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 .1مقدمه

برخی از صاحبنظران ،کارآفرینان را موتور محرک رشد اقتصادی جامعه و پیشگامان حقیقی تغییر
در اقتصاد و تحوالت اجتماعی میدانند .کارآفرینان با شناخت صحیح از فرصتها و استفاده از
سرمایههای راکد و سازماندهی و مدیریت مناسب منابع ،ایده خویش را عملی میکنند و نقش مهمی
در تولید و اشتغال مولد دارند .به همین دلیل ،بسیاری از کشورها تالش میکنند تا شمار بیشتری از
افراد را که دارای ویژگیهای کارآفرینی هستند به آموزش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق
و هدایت کنند .در پاسخگویی به نیازهای فزایندۀ اجتماعی و اقتصادی ،نظام تولید علم اغلب کشورها
در حال تغییرند .امروزه ،توجه به کارآفرینی یکی از دغدغههای مهم نهادها و مراکز مختلف ازجمله
دانشگاهها است .نظریه دانشگاه کارآفرین یکی از مدلهای مطرحشده برای تبیین نقش جدید
دانشگاهها با ویژگی مهم تعامل گستردهتر با جامعه است [.]5
براساس این نظریه ،برخی از نظامهای آموزش عالی با ایجاد تغییراتی در برنامههای خود ،با
توسعه اقتصادی و بازار کار هماهنگ شده و با اجرای طرحهای کارآفرینی در دانشگاهها،
فارغالتحصیالنی نوآور و خالق تربیت میکنند .این تحوالت مقدمه شکلگیری دانشگاه کارآفرین شده
است [.]3
دانشگاه کارآفرین ،دانشگاهی است که نه تنها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنوع محیط
خود موفق است؛ بلکه برنامهها و فرآیندهای عملیاتی آن برای اشاعه فرهنگ کارآفرینی و تربیت و
پرورش کارآفرینان ،بازنگری و اصالح شده است [.]1
وضعیت امروزی ایران که نوآوری و کارآفرینی یکی از راهحلهای اصلی آن به نظر میرسد و
شرایط دانشگاهها بهعنوان مراکز اصلی تحقیقات بنیادی و کاربردی و همچنین نتایج مهمی که در
سالهای اخیر با اقدامات مرتبط با کارآفرینی در دانشگاهها مانند دفاتر کارآفرینی و مراکز رشد حاصل
شده است ،نشاندهنده شرایطی است که بر اهمیت ارائه الگویی برای بهرهگیری از عوامل پیشبرنده
و هدایت بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران میافزاید.
دانشگاه کارآفرین بهعنوان نسل سوم دانشگاهها نقش برجستهای در توسعه و رشد جوامع دارد و
به تعبیر برخی از محققان ،موتور محرک توسعه جوامع بهشمار میآید [.]7
با توجه به اهمیت موضوع ،نقش برجسته این نهادها و نیز لزوم بررسی مبانی نظری جهت ارائه
چارچوب مفهومی مورد نظر ،در این مقاله مروری بر نظریهها ،مدلها ،چارچوبها و مفهومپردازیهای
موجود در مبانی نظری داشته و تالش شده است تا الگوی بهرهگیری از عوامل پیشبرنده و هدایت
بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران شناسایی شود .با توجه به تحقق عوامل مذکور،

الگوی بهرهگیری از عوامل پیشبرنده و بازدارندهها در ...

