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 نیکارآفر دانشگاه بر  گرااخالقی ارزش  رنظام یتاثبررسی 

 (گلستان استانی اسالم آزاد دانشگاهواحدهای : مطالعهمورد )
 

 *2یزدیمریم تقوایی،  1نیاحیمهدی صال

 . انشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایراند1
 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسالمی، ساری، ایران.  2

 28/04/1400؛ تاریخ پذیرش: 14/01/1400تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

 قتترار یرتتت   تحتتت  را وی رفتارهای و هاهدف ها،راه  که  شودمی  تلقی  فرد  اعتقاد  ترینحوریم  عنوانبه  ارزشی  ظامن

 در متتد  ارائتته منظوربتته کتتارآفرین دانشگاه بر گرااخالق ارزشی نظام  یرت  تعیین اضرح تحقیق انجام از  هدف  دهد.می

-وصیفیت تتت   روش  نظتتر  از  و  دیکتتاربر  ف،هتتد  نظتتر  از  حاضر  تحقیق  .باشدمی  گلستان  استان  اسالمی  آزاد  هایدانشگاه

 تعتتداد به دانشگاهی خبرگان شامل کیفی بخش در آماری جامعه است. شده انجام آمیخته رویکردی  با  که  بوده  پیمایشی

 اعضتتاینفتتر از    241شامل    کمی  بخش  درنمونه آماری    .شدندگیری هدفمند انتخاب  باشد که به روش نمونهمی  نفر  ده

 .شتتدند انتختتاب ستتاده تصتتادفی گیرینمونتته روش بتته بتتوده کتته  گلستان  استان  اسالمی  آزاد  یهادانشگاه  علمی  تهی 

ستتاخته ابزار پژوهش پرسشتتنامه محقق  .آوری شدندجمع  میدانیوش  ای و رکتابخانه  مطالعهطریق    ازپژوهش    یهاداده

 ت ییتتد بتته هتتاابزار محتتتوایی و ریصو  رواییدانشگاه کارآفرین گیب بود.   استاندارد  گرا و پرسشنامهنظام ارزشی اخالق

 از  استتتفاده  بتتا  نیتتز  هتتاآن  پایتتایی  و  رسید  آموزشی  ریزیبرنامه  و  روانشناسی  مدیریت،  هایرشته  در  دانشگاهی  خبرگان

 نشتتان نتایج شد. محاسبه 0/ 93 کارآفرین دانشگاه و 0/ 92  گرااخالق  ارزشی  نظام  امهنپرسش  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب 

 t-value مقدار  نیهمچن  و  (0/ 660)  یبارعامل  ریمس  ب یضرا  براساس  نیکارآفر  دانشگاه  با  گرااخالق  یشارز  نظام  نیب  داد

 بتته  توجتته  با  باشد.می  مناسب   برازش  دارای  شده  ارائه  مد   و  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت   رابطه  (19/ 134ه )شد  محاسبه

 هت وجتت تت ت ستتازمان در رقتتابتی مزیت  یک عنوان به یاخالق  هایارزش  به  دانشگاه  مدیریت   شودمی  پیشنهاد  تحقیق  نتایج

 نمایند.  تشویق  سازمان در اخالقی اصو  و نظم  رعایت  به را  کارکنان و  نموده  ایویژه
 

 1کارآفرین دانشگاه گرا،اخالق ارزشی نظام ،ارزشی نظام :هاي کليديواژه

 

 
  eeyazdi@yahoo.comm_taghvaنویسنده مسئو : *
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 مقدمه 

 توسعه  و  رشد  کلیدی   عامل  عنوان  به  کارآفرینی 

  ذاتت ل  .است   دهتتت ش  اخته تت شن  مدرن  عصر  در  اقتصادی

 در  کارافرینی  فرهنگ  رویجت ت   اتتت ب  توانندمی  هادانشگاه

  ایجاد   و   کارآفرینی  هایمهارت  وزشتتآم  و   دانشجویان

  جامعه  مرحله  نتت ای  به   کارآفرینی  برای  مناسب   محیطی

  و   شده  هاشرکت   و  صنایع  رشد  باعث   و  بپوشانند  عمل

 ارمغان  هتتت ب  را  ملی  ه وسعتتتت  کشور،  اقتصاد  تقویت   با

  نمود   بیان  توانمی  از این رو  (.Hurley, 1999)  بیاورند

  تبدیل   کارآفرین  ستازمان  یک  به  تواندمی  دانشگاه  که

 نقتتش  در  تواننتدمی  اعضا  همه  آن  پی  در  و  شود

  تمتتام  و  نماینتتد  وظیفتته  انجتتام  کتتارآفرین

  و   تریعس   مستتمر،  طتوربته  کارآفرینانته  هتایفعالیتت 

  متر  بته  هادانشکده  در  و  مرکزی  سازمان  در  ترراحت 

 (.1397 همکاران، و )صادقی برسد

  به   آزاد  یهادانشگاه  جمله  از  هادانشگاه  امروزه

  ادیتتتاقتص  ه تت توسع  رآیندت ف   با  بیشتر  همسویی   منظور

  که  خود  سنتی  نقش  از   المللیبین  و  ایمنطقه  ،بومی

  کارآفرین   هایدانشگاه  سوی  به   بود  دانش  تولید  صرفاً

 به  را  هاآن  ،هاایده  خلق   و  دانش  تولید  بر  افزون  که

  ری،تت نی)امین  کنندمی  حرکت   ،کنندمی  تبدیل  عمل

1396). 

 رفتتتتت مع  و  جذاب  مفهومی  رینتتت کارآف  دانشگاه

 و  هتتافرهنگ  ها،رویه  ها،فرصت   که  است   هاییدانشگاه

 پتتذیرش  و  یتتب ترغ  منظتتور  به  را  سودمندی  هایمحیط

 فتتراهم  انتتتتت آموختگدانتتش  و  دانشتتجویان  کارآفرینی

 کتته  است   مکانی  کارآفرین  دانشگاه  واقع،  در  آورند.می

 ,Gibb) استتت  آن نهتتادی استتاس از بخشی کارآفرینی

 ایتتن کتتارآفرین هایدانشتتگاه دیگتتر طرفتتی از (.2012

 تکیتتته  بتتتا  پویتایی  و  تغییتر  مقابل  در  دارند  را  قابلیت 

 و منتتتابع از استتتتفاده و نتتتوآوری و خالقیتتتت  بتتتر

 بتته کشتتور اهتتداف بتته دستیابی  برای  موجود  امکانتات

 و  )نادری  بردارند  گام  وربهره  و  ا ربخش  کارا،  صورت

 ت یتت اهم بتته توجتته بتتا نیبنابرا (.1397 رسولیان،  سیفی

 بتتر  متتر ر  عوامتتل  ییشناستتا  ها،دانشتتگاه  در  ینیکارآفر

 .باشدیم یضرور آن  ینیکارآفر

 ینیکتتارآفر بتتر توانتتدیم کتته یعتتوامل از یکتت ی

 هتتاارزش .استتت  هتتاارزش باشتتد، متتر ر هادانشتتگاه

 زشیتت انگ و هتتانگرش درك  اساس  و  هیپا  دهندهلیتشک

 ا تتر افتتراد رفتتتار نتتو  بتتر نیهمچنتت  و هستتتند افتتراد

 لذا ،(Smakotina and Kornienko, 2016) گذارندیم

 در ییبستتزا نقتتش کارکنتتان و رانیمتتد یارزشتت  نظتتام

 سازمان مختلف مسائل در  هاآن  رییگ میتصم  یچگونگ

 هایدگاهید  و  هایتلق  طرز  و  هاارزش  قت یحق  در  .دارد

 یههمتت   بتته  دادن  جهت   یاصل  عامل  کارکنان،  و  رانیمد

 بتتتر توانتتدیم جتتتهینت در باشتتد،یم او هتتایت یفعال

 نظتتام  یبررس  با  .باشد  رگذاری  ت  یسازمان  رییگ میتصم

 وضتتو  به گرات یموفق و  گرااخالق  خصوصهب  یارزش

 در  را  سازمان  کارکنان  و  رانیمد  کردار  و  رفتار  توانیم

 بهبود  به  هتتتت لیوس  نیبد  و  کرد  ینیبشیپ  ندهیآ  و  حا 

 (.1397 همکتتاران، و رك یتت ز) کرد کمک  هانآ  عملکرد

 یارزشتت   نظتتام  تتت  یر  بررستتی  پتتژوهش  ایتتن  هدف  لذا

 آزاد یهادانشتتگاه در  نیفرکتتارآ  دانشتتگاه  بر  گرااخالق

 باشد.می  گلستان  استان یاسالم

 

