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Abstract 

Today, there is a great deal of emphasis on entrepreneurship education by 

governments, organizations and public opinion, and it is referred to as the 

economic engine. Iran is no exception to this rule, as it has been mentioned 

many times in the comprehensive scientific map of the country. Due to the 

large budget spent on technical and vocational training compared to other 

training centers and the low employment of these forces is nothing but a waste 

of money and inefficiency and inadequacy of the production and service 

system and most importantly the frustration of young people in the province 

and the country. On the other hand, in recent years, the role of entrepreneurs in 

the industrial and economic growth and prosperity of countries and also 

considering the issues and bottlenecks of economic criticism and industrial 

development, especially unemployment, it has been necessary for countries to 

promote and develop this concept. Pay on a large scale. Experiences in the field 

of job creation and job opportunities in the country show the fact that relying 

only on financial investment and government support cannot overcome the 

unemployment crisis, but also pay attention to infrastructure and provide a new 

definition of work and employment and moving through job search and 
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Entrepreneurship as well as its dissemination in various ways, we can see 

structural changes in the field of job creation. The aim of this study was to 

investigate the factors affecting the development of entrepreneurs in public 

universities in Tehran. The present article is practical in terms of purpose and 

due to the use of meta-analysis method and due to the nature of data is among 

the quantitative research. The study population is the articles in valid scientific 

databases. In this meta-analysis, the results of researches that have met the 

necessary conditions in terms of methodology have been studied. The 

endometrial criteria of this study were: the research has been done in Iran (10 

articles), and also in the relevant research, the effective factors in cultivating 

entrepreneurship in Iranian universities have been used and finally the research 

should provide the necessary information to extract the effect size (The 

strength of the relationship); therefore, according to these criteria, the number 

of researches selected for meta-analysis is ten. A coding form was used to 

collect the data required for meta-analysis. This form is equivalent to a 

questionnaire or interview form in other types of research. Has examined that 

5 of these studies have used Student's t test, 3 studies have used correlation test 

and 2 have used Z test. The results of meta-analysis of factors affecting the 

development of entrepreneurs showed that; Education with an effect size of 

0.67, infrastructure with an effect size of 0.623 and the relationship with 

industry and academia with an effect size of 0.563 had the most effect on 

entrepreneurship in universities. Considering that at the 95% confidence level, 

the significance level is less than the error rate (5%) and the null hypothesis is 

rejected and the research hypothesis is accepted; That is, there is a significant 

difference between the size of the obtained works, and this means that the size 

of the obtained works is heterogeneous. This heterogeneity of the findings also 

indicates the existence of a moderating variable that has affected the results of 

the study on the obtained variables. In such cases, meta-analysts should 

consider the intervention variable or variables, which may be due to their 

potential impact. This is done by classifying the data into at least two 

subgroups according to the variables that are theoretically appropriate for this 

grouping (variables such as gender or level of education). Then separate Meta-

analyzes are performed for each subgroup. In the present study, due to the fact 

that the characteristics of the statistical samples of the studies were not 

completely separated and transparent, it was not possible to divide the studies 

into subgroups based on moderating variables; therefore, researchers were 

limited in identifying moderating variables. Given that entrepreneurship in 
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higher education is one of the goals of Vision 1404, which is also emphasized 

in scientific discussions and meetings. Universities and higher education 

centers should move towards entrepreneurship in order to develop the 

university, so the following suggestions are recommended as strategies for 

cultivating entrepreneurs: 

• Since it is part of acquired entrepreneurship, entrepreneurial behavior can be 

developed in individuals by using training courses. In this regard, educational 

programs should be used to empower people through entrepreneurial 

knowledge, skills and mental attitudes to face work challenges and social 

problems in the 21st century. 

• Given that one of the main characteristics of an entrepreneurial manager is 

creativity, the necessary conditions must be provided to increase the creativity 

of individuals. Of course, today it has been proven that creativity, like other 

human talents, is largely acquired and not specific to specific individuals. 

Following the example of successful people is another method that is suggested 

for cultivating entrepreneurs. In this way, by knowing successful people, we 

can answer the question, how and why did these people succeed? In this case, 

by following their patterns and methods, one can plan for success. 

• Providing a suitable environment to increase perseverance and self-confidence 

is one of the essential factors in cultivating entrepreneurs. Because in order to 

succeed in work and achieve the desires of the heart, all the internal forces must 

be spent to achieve the goals, and you must always think about the final 

achievements. "90 percent of genius comes from perseverance," Edison said. 

In this regard, the success stories of great people show that perseverance is one 

of the most important keys to their success. In addition, the results obtained 

from research and experience show that positive self-confidence is a creative 

and constructive force that leads to flourishing and continuous progress in the 

direction of its goals. In this way, successful people are not afraid of failure 

and know from the beginning that they will achieve their goal. In this way, 

each person can gain and develop the necessary self-confidence by listing his 

/ her abilities and skills. 
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مورد مطالعه: ) بر پرورش کارآفرینان در دانشگاه تأثیرگذارعوامل  بررسی

در ایران( گرفتهانجام هایپژوهش  

  5فرنوش اعالمی ،۴سعید غیاثی ندوشن ،3حمید رحیمیان ،۲عباس عباسپور، *۱فاطمه طباطبایی

 چکیده

ان دولتی شهر تهر یهادانشگاهبر پرورش کارآفرینان در  تأثیرگذاراین پژوهش با هدف بررسی عوامل 

روش فرا تحلیل و  یریکارگبهانجام شده است روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی است و به دلیل 

جامعه آماری مورد بررسی این  .گیردیمکمی قرار  هایپژوهشدر زمره  هادادهبا توجه به ماهیت 

انتخاب شده برای انجام  هایپژوهشتعداد  .باشدمیعلمی معتبر  هاییگاهپاوهش مقاالت موجود در ژپ

برای فرا تحلیل از یک فرم  ازیموردن یهادادهگردآوری  منظوربه .باشدمیده پژوهش  فرا تحلیل

 باشدیمکدگذاری استفاده شده است. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات 

پرورش کارآفرینان، با استفاده از  انجام شده در حوزه هایپژوهشبا ترکیب کمی نتایج  درواقعکه 

حوزه در  یندر اشده  پژوهش انجام 10تعداد  CMA2افزار جامع فرا تحلیل تحلیل و نرم روش فرا

تحقیق از  3و تی استیودنت  آزمونتحقیق از  5ه از این تعداد کبررسی قرار داده است  ایران را مورد

استفاده کرده است. نتیجه فرا تحلیل عوامل مؤثر بر پرورش کارآفرینان   Zآزمون 2و همبستگی  آزمون

و ارتباط با صنعت و دانشگاه  623/0ها با اندازه اثر ، زیرساخت67/0نشان داد که؛ آموزش با اندازه اثر 

 .بوده است هادانشگاهدر  کارآفرینیپرورش  دارای بیشترین اثر در 563/0اثر  با اندازه
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 مقدمه. ۱

ها و افکار عمومی ، سازمانهادولتاز ناحیه  کارآفرینی وپرورشآموزشبسیار زیادی بر  تأکیدامروزه 

شود. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست موتور اقتصادی از آن یاد می عنوانبهوجود دارد و 

در نقشه جامع علمی کشور بارها به این مقوله اشاره شده است. یکی از راهبردهای کالن  کهیطوربه

و ارتقای توانایی  کارآفرینین و فرهنگ بنیار دانشوکانقشه جامع علمی کشور، ترویج فرهنگ کسب

های بر نیازهای جامعه و ایجاد آمادگی جهت پذیرش مسؤولیت تأکیدعلمی، فناوری و مهارتی افراد با 

 فرینیارآکو همچنین ارتقاء نقش کارآفرینان در توسعه و اعتالی جامعه، توسعه و ترویج  باشدمیشغلی 

