سؤاالت  جدول  مجموعه  میزان    7شود. 
 دهد.بارعاملی اصلح شده را برای نشان می

 
 آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی بعد آموزشی نتایج    7  جدول 

 بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراک  کد سؤال  شماره 
1 AA3 694/0 460/0 695 /0 
2 AA4 835/0 468 /0 785/0 

3 AA5 887/0 457/0 824 /0 
4 AA6 863 /0 451/0 812/0 
5 AA7 857/0 473 /0 795/0 

6 AA8 898/0 495/0 808/0 
7 AA9 879/0 487/0 801/0 
8 AA10 891/0 388/0 860/0 

9 AA11 895/0 384 /0 865/0 
10 AA12 865/0 376 /0 851 /0 
11 AA13 879/0 376 /0 859/0 

12 AB1 852/0 832 /0 400/0 
13 AB2 863 /0 841/0 395/0 
14 AB3 876/0 837/0 418/0 

15 AB4 924/0 851 /0 447 /0 
16 AB5 799/0 782/0 434/0 

17 AB6 849/0 835/0 390/0 
18 AB7 896 /0 839/0 438 /0 
19 AB8 916/0 825/0 484 /0 

20 AB9 928 /0 840/0 471/0 
21 AB10 919 /0 832 /0 478/0 
22 AB11 887/0 830/0 444/0 

23 AB12 852/0 822 /0 421/0 
24 AB13 829 /0 804/0 426/0 
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مشخص شد که؛    7براساس نتایج حاصل از جدول  
دارای  آموزشی  منابع    2  بعد  و  »مدیریت  مؤلفه 

بیش که  است  دانش«  مدیریت  ترین  انسانی، 
سؤال    865/0بارعاملی   به  کم  9مربوط  ترین  و 
باشد. بارعاملی  می  1مربوط به سؤال    0/ 695بارعاملی  

مؤلفه به  مربوط  که    اول  است  دانش(  )مدیریت 
مؤلفه  می  24تا    12های  شامل سؤال  این  در  باشد، 

بارعاملی  بیش سؤال    0/ 851ترین  کم  15به  ترین  و 
سؤال    782/0بارعاملی   می  16به  شود.  مربوط 

منابع   و  )مدیریت  مؤلفه  به  مربوط  دوم  بارعاملی 
باشد،  می  11تا    1های  انسانی( است که شامل سؤال 

  9به سؤال    0/ 865ترین بارعاملی  یشدر این مؤلفه ب
 شود. مربوط می  1به سؤال    695/0ترین بارعاملی  و کم

 
 های تاثیرگذار در بعد ساختاری نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین تعداد عامل   8  جدول 

 عامل 
 مقدار ویژه اولیه 

مجموع مجذور بارهای استخراجی 
 ز چرخش()قبل ا

مجموع مجذور بارهای چرخش یافته  
 )بعد از چرخش( 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

1 812/16 662/64 662/64 812/16 662/64 662/64 352 /8 123/32 123/32 

2 185/2 402 /5 064 /73 185/2 402 /5 064 /73 655/6 594/25 717 /57 

3 527/1 872 /5 936 /78 527/1 872 /5 936 /78 517 /5 219/21 936 /78 

 

در جدول   می  8چنانچه  به  ملحظه  توجه  با  شود، 
داریم   انتظار  ویژه  شود؛    3مقادیر  استخراج  عامل 

تر از یک هستند.  ها دارای مقادیر ویژه بزرگچون آن
-واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان میدرصد  

% از    78/ 936عامل استخراج شود،     3دهد که اگر  
تغییرات سؤاالت توسط عوامل استخراج شده قابل  

 تبیین هستند.

 
 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی بعد ساختاری   9  جدول 

 بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراک  ل کد سؤا  شماره 
1 BA1 722 /0 655/0 487/0 235 /0 
2 BA2 760/0 659 /0 489/0 294/0 
3 BA3 746 /0 665 /0 460/0 304/0 

4 BA4 683 /0 459/0 401 /0 296/0 
5 BA5 712/0 662/0 300/0 429/0 
6 BA6 697 /0 979/0 331/0 356 /0 

7 BA7 611 /0 636/0 283 /0 355/0 
8 BA8 656 /0 673 /0 256 /0 370/0 
9 BA9 751 /0 758/0 311 /0 284 /0 

10 BA10 879/0 855/0 307/0 233/0 
11 BA11 753/0 771/0 380/0 118/0 
12 BA12 706/0 720 /0 317/0 294/0 
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13 BA13 871/0 836 /0 354 /0 218/0 

14 BA14 761/0 803/0 297 /0 165/0 
15 BB1 855/0 332/0 835/0 219/0 
16 BB2 903/0 336/0 863 /0 212/0 

17 BB3 799/0 380/0 764 /0 267 /0 
18 BB4 827/0 334/0 831/0 159/0 
19 BB5 797/0 428 /0 694/0 362/0 

20 BB6 826 /0 388/0 752/0 332/0 
21 BB7 679 /0 432/0 642/0 282 /0 
22 BB8 762 /0 421/0 655/0 395/0 

23 BC1 924/0 271/0 214/0 897/0 
24 BC2 933/0 291/0 249/0 887/0 
25 BC3 902/0 290/0 249/0 870/0 

26 BC4 933/0 225 /0 249/0 906/0 
27 BC5 747/0 323/0 303/0 742 /0 

 