 نظری مبانی

 یک رتتت بیشت جامعه رت ه در  ارزشی  نظام  ارزشی:  نظام

 و  واژگتتان  ها،اندیشتته  رفتارها،  از  انعطاف  قابل  پیوستار

 در  آن  روی  رت ب  دائما  اجتماعی  کنشگران  که  است   زبان

 هتتایراهبرد  و  هااستتتراتژی  اساس  بر  و  هستند  حرکت 

 و  خود  به  نسبت   آن  در  را  خود  ناخودآگاهانه  و  آگاهانه

بر استتاس   و  کرده  قضاوت  و  ارزیابی  دیگران  به  نسبت 

 (.1392  )فکوهی،  کنندمی عمل  ارزیابی و  قضاوت این

 و نتتتتت مدرسی باورهتتتای و هتتتاارزش شتتتناخت 

 نقتتش  کنندهتضتتمین  توانتتدمی  هاآن  غنای  و  هت وسعتت ت

 هتتاارزش  توستتعه  و  رهنگف  انتقا   در  هادانشگاه  اصلی
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 نقش  ایجامعه  هر  در  نافذ  هایارزش  باشند.  جامعه  در

 گیریتصتتمیم نحتتوه در ایدهنتتدهجهت  و اساستتی

 فراینتتدهای بررستتی و کننتتدمی ایفتتا گذارانمشتتیخط

 ناقصتتی  کار  ها،ارزش  به  التفات  بدون  گذاریمشیخط

 (.1391 همکاران، و )نیازآذری  است 

 ارائه  تعریف  هتتت ب  وجهتتت ت  با  :گرااخالق  یارزش  نظام

 نظتتام  گفتتت   تتتوانمی  ارزشتتی  نظتتام  متتورد  در  دهتت ش

 از  ایمجموعتته  بتته  دانشتتگاه  یک  در  گرااخالق  ارزشی

 کارکنان،  توسط  شدهپذیرفته  اصو   و  تفکرات  رفتارها،

 اخالقتتی  مطلوبیت   که  شودمی  گفته  مدیران  و  مدرسین

 .دارند

 دانشتتگاهی  هبتت   رآفرینکتا  دانشگاه  کارآفرین:  دانشگاه

 رشت پتذیتت  و ترغیتب  ظتورت من به هتتت ک  شودمی  اطالق

 ،آموختگتتتتاندانتتش و دانشتتتتجویان کتتتتارآفرینی

 را  ستتودمندی  هتتایمحیط  و  هتتتافرهنتگ  هتا،فرصتت 

 (.1395 پنتتتتاه،سپه و )موحتتدی نمایتتتدمی ایجتتتتاد

 کتتارآفرین دانشتتگاه گفتتت  تتتوانمی دیگتتر عبارتیبتته

 متناسب   و  همستتو   ستازمانی  ارستاخت  بهسازی  دنبا به

 ساختارستتتازی، ه،کارآفرینانتتت  هتتتتایفعالیت  بتتتتا

 یت داللهتت ی)  است   دیت درآم  منابع  کسب   و  ادسازیتت نه

 و  دابیک  دیگر،  تعریفی  در  (.1390  همکاران،  و  فارسی

 کتته  دانندمی  کارآفرین  را  دانشگاهی  (،2015)  همکاران

 ژوهشپ  آموزش،  قبیل  از  اعضا  هایفعالیت   تمام  آن  در

 گتترددمتتی  راتتت اج  و  اداره  مدیریت،  ایگونه  به  غیره  و

 صادیتت اقت  یتت شرکت  شبه  یا  نهاد  عنوان  به  دانشگاه  هت ک 

 در اتتتت هت تت الیتت فع این گیریجهت  یعنی  گردد.  یت تلق

 رقتتابتی هتتایمزیتتت  کستتب  نیتتز و ستتوددهی هت ت جتت 

 (.Dabic et al., 2015) باشد  اقتصادی

 

 پژوهش   پیشینه

 یت پژوهش  در  ،(1398)  همکاران  و  یسادات  یصالح

 ت یتت معنو   رشتتد  در  یاخالقتت   یهاارزش  نقش»  عنوان  با

 دادند  انتت نش  ارکنان«تتت ک   یرفتار  یامدهایپ  و  یسازمان

 نیب  ت یمعنو   ،هاسازمان  در  یاخالق  یهاارزش  رشد  ات ب

 دارند  یبهتر  ت یرضا  احساس  ،ابدییم  شیافزا  کارکنان

 از و کتترد خواهنتتد تجربتته را یکمتتتر یفرستتودگ  و

 ستتازمان  از  ختترو   بتته  یکمتتتر  لیتت تما  گرید  یتت طرف

 پژوهشی  در  ،(1397)  همکاران  و  اندام  .داشت   خواهند

 دت تعه  و  ارتتت ک   اخالق  بین  ارتباط  ررسیتتت »ب  عنوان  با

 یافتند  دست   نتیجه  این  به  رویدادی«  داوطلبان  سازمانی

 بتته  عالقتته  و  )دلبستتتگی  آن  ابعاد  و  کار  اخالق  بین  که

 انستتانی  و  ستتالم  روابط  کار،  در  جدیت   و  ارپشتک  کار،

 و  کتتار(  در  مشتتارکت   و  جمعتتی  یتتهروح  کار،  محل  در

 دارد.  وجود  معناداری  و  ت تتت مثب  هت رابط  سازمانی  تعهد

 عنتتوان  بتتا  پژوهشتتی  در  (،1396)  همکتتاران  و  رشیدی

 ی،تتتت اسالم  کتتاری  اختتالق  ابعتتاد  میتتان  روابتتط  »تبیین

 در کارکنتتتان کتتتاری رفتتتتار و فتتتردی ۀت پیشینتتت 

 ایتتن  بتته  کرمتتان«  استتتان  رسانخدمات  هایانتتت ازمس

 کتتاری اختتالق ابعتتاد میتتان کتته یافتنتتد دستتت  نتتتایج

 محیطی،زیستتتتتت  مستتتتتئولیت  گرایی،)کیفیتتتتتت 

 اجتمتتاعی،  مستتئولیت   ستتایری،شایسته  مداری،مشتری

 اخالق  باورهای  فردی  هتت پیشین  سازمانی(،  دانش  حفظ

 اریمعنتتاد  و  مثبتتت   رابطه  کارکنان  کاری  رفتار  و  کاری

 دارد.  وجود

 عنتتوان بتتا یپژوهشتت  در ،(2017) همکتتاران و پولتتتون

 نشتتان ا تتربخش« یرهبتتر  توسعه  بر  یارزش  نظام  ریت  »

 رتت ی  تت ت  ا ربخش  یرهبر  توسعه  بر  یارزش  نظام  دادند

 کتته  کنندیم  نییتع  یارزش  یهاستمیس  .دارد  یداریمعن

 بتتا ،مختلتتف یهتتات یموقع در رهبتتر کیتت  چگونتته

 .کنتتد  برختتورد  ،دارد  وجتتود  ستتازمان  رد  که  یمشکالت

 عنتتوان بتتا یپژوهشتت  در ،(2016) انتتگی و استتتوبر

 و  فضتتایل  ،اخالقتتی  هایارزش  و  اخالقی  گراییکما »

 روابط  یشخص  یاخالق  یارهایمع  دادند  نشان  قضاوت«

 هاقضتتاوت  و  هالت یفضتت   ،یاخالقتت   یهاارزش  با  مثبت 

 انحتتال  اتتتت ب یشخصتت  یاخالقتت  یارهتتایمع یولتت  دارد

 همکتتاران و نیالدصتتال  .دارد یمنفتت  رابطتته یخالقتت ا
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 ارتتتت ک   اختتالق  تتت  یر»  عنتتوان  با  پژوهشی  در  ،(2016)

 کتتار  ختتالقا  دادنتتد  نشتتان  «ستتازمانی  تعهد  بر  اسالمی

 عتتاطفی،)  آن  بعتتد  ستته  و  ستتازمانی  تعهتتد  بتتر  اسالمی

 دارد. معناداری و  مثبت   ت  یر مستر(  و هنجاری

صتتوص دهد در خبررسی ادبیات موضو  نشان می

گرا مطالعاتی صورت گرفتتته استتت نظام ارزشی اخالق

گرا را بتتر ها ت  یر نظام ارزشی اخالقکه هر کدام از آن

انتتد. امتتا کردهمختلتتف ارزیتتابی  های  ها یا محیطحوزه

صتتورت نگرفتتته   ای مشابه ایتتن تحقیتتقتاکنون مطالعه

 است.  