کشور، از اهداف آرمانی نقشه جامع علمی  کارآفرینی نهفته هاییتظرف از مطلوب یریگبهره و و کشف

. در (Comprehensive scientific map of the country, 2010) شوندکشور محسوب می کارآفرینی

امروزه  هاآندولتی که همه  یهادانشگاهاین راستا پرورش کارآفرینان نیازمند کوششی پیوسته است و 

پیشبرد  درزمینه اثرگذارتوانند بسیار باشند و میو مراکز رشد می کارآفرینیدارای مراکز 

باشند. در چند سال اخیر به این موضوع توجه شده است در  کارآفرینیو توسعه  وپرورشآموزش

 هاییاستسدر  کارآفرینیموجب شده تا  آموختگاندانش خصوصبهحقیقت معضل بیکاری جوانان و 

 هاتالشآن است که آیا تاکنون این  کنندهنگراناما موضوع ؛ علمی و اقتصادی جایی داشته باشد

ریق از ط اندتوانسته هادانشگاه راستیبهواقع شده است. آیا  مؤثر کارآفرینی وپرورشآموزش درزمینه

در جهت رفع معضل بیکاری استفاده  هاآن یهامهارتآموزش، افراد کارآفرین را پرورش دهند و از 

؛ های پرورش کارآفرینان توجه شده استزمینه در خصوصاً کارآفرینینمایند؟ در برنامه توسعه سوم به 

های های درسی رشتهاساسی برنامه یهاراهکارآفرینان یکی از  وپرورشآموزشبنابراین دستیابی به 

که الزمه  ییهامهارتقرار گیرد تا  موردتوجهحیث باید و از این  باشدمی هادانشگاهمختلف در 

(. یکی از مسائل مبتال به Saljughi  ،2013در دانشجویان پرورانده شود ) باشدمی کارآفرینی

 یآموختگدانشاز  برای اشتغال و در نتیجه بیکاری الزم یهافرصتدانشگاهی نبود  آموختگاندانش

، زااشتغالواحدهای  یاندازراهاست که عوامل و دالیل بسیاری نظیر ضعف مهارتی، عدم توانایی در 

 و مراکز آموزش عالی هادانشگاهتوان اذعان نمود که و می باشدمیشغلی و....  یهافرصتنبود یا کمبود 

ورش کارآفرینان را و پر کارآفرینیکه همانا توسعه و تقویت روحیه  کارآفرینی یسازفرهنگبرای 

اری مطرح برای معضل بیک حلیراهتواند به دنبال داشته باشد ناتوان بوده و در نتیجه نتوانسته است می

 بانهدیدکنسرسیوم  کارآفرینیبر  تأکید(. در شرایط کنونی به فراخور Zamani et al  ،2011نماید )
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های کارآفرینانه را در فعالیت هرساله 1999مرجع از سال  ترینمهم عنوانبه کارآفرینیجهانی 

جهانی جهت  باندیدههای مختلفی در گزارش کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده است. شاخص

 Sharifzadehهای اقتصادی کشورهای مختلف به کار گرفته شده )مقایسه وضعیت فضای فعالیت واحد

et al  ،2015 تشکیل شد از آن  کارآفرینیجهانی در دانشکده  باندیدهدر ایران دفتر  1387(. از سال

 آفرینیکار نظرازنقطهجهانی وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها  باندیدهدر گزارش  تاکنونزمان 

ارها ها، رفتدر سه بعد اساسی گرایش کارآفرینیهای مورد بررسی قرار گرفت؛ جایگاه ایران در شاخص

جهانی  در ایران با متوسط هاشاخصشده است مقایسه میانگین این  وتحلیلیهتجزو نتایج کارآفرینانه 

یانگین م کهیطوربهاست،  کارآفرینی مؤلفهایران با میانگین جهان در هر سه  توجهقابلحاکی از تفاوت 

اما شکاف آشکاری در  باشدمیدرصد  5/44درصد و در جهان  5/42در ایران  کارآفرینی هایشگراکل 

 المللیینب کارآفرینی یژهوبه) گرددیمباز  کارآفرینیهای پس از نتایج کارآفرینانه که به فعالیتبخش 

 باشدمیدرصد  17این میزان معادل  کهیطوربهو انتظارات رشد باال( با متوسط جهانی وجود دارد، 

 Aghajaniشود )یکه اغلب یکی از اثراتشان منجر به ایجاد اشتغال م کارآفرینیاز های پس فعالیت

& SaberKhalili ،2012  .)را ترییعوس نقش آن، انتشار و نهاد دانش دکنندهیتول مقام در هادانشگاه 

 انتظارات جدید به پاسخ .( Sharifzadeh & Abdollahzadeh ،2015)کنند بازی می صنعتی نوآوری در

 محیط با تعامل ینحوه در تحول نیز و درونی تحوالت سمت به را هاآن عالی آموزشی مؤسسات از

 دانشگاه عنوانبه هادانشگاه از جدیدی نسل شدن پدیدار باعث و داده سوق اقتصادی -اجتماعی 

 روزافزون اهمیت به پاسخی درواقع دانشگاه کارآفرین ظهور .(Luca et al  ،2015)است  شده کارآفرین

 انتقال عامل که نهادی است، یعنی دانشگاه از جدید شناخت و ای نوآوریناحیه و ملی نظام در دانش

 دهه دو در .است باصرفه اقتصادی لحاظ از و رودشمار می به خالقانه اختراعات منبع و فناوری و دانش

 هادانشگاه پتانسیل این به صنعتی، و های دانشگاهینظام تفاوت رغمیعل جهان سراسر ها دردولت اخیر،

. ایران که جزء (Amini et al  ،2013) اندیستهنگر نوآوری ملی محیط ارتقای برای نظر صنعتی از

های رقابتی و حل مسائل و مشکالت عمومی جامعه مانند برای مزیت باشدمی توسعهدرحالکشورهای 

عه ها برای توس. یکی از اثرگذارترین شیوهباشدمی کارآفرینیبیکاری و نظایر آن ملزم به توسعه 

؛ اصالح ساختار کارآفرینییکی از راهبردهای کالن نقشه جامع  .است کارآفرینیآموزش  کارآفرینی

بر  یدأکتتربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با  منظوربهنظام تربیتی، آموزشی و پژوهشی کشور 

، کارآفرین، خودباور و خالق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری متناسب باتقوا یهاانسانپرورش 
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ریزی ویژه در نظام آموزش ها و نیازهای جامعه است. تحقق این هدف نیازمند توجه و برنامهباارزش

یک استراتژی کالن در یک جامعه، مستلزم  عنوانبهپرورش کارآفرینان  روینازا. باشدمیعالی کشور 

ح ملی در سط یژهوهبها و رفتار کارآفرینانه در کلیه سطوح آموزشی افزایش و یا بهبود ادراکات، گرایش

 ینرابنابشود های ایجاد رشد و پرورش کارآفرینان محسوب میاست. در کشور ما آموزش یکی از وسیله

های دانشگاهی برای در رشته کارآفرینی درزمینهشناسایی وضعیت موجود دانش و نیازهای آموزشی 

دانشجویانی که دارای  و آموزشضرورت دارد. پرورش  کارآفرینی وپرورشآموزش بلندمدتشروع فرایند 

آموزش هر دانشگاه، دانشکده و ا ی هابرنامه رأسجامعه باشند در  موردنیازمناسب و  یهاآموزش

نبوده است دقت در  موردتوجههای جهان سوم و ایران ای باید قرار بگیرد اما آنچه در کشوررشته

آموزشی  یهابرنامهبه  هاآنعه و انتقال محتوای آموزشی و مسائل و مشکالت مبتال به افراد در جام

 Bazargan)است  سازمشکلهای علوم انسانی در مورد رشته مخصوصاًاین مسئله  باشدمی هادانشگاه

بر پرورش  مؤثراصلی تحقیق حاضر تحلیل عوامل  هدف، ذکرشده. با توجه به مطالب (2000، 

 اجرای این تحقیق از دو جنبه حائز اهمیت است:. باشدمیآموزش عالی ایران  مؤسساتکارآفرینان در 

خأل علمی: موضوع پرورش کارآفرینان در آموزش عالی ایران به شکل عام و در مدیریت آموزشی  -1

قرار نگرفته است. همچنین به موضوع پرورش کارآفرینان نیز در  توجه موردبه شکل خاص چندان 

 اندشدهنشجویان شهر تهران نیز این موارد بررسی تحقیقات پرداخته نشده است و به شکل طبیعی در دان

رسد در دانش مدیریت آموزشی در موضوع تحقیق خأل وجود دارد. این تحقیق با لحاظ و لذا به نظر می

 یحوزهتا حدودی مرتبط هستند سعی دارد خأل علمی موجود را در  هاآنکردن تحقیقاتی که بخشی از 

 کاری پوشش دهد.