  4  گردد، سؤال ملحظه می  9طور که در جدول  همان
با توجه به پایین بودن بارعاملی از مجموعه سؤاالت  

میزان بارعاملی اصلح شده    10شود. جدول  حذف می
 دهد. را برای نشان می 

 
 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی بعدساختاری   10  جدول 

 بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  عاملی اول بار  نسبت اشتراک  کد سؤال  شماره 
1 BA1 721/0 653 /0 489/0 237 /0 
2 BA2 750/0 649/0 489/0 299/0 

3 BA3 738/0 656 /0 461/0 308/0 
4 BA5 711/0 659 /0 302/0 430/0 
5 BA6 700/0 680/0 335 /0 356 /0 

6 BA7 613/0 637 /0 276 /0 355/0 
7 BA8 656 /0 672 /0 259 /0 371/0 
8 BA9 752/0 757/0 314/0 284 /0 

9 BA10 881/0 855/0 310 /0 233/0 
10 BA11 758/0 772/0 384 /0 118/0 

11 BA12 709/0 721/0 321/0 294/0 
12 BA13 874/0 836 /0 357/0 219/0 
13 BA14 764 /0 804/0 300/0 166/0 

14 BB1 856/0 330/0 836 /0 220/0 
15 BB2 904/0 334/0 864 /0 213/0 
16 BB3 800/0 378/0 765/0 267 /0 

17 BB4 829 /0 333/0 833 /0 159/0 
18 BB5 797/0 425 /0 696/0 364/0 
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19 BB6 827/0 385/0 754/0 333/0 

20 BB7 684 /0 434/0 645 /0 281/0 
21 BB8 758/0 413/0 655/0 398/0 
22 BC1 924/0 270 /0 214/0 897/0 

23 BC2 933/0 289 /0 249/0 887/0 
24 BC3 902/0 288/0 249/0 870/0 
25 BC4 933/0 224/0 249/0 906/0 

26 BC5 747/0 322/0 304/0 742 /0 

 

مشخص شد که؛    10براساس نتایج حاصل از جدول  
ها، ساختار  مؤلفه »زیرساخت   3  بعد ساختاری دارای 

ترین بارعاملی  سازمانی، سازماندهی« است که بیش
  637/0ترین بارعاملی  و کم  25مربوط به سؤال    906/0

باشد. بارعاملی اول مربوط به  می  6مربوط به سؤال  
تا    1های  ها( است که شامل سؤال مؤلفه )زیرساخت

بیشمی  13 مؤلفه  این  در  بارعاملی  باشد،  ترین 
سؤال    855/0 کم  9به  بارعاملی  و  به    0/ 637ترین 

به  می  مربوط   6سؤال   مربوط  دوم  بارعاملی  شود. 

های  مؤلفه )ساختار سازمانی( است که شامل سؤال 
ترین بارعاملی  باشد، در این مؤلفه بیشمی  21تا    14

سؤال    864/0 کم  15به  بارعاملی  و  به    0/ 645ترین 
به  مربوط می  20سؤال   بارعاملی سوم مربوط  شود. 

تا    22های  مؤلفه )سازماندهی( است که شامل سؤال 
  0/ 906ترین بارعاملی  باشد، در این مؤلفه بیشمی  26

  26به سؤال    742/0ترین بارعاملی  و کم 25به سؤال 
 شود. مربوط می

 
 های تاثیرگذار در بعد راهبردی نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین تعداد عامل   11  جدول 

 عامل 
 مقدار ویژه اولیه 

مجموع مجذور بارهای استخراجی 
 )قبل از چرخش(

مجموع مجذور بارهای چرخش یافته  
 )بعد از چرخش( 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

مقدار  
 کل

درصد  
 واریانس

درصد  
 تراکمی 

1 198/21 096 /73 096 /73 198/21 096 /73 096 /73 017/9 094/31 094/31 

2 640/1 657 /5 752 /78 640/1 657 /5 752 /78 972 /7 489/27 583 /58 

3 194 /1 116/4 868 /82 194 /1 116/4 868 /82 043 /7 285/24 868 /82 

 

در جدول   توجه به  ملحظه می  11چنانچه  با  شود، 
داریم   انتظار  ویژه  شود؛    3مقادیر  استخراج  عامل 

تر از یک هستند.  مقادیر ویژه بزرگها دارای  چون آن
-درصد واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان می

اگر   از    868/82عامل استخراج شود،    3دهد که   %
تغییرات سؤاالت توسط عوامل استخراج شده قابل  

 تبیین هستند.
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 میزان بارعاملی بعد راهبردی   نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین   12  جدول 

 بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراک  کد سؤال  شماره 
1 CA1 688/0 331/0 489/0 476 /0 
2 CA2 607/0 316/0 440/0 445 /0 