 

 تحقیق  روش

 یعنتتی  آمیخته  هتتاداده  ماهیتتت   منظتتر  از  تحقیق  این

بختتش   باشتتد.می  کیفتتی  و  کمتتی  رویکتترد  دو  بر  مبتنی

های نظتتام کیفی این پژوهش با هدف شناستتایی مرلفتته

گرا و ساخت پرسشنامه مربوطه صورت ارزشی اخالق

 خبرگان  شامل  آماری  جامعه  بخشاین    درگرفته است.  

 ست تدریتت   سابقه  دکتری،  تحصیلی  مدرك   با  دانشگاهی

 به  که  بود  بایتر  و  استادیار  علمی  مرتبه  و  سا   5  بایی

 فراینتتد گردیدنتتد. انتختتاب ستتاده گیرینمونتته وشر

 یعنی  رسید  اشبا   به  ام10  خبره  با  مصاحبه  در  مصاحبه

 اضتتافه  شتتده  آوریجمتتع  اطالعات  به  جدیدی  مفاهیم

 هتتایمصتتاحبه طریتتق از بختتش ایتتن در .نگردیتتد

 و  آوریجمع  هاداده  انفرادی  صورت  به  ساختاریافتهنیم

 بتته  گتترااخالق  ارزشتتی  نظتتام  بتتا  مرتبط  دابعا  و  مفاهیم

 و  ت یید  جهت   سپس  .گردید  شناسایی  کدگذاری  روش

 شتتدهاستخرا   هایمولفتته  بختتش،  این  هاییافته  غربا 

 حصو   رایتت ب  شد.  داده  قرار  خبرگان  اختیار  در  مجدد

 زیتتر  اقتتدامات  پتتژوهش  کیفی  بخش  روایی  از  اطمینان

 گرفت:  صورت

 در نندگانک مشتتتارکت  اعضتتتا : توستتتط بتتتازبینی

 و  مالحظتته  را  آمتتده  دستتت به  هتتایمقولتته  ها،مصاحبه

 هتتاآن بتتا  ارتبتتاط  در  را  ختتود  نظر  و  ردندتت ک   یتت بازبین

 کردند. ابراز

 راهنمتتا نظرت اساتید دریافت   بر  عالوه  همکار:  بررسی

 از  تعتتدادی  بتتا  شتتده  استتتخرا   هتتایمقولتتهمشاور،    و

 و هتتامقوله بررسی به  مدیران  و  موختگانآدانش  اساتید،

 شد. پرداخته هاآن بندیطبقه

 چنتتدین تجربه مشاور: و  راهنما  اساتید  سوابق  و  تجربه

 رشتتته در تحصتتیل و عتتالی آمتتوزش حتتوزه در ستتاله

 کتته  ستتاخت متتی  فراهم  را  امکان  این  آموزشی  مدیریت 

 گیرد. صورت  درستی به هابندیمقوله

 مشتتارکت  از همزمتتان طوربتته  پژوهش:  بودن  مشارکتی

 شد.  گرفته  کمک هاداده تفسیر  و حلیلت در  کنندگان
 باشد:می  ذیل شر  به  مصاحبه در سوایت

 چتته شتتما یا معناست؟ چه  به  گرااخالق  ارزشی  نظام •

 دارید؟ گرااخالق ارزشی نظام مفهوم  به نسبت   ادراکی

 چه  گرا  اخالق  ارزشی  نظام  هایشاخص  شما  نظر  به •

 باشد؟می

 بتتر شتتینق چتته گتترا اخالق  ارزشی  نظام  شما  نظر  به •

 باشد؟ داشته تواندمی  کارآفرین  دانشگاه

 پرسشتتنامه  ساخت   مبنای  ابعاد  و  مفاهیم  این  سپس

 اختتالق  ارزشی  نظام  رت  یت   بررسی  و  کمی  بخش  برای

 استتالمی  آزاد  دانشتتگاه  در  کتتارآفرین  دانشتتگاه  بتتر  گرا

 گردید.  گلستان  استان
بخش کمی در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه 

یرها و در نهایت بررسی رابطه بتتین ها و متغیبین مرلفه

گرا و دانشگاه کتتارآفرین اخالق  ارزشی  نظامدو متغییر  

 ت یتت ه  یاعضا  را  یآمار  جامعه  بخشاین    در  باشد.می

 تعداد  به  گلستان  استان  یاسالم  آزاد  یهادانشگاه  یعلم

 فرمتتو  استتاس بتتر کتته دهنتتدیم لیتشتتک نفتتر 646

 یتصتتادف یریگ نمونه روش  با  نفر  241  تعداد  ،رانت کوک 

 یآمتتار نمونتته عنتتوان بتته  یعلمتت   مرتبتته  براساس  ساده

 معیارهتتای براستتاس بختتش  این  در  .شدند  ابتت ختت انت

 امهت پرسشنتت   طراحتتی  به  کیفی  مرحله  از  شده  استخرا 

 آوریجمع  جهت   گرااخالق  ارزشی  نظام  ساخته  محقق
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 ت تتت ساخ  آن  نتیجه  که  شد  استفاده  نیاز  مورد  هایداده

 ستتوا   50  با  امتیازی  پنج  لیکرت  طیف  با  اینامهپرسش

 ،صتتتداقت  ،یریپذت یمستتتئول» مرلفتتته 8در قالتتتب 

 و  نیقتتوان  ت یتت رعا  ،روابط  در  رفتار  ،کار  به  یمندعالقه

 و کتتار در عتتدالت  ،یمدارضتتابطه ،یآموزشتت  مقتتررات

 نامهشتت پرس از همچنتتین بتتود. گتتران«ید بتته احتتترام

 11  و  سوا   108  با  Gibb  (2012)  نیکارآفر  اهتت دانشگ

 اداره  و  حاکمیت   ،دانشگاه  م موریت   و  انداز  چشم»  عدب

 فتترا  و  ایرشته  چند  ،سازمانی  طر   و  ساختار  ،دانشگاه

 هتتایارزش  و  نفعانذی  مدیریت   ،نفوذ  قدرت  ،ایرشته

 و  رُشتتد  مرکتتز  ،دانتتش  انتقا   ،آموختگاندانش  ،جامعه

 کارآفرینانتته« آمتتوزش و ستتازیالمللیبین ،متتالی  ت مین

 جهت   .(1396  وروزی،ت ن  و  رکمانتتت )ت  دگردی  استفاده

 رگانتتت خب  اختیار  در  هاپرسشنامه  صوری،  روایی  ت یید

 د.تتت ردیتتت گ   اعما   نیاز  مورد  اصالحات  و  گرفته  قرار

 روایتتی  هایشتتاخص  محتتتوایی  روایتتی  ت یید  منظوربه

 را  (CVR)  محتتتوایی  روایتتی  نسبت   و  (CVI)  محتوایی

 تمتتامی  برای  صشاخ  دو  این  مقادیر  که  گردید  محاسبه

 کتته بتتود 0/ 62 و 0/ 79 از بتتایتر ترتیب بتته هاگویتته

 باشتتد.می  پرسشتتنامه  محتتتوای  روایی  ت یید  دهندهنشان

 کرونبتتاخ یآلفتتا ب یضتتر از استتتفاده با زین هاآن  ییایپا

 و 0/ 92 گتترااخالق یارزشتت  نظتتام نامهپرستتش یبتترا

 کتته  شتتد  محاستتبه  0/ 93  نیکارآفر  دانشگاه  نامهپرسش

 از  هتتاداده  لیتحل  و  هیتجز  جهت   .باشندیم  ییدت   مورد

 یهتتافزارانرم  از  استتتفاده  بتتا  یساختار  معادیت  آزمون

21SPSS  و PLS Smart شد  استفاده.  