 یآورفنحال حاضر سیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه  در کاربردی بودن: -2

آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت

پرورش کارآفرینان در آن کشورها، موجب گردیده  واسطهبهاقتصادی  یهابحراندر عبور از  توسعهدرحال

قائل  نوآورانه اهمیت خاصی یوکارهاکسبگیری ، کارآفرینان و شکلکارآفرینیتا سایر کشورها نیز برای 

بازارهای جهانی فردا در اختیار »اقتصاد، برخی عقیده دارند که  شدنجهانیگردند. با عنایت به پدیده 

خود  های فکریدهند و برای گسترش سرمایهپذیری کارآفرینانه بها میاست که به ریسک ییهاشرکت

ط ، شرایهایاستراتژو در تعیین  اندپرتالشکنند، در بالندگی فردی گذاری میدر حد کالن سرمایه

های گوناگون مدنظر قرار بر همین اساس، پرورش کارآفرینان از جنبه«. دهندقرار می مدنظرمحیطی را 
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ه اشتغال و رفاتواند در ایجاد پرورش کارآفرینان در آموزش عالی، می یهامؤلفهشناسایی  گرفته است.

 وکارکسبو دانش محققین به  یآورفنبا هدف تبدیل  کارآفرینیاجتماعی نقش مهمی داشته باشد. 

ت که حمایوری، ایجاد ثروت و رفاه را دنبال داشته باشد تواند پیامدهایی نظیر افزایش بهرهمی آلایده

فزونی  یورآشگفتتواند ضریب موفقیت مؤسسات علمی و تحقیقاتی را تا حد دانشگاهی در توسعه آن می

 احساس ازپیشیشب هادانشگاهها از جمله دهد. امروزه نیاز کشور به پرورش کارآفرینان در تمامی عرصه

آموزش عالی به شکل کاربردی کمک  مؤسساتو  هادانشگاهتواند به مدیران این تحقیق میشود. می

 نماید.

 . مبانی نظری پژوهش۲

 . دانشگاه کارآفرین1. 2

رای یک نیروی محرک ب عنوانبهمبتنی بر دانش  کارآفرینیجامعه کارآفرین اشاره به مکانی دارد که 

این زمینه . در (Audretsch  ،2007)کند های جهانی ظهور میرشد اقتصادی، ایجاد کار و رقابت در بازار

. بر کنددانش و هم موسسه توزیع، بازی می تولیدکنندههم  عنوانبهدانشگاه کارآفرین نقش مهمی را 

 های رقابتی تعریف کرد که استراتژیای از محیطبازمانده عنوانبهتواند این اساس، دانشگاه کارآفرین می

داشتن منابع مالی خوب، انتخاب دانشجویان ها )مانند متعارفی در گرایش به بهترین بودن در همه فعالیت

و سعی دارد در برقراری ارتباط بین تحصیل  و استادان خوب، تولید تحقیقات و مطالعات با کیفیت( دارد

. در نتیجه، دانشگاه کارآفرین، تنها (Carrie et al  ،2005)تر باشد و خالق ورتربهرهو تحقیقات 

ها، نیکتک دهندهتوسعهنیست، بلکه همچنین  کارآفرینیهای چندگانه حمایتی برای معیار دهندهترویج

این اساس،  . بر(Antoncic & Hisrich  ،2001)های اجرایی و یا وضعیت رقابتی است استراتژی

های عمومی و خصوصی درگیر دیگر روابط با سازمانها و ها، شبکههای کارآفرین در مشارکتدانشگاه

ای سیستم نوآوری شوند که چتری برای تعامل، همکاری و مشارکت هستند و در میان عناصر هستهمی

ملی )در صورت وجود( قرار دارند. این بدین معنی است که دانشگاه کارآفرین چندین استراتژی و 

از دانش  یبرداربهرهیرد تا با دولت و صنایع کار کند تا ایجاد و گهای نهادی جدید را به کار میپیکربندی

 یتمأموره گیرد کیک سازمان پیوندی در نظر می عنوانبهو تکنولوژی را تسهیل کند. دانشگاه کارآفرین را 

های انشگاهکند. د( را در کنار تحقیقات علمی و تحصیالت باالتر ادغام میکارآفرینیسوم توسعه اقتصادی )

های گوناگونی در آن برای تضمین مشارکت در توسعه اقتصادی کارآفرین مکانی هستند که تالش

ا ای رهای چندگانهها و خطی و مشیشود. دانشگاه کارآفرین مکانی است که برنامهای انجام میمنطقه
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 Bygrave & Minnitiای کمک کند )کند تا دانش ایجاد شده به تضمین توسعه اقتصادی منطقهاجرا می

 (.Etzkowitz  ،1983؛ 2000، 

 روند؟می کارآفرینیبه سمت  هادانشگاه. چگونه ۲. ۲

 Zhao؛ Kirby  ،2012دارند ) کارآفرینیو توسعه فرهنگ  های کارآفرین گرایش به نوآوریدانشگاه

(. Laukkanen  ،2014دارند ) یزیربرنامهشخصیت مدیریتی جدیدی در نظارت، رهبری و  ؛ و(2015، 

جدید  وکارکسبیک  گذارییهپارا که در پی ایجاد و  ییهامکانهای زیادی در پی آنند تا سازمان

 Williamsها در تجاری کردن مطالعاتشان کمک کنند )هستند را مورد حمایت قرار دهند و به آکادمی

های کنند، ساختارکه برای بیشتر کارآفرین بودن تالش می ییهادانشگاه(. Cooper  ،2003؛ 2003، 

در  ؛ و(Sporn  ،2001دهند )سازمانی خود را برای واکنش بهتر و انطباق با محیط خارجی تغییر می

 ارآفرینیکهای ، فعالیتکارآفرینیفرهنگ  کنندهتقویتهای متفاوت مکانیزم یلهوسبهآن هستند  یپ

، Williams  ،2003 ؛Thorn et al  ،2011؛ Gibb  ،2005شویق کنند )جمعی را در تمامی سطوح ت

Guerrero & Urbano  ،2011 .)های آکادمیک سنتی، تغییر و انتقال به سمت نسبت به محیط

های داخلی دانشگاه در رابطه با تدریس و تحقیق است و فعالیت هایتمأمورمستلزم توسعه  کارآفرینی

 عالوههب ییهاسازمانانقالبی. در چنین  عنوانبهها . این تالشکارآفرینیهای و همچنین توسعه فعالیت

اقتصادی و  یهاارزشو ایجاد  شوداز تدریس و تحقیق در نظر گرفته می شانیسنت هاییتمأموردر 

های یک دانشگاه کارآفرین دهد. عالوه بر این هدفامعه در مقیاس وسیع را افزایش میاجتماعی برای ج

 کننده شغل نیستند بلکه خود ایجاد شغل وجوجستاست که تنها  التحصیالنیفارغتمرکز به تولید 

 اگر چه تعریف مجرد از دانشگاه کارآفرین ناقص است، معیارهای متعددی برای (.Schulte  ،2004) کنند

 Jacob et شود )های علمی در مقیاس بزرگ( اتخاذ میارزیابی چنین سازمانی )مانند درگیری در پروژه

al  ،2003 ؛Del Palacio et al  ،2006 ؛Bernasconi  ،2005 .) برای اینکه یک دانشگاه بیشتر کارآفرین

ای باشد، تعامل اثربخش دانشگاه، صنعت و برای توسعه منطقه کنندهمشارکتشود و بیش از یک 

 & Lazzeretti) یرپذانعطافبنابراین، ساختار حکومتی و سازمانی ؛ دولت حیاتی و ضروری است

Tavoletti  ،2005( نیازمند آن است که همگی سهامداران شناسایی شوند .)Sporn  ،2001 این .)