3 CA3 738/0 314/0 391 /0 698 /0 
4 CA4 829 /0 369/0 465 /0 691/0 
5 CA5 744 /0 276 /0 347 /0 740/0 

6 CA6 823 /0 212/0 432/0 769 /0 
7 CA7 836 /0 434/0 322/0 738/0 
8 CA8 874/0 425 /0 315/0 771/0 

9 CA9 845/0 511/0 243/0 724 /0 
10 CA10 842 /0 426/0 342/0 737/0 
11 CA11 612/0 276 /0 466/0 221/0 

12 CB1 818/0 701/0 353 /0 450/0 
13 CB2 841/0 737/0 341/0 425 /0 
14 CB3 883/0 805/0 355/0 328 /0 

15 CB4 .912/0 812/0 356 /0 356 /0 
16 CB5 821/0 771/0 341/0 332/0 
17 CB6 847/0 765/0 410 /0 308/0 

18 CB7 953/0 847/0 382 /0 301 /0 
19 CB8 917/0 808/0 399/0 324/0 
20 CB9 863 /0 769 /0 404/0 329/0 

21 CB10 917/0 828/0 387/0 287/0 
22 CB11 695 /0 366/0 416/0 221/0 
23 CC1 614/0 294/0 660/0 304/0 

24 CC2 758/0 422/0 631/0 427 /0 
25 CC3 795/0 314/0 671/0 497/0 
26 CC4 823 /0 465 /0 666/0 404/0 

27 CC5 816/0 488/0 663/0 372 /0 
28 CC6 851 /0 430/0 710/0 403/0 
29 CC7 858/0 463/0 687/0 416/0 

30 CC8 790/0 403/0 692/0 386 /0 
31 CC9 753/0 349/0 696/0 384 /0 
32 CC10 718/0 382 /0 .650 / 387/0 

33 CC11 705/0 350/0 .671/0 365 /0 

 

-گردد، سؤال ملحظه می  12طور که در جدول همان
با توجه به پایین بودن بارعاملی از    22و    11،  2،  1ای  ه

می  حذف  سؤاالت  جدول  مجموعه  میزان    13شود. 
 دهد.بارعاملی اصلح شده را برای نشان می

 



 

502 

 .512تا  483 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

 

 اجرایی  مدیریت پژوهشنامه

Journal of Executive Management 

 شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم .  طاهری فاطمه درونکالیی، حسینی زهرا  سیده  یساری، مریم 

 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بارعاملی بعد راهبردی   13جدول  

 بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول  اشتراک   نسبت کد سؤال  شماره 
1 CA3 721/0 .321 .403 .674 
2 CA4 820 /0 .368 .487 .669 
3 CA5 732 /0 .264 .399 .710 
4 CA6 810/0 .219 .431 .759 
5 CA7 856/0 .424 .319 .758 
6 CA8 894/0 .412 .324 .787 
7 CA9 849/0 .481 .288 .731 
8 CA10 861/0 .418 .340 .756 
9 CB1 820 /0 .709 .345 .446 
10 CB2 841/0 .738 .349 .417 
11 CB3 886/0 .812 .345 .329 
12 CB4 913 /0 .811 .354 .359 
13 CB5 818/0 .761 .360 .331 
14 CB6 851 /0 .766 .426 .287 
15 CB7 953/0 847/0 377/0 305/0 
16 CB8 919 /0 812/0 389/0 329/0 
17 CB9 865/0 776/0 394/0 328 /0 

18 CB10 917/0 830/0 371/0 300/0 
19 CC1 537/0 323/0 524 /0 398/0 
20 CC2 771/0 413/0 650/0 421/0 

21 CC3 801/0 308/0 681/0 493/0 
22 CC4 849/0 453 /0 707/0 380/0 
23 CC5 828/0 481/0 686 /0 356 /0 

24 CC6 897/0 412/0 771/0 365 /0 
25 CC7 883/0 449/0 726 /0 393/0 
26 CC8 813/0 396/0 727/0 358/0 

27 CC9 798/0 343/0 760/0 322/0 
28 CC10 762 /0 375/0 720 /0 320/0 
29 CC11 765/0 338 /0 751 /0 296/0 

 

مشخص شد که؛   13براساس نتایج حاصل از جدول 
راهبردی   دانشگاه،    3  دارای بعد  »استراتژی  مؤلفه 

حمایت  و  بینخدمات  که  ها،  است  سازی«  المللی 
-و کم   15مربوط به سؤال    0/ 847ترین بارعاملی  بیش

بارعاملی  ت به سؤال    524/0رین  باشد.  می 19مربوط 
ها(  بارعاملی اول مربوط به مؤلفه )خدمات و حمایت 

ن  باشد، در ایمی  18تا    9های  است که شامل سؤال 

-و کم  15به سؤال    847/0ترین بارعاملی  مؤلفه بیش
بارعاملی  ت سؤال    709/0رین  می   9به  -مربوط 

)بینش مؤلف  به  مربوط  دوم  المللی  ود.بارعاملی 
باشد،  می   29تا    19های  سازی( است که شامل سؤال 

  24به سؤال    771/0ترین بارعاملی  در این مؤلفه بیش
-مربوط می   19به سؤال    524/0  ترین بارعاملیو کم

)استراتژی  ش مؤلفه  به  مربوط  سوم  بارعاملی  ود. 
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باشد،  می  8تا  1های دانشگاه( است که شامل سؤال 
  6به سؤال  787/0ترین بارعاملی  در این مؤلفه بیش