 

 پژوهش  یهاافته ی

 بختتش در آمتتاری  جامعه  شناختیجمعیت   وضعیت 

 .است   گردیده ارائه 1 جدو  در کیفی

 

 کيفی بخش اريآم  جامعه   شناختی جمعيت وضعيت -1 جدول

 نسبی  فراوانی فراوانی وضعیت ویژگی

 جنسيت
 70 7 مرد

 30 3 زن

 سن 

 10 1 سا  40 از کمتر

 40 4 سا  50 تا 40

 50 5 سا   50 یبای

 کاري سابقه

 20 2 سا  10 از کمتر

 30 3 سا  20 تا 10

 50 5 سا   20 بایی

 

  اب   مصاحبه  از  آمده  بهدست  های داده  کیفی  مرحله   در

  گرا اخالق  ارزشی  نظام  ابعاد  شناسایی  جهت   خبرگان

  گرفت  قرار  تحلیل  و  بازبینی  مورد  مرحله  چندین  در

  صداقت،   ،یریپذت یمسئول»  بعد  هشت   استخرا   به  که

  و   نیقوان  ت یا ت رع  روابط،  در  رفتار  کار،  به  یمندعالقه

  ار تت ک   در  ت تتعدال  ،یمدارضابطه  ،یوزشتت آم  مقررات

  بررسی   اتتب  همچنین  .گردید  منتج  گران«ید  به  احترام  و

  ( 2012)  ب ی گ   نیکارآفر  دانشگاه  ابعاد  موضو   ادبیات

  حاکمیت  دانشگاه،  م موریت   و  اندازچشم»  بعد  یازده  با

  چند   انی،تازمتت س  ر تتط  و   ارتت ساخت  دانشگاه،  اداره  و

 نفعانذی  مدیریت   نفوذ،  قدرت  ای،فرارشته  و   ایرشته

 دانش،   انتقا   آموختگان،دانش  جامعه،  ایتتت هارزش  و

  آموزش   و  سازیالمللیبین   مالی،  ت مین  و  رُشد  مرکز

  عیت تت وض   . رفت تتگ   رارتت ق   هاستفاد  مورد  کارآفرینانه«

 در  کمی  بخش  در  آماری  جامعه  شناختیجمعیت 

 است.  گردیده ارائه 2 جدو 
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 پژوهش کمی  بخش آماري جامعه   شناختی جمعيت وضعيت -2 جدول

 نسبی  فراوانی نیفراوا وضعیت ویژگی

 جنسیت 
 60 10 مرد

 40 5 زن

 سن

 6/11 28 سا  40 از کمتر

 1/53 128 سا  50 تا 40

 3/35 85 سا   50 بای

 کاریسابقه

 9/12 31 سا  10 از کمتر

 9/36 89 سا  20 تا 10

 2/50 121 سا   20 بایی

 علمی  مرتبه

 4/80 194 مربی

 8/17 43 استادیار

 9/0 2 دانشیار 

 9/0 2 استاد

 

 هت اختت س  محقق  ایپرسشنامه  ابعاد  استخرا   از  پس

 نظام  خصوص  در  نیاز  مورد  هایداده  آوریجمع  جهت 

 پرسشنامه  همراه  به  و  گردید  تدوین  گرا  اخالق  ارزشی

 حجتتم  اختیتتار  در  ب یتت گ   نیکتتارآفر  دانشگاه  نامهشپرس

 و نیانگیتت م 5و  4، 3 جتتدو  در گرفتتت. قتترار نمونتته

ها و ابعاد مربوط به متغییر نظتتام شاخص اریمع  انحراف

 .است  شده ارائه  گرا و دانشگاه کارآفرینارزشی اخالق

 

 گرا متغيير نظام ارزشی اخالقهاي گویه آمار توصيفی  -3جدول 

 انحراف معیار میانگین  ها گویه ابعاد 

ی
ذیر

ت پ
ولی
سئ
م

 

 956/0 44/3 پذیری نسبت به حقوق ارباب رجو مسئولیت

 897/0 35/3 های دانشگاهنامهها و آیین بر قوانین، دستورالعملبودن در برا مسئو 

 032/1 67/3 مسئولیت نسبت به انجام وظایف محوله در دانشگاه

 968/0 57/3 کار فرایند در اخالقی اصو  رعایت به تعهد

 909/0 37/3 تکریم ارباب رجو  

 927/0 41/3 شغلی هایارزش و خود هاییکی بودن ارزش

 001/1 51/3 همکاران و خود ای برایحرفه حفظ اخالق

 930/0 46/3 قو  بودنخوش

 917/0 54/3 پذیرش مسئولیت و پیامدهای تصمیمات خود در محیط کار 

 930/0 54/3 داشتن وجدان کاری در سازمان 

ت 
داق
ص

 

 021/1 37/3 داری و حفظ اسرار آموزشی در دانشگاهامانت

 050/1 34/3 عمومی  اعتماد و کالم و گفتار در صداقت

 075/1 24/3 اخالقی عمل  در و درستکاری بودن اطمینان قابل

 028/1 36/3 دانشجویان با خود ارتباطات  در صداقت

 059/1 31/3 داشتن رفتار صادقانه در محیط کار 

 033/1 37/3 انجام دادن کار خود در محیط کار با تمام خلوص نیت

القه
ع

ه 
ی ب

ند
م کار

 

 056/1 61/3 اهمیت قائل بودن برای کار خود 

 021/1 68/3 انجام دادن کار در سازمان با میل و رغبت 

 016/1 24/3 عشق ورزیدن به کار خود 
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 083/1 45/3 تالش در منحصر به فرد بودن در کار خود

 001/1 62/3 تالش در پیشرفت در شغل خود 

 072/1 45/3 های دیگرشغل ترجیح دادن شغل خود نسبت به

 059/1 56/3 جدی و پرکار بودن در محیط کار 

ط
واب
ر ر
ر د
فتا
ر

 

 261/1 61/3 ایثار و گذشت نسبت به همکاران در محیط کار

 197/1 41/3 دیگران در محیط کار  و خود رعایت نمودن حقوق 

 220/1 39/3 قدرشناس بودن در محیط کار 

 092/1 41/3 ط کار مراعات نمودن دیگران در محی

 121/1 44/3 داشتن رفتاری دوستانه و صمیمانه با همکاران 

 113/1 31/3 متقابل  درك و همدلی توانایی

 152/1 34/3 خوش برخورد بودن در ارتباط با همکاران و ارباب رجو 

و  
ن 
وانی

ت ق
عای
ر

شی
وز
 آم
ت
ررا
مق

 

 930/0 44/3 رعایت هنجارها و اصو  اجتماعی در محیط کار

 957/0 60/3 وقت شناس بودن

 905/0 42/3 پیروی از قوانین سازمان در انجام کارها 

 927/0 66/3 بودن در محیط کار  قانون مجری

ی
دار

ه م
بط
ضا

 

 910/0 84/3 ایحرفه مقررات  و قوانین به پایبندی

 917/0 98/3 شغل خود پذیرش قبو  به نسبت کاری تعهد

 950/0 19/4 دانشجویان پذیر بودن نسبت بهمسئولیت

 887/0 88/3 ها و هنجارهای متناسب با محیط آموزشارزش به پایبندی

 961/0 90/3 دانشجویان قانونی هایدرخواست به توجه

 919/0 93/3 خود  حرفه توسعه و یادگیری  برای مسئولیت پذیرش

 952/0 05/4 ارزش قائل شدن به قوانین سازمانی 

کار 
در 
ت 

دال
ع

 

 030/1 70/3 ت حقوق ارباب رجو  در محیط کار رعای

 093/1 38/3 ورزیانجام تصمیمات سازمانی بدون غرض

 084/1 48/3 محیط کار  در اخالقی اصو  رعایت

 092/1 53/3 در قضاوت  رعایت انصاف

 990/0 44/3 تبعیض قائل نشدن به ارباب رجو  از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در محیط کار 
م ب
ترا
اح

ان
گر
 دی
ه

 

 922/0 46/3 های اجتماعی احترام به ارزش

 992/0 41/3 احترام به حقوق ارباب رجو 

 890/0 51/3 توجه به احساسات ارباب رجو  

 845/0 56/3 احترام به حقوق همکاران 

 

دهد که میانگین نمرات نشان می  3های جدو   داده

ان بوده است که در ایتتن میتت   4/ 21تا    3/ 24ها بین  گویه

بیشتتترین و   پذیر بودن نسبت به دانشجویان«مسئولیت »

دارند.   کمترین میانگین را  عشق ورزیدن به کار خود«»