و همچنین ممکن است نیاز  مشترکی را توسعه دهند اندازچشمها بایستی با هم کار کنند تا ساختار

؛ Miclea  ،2004؛ Sporn  ،2001توسط متخصصین اشغال شود ) وقتتمامهای رهبری باشد که پست

Ray  ،2013 .)مراتبسلسلهمحدود کردن  منظوربه ( و بروکراسیMcNay  ،1995هماه ،) نگی افقی
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این  شود. عالوه برمنابع ذهنی، مالی و فیزیکی توصیه می یگذاراشتراکابزاری برای ترویج  عنوانبه

برخاسته از تعامل پویای سازمان با  وکارکسبهای رهبران دانشگاه بایستی مهارت شناسایی فرصت

بط ای برای تحریک روالقوهبنابراین ساختار اثربخش و دولت توانایی با؛ سهامدارانش را داشته باشند

جاد ای یتاًنهامراحل گوناگون شامل کاربرد علم، ایجاد محصوالت و  واسطهبهبین دانشگاه و صنعت، 

های کارآفرین افزون بر این نیازمند آن هستند (. دانشگاهTijssen  ،2007جدید را دارند ) وکارکسب

شان ای شوند؛ و تعامالتآنند که کارآفرینان بالقوه نیازمند هاآنشوند؛ اعضای  کارآفرینیهای که سازمان

 (.Ray  ،2013پیروی کند ) کارآفرینیبا محیط نیازمند آن است که از یک الگوی 

 آموختگاندانش کارآفرینی. ضرورت 3. ۲

یکار، ب آموختگاندانش ژهیوبههای شغلی برای انبوه بیکاران کشور، در شرایط کنونی ایجاد فرصت

 شاعهاو تصمیم گیران کالن کشور است. لذا ترویج و  گذاراناستیس یدغدغهترین ترین و مهماصلی

تواند می آموختگاندانشدر بین  ژهیوبهی جامعه، مفاهیم و راهکارهای عملی کارآفرینی در عرصه

موجود  بسیاری از مشکالت یگشاگرهتواند گسترش کارآفرینی می دیتردیبها باشد. مکمل این تالش

را هموار نماید. خوشبختانه امروزه ضرورت ایجاد  جانبههمه یتوسعهدر بخش اشتغال کشور بوده و راه 

قرار گرفته است؛ لکن هرگونه تالش برای فعالیت افراد،  موردتوجه کارآفرینیهای های فعالیتزمینه

ال و فراهم کردن زمینه مساعد برای بروز های متولی توسعه اشتغمستلزم حمایت دولت و دستگاه

ای است. زیرا در این شرایط های فنی و حرفهرشته آموختگاندانشخالقیت و نوآوری کارآفرینان و 

های خود را در این جهت معطوف توان انتظار داشت که سایر اقشار جامعه نیز بتوانند توان و مهارتمی

گذاری برای پایدار شوند. سرمایهاران نیز دارای شغل مناسب و نمایند و بدین ترتیب طیف وسیعی از بیک

و  رسانی آموزشاطالع التحصیالن نظیر تسهیالت مالی،افراد و فارغ یخوداشتغالتمهید مقدمات و لوازم 

 تیاهم، از آموختگاندانشفراهم آوردن بسترهای قانونی، به دلیل توان تخصصی و قدرت نوآوری 

گذاری برخوردار است. یکی از عوامل و پارامترهای اساسی های سرمایهزمینه بیشتری نسبت به سایر

های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمت هر جامعه، نیروی انسانی است که در بخش یافتگیتوسعه

های خود اعالم ترین هدف برنامهخود و فوری یدغدغه نیترمهمباشند. دولت، اشتغال را شاغل می

های کشور استانکرده است زیرا که مطابق آمارهای موجود، وضعیت اشتغال و بیکاری در بسیاری از 

دترین جدی آخرین و بنا برباشد. استان خوزستان حادتر می جملهمنها نبوده و در برخی استان بخشتیرضا

درصد باالترین نرخ  9/17و  18، 7/20زستان و یزد به ترتیب با های لرستان، خوها، استانگزارش
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(. افراد و جوانان 1383ریزی کشور، بهار اند )سازمان مدیریت و برنامهبیکاری را به خود اختصاص داده

دهند که پس از فراغت از تحصیالت از بیکاران استان را تشکیل می یشماریبدرصد  کردهلیتحص

ه باشند زیرا کدر انتظار شغلی مناسب و مرتبط با رشته و تخصص خود می متوسطه یا دانشگاهی

اند، آمادگی احراز شغل، حرفه و هایی که فرا گرفتهالتحصیالن با توجه به آموزشفارغ گونهنیا

د که رو. بنابراین انتظار میاندداکردهیپهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات را در بخش وکارکسب

یالن این مراکز در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود اشتغال داشته و از کارایی الزم التحصفارغ

از آنان پس از فراغت از تحصیل و طی دوره خدمت  یتوجهقابلدرصد  متأسفانهاما ؛ برخوردار باشند

 5/6سربازی برای پسران، بیکار بوده و همچنان جویای کار هستند. نتایج تحقیقی نشان داد که فقط 

درصد از آنان  57های کشاورزی در کشور مشغول کارند و مورد مطالعه رشته النیالتحصفارغدرصد از 

(. همچنین نتایج تحقیق دیگری در آذربایجان 1382باشند )پس از پایان خدمت سربازی، بیکاری می

ای نظام جدید آموزشی متوسطه، شاخه فنی و حرفه النیالتحصفارغغربی نشان داد که نرخ اشتغال 

 50این شاخه  النیالتحصفارغدرصد است و نرخ بیکاری  96/16پس از چهار سال فراغت از تحصیل 

نفر  382(. همچنین نتایج تحقیق دیگری نشان داد که از مجموع 1381درصد بوده است )

 28درصد بیکار،  40درصد شاغل،  24العه، های کامپیوتر و الکترونیک مورد مطرشته لیالتحصفارغ

درصد در حال انجام خدمت سربازی بودند  8درصد در حال ادامه تحصیل در مقاطع باالتر از دیپلم و 

(. 1382ها نتوانسته شانس اشتغال افراد را افزایش دهد )و نتیجه گرفته شد که تحصیل در این رشته

 التحصیلفارغنفر  372گرفت، نشان داد که از مجموع نتایج تحقیقی که در استان خوزستان انجام 

(. 1384درصد بیکار بودند ) 39درصد شاغل و  24ای و کاردانش مورد مطالعه، های فنی و حرفهرشته

شود که وضعیت نرخ اشتغال در کشور چندان مطلوب نیست خصوصاً آمار مربوط بنابراین مشاهده می

 رفصبهرسد که با توجه باشد و به نظر میتر این نرخ میبه استان خوزستان حاکی از وضعیت بد

و اشتغال  گرددای در مقایسه با سایر مراکز آموزش میهای فنی و حرفهبودجه زیادی که در آموزش