165

فرآیند شکلگیری و توسعه کارآفرینانه دانشگاهها تقویت میشود؛ تحقیق حاضر برای پاسخ به این
پرسش که «الگوی بهرهگیری از عوامل پیشبرنده و هدایت بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه
کارآفرین در ایران چگونه است؟» انجام شده است.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در اقتصاد دانش بنیان امروزی ،دانشگاه هم بهعنوان تولیدکننده و هم نهاد انتشاردهنده دانش،
بهعنوان عاملی مهم در چرخه نوآوری نقش دارد [ .]11این ویژگی در جوامع کارآفرین که در آنها
کارآفرینی دانش بنیان ،نیروی محرکه رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و رقابتپذیری در بازارهای جهانی
محسوب میشود؛ برجستهتر است [.]7
در تحول موسوم به انقالب دوم در دانشگاهها که در نیمه دوم قرن بیستم با ظهور نوآوریهای
مبتنی بر علم اتفاق افتاد؛ دانشگاه کارآفرین در کنار آموزش و پژوهش ،عهدهدار مأموریت سوم یعنی
توسعه اجتماعی و اقتصادی شد [.]13
اصطالح دانشگاه کارآفرین در سال 1983توسط اتزکویتز ( ،)1983برای توصیف دانشگاههایی به
کار رفت که از سازوکارهای مختلف علمی خود برای مشارکت در توسعه منطقهای و افزایش درآمد
استفاده میکردند [.]16 ،10
دانشگاه کارآفرین در مبانی نظری دارای تعابیر مختلفی است .کالرک ( )1998و ون وات ()1999
3
به دانشگاههای نوآور28[ 1؛  ،]8اسالتر و لزلی ( )1997به دانشگاههای بازار 2و سرمایهداری آکادمیک
اشاره داشتند [ ]26و روپکه ( )1998دانشگاه کارآفرین را بهعنوان سازمان کارآفرین مدنظر قرار داد و
نظرات خود را در سه بخش دستهبندی میکند :اول ،دانشگاه ،بهعنوان یک سازمان ،یک شیوه
مدیریتی کارآفرینانه را بهکار بگیرد؛ دوم اینکه اعضای آن کارآفرینانه عمل کنند و سوم ،از یک
الگوی کارآفرینانه بهمنظور تعامل با محیط خود پیروی کند [ .]22دانشگاه کارآفرین از طریق
کارآفرینی با فنآوری سطح باال ،براساس قابلیت تحقیق و انتقال فنآوری و کارآفرینی قوی ،بهشدت
بر توسعه منطقهای و رشد اقتصادی تأثیر میگذارد [.]29
مدلها و چارچوبهای دانشگاه کارآفرین را میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد :دیدگاهی که بر
جنبههای کارآفرینانه دانشگاههای کارآفرین تمرکز دارد [17؛  ]12و دیدگاهی که با عوامل مؤثر بر
1. Innovative universities
2. Market universities
3. Academic capitalism
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شکلگیری و گذار دانشگاههای کارآفرین سر و کار دارند [15؛ 16؛ .]23
یک دانشگاه کارآفرین سه مأموریت :آموزش ،پژوهش و خدمت به اقتصاد از طریق فعالیتهای
کارآفرینانه را بهطور همزمان دنبال میکند [25؛  .]30فکور ( ،)1387معتقد است که تحوالت
اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و نیز تحوالت درونی دانشگاهها در دهههای اخیر در پیدایش دانشگاه
کارآفرین مؤثر بودهاند و دانشگاه کارآفرین به مفهوم داشتن کنش کارآفرینانه در راهبردها ،ساختارها و
عملکردهای دانشگاه است که عمالً منجر به ایجاد ظرفیتهای داخلی در آن برای انتقال و
تأثیرگذاری در توسعه اقتصاد محلی و ملی و از طرف دیگر باعث افزایش درآمدهای دانشگاه میشود
[.]5
عباسزاده و همکاران ( ،)1390به تبیین الگوی راهبرد گرایش به کارآفرینی و ارائه آن به سیاستگذاران و
مدیران نظام بانکی کشور پرداختند تا بتوانند تمهیدات الزم را برای توسعه راهبرد گرایش به کارآفرینی در
بانکها فراهم کنند .جامعه آماری این پژوهش 1200 ،نفر از مدیران عالی ،میانی و عملیاتی (رؤسای شعب)
بانکهای خصوصی در شهر تهران است .پرسشنامه پژوهش ،بهصورت تصادفی ،به  350نفر از مدیران تحویل
داده شد که از این تعداد 284 ،پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که راهبرد گرایش به
کارآفرینی ،عوامل فرهنگی و در بین عوامل سازمانی برقراری روابط سازنده بین واحد سازمانی ،حمایت
مدیریت عالی از وضعیت مناسبی برخوردار است و نیز وجود تعارض سازمانی ،سیستم پاداش نامناسب ،وضعیت
مناسبی ندارند [.]4