شود.  مربوط می  1به سؤال    674/0ترین بارعاملی  و کم

اهی از  در ادامه برای تایید ابعاد انکوباتورهای دانشگ
که   شد  استفاده  دوم  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل 

 ارائه شده است:  14نتایج در جدول  

 
 های تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نتايج حاصل از یافته   14جدول  

 بعد متغیر 
ضریب  
 استاندارد 

t-value R2  مؤلفه 
ضریب  
 استاندارد 

t-value R2 

انکوباتورهای 
 دانشگاهی 

 891/0 044/120 944/0 آموزشی 
مدیریت و  
 منابع انسانی 

947/0 378 /86 898/0 

 929/0 134/ 720 964/0 مدیریت دانش 

 541/0 462/20 735/0 ساختاری 

 0/ 913 801/142 0/ 956 هازیرساخت 
ساختار  
 سازمانی

920/0 682 /80 846 /0 

 631/0 122/28 794/0 سازماندهی 

 0/ 931 230/249 0/ 965 راهبردی

استراتژی  
 دانشگاه 

926/0 010 /52 857/0 

خدمات و  
 هاحمایت 

942/0 813/53 887/0 

المللی  بین
 سازی

954/0 277/105 911/0 

 

در   مندرج  دوم  مرتبه  تاییدی  عاملی  تحلیل  نتایج 
 دهند که؛نشان می 14جدول 

برای    t-valueمقادیر    99در سطح اطمینان %  -
ابعاد و مؤلفه انکوباتورهای دانشگاهی در  تمام  های 

( قرار دارند. بعد راهبردی  -58/2،  2/ 58ی )خارج بازه
تر و بعد  دارای تاثیر بیش  0/ 965با ضریب استاندارد  

-دارای تاثیر کم  735/0ساختاری با ضریب استاندارد  
میت مؤلفه ر  بین  در  باالترین  باشند.  آموزشی  های 

( مربوط به مؤلفه مدیریت  964/0ضریب استاندارد )
( مربوط  947/0ترین ضریب استاندارد )دانش و پایین

بین   در  است.  انسانی  منابع  و  مدیریت  مؤلفه  به 
استاندارد  مؤلفه ضریب  باالترین  ساختاری  های 

ترین  ینها و پای( مربوط به مؤلفه زیرساخت956/0)
 ( استاندارد  مؤلفه  794/0ضریب  به  مربوط   )

مؤلفه بین  در  همچنین  است.  های  سازماندهی 
( مربوط  954/0راهبردی باالترین ضریب استاندارد )

بین مؤلفه  پایینبه  و  سازی  ضریب  المللی  ترین 
( استراتژی  926/0استاندارد  مؤلفه  به  مربوط   )

مقدار   است.  ساختاری   2Rدانشگاه  بعد  برای   ،  
(  نزدیک به قوی و برای دو بعد دیگر باالتر از  0/ 541)

سازماندهی در    قوی قرار دارد. همچنین برای مؤلفه
ها در سطح  سطح نزدیک به قوی و برای بقیه مؤلفه

باالتر از قوی قرار دارد. لذا بین متغیر انکوباتورهای  
و مؤلفه  ابعاد  با  و  دانشگاهی  رابطه مثبت  آن  های 

 شاخص های برازش   ارد.معنادار وجود د
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 شاخص هاي نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش   15جدول  

 شاخص های برازش مطلق 
 GFI AGFI SRMR شاخص 

 04/0 87/0 92/0 مقدار بدست آمده 
 05/0کمتر از  80/0بیشتر از   90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش 

 تطبیقی شاخص های برازش 
 CFI NFI NNFI شاخص 

 93/0 92/0 93/0 مقدار بدست آمده 
 90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  90/0بیشتر از  حد قابل پذیرش 

 شاخص های برازش تعدیل یافته 
 X2/df PNFI RMSEA شاخص 

 0/ 07 63/0 88/2 مقدار بدست آمده 
 8/0کمتر از  60/0بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش 

 

جدول   حد  15در  در  برازش  های  شاخص  تمامی   ،
مطلوبی قرار دارند و می توان نتیجه گرفت که مدل  
گردآوری   های  داده  با  مناسبی  برازش  شده  آزمون 

 شده دارد. 

 بحث و نتیجه گیری 6
دانشگاهی، مراکزی هستند که پس از    انکوباتورهای 

های نوپا،  های تحقیقاتی و یا شرکتپذیرفتن هسته
در طی یک دوره چندساله و با در اختیار قرار دادن  

آموزش همچون  و  خدماتی  حقوقی  مدیریتی،  های 
توان   افزایش  کردن  مهیا  نیز  و  غیره  و  بازاریابی 

ای  هها و در سایه برناممدیریتی و رقابتی در سازمان
منظم و از پیش تعیین شده اقدام به رشد و پرورش  

نمایند. با درک این مهم پژوهش حاضر  کارآفرینان می 
صورت   دانشگاهی  انکوباتورهای  شناسایی  هدف  با 

یافته تحلیل  و  تجزیه  نشان  پذیرفت.  پژوهش  های 
دارای   دانشگاهی  انکوباتورهای  که  بعد    3داد 

بعد آموزشی    »آموزشی، ساختاری و راهبردی« است.
مولفه »مدیریت و منابع انسانی و مدیریت    2دارای  