و کفایت نظام تولیدی و خدماتی و از همه  ییکارااندک این نیروها چیزی جز اتالف هزینه و عدم 

اخیر به نقش  یهاسالن استان و کشور نیست. از طرف دیگر در تر سرخوردگی نیروهای جوامهم

ناهایی که و تنگ مسائلکارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به 

بیکاری وجود دارد، این ضرورت ایجاب گردیده تا  الخصوصیعلصنعتی و  توسعهاز نقد اقتصادی و 

اد ایج درزمینهاین مفهوم در سطح گسترده بپردازند. تجربیات موجود  توسعهکشورها به ترویج و 
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مالی و  یذارگهیسرما برهیتکهای شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با اشتغال و فرصت

ها و ارائه تعریفی نو از توان از پس بحران بیکاری برآمد، بلکه توجه به زیرساختحمایت دولت نمی

توانیم و اشتغال و گذر از کارجویی و کاریابی به کارآفرینی و نیز اشاعه آن از طرق مختلف، میمقوله کار 

های ایجاد اشتغال باشیم. بنابراین در راستای مفاهیم و ضرورت درزمینهشاهد تحوالت ساختاری 

 انآموختگدانشکارآفرینی در افراد و  توسعهعملی  یهاحلراه، شناسایی معضالت و طرق یا شدهعنوان

 باشد.ای برخوردار میهای فنی و کاردانش از اهمیت ویژهرشته

 تحقیق یشناسروش. 3

 نچهآهای مستقل و جداگانه، برای رسیدن به نتایج کلی درباره فرایند ترکیب آماری نتایج پژوهش

همکاران (. ایگر و Hooman ،2000 :76شود )دهد، فراتحلیل نامیده میپیشینه پژوهشی نشان می

ایج روش کمی برای تلفیق نت درواقعنامند و ها میفراتحلیل را هنر ترکیب تحقیقات و تحلیل تحلیل

 ,Eggerبرای ارزیابی اثربخشی عمل آزمایشی است ) هاآنهای تحقیقات مستقل و مشابه و ترکیب یافته

Smith & Altman  ،2001.) کند مند دارد و سعی میاین روش رویکردی واضح، بدون ابهام و نظام

واژه فراتحلیل را  1(. جین گالسOrtega  ،2011آمدهای سازگار با اهداف تحقیق را ایجاد نماید )پی

شناسی یاد کرد یک فلسفه پژوهشی و روش عنوانبهبه کار برد و از آن  1977برای اولین بار در سال 

ی کارل پیرسون در حوزه اطالعات پزشکی و فعالیت علم 1904البته سابقه علمی چنین کاری به سال 

واحد تجربی در  عنوانبههای مطالعات پیشین زعم گالس، داده(. بهHooman ،2000 :78) گرددیبرم

 استفادهقابلهای این مطالعه عنوان دادهبا رابطه به 2شود و اندازه اثریک مطالعه جامع محسوب می

رای مند بمند/ روشی/ عددی است که برای ترکیب نظاماست. در تعریف دیگر، فراتحلیل رویکرد کمّ

(. این روش Lee  ،2010شود )بدنه تحقیق و کشف دانش جدید انجام می بندی دربارهدستیابی به جمع

 نهدرزمیجدید  هایپژوهشبرای  یزیربرنامهها، کشف خأل علمی و تواند به اثربخشی یافتهکمّی می

ترین مفاهیم موجود در ادبیات در حال حاضر یکی از اساسی منجر شود. موردنظرموضوع کاربردی 

 مونآزاندازه اثر است. در یک تعریف فراگیر آماری، اندازه اثر عبارت است از نسبت  مفهومفراتحلیل 

 1977این مفهوم در سال  (.Ghazi Tabatabai & Vdadhir ،2010 :107داری به حجم مطالعه )معنی

گردید. او در کتاب خود نوشت فرضیه  تأکیدمیالدی توسط کوهن معرفی و بر اهمیت استفاده از آن 

                                                      
1. Glass 

2. Effect size  
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تعیین اندازه اثر صفر است و هرگاه فرضیه صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در جامعه  درواقعصفر 

درجه حضور پدیده در جامعه است و هر چه دهنده میزان یا بنابراین، اندازه اثر نشان؛ غیرصفر است

چنین ( همThompson & Snyder  ،1997تر باشد، درجه حضور پدیده هم بیشتر است )اندازه اثر بزرگ

 تأکیددانست و  کنندهگمراهرا در تحقیقات  Pداری کوهن تمرکز صرف بر محاسبه مقادیر سطوح معنی

رفتاری با درصد باالیی از خطای نوع دوم همراه است،  داری در علوممعنی آزمونکه کرد به دلیل آن

، عالوه بر راهبردهایی که روش تحقیق در آزمونباید جهت کاهش خطاهایی از این نوع و ارتقای توان 

د یا ر موردقبولگیری در دهد، به برآورد اندازه اثر و استفاده از آن در تصمیماختیار محققان قرار می

(. در این خصوص روزنتال نیز معتقد است که در علوم Cohen  ،1998د )فرضیه صفر پرداخته شو

شود رفتاری اگر اندازه اثر محاسبه نشود احتمال بروز خطای نوع دوم از خطای نوع اول بیشتر می

(Rosenthal & Cooper  ،1994 .)داری و اندازه اثر در مورد رد یا قبول فرضیه صفر سطح معنی اگرچه

داری معنی آزمونگذارند. از طریق ای را در اختیار میاطالعات جداگانه هرکدامشوند، اما استفاده می

شانس رخ داده است یا خیر و از طریق محاسبه اندازه  به علتای خاص شود که آیا نتیجهمشخص می

ین، برای بنابرا؛ فت که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته استتوان دریااثر می

 زمونآگیری در مورد رد یا قبول فرضیه صفر در تحقیقات رفتاری الزم است همراه با نتیجه تصمیم

داری به مقدار اندازه اثر نیز توجه شود؛ زیرا در شرایط یکسان از لحاظ حجم نمونه و سطح معنی

زایش گیری افشود و اعتبار تصمیمهم بیشتر می آزمونتر باشد، توان داری، هر چه اندازه اثر بزرگنیمع

گران با داشتن مقادیر میانگین، واریانس و انحراف معیار (. فراتحلیلBehfar  ،2013 :135یابد )می

هستند که « d»و « r»ن زمینه ها در ایترین آمارهها، قادر به محاسبه اندازه اثر هستند، اما رایجگروه

، اگر روینازابرند. را برای مطالعات همبستگی به کار می« r»های گروهی و را برای تفاوت« d» معموالً

را بر  هاآنتوان اندازه اثر استفاده شده باشد، می« F»و « 𝜒2» ،«t» ،«Z» یهاای از آزموندر مطالعه

 (.W0lf  ،1986های زیر محاسبه کرد )اساس فرمول

d = 
 2𝑡

√𝑑𝑓
   d = 

2√𝑓

𝑑𝑓
   d = 

2𝑟

√1− 𝑟2 
 

r = √
𝑋2

𝑛
   r = √

𝑡2

𝑡2 +𝑑𝑓
    r = √

𝐹

𝐹+𝑑𝑓
 

فیشر که کاربرد کمتری دارند « z»و « g»های یاد شده در باال، محققین از شاخص عالوه بر آماره 

کنند. پس از محاسبه اندازه اثر معموالً محقق دچار تردید و نیز برای ترکیب اندازه اثر استفاده می

عم زشود که آیا این مقدار اندازه اثر برای قبول یا رد فرضیه صفر مناسب است یا نه؟ بهمی دودلی
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و  rت در مورد مقدار اندازه اثر، چه از طریق شاخص اندیشمندان، بهترین معیار برای تفسیر و قضاو

ادیر یعنی باید مق؛ دست آیدمحاسبه شده باشد، باید از مرور پیشینه تحقیق به dچه از طریق شاخص 

 نوانعبهرا  هاآناندازه اثر تحقیقاتی را که طی چندین سال انجام شده است محاسبه کرد و میانگین 

تخاب شود انهای اثر که در آینده در آن حوزه تحقیقاتی انجام مییر اندازهمعیار مناسب برای مقایسه سا

 Ghaziآمده است ) 1کند که در جدول نمود. البته کوهن معیارهایی را برای استفاده سریع پیشنهاد می

Tabatabai & Vdadhir ،2010 :122.) 