الگوهای معرفیشده در مبانی نظری موجود دانشگاه کارآفرین دو دسته عوامل را با عناوین
پیشبرنده و بازدارنده ارائه میدهد .عوامل پیشبرنده عواملی هستند که همسو با هدف تبدیل دانشگاه
از نوع سنتی به نوع کارآفرینانه عمل میکنند و عوامل بازدارنده عواملی هستند که برخالف هدف
مذکور عمل میکنند و یا نیل به آن هدف را مشکل میسازند .عوامل پیشبرنده شامل :ایجاد
شرکتهای انشعابی ،تیمهای پژوهشی چندمهارتی ،حمایت مالی برای کاربردهای تجاری ،مدیریت
مناسب شرکتهای انشعابی ،کانالها و تسهیلکنندههای مناسب ،کارکردهای تخصصی ،پرورش
فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح ،کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه ،چارچوب اصولی (قانونی)
خارجی ،توسعه فعال علوم زیستی ،رایانه ،مواد و مهندسی هستند .عوامل بازدارنده شامل :کاهش
حمایت مالی ،چارچوب اصولی بیرونی ،تفاوتها در اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ،اثر نامطلوب،1
2
بیمیلی به تغییر ،شرایط خارجی و تمرکز بر پژوهش پایه هستند [.]20
1. Undesired influence
2. Basic research focus
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کالرک ( ،)1998با مطالعه پنج دانشگاه اروپایی به این نتیجه رسید که دانشگاهها در هنگام گذار
به کارآفرین شدن ،از پنج عامل متأثر میشوند که عبارتاند از :هسته هدایتگر تقویتشده ،1یک
محیط پیرامونی بهبوددهنده بسط یافته ،2یک زمینه مالی متنوع ،3یک فرهنگ کارآفرینانه منسجم 4و
یک هسته آکادمیک با انگیزه.]8[ 5
گوررو و همکاران ( ،)2006در الگوی خود ،عوامل محیطی مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین را به
دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم میکنند که عوامل رسمی شامل :ساختار سازمانی دانشگاه و
مدیریت دانشگاه ،معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی و برنامههای آموزش کارآفرینی
دانشگاهی و عوامل غیررسمی شامل :گرایش دانشگاهیان به کارآفرینی ،موضوعات و الگوهای
کارآفرینی در دانشگاه ،موارد نمونه و سیستمهای پاداش دانشگاهی هستند [.]16
گاجون و اوربانو ،)2007(6با مطالعه عوامل داخلی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین براساس دیدگاه منبع
محور ،اثر دو گروه منابع سخت (مالی و فیزیکی) و منابع نرم (انسانی و سازمانی) بر فعالیت دانشگاه را
بررسی و تحلیل کردند و دریافتند که بین هر یک از عوامل داخلی با فعالیت کارآفرینانه رابطه مثبت
وجود دارد .آنها همچنین دریافتند که منابع سخت نسبت به منابع نرم به مراتب خیلی بیشتر بر
فعالیت کارآفرینانه دانشگاهها تأثیر میگذارند [.]14
گوررو و اوربانو ( ،)2010سازههای اصلی دانشگاه کارآفرین را شامل :مأموریت ،عوامل محیطی و
عوامل داخلی طبقهبندی کردهاند .مأموریت دانشگاه کارآفرین شامل :پرورش جویندگان کار ،انتشار
مقاالت با مضامین عملی ،انتقال دانش (حق اختراعها ،مجوزهای ساخت ،شرکتهای انشعابی)،
مشارکت در توسعه منطقهای و اجتماعی ،ارتقای یک فرهنگ کارآفرینانه ،تولید کارآفرینان و انتشار
مقاالت علمی هستند .عوامل محیطی شامل دو گروه عوامل رسمی و غیررسمی هستند .عوامل
رسمی ،مقررات حداقلی برای خلق بنگاههای مخاطرهآمیز جدید ،حمایت از انتقال فنآوری ،حمایت از
شرکتهای نوپا ،حمایتهای غیراقتصادی ،پارک فنآوری ،دورههای کارآفرینی برای دانشجویان و
دانشگاهیان را شامل میشود .عوامل غیررسمی شامل :متدولوژیهای آموزش کارآفرینانه ،نگرش
موافق دانشجویان و کارکنان به کارآفرینی ،سیستمهای پاداش مناسب و الگوهای کارآفرینی هستند.
عوامل داخلی ،منابع (منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع فیزیکی و منابع تجاری) و قابلیتها (پیشینه
1. Strengthened steering core
2. Expanded developmental periphery
3. Diversified funding base
4. Integrated entrepreneurial culture
5. Stimulated academic heartland
6. Gajon & Urbano
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دانشگاه ،جایگاه دانشگاه ،شرکای دانشگاه و محل استقرار دانشگاه) را شامل میشود [.]15