ها نسبت به میتتانگین بتتین همچنین انحراف معیار گویه

 کتته بتته ترتیتتب متعلتتق بتتهباشتتد می 1/ 261و  0/ 845

ایثار و گذشت نستتبت و »  احترام به حقوق همکاران«»

 کار« است.به همکاران در محیط  
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 متغيير دانشگاه کارآفرین هاي گویه آمار توصيفی  -4جدول 

 میانگین  های گویه ابعاد 
انحراف 

 معیار

شم
چ

 
 و
داز

ان
 

ت
وری

م م
 

گاه 
نش
دا

 

 908/0 69/3 انداز دانشگاه برای استفاده متفکرانه از دانش و توسعه تحقیقات وجود تعهد استراتژیک در بیانیه چشم

 88/0 67/3 نفعانیابی به جایگاه دانشگاه از طریق اعتبار گسترده ذیشگاه در دستتعهد استراتژیک دان

 915/0 70/3 های پژوهشی )پژوهانه( مرتبط و یکپارچهصراحت و وضو  در استراتژی شناسایی کمک هزینه

 862/0 59/3 گذاری و کارآفرینی در سراسر دانشگاهصراحت و وضو  در مفهوم مشترك سرمایه

 844/0 61/3 های مرکزی دانشگاه مورد نظر هستندعنوان استراتژیگذاری و کارآفرینی بهای که سرمایهزان اندازهمی

 860/0 61/3 نظر است دانشگاه موردترین مفهوم به عنوان مرکزیت همه کارهای ای که نوآوری با گستردهاندازه

 879/0 56/3 تعهد استراتژیک به تباد  دانش

 899/0 63/3 ایاستراتژیک به توسعه محلی و منطقهتعهد  

 936/0 63/3 کاروها و توسعه کسبراتژیک به مشارکتتعهد است

 942/0 61/3 ایتعهد استراتژیک به قدرت نفوذ در درآمد عمومی و شهریه

 941/0 59/3 های جامعهگرا بر مسائل و فرصتتوانایی تمرکز استراتژیک و عمل

 972/0 57/3 نفعان از برتری و کما  دانشگاه )به عنوان مفهوم ارزش عمومی جامعه(یده وسیع ذیتعهد به عق

گاه
نش
 دا
ره
ادا
و 
ت 

می
حاک

 

 885/0 60/3 گذاری و کارآفرینیدرك و فهم و پشتیبانی از سوی مدیر یا تیم اجرائی در رابطه مفهوم سرمایه

 886/0 59/3 های کارآفرینانهرتباط با برنامهسطح درك و فهم شورا یا هی ت مدیره دانشگاه در ا

 887/0 58/3 های مرتبط با آنسطح درك و فهم هی ت مدیره دانشگاه در ارتباط با مفهوم کارآفرینی و برنامه

 894/0 60/3 تقویت عضویت کارآفرین در شورا یا هی ت مدیره دانشگاه

 905/0 58/3 مدیره در جهت دانشگاهسطح مشارکت فعاینه اعضای کارآفرین شورا یا هی ت 

 883/0 57/3 ایمنطقه فرهنگی محلی و تقویت مشارکت فعاینه کارکنان دانشگاه در توسعه اقتصادی، اجتماعی و

 889/0 56/3 ای شاغل در بیرون و کارکنان دانشگاهیسطح اعتماد و ارتباطات فعاینه میان کارکنان حرفه

وکار، تبتتاد  دانتتش و توستتعه محلتتی و افرادی که در استخدام، توسعه کسبری موجود میان  های کاافزاییروابط و هم

 کنندای مشارکت میمنطقه
61/3 883/0 

 888/0 61/3 های کارآفرینانههای علمی در برنامهسطح تعهد مدیران گروه و هی ت 

 876/0 59/3 دانشگاهگذاری و کارآفرینانه در های سرمایهرهبری فعاینه همه جانبه برنامه

نی 
زما
سا
  
طر
و 
ار 
خت
سا

 
 978/0 69/3 طر  یا ساختار سازمانی برای تسهیل و حمایت از رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه از پائین به بای

 004/1 60/3 گیریعدم تمرکز در تصمیم

های توستتعه ستتازمانی و تجتتاری بتترای ای و برنامهگری محلی و منطقهارتقای مسئولیت استخدام، تباد  دانش، میانجی

 های آموزشیگروه
59/3 885/0 

 909/0 63/3 شودمی ها پاداش دادهبای مورد حمایت قرارگرفته وبه آنبهآمیز پائینای که رفتارهای مخاطرهاندازه

 899/0 46/3 های گسترده نوآوری در دانشگاهسیستم پاداش برای قالب

شته
د ر

چن
شته

ا ر
فر
و 
ی 
ا

ی 
ا

 

 010/1 58/3 های آموزشی در آموزش و پژوهشهای علمی و گروهسطح همکاری فعاینه میان اعضای هی ت 

 018/1 59/3 ایتعداد مدار  تحصیلی چندرشته

 995/0 60/3 ای متمرکز بر موضوعات اجتماعیتعداد مراکز تحقیقاتی و یا آموزشی فرارشته

 992/0 60/3 ایهای توسعه شغلی و حرفهههای آموزشی دخیل در زمینتعداد گروه

 026/1 59/3 شان انجام دهندهایی در ارتباط دانشهایی برای دانشجویان تا بررسیسطح تعهد در کل دانشگاه برای ایجاد فرصت

 026/1 59/3 سازی در دانشگاه )برخالف شیوه تعلیم و تربیت قرون وسطایی(سازی یا عقالنیسطح فکری

فو
ت ن

در
ق

ذ
 

 746/0 61/3 ای و منابع عمومی سنتیتعهد و ظرفیت دانشگاه برای افزایش درآمد از منابع غیر شهریه

 788/0 57/3 اینسبت موجود ت مین مالی خصوصی به ت مین مالی عمومی و شهریه

 780/0 54/3 های آموزشی )با هدف(تفویض اختیار فعالیت افزایش درآمد به گروه

 853/0 84/3 های علمی در ت مین مالی و افزایش درآمدرؤسای دانشگاه و مدیران هی ت مشارکت فعاینۀ 
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ی
ت ذ

یری
مد

ش
رز
و ا
ن 
فعا
ن

عه 
جام

ی 
ها

 

 928/0 83/3 های اجتماعی و فرهنگیتمرکز کل دانشگاه در زمینۀ نگرانی

 950/0 76/3 دهدقرار می نفعان مورد ارزیابیذیبه نسبت  گستردهمشروعیت اساس  خود را برهای ارزش دانشگاهکه میزانی 

 912/0 80/3 ای دانشگاهنفعان کلیدی منطقهازتباطات فعاینه با تمامی ذی

 962/0 76/3 منحصربه فرد یا خاص های با اندازه کوچک و متوسطمشارکت فعاینه دانشگاه با شرکت

 941/0 80/3 ی با اندازه کوچک و متوسطهاهای شرکتمشارکت فعاینه دانشگاه با انجمن

 918/0 80/3 ایهای آموزشی در ابتکارات فرهنکی منطقهسطح مشارکت فعاینه گروه

 908/0 82/3 ای )و درآمدی( کل دانشگاههای مشاورهسطو  فعالیت

 940/0 89/3 کارهاوارهای مورد حمایت تحقیق و توسعه به نسبت کسبتناسب نسبی ک

 904/0 85/3 های مدنی و تجاری محلیها( میانجی با سازمانی دانشجویان، )تمام دانشکدهتوانای

 966/0 80/3 ایتعداد مدارك به نسبت مشارکت فعاینه تجاری و حرفه

 928/0 83/3 خارجیهایدانشگاه با سازماناضافی آموزشی های مشارکتتوانایی

 904/0 83/3 و متوسطکوچک های با اندازه شرکت لی وتوسعۀ مرسسات مح مشارکت دانشگاه در

 896/0 78/3 ای محلیهای شغلی و حرفههای فعاینه با دانشکدهمشارکت

 934/0 76/3 سطح مشارکت فعاینه با کارآفرینان محلی در دانشگاه

 959/0 81/3 ها، استادیها، پژوهانهدادن ش ن و مقام به کارآفرینان از طریق مشارکت

 942/0 78/3 های اجتماعیگذاریمشارکت کل دانشگاه در سرمایه

 962/0 74/3 ای از منابع(دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده )منافذی برای یادگیری فعا  از طیف گسترده

ان
تگ
وخ
 آم
ش
دان

 