می پژوهش دانش«  نتایج  با  یافته  این  های  باشد. 
کشاورز) و  دادند  1397آرامش  نشان  که  نیروی  (، 

از    انسانی موفقیت شرکت یکی  کلیدی  های  عوامل 
  مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان 

(،که نشان  1397ی یزدی ) است و کلئی دارابی و تقوای 

می  رشد  مراکز  ابعاد  از  آموزشی  بعد  باشد،  دادند 
( السری  و  که  2014سامساک  دادند  نشان  نشز   )

بعد   عنوان  به  آن  مدیریت  و  انسانی  منابع  نیروی 
یک   در  هستند،  دانشگاهی  انکوبارتورهای  کلیدی 

توان گفت که  راستا قرار دارد. در تبیین این یافته می
-دانشگاهی، برگزاری دوره التحصیلن رغفا با ارتباط

ای آموزشی برای نخبگان و فارغ التحصیلن جذب  ه
استقرار رشد،  مراکز  در   نظارتی سیستم یک شده 

آموزش بر دقیق  بر رشد مراکز کارکنان عملکرد، 
تقویت دانش اساس  و کارآفرینی روحیه محوری، 
وجود نوآوری  انتقال  در متخصصین تکنولوژیکی، 

در   نخبه  دانشجویان  و  اساتید  بکارگیری  فناوری، 
مراکز رشد و تولیدات علمی دانش بنیان، آموزش و  

های جدید  توسعه نخبگان که پتانسیل داشتن ایده
حفاظت دارند،   )مدیریت فکری هایدارایی  از را 

توسط مدیریت مدیران دانش(   بر دانشگاه، 
 زهاینیا با منطبق رشد مرکز خروج و ورود فرایندهای

 ایده سازی تجاری فرایند منطقه، مدیریت و جامعه
ترویج به دانشگاه،   فرهنگ  محصول،  در  نوآوری 

آموزش  سازوکار  با  آن  انتقال  و  دانش  های  توسعه 
منابع   ای تخصص مستمر، ذخیره سازی دانشحرفه

در بانک   هايپايگاه  انسانی  ایجاد  به  کمک  دانش، 
گیری از دانش برای  دانشی جهت ذخیره سازی و بهره

  ی استفاده از دانش موجود برابهبود فرایند آموزش،  
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-دانشگاه، شناخت شناسی ایده   یمهم رقابت   یازهاین
دوره طریق  از  رشد، ها  مراکز  در  آموزشی  های 

ایده  سازنده  مدیریت صحیح  تجربیات  و  اساتید  ها 
اساتید  هاي  کارگیري دانش و ایده  بهخلق و نوآور،  
ت  دانشگاه،   هایفناوری کارگیریبه در وانمندیدر 

بازنگري آموزشي   هايبرنامه تدوين  و جدید، 
در   دانشگاه  نهادهای  توانمندسازی  كارآفرينانه، 

برگزاری  جهت انتقال ایده به تولیدات دانش بنیان و  
نظر  تبادل  و  بحث  دانش یتسه  ی برا  جلسات  از    م 

انکوباتورهای   بر  که  هستند  آموزشی  عوامل  جمله 
چون  دانشگاه  متغیرهایی  شناسایی  لذا  موثرند.  ی 

مدیریت و منابع انسانی و مدیریت دانش به عنوان  
به   منطقی  دانشگاهی،  انکوباتورهای  آموزشی  ابعاد 

رسد. تمایل به اصلح نظام آموزشی در برابر  نظر می
می  پیگیری  مورد  جدی  طور  به  باشد،  تغییرات 

استیکولسکو  و  ب2016)1الکوتس  زمینه  این  در  یان  ( 
نظام می که  برابر  کنند  در  امروزه  آموزشی  های 

نبوده  چالش  مطرح  گذشته  در  که  دارند  قرار  هایی 
به   مربوط  نیازهای  و  عالی  آموزش  نیارهای  است، 
جذب و استخدام نیروهای کارآمد با امکانات و شیوه  
های مدیریتی گذشته قابلیت پاسخگویی به شرایط  

ی الزم را ندارند  پیچیده محیطی نیستند و دیگر کارای 
و ضرورت توسعه مراکز کارآفرینی در بستر دانشگاه  

 ها احساس می شود.  

ها، ساختار  مولفه »زیرساخت   3بعد ساختاری دارای  
نتایج   با  یافته  این  است.  سازماندهی«  و  سازمانی 

کشاورز)پژوهش  و  آرامش  نشان  1397های  که   ،)
از    هازیرساخت دادند   موفقیت  یکی  کلیدی  عوامل 

های مستقر در مرکز رشد دانشگاه سیستان  رکت ش
( که  1397باشد و حبیبی و همکاران )می   و بلوچستان 

از سازمانی  ساختار  دادند   بر مؤثر عوامل نشان 
گیلن   فناور واحدهای رشد مراکز توسعه دانشگاه 

( نیز که نشان  2013است، و هاشی و استوجسیس )
یدی  دادند بعد زیر ساخت های را عنوان شاخص کل

انکورباتورهای دانشگاهی معرفی کردند، در یک راستا 

 
1 . Lacatuş & Staiculescu 

توان گفت که؛ ارتقاء  قرار دارد. در تبیین این یافته می
های کارگاهی و  و به روز رسانی مستمر زیر ساخت