نتایج تحقیق اوربانو و همکاران ( ،)2011نگرش مطلوب کارکنان نسبت به کارآفرینی را بهعنوان
مهمترین عامل پیشبرنده دانشگاه کارآفرین شناسایی کرده است .سایر عوامل پیشبرنده به ترتیب
اهمیت عبارتاند از :ارتباطات با صنعت ،ساختار سازمانی منعطف ،دورههای کارآفرینی برای
دانشجویان ،اقدامات حمایتی برای شرکتهای نوپا ،نگرش مطلوب دانشجویان نسبت به کارآفرینی،
الگوهای کارآفرینی ،سیستم پاداش مناسب ،مراکز رشد ،قوانین شفاف در مورد مالکیت دارایی فکری،
حداقل تشریفات برای ایجاد سرمایهگذاری جدید ،تأمین مالی اولیه ،پارکهای علم و فنآوری و
دورههای کارآفرینی برای کارمندان .در این الگو ،مهمترین عامل بازدارنده ،ساختار سازمانی و حاکمیت
دانشگاه است و سایر عوامل بازدارنده به ترتیب اولویت :نداشتن عملکرد اولیه دانشگاهها ،ارتباطات
ناکافی با صنعت ،تداخل اهداف پژوهشی ،کمبود تجربه ،ارزشهای فرهنگی ناکافی ،راههای سنتی
آموزش ،سیستم پاداش نامناسب ،تداخل با اهداف آموزشی ،کمبود تأمین مالی ،کمبود منابع فیزیکی و
تأمین مالی دولتی یا وابستگی به دولت است [.]27
سالمزاده و همکاران ( )2011با ارائه الگویی ،ورودیهای دانشگاه کارآفرین را شامل :منابع
انسانی ،مالی ،اطالعاتی و فیزیکی ،قوانین و مقررات ،ساختار ،مأموریت ،قابلیتهای کارآفرینانه،
انتظارات جامعه ،صنعت ،دولت و بازار و فرایندها را شامل :آموزش ،پژوهش ،مدیریت ،پشتیبانی،
تجاریسازی ،انتخاب و گزینش (دانشجویان ،اساتید ،و کارکنان) ،تأمین مالی ،شبکهسازی ،فرایندهای
تعامل چندجانبه (بین دانشجویان ،اساتید ،کارکنان ،محققان ،صنعت ،مراکز کارآفرینانه ،صنایع،
سیاستگذاران ،جامعه) و فعالیتهای نوآوری و تحقیق و توسعه معرفی نمودهاند .این الگو همچنین،
خروجیها را شامل :منابع انسانی کارآفرین (شامل اساتید ،دانشآموختگان ،محققان و کارکنان)،
تحقیقات اثربخش در راستای نیازهای بازار ،نوآوریها و اختراعات ،شبکههای کارآفرینانه و مراکز
کارآفرینانه (برای مثال ،مراکز رشد ،پارکهای علم و فنآوری ،و شرکتهای انشعابی) معرفی کردهاند
[.]24
کردنائیج و همکاران ( ،)1391در تحقیق خود دریافتند که دانشگاه تربیت مدرس ویژگیهای
دانشگاه کارآفرین از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،تعامل مستمر با محیط ،چشمانداز مشترک و
راهبرد آیندهنگر و منابع انسانی را دارد؛ اما از ساختار کارآفرینانه و استقالل مالی برخوردار نیست [.]6
با بررسی الگوهای ارائهشده در مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،مهمترین عوامل و ویژگیهای مورد
بررسی استخراج و در چهار گروه عوامل پیشبرنده محیطی ،پیشبرنده داخلی ،بازدارنده محیطی و
بازدارنده داخلی در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند .عوامل پیشبرنده محیطی عبارتاند از:
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معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی ،کانالها و تسهیلکنندههای مناسب ،پرورش
فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح ،انتقال دانش ،مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی .عوامل
پیشبرنده داخلی عبارتاند از :تیم های پژوهشی چند مهارتی ،حمایت مالی برای کاربردهای تجاری،
کارکردهای تخصصی ،کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه ،هسته هدایتگر تقویتشده و نگرش افراد
نسبت به کارآفرینی .عوامل بازدارنده محیطی عبارتاند از :وابستگی به دولت ،کمبود تأمین مالی،
شرایط محیط خارجی ،ارتباطات ناکافی با صنعت ،سیستم پاداش نامناسب و عوامل بازدارنده داخلی
عبارتاند از :کاهش حمایت مالی ،ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه ،افراد ناکارآمد و بیتجربه،
بیمیلی به تغییر ،کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه ،تفاوتها در اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و کمبود
منابع فیزیکی.
برخی از تحقیقات پیشین ،صرفاً به بعد داخلی یا به بعد محیطی دانشگاه پرداختهاند .برای مثال،
گوررو و همکاران ( ،)2006از دیدگاه نظریه نهادی بهره میبرند و عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن
دانشگاهها را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کردهاند .این دیدگاه دربرگیرنده عوامل محیطی
است و بهطور دقیق اجزای خود دانشگاه را در بر نمیگیرد؛ در حالیکه در پژوهش حاضر ،عوامل
داخلی نیز مورد توجه است و متغیرهای پیشبرنده و بازدارنده داخلی نیز مطالعه شدهاند .در این
پژوهش ،دلیل تقسیمبندی عوامل به چهار گروه است که بهصورت جامع ،هم ابعاد درونی و هم
بیرونی مطالعه شوند و در نتیجه امکان ارائه الگویی برای بهرهگیری از عوامل پیشبرنده و هدایت
بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران فراهم شود.
 .3روششناسی تحقیق