حدود باال و پایین اندازه اثر -۱جدول   

 پایین اندازه اثرحد  حد باالی اندازه اثر 

 1/0 3/0 کوچک

 3/0 5/0 متوسط

 5/0 8/0 بزرگ

  

کارگیری روش فراتحلیل و با توجه به ماهیت به یلبه دلمقاله حاضر از نظر هدف کاربردی است و 

مقاالت موجود در گیرد. جامعه مورد بررسی این پژوهش، کمی قرار می هایپژوهشها در زمره داده

هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که در این فراتحلیل نتایج پژوهش .باشدمیهای علمی معتبر پایگاه

نجی این پژوهش عبارت سشناختی شرایط الزم را احراز کرده باشد. معیارهای دروناز لحاظ روش

در  مؤثرر پژوهش مربوطه، عوامل د -2، مقاله( 10) تحقیق در ایران انجام گرفته باشد -1بودند از: 

پژوهش باید اطالعات الزم برای استخراج  -3کار رفته باشد و های ایران بهدانشگاه در کارآفرینیپرورش 

های بنابراین، با توجه به این معیارها تعداد پژوهش؛ عملی اندازه اثر )قوت رابطه( را ارائه کرده باشد

برای  موردنیازهای گردآوری داده ظورمنبهباشد. ه پژوهش مید ،انتخاب شده برای انجام فراتحلیل

فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد. این فرم معادل پرسشنامه یا فرم مصاحبه در انواع دیگر 

جامع فراتحلیل  افزارنرم. اطالعات این فرم برای انجام محاسبات با استفاده از باشدمیتحقیقات 

(CMA2 )است. این کار با استفاده از تکنیک محاسبه اندازه اثر انجام گردید. شده  یلوتحلیهتجز

لیل به اندازه اثر مورد تح شدنلیتبدهای آماری استفاده شده در فرضیات پس از که آزمون ترتیبینابه

ین نمودار قیفی، برای تعیچنین برای سنجش سوگیری انتشار از روش در این پژوهش هم قرار گرفتند.

ایمن از خطا و برای وجود متغیرهای  Nهای دوال و توئیدی و شده از روشتعداد تحقیقات گم
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های پژوهش به نتایج مهم هر استفاده شده است که در بخش یافته ناهمگونی آزمونکننده از تعدیل

 اشاره خواهد شد. هاآنیک از 

 های تحقیق. یافته۴

در  کارآفرینیمقاله به بررسی پرورش  10مقاله بررسی شده که  38در مجموع در این تحقیق 

 آزمونتحقیق از  5 تعداد یناز ا که پرداخته است. یرمستقیمغمستقیم و  صورتبههای ایران دانشگاه

نتایج اندازه استفاده کرده است.  Z آزمونمورد از  2همبستگی و  آزمونتحقیق از  3تی استیودنت و 

 ارائه شده است. 2مورد بررسی در جدول  هایپژوهشاثرهای محاسبه شده 

 

 توزیع فراوانی طبقات اندازه اثر متغیرها -۲جدول 

 درصد فراوانی فراوانی تأثیردامنه تغییر شدت 

 14.29 1 )کم( 3/0زیر  تأثیرشدت 

 42.85 3 )متوسط( 5/0تا  3/0بین 

 42.85 3 و باالتر )زیاد( 5/0

 100 7 جمع

 

 3و در طبقه کم،  3/0کمتر از  درصد 14.29مورد معادل  1 آماره 7از میان  3جدول بر اساس  

 درصد 42.85مورد معادل  3باالخره و در طبقه متوسط و  5/0و  3/0بین  درصد 42.85مورد معادل 

در بازه اول  آمدهدستبه( اندازه اثر 2جدول کوهن ) بر اساس. اندگرفتهقرار  5/0در طبقه باالتر از 

( کوچک بوده و فرضیه مورد مطالعه از قوت کافی برخوردار نیست. همچنین وقتی 3/0تا  1/0بین )

در بازه  rمقدار  کههنگامی یتدرنها( باشد، اندازه اثر متوسط و 5/0تا  3/0بین )در بازه دوم  rمقدار 

پرورش  درزمینهصورت گرفته  هایپژوهشبررسی شود. ارزیابی می زیاد تأثیرسوم باشد، شدت 

و ارتباط با 623/0ها با اندازه اثر ، زیرساخت67/0دهد که آموزش با اندازه اثر نشان می کارآفرینی

. بوده است هادانشگاهدر  کارآفرینی در پرورشدارای بیشترین اثر  563/0اثر  صنعت و دانشگاه با اندازه

دهد، موجود در مطالعات صورت گرفته را نمایش می یرمتغ 17فاصله اطمینان اندازه اثر  1نمودار 

ازه میانگین اند وحوشحولشود، اندازه اثرهای ترکیبی، تقریباً می نمودار مشاهدهکه در این  گونههمان

 .اندشدهاثر جمع 
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نسبی هر مطالعه تحت مدل اثرات ثابت و  درصد و وزن 95اندازه اثر متغیرها با فاصله اطمینان  -۱نمودار 

 تصادفی

 

توان یکی از دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی را های اثر در فراتحلیل میترکیب اندازه منظوربه

به کار برد. مدل اثرات ثابت بر مبنای ریاضی استوار است که بر اساس آن هر تحقیق با اثر عمل 

است.  هاآزمایشض بر تشابه تفاوت عمل آزمایشی صحیح در تمامی شود و فرآزمایشی کلی ارزیابی می

 تحقیقات تکتکدر مدل اثرات تصادفی فرض بر این است که اثرات واقعی آزمایش ممکن است در 

اشته دار دمعنی ناهمگونی آزمونشود که نتیجه متفاوت از دیگری باشد. از این مدل زمانی استفاده می

و در مدل تصادفی 523/0اندازه اثر در مدل ثابت  1(. با توجه به نمودار Ghorbanizadeh  ،2013باشد )

هستید که این نمودار  1. همچنین شاهد نمودار جنگلباشدمیدرصد  %95فاصله اطمینان  با 499/0

ک مربع ی صورتبهپراکندگی اندازه اثر بر مبنای فاصله اطمینان است. در این نمودار نتایج  دهندهنشان

پر همراه با دو خط در طرفین مربع به تصویر کشیده شده است. اندازه مربع توپر بیانگر وزنی است تو

های مورد بررسی آن داده شده است. دو خط طرفین مربع نیز که به هر مطالعه بر اساس تعداد نمونه

 ت گرفتهصور هایپژوهشبررسی است.  موردنظردرصدی مطالعه  نودوپنجمتناظر با دامنه اطمینان 

ها با اندازه اثر ، زیرساخت67/0که آموزش با اندازه اثر  دهدنشان می کارآفرینیپرورش  درزمینه

                                                      
1. Forest plot  
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دارای بیشترین اثر بازدارندگی در پرورش  563/0و ارتباط با صنعت و دانشگاه با اندازه اثر 623/0

 رائه شده است.( به ترتیب اندازه اثر ا2است که این عوامل در نمودار ) بوده کارآفرینی

 

 
 کارآفرینیدر پرورش  مؤثراندازه اثر عوامل  -۲نمودار 

  

 . سوگیری )تورش( انتشار۱. ۴

 یسوگیر از در هر فراتحلیل، ارزیابی سوگیری انتشار است. منظور موردتوجهیکی از موضوعات  