شکل  در کارآفرینی هایهسته گیریآزمایشگاهی، 
موجود در    گیری مناسب از بسترهای ها، بهرهدانشگاه

های الزم جهت  تجارت الکترونیک، وجود زیرساخت
و   امکانات  کیفیت  و  کمیت  وب،  بر  مبتنی  آموزش 

دانشگاه در  تحقیقات  انجام  برای  سرمایهفضاها   ،-
دانشگاه،   در  فناوری  انتقال  و  توسعه  در  گذاری 

هسته توسعه گسترش  دانشگاه،  در  آور  فن    های 
برای    اطلعاتی ایههشاهرا و ارتباطی هایزیرساخت

 کارگیری دانشجویان های پژوهشی، بهانجام فعالیت
ایجاد  و نخبه کارافرینی،   مهارت فرهنگ کارآفرین، 

کاهش   گذاريسیاست در تمرکززدایی آموزشی، 
اتاق  وجود  سازمانی،  سطوح  و  مراتب  های  سلسله 

کنفرانس  و  دانشجویان  جلسات  و  اساتید  برای  ها 
پویای پذیری،  انعطاف  دانشگاه،  نخبهف  تحول  و  ی 

 حل منظور به اختراعات و نوآوری از حمایت
داشتن قدرت  اجتماعی جامعه،   و اقتصادی مشکلت

فعالیت انجام  در  پژوهشی،  ها اجرایی  و  علمی  ی 
ی علمی  هاداشتن دیدگاه سیستمی در انجام فعالیت

پژوهشی،   مشخص و  سازمانی  نمودار  در    داشتن 
دانشگاه، ایجاد ارتباط میان نیاز واقعی بازار و مراکز  

پژوهشی،   و  بازدانشگاهی  از سیستم  در    استفاده 
کارآفرین،   اساتید  جذب  جهت  دانشگاه  مدیریت 
فرآیند   با  دانشگاه  سازمانی  ساختار  تناسب 
کارآفرینی و ساختار سازمانی منعکس کننده فرهنگ  

ه عوامل ساختاری  جمله  از  بر  کارآفرینی  که  ستند 
شناسایی   لذا  موثرند.  دانشگاهی  انکوباتورهای 

زیرساخت  چون  و  متغیرهایی  سازمانی  ساختار  ها، 
انکوباتورهای   ساختاری  ابعاد  عنوان  به  سازماندهی 

می نظر  به  منطقی  و دانشگاهی،  رسد.جنزا 
انکورباتورهای  2018)2موزیسی  که  دارند  می  بیان   )

ب اصلح  و  جبران  حل  راه  این  دانشگاهی  از  سیاری 
چالش محدودیت  و  نظام ها  که  است  های  هایی 

(  2007)3آموزشی با آن روبرو هستند،  هس و کاپان 
در   دانشگاهی  رشد  مراکز  چه  اگر  که  دارند  اعتقاد 

2 . Genza & Musisi 
3 . Hess & Kappan 
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های   فعالیت  ارتقای  به  منجر  مطلوب  شرایط 
می  چالش کارآفرینانه  حال  این  با  موانع  گردد،  و  ها 

های آن وجود  یل جدی در مسیر تحقق کامل پتانس
چالش  این  جمله  از  محدودیت دارد.  و  وجود  ها  ها، 

های بازدارنده، ساختار متمرکز، فقدان  برخی سیاست 
سرمایه  کمبود  بازارهای  یا  و  فقدان  و  مناسب  ای 

در   کارآمد  و  متخصص  انسانی  نیروی  به  دسترسی 
 باشد.شرایط ضروری می 

دارای   راهبردی  دانشگاه  3بعد  »استراتژی  ،  مولفه 
المللی سازی« است. این  ها و بینخدمات و حمایت

(،  1397آرامش و کشاورز )   ها با نتایج پژوهش یافته
موثر  عوامل  از  کننده    عوامل حمایتکه نشان دادند  

شرکت  بر رشد  موفقیت  مرکز  در  مستقر  های 
بلوچستان و  و    دانشگاه سیستان  است، سامساک 

( )2014السری  استوجسیس  و  هاشی  ک2013(،  ه  ( 
رشد  عوامل  جمله  از  مالی  بعد  دادند  نشان 
قرار   راستا  یک  در  است،  دانشگاهی  انکورباتورهای 

می یافته  این  تبیین  در  وجود  دارد.  که؛  گفت  توان 
انداز دانشگاه براي  تعهد استراتژيك در بيانيه چشم

بودن   مشخص  تحقيقات،  از  متفكرانه  استفاده 
چشم بیانیه  در  رشد  مراکز  و جایگاه  رسالت    انداز 

در   رشد  مراکز  جایگاه  بودن  مشخص  دانشگاه، 
های مدون دانشگاه، توانايي تمركز استراتژيك  برنامه

عمل فرصتو  و  مسائل  بر  تعهد گرا  جامعه،  هاي 
المللی سازی، برخورداری   استراتژیک در جهت بین 

 اندازچشم و راهبردی از رهبری تحول گرا، تاکید سند
-سیاست د، همسویی توسعه مراکز رش    بر دانشگاه