این پژوهش از نوع پیمایشی-توصیفی است که با هدف ارائه الگویی برای بهرهگیری از عوامل
پیشبرنده و هدایت بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران انجام شده است.
دانشگاههای شاهد ،تهران و یزد بهعنوان مطالعه موردی تحقیق انتخاب شدند .با استفاده از عوامل
مستخرج از پیشینه موضوع ،پرسشنامه محقق ساخته طراحی و با پاسخهای دارای طیف پنج گزینهای
لیکرت برای جمعآوری دادهها استفاده شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و نظرات
اصالحی خبرگان دانشگاهی استفاده شد .پایایی پرسشنامه با روش بازآزمایی ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه برابر با  0/938برآورد شد .جامعه آماری پژوهش  2142نفر اعضای هیأت علمی
دانشگاههای شاهد ،تهران و یزد بودهاند که هم متخصص موضوعات مرتبط با کارآفرینی است و هم
تعدادی از آنها دستاندرکار امور مرتبط با کارآفرینی از جمله مراکز کارآفرینی ،مراکز رشد و
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پارکهای علم و فنآوری بودهاند .بر اساس روش کوکران تعداد حجم نمونه آماری  326نفر تعیین
شد که با روش نمونهگیری تصادفی ساده و برای اطمینان از برگشت تعداد کافی پرسشنامه ،تعداد
 424عدد پرسشنامه متناسب با درصد جمعیت هر دانشگاه توزیع شد و تعداد  407پرسشنامه از سه
دانشگاه جمعآوری شد که از بین آنها تعداد  400پرسشنامه قابل بررسی و تحلیل بود (جدول .)1
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون فریدمن بررسی و تحلیل شد .برای شناسایی عواملی که
در الگوی شناسایی شده ،تأثیر بیشتری در شکلگیری دانشگاه کارآفرین دارند ،از آزمون تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد.
جدول  .1تعداد و درصد پاسخدهندگان از سه دانشگاه مورد بررسی
نام دانشگاه

تعداد پاسخدهنده (نفر)

درصد

دانشگاه تهران

276

69

دانشگاه شاهد
دانشگاه یزد

56
68

14

17

 .4تحلیل یافتهها

براساس مبانی نظری موجود ،مجموعه عوامل تأثیرگذار در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در قالب
 23عامل اصلی و  71زیرمؤلفه شناسایی شدند که با توجه به ترکیب حاالت ممکن ،در الگوی مورد
نظر در  4دسته عوامل شامل :پیشبرنده داخلی ،پیشبرنده محیطی ،بازدارنده داخلی و بازدارنده
محیطی دستهبندی شدند (جدول  .)2از پاسخدهندگان خواسته شد تا با وزندهی به  71متغیر
استخراجشده ،اولویت هر یک از عوامل را مشخص کنند.
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جدول  .2عوامل شناساییشده تأثیرگذار در شکلگیری دانشگاه کارآفرین
عوامل پیشبرنده