 یست؛ن بررسی مورد موضوع مورد در شده انجام مطالعات تمام شامل فراتحلیل یک که است این انتشار

 یسازنمایه مجالت در حداقل یا باشد نشده منتشر مختلف دالیل به مطالعات از برخی است ممکن

 قرار أثیرت تحت فراتحلیل نهایی نتایج دارد، وجود انتشار سوگیری که زمانی. باشد شده منتشر نشده

 انتشار سوگیری است الزم پس. بود خواهد خطا و تورش دارای آن از حاصل نهایی برآوردهای و گرفته

،  Macaskillافزایش یابد ) اعتبار نتایج تا شود تصحیح و شناسایی فراتحلیل یک اولیه هایگام در

Walter & Irwig  ،2000یک از استفاده انتشار، تورش شناسایی روش ترینساده و ترین(. معمول 

 ره از شده برآورد مداخله اثر آن در که است فانل یا قیفی نمودار نام به بعدی دو پراکندگی نمودار

این  ارانتظ باشد، نداشته وجود انتشار تورش اگر. شودمی رسم مطالعه آن نمونه اندازه مقابل در مطالعه

 شکاه نمونه اندازه افزایش با مداخله اثر اندازه حول پراکندگی مقدار و باشد متقارن است که نمودار

(. از لحاظ تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل، Little  ،Corcoran & Pillai  ،2008یابد )

ارتباط با 
صنعت و 

دانشگاه

زیرساخت 
ها

آموزش حمایت سرمایه 
انسانی

مهارتها  فرهنگ 
کارآفرینی

0.563
0.623 0.67

0.48
0.378

0.289
0.401

اثراندازه
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شوند، دارای سوگیری انتشار مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و در باالی قیف جمع می

رود باال می هاآنشوند، خطای استاندارد اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده می؛ نیستند

های انتخاب و حذف مطالعات، یابد. هر فراتحلیلی به دلیل مالکان افزایش میو سوگیری انتشارش

ا توجه ب ینبنابرامقداری سوگیری دارد که در این مقاله که توسط نمودار قیفی نشان داده شده است. 

 شده استمطالعات در باالی نمودار جمع  ازآنجاکهنمودار فانل یا قیفی پژوهش حاضر  4و  3به نمودار 

 بر عدم وجود سوگیری انتشار داللت دارد. که

 

 
بر )خطای استاندارد  یراندر ا کارآفرینیدر پرورش  مؤثر= نمودار فانل )قیفی( تحقیقات عوامل 3نمودار 

 فیشر( z اساس
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 فیشر z بر اساسدقت استاندارد  -۴نمودار 

 

وچک های کانتشار در نمونه دوال و توئیدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و تعدیل سوگیری

کند که در آن مشاهدات نامنطبق از نمودار ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراری استفاده می

یافته به مطالعات مفقود اضافه های اختصاصشوند )حذف زوائد از توزیع(، سپس ارزشقیفی حذف می

. اندهرفتازدستستاندارد مطالعاتی که احتماالً شوند؛ یعنی عمل پرکردن برآورد اندازه اثر و خطای امی

پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا تورش نمونه 

ایده  بر اساس، این روش گریدعبارتبه؛ (Little  ،Corcoran & Pillai  ،2008کوچک داللت دارد )

شود؛ یعنی این ایده که در صورت نبود نمودار قیفی قرار دارد، انجام می هزمینپسکلیدی که در 

کند. رویه چینش و تکمیل مطالعات سوگیری، نمودار حول خالصه اندازه اثر، حالت متقارن پیدا می

اید نمازه را محاسبه میکند و سپس خالصه اندها وارد میرا به تحلیل هاآنگیرد، شده را در نظر میگم

(Ghorbanizadeh ،2013 :137 .) دهد.نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی را نشان می 3جدول 
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 اصالح و برازش دوال و توئیدی -3جدول 

 

 Qمقدار  اثر تصادفی اثر ثابت

تخمین 

 اینقطه
 حد باال حد پایین

تخمین 

 اینقطه
 حد باال حد پایین

تعداد مطالعات 

 0: ازیموردن

ارزش 

 مشاهدات
52274/0 49446/0 54992/0 49924/0 38299/0 59992/0 00521/85 

-ارزش

 شدهتعدیل
52274/0 49446/0 54992/0 49924/0 38299/0 59992/0 00521/85 

 

 دیگری ندارد منظور کامل شدن نیاز به پژوهش، این مطالعه و فراتحلیل به3های جدول طبق داده

تعدیل )اصالح( شده  باارزش 52274/0شود، ارزش مشاهده شده طور که مالحظه میو همان

 49924/0تعدیل )اصالح( شده  باارزش 49924/0مدل اثر ثابت و ارزش مشاهده شده در  52274/0

)با اثر  شدهگمایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات  N آزمون. باشدمیل اثرات تصادفی، برابر مد در

ر داری آماری اثها اضافه شود تا عدم معنیکند که الزم است به تحلیلمیانگین صفر( را محاسبه می

ایمن از خطا این است که تعداد مطالعات  Nایده اصلی  .(141:1392دست آید )قربانی زاده، کلی به

ز پیش داری ابا نتایج صفر را تعیین کنیم که باید برای کاهش احتمال خطای نوع اول به سطح معنی

دار اندکی برای کاهش یک واضح اگر تعداد مطالعات غیرمعنی طوربهوجود داشته باشند.  شدهنییتع

،  Vegasاحتماالً فاقد اطمینان است ) آمدهدستبهنتایج باشد،  موردنیازداری نتیجه به سطح معنی

 دهد.ایمن از خطا را در این پژوهش نشان می N آزموننتایج  5جدول (. 55: 2005

 

 ( کالسیکخطریبایمن از خطا )تعداد ناکامل  Nمحاسبات  -۴جدول 

 66513/28 شدهمشاهدهبرای مطالعات  Zمقدار 

 000/0 شدهمشاهدهبرای مطالعات  Pمقدار 

 05/0 آلفا

 2 باقیمانده )دنباله(

Z 95996/1 برای آلفا 

 7 شدهمشاهدهتعداد مطالعات 

 1491 رساند.را به آلفا می Pای که مقدار هشدتعداد مطالعات گم
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مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود تا مقدار  1491، باید تعداد 4جدول های با توجه به داده

P  مطالعه دیگر انجام گیرد تا در  1491تجاوز نکند. این بدین معنی است که باید  05/0دو دامنه از

ها خطایی رخ دهد و این نتیجه دقت و صحت باالی اطالعات و نتایج نتایج نهایی محاسبات و تحلیل

قدار مناسب و مطالعه فاصله از خطا م مورد 458دهد. تعداد در این پژوهش را نشان می آمدهدستبه

 داریهای تحقیق با توجه به سطح معنیی است. عالوه بر بررسی سوگیری انتشار دادهتوجهابلق

 آزمون به همراهایمن از خطا و جدول اصالح و برازش دوال و توئیدی  N( از جداول P) آمدهدستبه

دازه اثرهای ( در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی و یا ناهمگونی انQکوکرام )

 .پرداخته شده است آمدهدستبه

 تفاوت معناداری وجود ندارد. آمدهدستبهفرض صفر: میان اندازه اثرهای 

 تفاوت معناداری وجود دارد. آمدهدستبه یاندازه اثرهافرض یک: میان 

 

 هامقادیر بررسی همگنی داده -5جدول 

 آزموننتیجه  سطح خطا سطح معناداری Z آماره

 0Hرد  05/0 000/0 66513/28

  

 

 تواند بهیا تفاوت نتایج می یناهمگونتحقیقات است. این  Sعبارت از تفاوت بین نتایج  یناهمگون

 آزمونشود. این استفاده می Q آزموناز  یناهمگونتر علل مختلف ایجاد شود. برای تشخیص دقیق