انطباق   با دانشگاه ایه دانشگاهی،  انکوباتورهای 
با تغییرات سریع محیطی،   تولیدات علمی دانشگاه 

از طرح های  های پژوهشی مرتبط با فناوریحمایت 
بهره برای  بسترسازی  بنیان،  دانش  و  از  نوین  گیری 

 دانش و تجربه اساتید کارآفرین در دانشگاه، شبکه
 بین منابع گذاری اشتراک به  هتدر ج درونی  سازی

برنامه مراکز و دانشگاه  در استراتژیک ریزی رشد، 
 بین جدید هاینوآوری  و فناوری شغل، انتقال  ایجاد

شبکه و دانشگاه رشد،   انتقال  در سازیمرکز 

 
1. Carl 

-سیاست رشد، تدوین و مرکز  دانشگاه بین اطلعات
 و صنعت  بین بهبود رابطه و ایجاد برای قوانین و اه

شناسایی  از دانشگاه  انجام و صنعت نیاز جمله 
صنعت، ثبت اختراع و مالکیت   با مشترک تحقیقات

فکری، صدور مجوزها و مدارك خارجي، ارتباطات با  
بین  دانش دانشجویان  جذب  خارجي،  آموختگان 

کنفرانس برگزاری  جهت  االمللی،  المللی  بین  های 
نوآوري دانشگاه،  در  ثروت  بخلق  ابتكارات  و  -ين ها 

تامین و  دانشگاه  در  انجام   منابع المللي  برای  مالی 
پژوهش  و  عوامل  تحقیقات  جمله  از  کاربردی  های 

انکوباتورهای بر  که  هستند  دانشگاهی    راهبردی 
استراتژی   چون  متغیرهایی  شناسایی  لذا  موثرند. 

المللی سازی به  ها و بیندانشگاه، خدمات و حمایت 
دانشگاهی،   انکوباتورهای  راهبردی  ابعاد  عنوان 

می نظر  به  راستای  2011)1کارل   رسد.منطقی  در   )
در  ارتقاء فعالیت کارآفرینی  بر  اقدامات مبتنی  و  ها 

عالی، منط آموزش  با  قینظام  را مقابله  اقدام  ترین 
های مطرح در حوزه کارآفرینی  ها و محدودیت چالش 

همچون  می راهکارهایی  خصوص  این  در  داند، 
بر طرف ساختن   در جهت  متنوع  اقدامات حمایتی 
توسعه   و  هدفمندسازی  دولت،  سوی  از  موانع 

بودجه برنامه پیشنهاد  های  را  آموزش  به  پایدار  ای 
کارآفرینی  0820)2همیلتون   کند،می توسعه  راهکار   )

های آموزشی  آموزشی را کاهش تمرکز در اداره نظام 
می  از  معرفی  پیروی  که  استدالل  این  با  کند، 

های آموزش ثابت و غیر قابل انعطاف منجر  سیاست
گردد که نظام  هایی می به بروز مشکلت و ناکارآمدی

سازد  کشد و آنها را ملزم می آموزشی را به چالش می 
راه    تا این  باشند و در  پاسخگوی مشکلت آموزشی 

ای جز پیروی از قوانین و دستورات دولتی ندارند  چاره
با   مواجهه  برای  نوآوری  و  خلقیت  بروز  زمینه  و 

 شود. های مطرح شده از آنها گرفته می چالش 

با توسعه    توان بیان داشت که در مقام جمع بندی می 
ارتباط دان  شگاه با صنعت  انکوباتورهای دانشگاهی، 

ها  بهبود یافته و تحقیقات دانشی و فناورانه دانشگاه
-به بخش صنعت منتقل شده و تجاری سازی می

2. Hamilton 
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ها با نیاز صنعت آشنا  شود و از طرف دیگر دانشگاه
دار و کاربردی طراحی  شده و تحقیقات خود را هدف

کنند. در نهایت همکاری دانشگاه و صنعت  و اجرا می 
نشگاه و کارآفرینی آن خواهد شد.  منجر به توسعه دا

ابزاری برای پیشبرد رشد و  انکوباتورهای دانشگاهی  
از طریق تسهیل   کارآفرینانه  کارهای  و  بقای کسب 

ها و تشویق خلق کسب و کار جدید،  در تامین انگیزه 
ی اقتصادی و تولید بازده  ایجاد شغل، ارتقای توسعه

ساده  می مالی   بحث  کارآفرینی  موضوع  ای  باشد. 
نظام  چالش نیست.  با  امروزه  آموزشی  های  های 

زیادی روبرو هستند، که هنوز قادر به پاسخگویی به  
نمی  ها  دهه  آن  دو  طی  در  راستا  این  در  باشند، 

رشد   فرایند  با  ما  عالی  آموزش  نظام  گذشته 
دانشجویان روبرو بوده است که نیازمند آماده شدن  

با توجه   برای زندگی کردن در دنیای صنعتی هستند.
واقعیت اقتصاد  به  تقاضاهای  و  شدن  جهانی  های 

نظام  ترتیبات  است  دانشی،  ممکن  آموزشی  های 
را  جامعه  متغیر  نیازهای  به  پاسخگویی  توانایی 
کیفیت   در  تواند  می  مهم  این  و  باشد  نداشته 
نقش   دانشجویان  پرورش  و  آموزش  به  پرداختن 
وضعیت   مسئله  این  کنار  در  باشد.  داشته  مؤثری 