بعد
داخلی

تیمهای پژوهشی چند مهارتی

حمایت مالی برای کاربردهای تجاری

کارکردهای تخصصی

کیفیت باالی پژوهش در دانشگاه

هسته هدایتگر تقویتشده

نگرش افراد نسبت به کارآفرینی


معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی

کانالها و تسهیلکنندههای مناسب

بعد
پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح

محیطی
انتقال دانش

مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی


عوامل بازدارنده
 کاهش حمایت مالی
 ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه
 افراد ناکارامد و بیتجربه
 بیمیلی به تغییر
 کیفیت پایین پژوهش در دانشگاه
 تفاوتها در اهداف کوتاهمدت و بلندمدت
 کمبود منابع فیزیکی
 وابستگی به دولت
 کمبود تأمین مالی
 شرایط محیط خارجی
 ارتباطات ناکافی با صنعت
 سیستم پاداش نامناسب (خارج از دانشگاه)

در گام اول ،از روش بررسی عاملها یا تحلیل عاملی با هدف تعیین تأثیرگذارترین متغیرها استفاده
شد .این روش بهبررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میپردازد و در نهایت آنها را در
قالب عاملهای کلی محدودی دستهبندی و تبیین میکند .برای حصول اطمینان از اینکه تعداد
دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد.
شاخص  KMOبرای اطمینان از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین
متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میسازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق ،تحت تأثیر
واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر؟ این شاخص در دامنه صفر تا یک
قرار دارد .اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد ،دادههای مورد نظر (اندازه نمونه) برای تحلیل عاملی
مناسب هستند .عدد محاسبهشده برای این شاخص معادل  0/89است که در جدول  3درج شده است.
آزمون بارتلت بررسی میکند چه هنگام ماتریس همبستگی ،شناخته شده برای شناسایی ساختار
نامناسب است .اگر سطح معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از  %5باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار (مدل عاملی) مناسب است .نتایج محاسبه در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3یافتههای شاخص  KMOو آزمون بارتلت
شاخص کمو ()KMO
کفایت نمونه
0/89

آزمون کرویت بارتلت
2

X
2694/37

Df
325

Sig
0/001

با توجه به جدول  3که شاخص  KMOمعادل  0/89و مقدار مجذور کای محاسبهشده برای
آزمون کرویت بارتلت معادل  2694/37است که در سطح معناداری ( )P>0/001معنادار هستند و
بدین معنی است که حجم نمونه کفایت میکند و دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسبند .پس از
تعیین تعداد عاملها ،ماتریس عاملی استخراج شد .در این ماتریس هر ستون شامل عاملها و هر
سطر شامل متغیرها است .مقادیر این ماتریس بار عاملی نامیده میشوند که نشاندهنده میزان
همبستگی بین متغیر و عامل مربوط است .در این ماتریس بهترین ترکیب خطی متغیرها که ترکیبی از
متغیرهای اصلی است که بیشترین واریانس را در مجموعه دادهها ،نسبت به هر نوع ترکیب خطی
دیگر تبیین میکند ،بهدست میآید [.]2
در نتیجه بررسی و استخراج عاملها در دو گروه ،تعداد  42زیرمؤلفه از عوامل پیشبرنده در 6
عامل کلی و تعداد  29زیرمؤلفه از عوامل بازدارنده در  4عامل کلی محدود و دستهبندی شدهاند .این
 42متغیر پیشبرنده در قالب  11عامل اصلی شناسایی و در  6عامل ،از شماره ( 1بیشترین
تأثیرگذاری) تا شماره ( 6کمترین تأثیرگذاری) خالصه شدهاند .سیزده متغیری که در عامل  1قرار
گرفته است مربوط به عاملهای تیمهای پژوهشی چند مهارتی ،حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
و کارکردهای تخصصی هستند که جزو عوامل پیشبرنده داخلی هستند و بیشترین تأثیرگذاری را
نسبت به عوامل دیگر دارند .دو متغیری که در عامل  6قرار گرفتهاند مربوط به عامل مشارکت در
توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند که جزو عوامل پیشبرنده محیطی است و کمترین تأثیرگذاری را
نسبت به عوامل پیشبرنده دیگر دارند.
بیست و نه زیرمؤلفه عوامل بازدارنده در قالب  12عامل بازدارنده اصلی شناسایی و در  4عامل ،از
شماره ( 1بیشترین تأثیرگذاری) تا شماره ( 4کمترین تأثیرگذاری) خالصه شدهاند .تعداد  9متغیری که
در عامل  1قرار گرفتهاند مربوط به عاملهای کاهش حمایت مالی ،ساختار سازمانی ،حاکمیت دانشگاه
و افراد ناکارآمد و بیتجربه هستند که جزو عوامل بازدارنده داخلی هستند و بیشترین تأثیرگذاری را
نسبت به عوامل دیگر دارند .تعداد  9متغیری که در عامل  4قرار گرفتهاند مربوط به عوامل کمبود
تأمین مالی ،شرایط محیط خارجی ،ارتباطات ناکافی با صنعت و سیستم پاداش نامناسب هستند که