کند و نشان داد که آیا گیری میاندازه هاآزمایشای از مانند کای اسکوئر میزان تفاوت را در مجموعه

مانی که زدارای مشکالتی است از جمله این آزمونمیزان آن بیشتر از مقدار مورد انتظار است یا نه. این 

داده شود، حتی اگر تفاوت  دار نشانمعنی یناهمگونهای اثر نمونه بزرگ است، ممکن است که اندازه

دارای قدرت کمتری است و احتمال اشتباه  آزمونبین اثرات کوچک باشد و در بسیاری از موارد این 

داری اندازه اثرهای در اینجا فرضیه صفر بیانگر عدم معنی. (Cohen  ،1998وجود دارد ) H0در رد 

د. داللت دار آمدهدستبهیان اندازه اثرهای دار ماست و فرضیه مقابل بر وجود تفاوت معنی آمدهدستبه

 0Hاست، تر ( کوچک%5داری از میزان خطا )، سطح معنی%95که در سطح اطمینان با توجه به این

 بهتفاوت معنادار وجود دارد و این  آمدهدستبهیعنی میان اندازه اثـرهای ؛ شودپذیرفته می 1Hرد و 

ها نشان از وجود متغیری است. این ناهمگونی یافته آمدهدستبهناهمگون بودن اندازه اثرهای  معنای
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در  قرار داده است. تأثیررا تحت  آمدهدستبهکننده نیز دارد که نتایج بررسی روی متغیرهای تعدیل

 گری را بررسی نمایند که ممکن استچنین شرایطی فراتحلیل گران باید متغیر یا متغیرهای مداخله

ه حداقل ها ببندی دادهوسیله طبقهرخ داده باشد. این کار به هاآناحتمالی  تأثیر لتبه ع یناهمگوناین 

بندی مناسب هستند صورت طور نظری برای این گروهدو گروه فرعی با توجه به متغیرهایی که به

های فرعی از گروه هرکدامگیرد )متغیرهایی مانند جنس یا سطح تحصیالت(. سپس برای می

های های نمونهکه ویژگیشود. در تحقیق حاضر با توجه به اینای انجام میای جداگانههفراتحلیل

ا بر هو شفاف نبود، امکان تقسیم مطالعات به زیرگروه شدهکیتفککامالً  موردنظرآماری مطالعات 

 نده باکنبنابراین، محققین در شناسایی متغیرهای تعدیل؛ گر وجود نداشتاساس متغیرهای تعدیل

 محدودیت مواجه بودند.

 گیرینتیجه. بحث و 5

 کشورمان، در ینچنهم جهان و در کارآفرینی آموزش رشد به رو روند به توجه با حاضر، حال در

 های اساسیکنجکاوی ها ودغدغه از هاآنو ایجاد اشتغال  وکارکسبپرورش کارآفرینان و ورود به 

 دانشجویان و تربیت در یرگذارتأث اساسی عامل عنوانبه هادانشگاه این میان، در است. امور متولیان

 برای را کارآفرین دانشجویان بتوانند باید هادانشگاه شوند.های مربوطه محسوب میاثربخشی آموزش

 کنند. با توجه به اینکه الگویی برای یاددهی نامشخص تربیت و های غیرساختارمندمحیط در فعالیت

 سرخوردگی مسئله این به توجهییبنیست و  موجود نوپا کارآفرینان پرورش و جوان نسل به کارآفرینی

توانند در ، میهادانشگاهت. داش خواهد یدر پرا  وکارکسب ایجاد به مندعالقه دانشجویان

زم های الخبره آموزش اندرکاراندستاساتید و کارآفرینان پیشرو بوده و با استفاده از  وپرورشآموزش

را برای ورود به بازار کار آماده  هاآنشروع کارهای اقتصادی در اختیار کارآفرینان قرار دهند و برای 

 بر پرورش مؤثر، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل عوامل شدهیانب یدغدغه به توجه با کنند.

قیق از روش فرا تحلیل استفاده شده است. . در راستای هدف تحباشدمیکارآفرینان در آموزش عالی 

 10بر پرورش کارآفرینان در مقاالت مرتبط، در نهایت  تأثیرگذارپس از جستجوی مطالب و عوامل 

، 67/0آموزش با اندازه اثر مقاله مرتبط تشخیص داده شد و وارد تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که؛ 

در دارای بیشترین اثر  563/0اثر  ا صنعت و دانشگاه با اندازهو ارتباط ب623/0ها با اندازه اثر زیرساخت

 بوده است. هادانشگاهدر  کارآفرینی پرورش
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 تأکیدکه  باشدمی 1404 اندازچشمدر آموزش عالی از جمله اهداف  کارآفرینیبا توجه به اینکه 

و مراکز آموزش عالی جهت توسعه  هادانشگاهشود. فراوانی نیز در مباحث و جلسات علمی بر آن می

اهکارهایی ر صورتبهبه شرح ذیل  هایییشنهادپدانشگاه باید به سمت کارآفرین شدن پیش بروند. لذا 

 شود:برای پرورش کارآفرینان توصیه می

 فتار توان رهای آموزشی میبخشی از کارآفرینی اکتسابی است، با استفاده از دوره کهییازآنجا

های آموزشی برای توانمند کردن افراد از در افراد پرورش داد. در این راستا باید از برنامه کارآفرینی را

های کار و مشکالت شدن با چالشهای ذهنی برای مواجهها و نگرشطریق دانش کارآفرینی، مهارت

 استفاده کرد. 21اجتماعی در قرن 

  فرین، خالقیت است، باید شرایط الزم های اصلی یک مدیر کارآیکی از ویژگی کهاینبا توجه به

برای افزایش خالقیت افراد فراهم شود. البته امروزه به اثبات رسیده که خالقیت نیز چون دیگر استعدادهای 

 بشر تا حد زیادی اکتسابی بوده و مختص افراد خاصی نیست.

 این صورت با  شود. بهینان پیشنهاد میهایی است که برای پرورش کارآفرالگوبرداری از افراد موفق یکی دیگر از شیوه

گوها اند؟ در این صورت، با پیروی از التوان به این پرسش پاسخ داد که این افراد چگونه و چرا موفق شدهشناخت افراد موفق می

 ریزی نماید.تواند برای موفقیت خود برنامههای آنان، یک نفر میو روش

  افزایش پشتکار و اعتماد به نفس، یکی از عوامل ضروری پرورش کارآفرینان  منظوربهفراهم کردن یک بستر مناسب

ده و درونی صرف رسیدن به اهداف ش یهاروینهای قلبی باید همه باشد. زیرا برای موفقیت در کار و دستیابی به خواستهمی

درصد نبوغ ناشی از داشتن پشتکار  90"همواره باید به دستاوردهای نهایی تالش اندیشید. در این زمینه ادیسون گفته است: 

ت ترین رمزهای موفقیدهد که داشتن پشتکار از مهمهای موفقیت افراد بزرگ نشان می. در این زمینه داستان"در کار است

 هدهد که خودباوری مثبت، نیروی خالقاز تحقیقات و تجارب نشان می آمدهدستبهبر این، نتایج  عالوه آید.می حساببهآنان 

ست ترسی افراد موفق از شک بیترتنیابهشود. وقفه در مسیر اهدافش میای است که موجب شکوفایی و پیشروی بیو سازنده

ها و هر فردی با فهرست کردن توانایی صورتنیبددانند که به مراد و مقصود خویش خواهند رسید. ندارند و از همان ابتدا می

 پرورش دهد. آن راه نفس الزم را کسب کرده و تواند اعتماد بهای خویش میمهارت

 الحظات اخالقیم

ای مرتبط با اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول 

 پژوهش رعایت شده است.
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 حامی مالی

 شده است. تأمینهای پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله کلیه هزینه

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ 

 یپژوهلنامه درسصو چاپ به ف ده است و صرفاً جهت بررسیای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشنشریه

 ارسال شده است.
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