 935/0 54/3 آموختگان و فعالیت مرتبط با آن در کل دانشگاهتقویت دفتر دانش

آموختگان برای شناسایی و ایجاد ارتباطات با کارآفرینان بتته صتتورت محلتتی، ملتتی و های آموزشی دانشانایی گروهتو

 المللیبین
72/3 858/0 

 878/0 58/3 آموختگان در دانشگاهمشارکت فعاینۀ دانش

ش 
دان
  
تقا
ان

 

 884/0 90/3 آوری و تباد  دانش دانشگاهفعالیت انتقا  فن

 892/0 97/3 های آموزشی جای گرفته استانتقا  و تباد  دانش عمیقاً در گروه ای کهاندازه

 885/0 98/3 های پارك علمیسطح مشارکت فعاینه دانشجویان و کارکنان در شرکت

ز 
رک
م

رُ
لی 
 ما
ین
ت م
د، 
ش

 

 805/0 61/3 بسط و گسترش سیاست دارائی فکری برای کارکنان و دانشجویان

 813/0 59/3 آوریرائی فکری و صدور مجوز استفاده از فندفتر حمایتی برای دا

 774/0 54/3 آوری و درآمدهای دریافتیتعداد حق امتیازهای اعطایی و صدور مجوز استفاده از فن

 804/0 56/3 مشارکت دانشجویان در فعالیت انتقا  دانش

 779/0 54/3 های دانشگاه برای عملکرد انتقا  دانشپاداش

 791/0 53/3 شان با دنیای واقعیض قرار دادن دانشجویان دکتری در ارتباط تحقیقات در معر

 842/0 52/3 گذاری اجتماعیهای سرمایهتعداد کارکنان به نسبت مخاطرات تجاری یا مخاطرات در سازمان

 816/0 54/3 های مشتق از دانشگاه )زایشی(  بت شدهتعداد شرکت

 790/0 55/3 های مشتق از دانشگاه )زایشی(کتهای حمایتی از شرفعالیت

 827/0 54/3 حمایت از انکوباتور )مرکز رُشد(، فیزیکی و یا مجازی

 822/0 53/3 گذاری انکوباتور )مرکز رُشد(صراحت و وضو  در هدف

 812/0 53/3 های عملکرد انکوباتور )مرکز رُشد(صراحت و وضو  در شاخص

 775/0 52/3 یتی انکوباتور )مرکز رُشد(ای و حماخدمات مشاوره

 827/0 52/3 آمیزهای مشارکتی مخاطرهگذاریت مین مالی سرمایه

 806/0 54/3 بنیانهای دانشدانشجویان از طرف شرکت های ویژه برای اساتید وپیوند و یا تدارك مقدمات وام

 788/0 57/3 ای عمومی/خصوصیههای سرمایهای ملی یا دیگر فعالیتمشارکت دانشگاه در چالش
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لی 
مل
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ی
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 875/0 60/3 سازیالمللیتمرکز دانشگاه بر بین

 902/0 57/3 سازیالمللیسطح فعالیت در جهت بین

 885/0 63/3 المللیسطو  کارکنان بین

 855/0 79/3 المللیارتباطات تحقیق و توسعۀ بین

 863/0 83/3 المللیهای بینلیتمشارکت با بازیگران محلی در فعا

 907/0 82/3 المللیهای بینسیستم حمایتی دانشگاه برای فعالیت

 889/0 64/3 های آموزشی دانشگاهسازی بر برنامهالمللیت  یر بین

 934/0 64/3 المللیهای بیندرآمدها و منافع حاصل از فعالیت

 939/0 67/3 های خارجیهای مشترك با دانشگاهگذاریتعداد سرمایه

 937/0 62/3 صدور مجوزها و مدارك خارجی

 886/0 66/3 المللی در محوطه دانشگاهها و ابتکارات بیننوآوری

 993/0 70/3 آموختگان خارجیارتباطات با دانش

 011/1 73/3 های خارجیتبادیت دانشجو با دانشگاه

 974/0 69/3 المللی از راه دورآموزش بین

 983/0 71/3 المللیهای تجاری بینها و مشارکتهمکاری

انه
رین
رآف
 کا
ش
وز
آم

 

 869/0 56/3 های کارآفرینانه مورد پذیرش در سراسر دانشگاهبرنامۀ مهارت 

 791/0 51/3 های آموزشیهای آموزشی کارآفرینانه هر یک از گروهبرنامه

 773/0 56/3 های آموزشیگروه های هر یک ازجاسازی آموزش کارآفرینی در برنامه

 847/0 50/3 آموزش خود سودمندی پرورش کارآفرین جای گرفته در سراسر دانشگاه

 793/0 57/3 آمیز جدید برای همۀ دانشجویان و کارکنانهای مخاطرهگذاریقابلیت آموزش و پرورش سرمایه

 802/0 41/3 گذاری برای کارکنانهای پرورشی تعلیم سرمایهفرصت

 943/0 69/3 های اجتماعی کارآفرینی دانشجویانفعالیت

 905/0 65/3 مشارکت و رهبری فعاینه دانشجویان در زمینۀ کارآفرینی

 937/0 74/3 های مرتبط با دانشجویانقراردادهای توسعه فردی دانشگاه و به طور کل فعالیت

 914/0 77/3 ی و کارآفرینیگذارفعالیت واحد پشتیبانی مرکزی برای آموزش سرمایه

 922/0 63/3 های کوچک در سراسر دانشگاهو متوسط و سازمان کوچکهای با اندازه های کاریابی در شرکتفعالیت

 853/0 62/3 پرورش کارآفرینیوو متوسط و آموزش کوچکهای با اندازه کارگیری خدمات کارراهه )مسیر شغلی( در شرکتهب

 938/0 82/3 استخدامی )کار آزاد(-های استخدام با انتخاب کارآفرینی و خودنامهپرداختن به بر

 784/0 55/3 گذاریهای بیرونی برای پرورش سرمایهها و همکاریاستفاده از مشارکت

 799/0 57/3 گذاری در سراسر دانشگاهاستفاده گسترده از فنون آموزشیِ پرورشِ سرمایه

 800/0 55/3 دانشگاه، برتر و فراتر از موسسات خصوصی است ظرفیت آموزش کارآفرینی

 736/0 46/3 دانشگاه به عنوان یک سازمان کارآفرین

 

دهد که میانگین نمرات شان مین  4های جدو   داده

بوده است که در ایتتن میتتان   3/ 98تا    3/ 41ها بین  گویه

ستتطح مشتتارکت فعاینتته دانشتتجویان و کارکنتتان در »

هتتای فرصتتت بیشتتترین و »  «علمتتی  های پتتارك شرکت 

کمتتترین   «گذاری برای کارکنتتانپرورشی تعلیم سرمایه

ها دارنتتد. همچنتتین انحتتراف معیتتار گویتته میتتانگین را

 باشتتد کتتهمی  1/ 026و    0/ 736نسبت به میتتانگین بتتین  

 وکمتتترین    «عنوان یک ستتازمان کتتارآفریندانشگاه به»

ی هتتایسطح تعهد در کل دانشگاه برای ایجاد فرصتتت »

ستتتازی یتتتا ستتتطح فکتتتریو »« بتتترای دانشتتتجویان

سازی در دانشگاه« بیشتتترین پراکنتتدگی را دارا عقالنی

 هستند.
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 پژوهش يرهايمتغ هايمؤلفه  ی فيتوص ی بررس  -5 دولج 

 انحراف معیار میانگین  کد متغیر ها مرلفه متغییرها 

 گرانظام ارزشی اخالق 

 AA 486/3 884/0 پذیریمسئولیت

 AB 331/3 999/0 صداقت 

 AC 515/3 901/0 مندی به کارعالقه

 AD 414/3 048/1 رفتار در روابط

 AE 530/3 795/0 رعایت قوانین و مقررات آموزشی 

 AF 965/3 838/0 مداریضابطه

 AG 506/3 965/0 عدالت در کار 

 AH 485/3 843/0 احترام به دیگران

 دانشگاه کارآفرین

 CA 621/3 837/0 گاهدانش م موریت انداز وچشم

 CB 588/3 865/0 حاکمیت و اداره دانشگاه

 CC 593/3 832/0 ساختار و طر  سازمانی 

 CD 588/3 004/1 ایرشته ای و فرارشتهچند

 CE 638/3 720/0 قدرت نفوذ

 CF 803/3 898/0 های جامعهنفعان و ارزش مدیریت ذی

 CG 610/3 819/0 آموختگاندانش

 CH 954/3 855/0 ا  دانش انتق

 CI 544/3 761/0 ت مین مالی  و شدرُمرکز 

 CJ 686/3 823/0 سازی المللیبین

 CK 599/3 728/0 آموزش کارآفرینانه

 