فارغ  ف در  بیکاری  رشد  به  رو  روند  کشور،  علی 
جمعیتی   ترکیب  همراه  به  دانشگاهی  التحصیلن 

کشور   پیش  جوان  از  یافتن    کشوربیش  نیازمند  را 
می  اقتصادی  ی  صحنه  در  پیشرو  های  کند. زمینه 

کارآفرینی به عنوان یک عامل کلیدی رشد و توسعه 
است.   شده  شناخته  کشورها  اقتصادی    این   دری 

ن الگوها و راهکارهای مناسب  داشت  ضرورت  خصوص
استفاده  و  تربیت  آموزش،  نیروی  جهت  از  بهینه  ی 
در راستای نتایج به    فعال و کارآفرین بیشتر می شود. 

 دست آمده پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 

 بعد آموزشی 
های آموزشی در مراکز  برگزاری دوره .1

دانشگاه در  دانشگاهی  های  رشد 
ج مازندران  شناخت  استان  هت 

 ها کاربردی؛ ایده

های   .2 برنامه  تدوین  و  بازنگری 
آموزشی کارآفرینانه توسط مدیران و  

دانشگاه استان مسئوالن  های 
 ؛ مازندران

های آموزشی برای فارغ  برگزاری دوره .3
مراکز   در  شده  جذب  التحصیلن 

دانشگاه در  استان رشد  های 
توانمندسازی   منظور  به  مازندران 

 ران ؛ آنان دانشگاه مازند

شبکه  .4 بین  ایجاد  ارتباطی  های 
مراکز   فعاالن  و  دانشگاه  محققان 

دانشگاه در  استان رشد  های 
مازندران به منظور تبادل اطلعات و  

همکاری میان  ایجاد  مشترک  های 
 آنها ؛ 

برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر   .5
در   علمی  نوآوران  و  کارآفرینان  با 
در   دانشگاهی  انکوباتورهای 

به  دانشگاه مازندران  استان  های 
تقویت   و  دانش  تسهیم  منظور 
فرهنگ   ترویج  و  کارآفرینی  روحیه 

 نوآوری؛  

جامعه  .6 عمومی  دانش  سطح  ارتقا 
نسبت   مازندران  استان  دانشگاهی 
فرهنگ   توسعه  و  کارآفرینی  به 
انکوباتورهای   در  کارآفرینی 

 دانشگاهی؛

برگزاری دوره های آموزشی به منظور  .7
ت آموزی حرفه  توانمندسازی و مهار 

و   دانشگاهیان  تخصصی  و  ای 
های انتقال دانش و  افزایش قابلیت

ایده  نوآوریتبدیل  به  های  ها 
کارگاهی در   و  آزمایشگاهی  فناورانه 

 های استان مازندران؛دانشگاه
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 بعد ساختاری 
ارتقا و به روز رسانی مستمر زیرساخت های   .1

انکوباتورهای   آزمایشگاهی  و  کارگاهی 
 ؛های استان مازندرانانشگاهدانشگاهی در د

توسعه زیرساخت های ارتباطی و اطلعاتی   .2
به منظور انجام فعالیت های پژوهشی در  

 . های استان مازندراندانشگاه

و   .3 امکانات  کیفیت  بهبود  و  کمیت  افزایش 
در   تحقیقاتی  کارهای  انجام  جهت  فضا 

 ؛های استان مازندران  دانشگاه

و   .4 آور  فن  های  هسته  توسعه گسترش 
انکوباتورهای   شرکت های فناور مستقر در 

های استان مازندران  دانشگاهی در دانشگاه
 ؛

در   .5 پذیر  خطر  گذاران  سرمایه  بکارگیری 
دانشگاه  در  دانشگاهی  های  انکوباتورهای 

 ؛استان مازندران 

افزاری   .6 نرم  و  افزاری  امکانات سخت  بهبود 
در   فناوری  و  اینترنت  عرصه  در  مناسب 

دانشگاه انکوباتورها در  دانشگاهی  های  ی 
 ؛استان مازندران 

ایجاد ارتباط نزدیک میان نیاز واقعی بازار و   .7
دانشگاه  در  دانشگاهی  های  انکوباتورهای 

 ؛استان مازندران 

 بعد راهبردی 
انکوباتورهای   .1 جایگاه  نمودن  مشخص 

در   مدون  های  برنامه  در  دانشگاهی 
 های استان مازندران؛دانشگاه

ب .2 همسویی  و  ایجاد  ها  سیاست  ین 
انکوباتورهای   و  دانشگاه  راهبردهای 

 های استان مازندران؛دانشگاهی در دانشگاه

های   .3 فرصت  به  دانشگاه  ویژه  توجه 
 های استان مازندران؛مطالعاتی در دانشگاه 

آموزشی   .4 های  برنامه  تدوین  و  بازنگری 
 های استان مازندران؛کارآفرینانه در دانشگاه

و   .5 مالی  و حمایت  اساتید  از  معنوی 
دانشگاه در  کارآفرین  و  نوآور  -دانشجویان 

 ؛ های استان مازندران
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