173

الگوی بهرهگیری از عوامل پیشبرنده و بازدارندهها در ...

جزو عوامل بازدارنده محیطی است و کمترین تأثیرگذاری را نسبت به عوامل بازدارنده دیگر دارند.
در گام دوم ،بهمنظور محاسبه میزان اهمیت هریک از عوامل شناساییشده و اولویتبندی آنها ،از
آزمون فریدمن با فرضهای زیر استفاده شد.
عوامل شناساییشده اثرگذاری یکسانی در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران دارند H0:
عوامل شناساییشده اثرگذاری یکسانی در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران ندارندH1:
آزمون فریدمن یک بار بر عوامل پیشبرنده داخلی و محیطی ،یک بار بر عوامل بازدارنده داخلی و
محیطی و یک بار بر  4دسته کلی انجام شد که نتایج آن در جداول  5 ،4و  6درج شده است.
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،به دلیل اینکه مقدار معناداری کمتر از  5درصد است
) (Sig=0.000فرض صفر رد و فرض یک تأیید میشود .به عبارت دیگر ،میزان اثرگذاری هر یک از
عوامل شناساییشده در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران متفاوت است .برای تعیین اولویت
عوامل چهارگانه ،با توجه به میانگین رتبهها عمل شد ،بدین معنا که عاملی که میانگین رتبه بیشتری
داشت ،در اولویت باالتر قرار میگیرد .نتایج مربوط در جدول  4درج شده است.
با توجه به مقدار میانگین آزمون فریدمن در جدول  4بهطورکلی اهمیت عوامل پیشبرنده محیطی
نسبت به دیگر عوامل بیشتر است و عوامل بازدارنده داخلی ،عوامل پیشبرنده داخلی و عوامل
بازدارنده محیطی ،به ترتیب اهمیت در ردههای بعدی قرار دارند.
جدول  .4نتایج آزمون فریدمن بر عوامل
Sig

0/000

میانگین

متغیر

1/64

عوامل و سیاستهای بازدارنده محیطی

2/53

عوامل و سیاستهای پیشبرنده داخلی

2/79

عوامل و سیاستهای بازدارنده داخلی

2/84

عوامل و سیاستهای پیشبرنده محیطی
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جدول  .5آزمون فریدمن بر عوامل پیشبرنده داخلی و محیطی
Sig

میانگین

متغیر

4/29
4/50
4/55
5/30

حمایت مالی برای کاربردهای تجاری
مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی
کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه
کانالها و تسهیلکنندههای مناسب
معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای
دانشگاهی
کارکردهای تخصصی
هسته هدایتگر تقویتشده
پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح
تیمهای پژوهشی چند مهارتی
انتقال دانش
نگرش افراد نسبت به کارآفرینی