 یارزشتت  نظتتام دهتتدیم نشتتان 5 جتتدو  جینتتتا

 و  3/ 529)  اریتت مع  انحتتراف  و  نیانگیم  یدارا  گرااخالق

 نیانگیتت م نیشتتتریب آن ابعتتاد نیبتت  از کتته است   (0/ 686

 نت یکمتر  و  (0/ 838  و  3/ 965)  یمدارضابطه  به  مربوط

 (0/ 999 و 3/ 331) صتتتداقت  بتتته مربتتتوط نیانگیتتت م

 انحتتراف  و  نیانگیتت م  یدارا  نیکارآفر  دانشگاه  .باشدیم

 ،آن ابعتتاد نت یب از هتتت ک   است   (0/ 638  و  3/ 657)  اریمع

 و  3/ 954)  شت دان  انتقا   به  وطتتت مرب  نیانگیم  نیشتریب

 و  رُشتتد  مرکتتز  بتته  مربتتوط  نیانگیم  نیمترک   و  (0/ 855

  .باشدیم  (0/ 761 و  3/ 544) مالی ت مین

 و  متغییرهتتا  بتتر  هامولفتته  ریتتتا   زانیم  یبررس  یبرا

 دانشتتگاه  بتتر  گتترااخالق  یارزشتت   نظتتام  تتتا یر  همچنین

 اساس  بر  اد تت متع  و  کپارچهی  یالگو   ارائه  و  نیکارآفر

 کتته  شتتد  هستتتفادا  PLS  افزار  نرم  از  رهایمتغ  نیب  روابط

 دهت ش  ارائه  4  و  3  جدو   و  2  و  1  ینمودارها  در  جینتا

 ت.اس
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 متغييرها و هامولفه   بين روابط -6 جدول

 استاندار  ضرایب t آماره ها مولفه متغییر 

ظام
ن

 
شی

رز
ا

 
الق

اخ
 گرا 

 890/0 382/57 پذیری مسئولیت

 783/0 489/28 صداقت 

 696/0 099/22 کار به مندیعالقه

 803/0 253/28 روابط  در رفتار

 769/0 303/25 آموزشی  مقررات  و قوانین رعایت

 801/0 098/31 مداری ضابطه

 688/0 591/17 کار در عدالت

 578/0 455/9 دیگران به احترام

گاه
نش
دا

 
ین
فر
ارآ
ک

 

 897/0 435/71 دانشگاه م موریت و اندازچشم

 835/0 297/39 دانشگاه اداره و حاکمیت

 737/0 183/21 سازمانی طر  و  ساختار

 516/0 933/9 ای رشته فرا  و ایرشته چند

 776/0 331/25 نفوذ  قدرت

 798/0 383/30 جامعه  هایارزش و  نفعانذی مدیریت

 715/0 976/17 آموختگان دانش

 694/0 097/20 دانش  انتقا 

 733/0 288/18 مالی  ت مین و شدرُ مرکز

 905/0 446/78 سازی المللیبین

 749/0 305/21 کارآفرینانه  آموزش

 

مشتتخص گردیتتد،   6های جتتدو   با توجه به یافته

ها و نظتتام ارزشتتی ب مستتیر بتتین تمتتامی مرلفتتهضرای

بتتایتر از   «احترام بتته دیگتتران»جز مرلفه  گرا به  اخالق

دهنده باشد که نشتتانمی  1/ 96و آماره تی بیشتر از    0/ 6

ارزشتتی ها و نظامر بین مرلفهوجود رابطه قوی و معنادا

باشد. ضریب مسیر بین مرلفه احتتترام بتته گرا میاخالق

بوده که نشتتان   0/ 578گرا  ارزشی اخالقدیگران و نظام

گتترا نظام ارزشی اخالقاین مرلفه و متغییر  دهد بینمی

 .بر قرار است   رابطه متوسط

ب مستتیر بتتین در مورد متغییر دانشگاه کارآفرین، ضرای

به جز مرلفه دانشگاه کارآفرین  متغییر    ها بامرلفهتمامی  

و آماره تتتی  0/ 6بایتر از   ای«ای و فرا رشتهچند رشته»

دهنده وجتتود رابطتته باشد کتته نشتتانمی  1/ 96بیشتر از  

ها و دانشتتگاه کتتارآفرین قتتوی و معنتتادار بتتین مرلفتته

ای و فتترا چند رشتتتهباشد. ضریب مسیر بین مرلفه »می

بتتوده کتته نشتتان   0/ 516دانشگاه کارآفرین،    و  ای«رشته

 دانشتتگاه کتتارآفرین  دهد بین ایتتن مرلفتته و متغییتترمی

 رابطه متوسط بر قرار است.  
 

 پژوهش متغييرهاي رابطه  -7 جدول

 استاندارد  ضریب t آماره متغیرها 

 660/0 134/19 نیکارآفر دانشگاه بر گرااخالق یارزش نظام ریتا 
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 ريمس بیضرا استاندارد نيتخم  حالت  در يساختار  مدل -1 شکل

 

 
 ريمس بیضرا يداری معن  حالت  در يساختار  مدل -2 شکل

 

 نشتتان 7و  6 جتتدو  جینتتتا و 2 و 1 ینمودارهتتا

ی ها و متغییرهتتای پتتژوهش رابطتتهبین مولفه  دهندیم

 مکنون  ریمتغ  نیبمثبت و معنادار وجود دارد. همچنین  

 مکنتتون  ریتت متغ  بتتا  (اگتتراخالق  یارزشتت   نظتتام)  زابرون
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 ریمستت   ب یضتترا  براستتاس  ،(نیکارآفر  دانشگاه)  زادرون

 بتته  توجتته  بتتا  از طرفتتی  ،است   برقرار  0/ 660  یبارعامل

 و  2/ 58)  یبتتازه  خار   در  که  t-value  (134 /19)مقدار

 نظام  رتتت ی  ت  %99  نانیاطم  سطح  در  دارد  قرار  (-2/ 58

 شتتده  داریمعنتت   نیکارآفر  دانشگاه  بر  گرااخالق  یارزش

 یت ارزش  امتت نظ  که  گرفت   جهینت  توانیم  نیبنابرا  .است 

 یمعنادار  و  مثبت   ریتا   نیکارآفر  دانشگاه  بر  گرااخالق

 .دارد

 

 یریگجهینت

 جملتته  از  هاستتازمان  در  هتتارزشا  یههمتت   یربنایز

 یهتتاارزش ،هادانشتتگاه ماننتتد یآموزشتت  یهاستتازمان

 بتته  زمانستتا  یاخالقتت   یهتتاارزش  یوقت  .است   یاخالق

 سازمان  ت یموفق  ،شود  جیرا  اعضا  انیم  یاگسترده  طور

 نظتتام  ری  تتت   پتتژوهش  نیتت ا  در  نیبنابرا  .ابدییم  شیافزا

 یبررستت   متتورد  نیکارآفر  دانشگاه  بر  گرااخالق  یارزش

 ارزشتتی نظتتام ابعتتاد ابتتتدا منظوراینبتته .گرفتتت  قتترار

 بعتتد هشتتت  شتتامل کتته شتتد شناستتایی گتترااخالق

 ر ،تت کنت  و  نظارت  زی،تتت ریبرنامه  مر ر،  گیری»تصمیم

 توستتعه  گروهتتی،  کتتار  کار،  در  پشتکار  مداری،مشتری

 نتتتایج  بتتا  یافتتته  ایتتن  است.  تغییر«  مدیریت   و  ایحرفه

 و  دیتتت رشی  و  (1397)  همکاران  و  اندام  هایپژوهش

 و  ارتتت پشتک  چون  متغیرهایی  به  که  (،1396)  همکاران

 در  ت ت تتت ارک تتت مش  و  جمعتتی  روحیتته  کتتار،  در  جدیت 

 قتترار  راستتتا  یتتک  در  اندکرده  اشاره  مداریمشتری  کار،

 و  یتت دلبستگ  گفت   وانتتت تمی  یافته  این  تبیین  در  دارد.

 کتتار،محیط  در  بتتودن  پرکتتار  و  جتتدی  شتتغل،  به  عالقه

 رفتتتار داشتتتن رغبتتت، و میتتل بتتا کتتار دادن انجتتام

 در  اریتت درستک  و  بودن  اطمینان  لتتت ابتت ق  انه،تت صادق

 ررات استتت  حفتتتظ و داریمانتتتت ا ،اخالقتتتی عمتتتل

 اختتالق حفتتظ ،کتتاری وجتتدان داشتتتن وزشی،تتتتتت آم

 حقتتوق  به  نسبت   پذیریمسئولیت   سازمان،  در  ایحرفه

 قتتوانین، برابتتر در بتتودن مستتئو  رجتتو ، اربتتاب

 بتته  تعهتتد  ستتازمان،  هتتاینامتته  آیتتین  و  هادستورالعمل

 نمودن  ایت تتت رع  کار،  فرایند  در  اخالقی  اصو   رعایت 

 گذشتتت   و  ایثتتار  کتتار،محیط  در  گراندی  و  خود  حقوق

 و دوستتتانه رفتتتاری داشتتتن کتتار،محیط در داشتتتن

 متقابتتل،  درك   و  همتتدلی  توانایی  همکاران،  با  صمیمانه

 حقتتوق به احترام کار،محیط  در  دیگران  نمودن  مراعات

 قائتتل  تبعتتیض  اجتماعی،  هایارزش  به  احترام  دیگران،

 و فرهنگتتی لحتتاظ از رجتتو  اربتتاب بتتین نشتتدن

 حرفتته توستتعه بتترای مستتئولیت  پتتذیرش ی،ت ماعتت اجت

 کتتار،محیط  در  رجتتو   اربتتاب  حقتتوق  رعایتتت   ود،ت خ

 اصتتو   رعایت   ورزی،غرض  بدون  سازمانی  تصمیمات

 رعایتتت  بتتودن، شتتناسوقت  کتتار،محیط در اخالقتتی

 بتتودن، قتتانون مجتتری اجتمتتاعی، اصتتو  و هنجارهتتا

 از  پیتتروی  و  ایحرفتته  مقتتررات  و  قتتوانین  بتته  پایبندی

 هستند  عواملی  جمله  از  کارها  انجام  در  ازمانس  قوانین

 باشتتند  متتر ر  گتترااختتالق  ارزشی  نظام  بر  وانندتمی  که

 ارزشتتی نظتتام هتتایشتتاخص از عوامتتل ایتتن چتتون

 است.  گرااخالق

 و  تجزیتته  و  کمی  بخش  هایداده  گردآوری  از  پس

 بر  گرااخالق  یارزش  نظام  گردید  مشخص  هاآن  تحلیل

 استتتان یاستتالم آزاد یهااهدانشگ در نیکارآفر  دانشگاه

 افتهی نیا  نییتب  در  .دارد  یمعنادار  و  مثبت   ری  ت  گلستان

 توانیتت م  ،است   معتقد  Tripathi  (2014)  که  همانطور

 انتظتتارات  بتتا  کارکنتتان  اخالقتتی  هتتایارزش  اگر  گفت 

 متتورد را کارکنتتان ستتازمان و باشتتد ستتازگار ستتازمان

 جهت   ویتت ق  تمایل  کارکنان  بین  در  ،دهد  قرار  حمایت 

 کننتتدمی  تتتالش  هتتاآن  و  شودمی  ایجاد  سازمان  در  کار

 ارائه  انتت سازم  انتظارات  به  توجه  با  را  خدمات  بهترین

 در  دهند  انجام  سازمان  در  نقص  بدون  را  کارها  و  دهند

 رت ام  نیا  که  افت ی  خواهد  ارتقا   سازمان  عملکرد  جهینت

 گتترید یطرف از .دارد یمهم شتتت نق  سازمان  توسعه  در

 آن یهتتاارزش یستتازمان هتتر فرهنتتگ استتاس و هیتت پا

 ستتازمان  در  هتتاارزش  همه  یربنایز  و  باشندیم  سازمان
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 و  استتتقرار  بتته  هتتاارزش  نیا  .است   یاخالق  یهاارزش

 بتتر  توانتتدیم  کتته  کنتتدیم  کمتتک  ییاستانداردها  حفظ

 ستتازمان  یبتترا  کتته  یاقتتدامات  یستتو   بتته  افتتراد  ت یهدا

 کتته  یهنگتتام  ژهیتت و  ورطبه  .بگذارد  ریت    است   مطلوب

 طتتور  بتته  ستتازمان  یاخالقتت   یهتتاارزش  ای  استانداردها

 یستتازمان  ت یتت موفق  ،شتتود  جیتت را  اعضا  انیم  یاگسترده

 در  یمهم  نقش  هادانشگاه  کهییآنجا  از  .ابدییم  شیافزا

 و  رفت ت شیپ  و  توسعه  یبرا  نیبنابرا  دارند  کشور  توسعه

 یهتتاارزش  دیتت با  نیکتتارآفر  دانشتتگاه  بتته  شدن  لیتبد

 یارزش  نظام  رتتت یا تت ت  لذا  .شود  ت یرعا  آن  در  یاخالق

 .رسدیم نظر به یمنطق  نیکارآفر  دانشگاه بر  گرااخالق

 شتتودیم  شنهادیپ  پژوهش  یهاافتهی  به  توجه  با  نیبنابرا

کارکنان را به رعایت نظتتم ،  دانشگاه  مسئوین  و  رانیمد

 منظوربتتهو اصو  اخالقی در سازمان تشویق نمایند و  

 ت یتت رعا  و  هاارزشاین    با  یعلم  ت یه  یاعضا  ییآشنا

 برگتتزار یآموزشتت  یهتتادوره دانشتتگاه در اصتتو ایتتن 

 ت یتت ه یاعضتتا) انتتتتت کارکن ورود بتتدو در .نتتدینما

 ستتازمان  یاخالق  یهاارزش  منشور  ،دانشگاه  به  (یعلم

از جمله عوامتتل همچنین    .دهند  قرار  آنان  اریاخت  در  را

هتتای آفرین فعالیت متتر ر در تحقتتق دانشتتگاه کتتار

فتتراهم  کارآفرینانتته دانشتتجویان و استتاتید استتت، لتتذا

هتتای ویتتژه بتترای استتاتید و نمتتودن مقتتدمات وام

بنیان در های دانشدانشجویان و پیوند داشتن با شرکت 

عتتالوه بتتر ایتتن باشتتد.  رسیدن به این هتتدف متتر ر می

ستتازی دانشتتگاه از طریتتق المللیموارد، توجتته بتته بین

های ختتارجی، ارتبتتاط بتتا بتتا دانشتتگاه تبتتاد  دانشتتجو 

المللتتی از راه آموختگان ختتارجی و آمتتوزش بیندانش

 تواند به تحقق دانشگاه کارآفرین کمک نماید.می دور

 تشکر و قدردانی

از رساله دکتری تخصصی رشته  این پژوهش برگرفته 

انجام   از همه کسانی که در  مدیریت کارآفرینی است. 

کرده همکاری  ما  با  پژوهش  و  این  تشکر  کما   اند، 

منافع قدردانی می نویسندگان هیچگونه تعارض  گردد. 

 ندارند. 
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Abstract  

Value system is considered as the most central belief of a person that influences his ways, 

goals and behaviors. The purpose of this study was to determine the effect of ethical value 

system on entrepreneurial university in order to present a model in Islamic Azad universities of 

Golestan province. The present study is applied in terms of purpose and descriptive survey 

method that has been done with a mixed approach. The target population in the qualitative 

section includes ten university experts which selected by purposeful sampling. The target 

sample in the quantitative section included 241 faculty members of Islamic Azad universities in 

Golestan province which selected by simple random sampling. Research data were collected 

from library study and field method. The research instruments were a researcher-made 

questionnaire for the Ethical Value System and the standard questionnaire of Gibb' 

Entrepreneurial University. The face and content validity of the instruments were confirmed by 

academic experts in the fields of management, psychology and educational planning and their 

reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient for the ethical value system 

questionnaire 0.92 and the entrepreneurial university 0.93. The results showed that there is a 

positive and significant relationship between the ethical value system and the entrepreneurial 

university based on the coefficients of the load factor (0.660) and the calculated t-value (19.134) 

and the proposed model has a suitable fit. According to the research results, it is suggested that 

the officials of the entrepreneurial university pay more attention to the ethical value system in 

order to better advance their goals. 
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