5/35
0/000

6/20
6/34
6/88
7/05
7/26
8/29

نتیجه آزمون فریدمن بر عوامل پیشبرنده داخلی و محیطی مؤثر در شکلگیری دانشگاه کارآفرین
در جدول  5نشان میدهد که عامل پیشبرنده نگرش افراد نسبت به کارآفرینی ،باالترین اهمیت را
دارد .عوامل پیشبرنده بعدی به ترتیب درجه اهمیت عبارتاند از :انتقال دانش ،تیمهای پژوهشی
چندمهارتی ،پرورش فرهنگ کارآفرینانه در همه سطوح ،هسته هدایتگر تقویتشده ،کارکردهای
تخصصی ،معیارهای حمایتی از شرکتهای نوپای دانشگاهی ،کانالها و تسهیلکنندههای مناسب،
کیفیت باالی پژوهش و دانشگاه ،مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی و حمایت مالی برای
کاربردهای تجاری.
نتیجه آزمون فریدمن در خصوص عوامل بازدارنده داخلی و محیطی مؤثر در شکلگیری دانشگاه
کارآفرین ،در جدول  6درج شده است.
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جدول  .6نتایج آزمون فریدمن بر عوامل بازدارنده داخلی و محیطی
Sig

میانگین

متغیر

0/000

3/67
5/09
5/13
5/42
5/93
5/96
6/26
6/71
7/24
7/91
9/15
9/49

کیفیت پایین پژوهش و دانشگاه
شرایط محیط خارجی
کمبود منابع فیزیکی
سیستم پاداش نامناسب
کاهش حمایت مالی
کمبود تأمین مالی
بیمیلی به تغییر
تفاوتها در اهداف کوتاهمدت و بلندمدت
وابستگی به دولت
افراد ناکارآمد و بیتجربه
ارتباطات ناکافی با صنعت
ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه

براساس نتیجه آزمون فریدمن در جدول  ،6مهمترین عامل بازدارنده ،ساختار سازمانی و حاکمیت
دانشگاه است .عوامل دیگر بازدارنده از نظر درجه اهمیت به ترتیب :ارتباطات ناکافی با صنعت ،افراد
ناکارآمد و بیتجربه ،وابستگی به دولت ،تفاوتها در اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ،بیمیلی به تغییر،
کمبود تأمین مالی ،کاهش حمایت مالی ،سیستم پاداش نامناسب ،کمبود منابع فیزیکی ،شرایط محیط
خارجی و کیفیت پایین پژوهش در دانشگاه هستند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

براساس الگوی حاصل از پژوهش حاضر ،عامل ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه ،بهعنوان
مهمترین عامل بازدارنده شناسایی شدند .ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه در قالب ساختار سازمانی
غیرمنعطف ،عدم تمایل حاکمیت دانشگاه نسبت به کارآفرینی ،بوروکراسی ،ضعف سیستمهای ارزیابی،
و عدم ایجاد انگیزه در دانشجویان میتواند بهعنوان عامل بازدارنده عمل کند .این یافته در تحقیق
اوربانو و همکاران ( )2010نیز تأیید شده است.
در این تحقیق ،کیفیت پایین پژوهش در دانشگاه ،بهعنوان آخرین عامل بازدارنده شناسایی شد.
کیفیت پایین پژوهش میتواند در قالبهایی مانند عدم انعطافپذیری در شیوه آموزشی ،داشتن هدف
ابزاری از انجام پژوهش مانند کسب مدرک یا ارتقای شغلی ،تمرکز دانشجویان و اساتید بر انجام
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پژوهشهای غیرکاربردی و مانند آنها بحث شود .این یافته ،نتایج تحقیقات چوکومبا و ینسن
( ،)2005اوشی و همکاران ( ،)2005و رنالت ( )2006را تأیید میکند [.]21 ،19 ،18 ،9
در این پژوهش ،نگرش افراد نسبت به کارآفرینی بهعنوان مهمترین عامل پیشبرنده کارآفرینی
شناخته شد .اوربانو و همکاران ( ،)2011بهطور جزئیتر عامل نگرش مطلوب کارکنان نسبت به
کارآفرینی را بهعنوان مهمترین عامل پیشبرنده شناسایی کردهاند و نگرش مطلوب دانشجویان نسبت
به کارآفرینی در اولویت چهارم قرار گرفته است .از این یافته میتوان چنین استنباط کرد که نگرش
مثبت به کارآفرینی در کارکنان مکمل الزم نگرش دانشجویان برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه
کارآفرین است.
براساس یافتههای پژوهش ،دومین عامل مهم پیشبرنده ،انتقال دانش است .وجود روشهای
انتقال دانش از دانشگاهها به سرمایهگذاران خارج از دانشگاه و صنعت ،به توسعه اقتصادی و اجتماعی
کمک میکند و اگر بهخوبی انجام نشود ،میتواند بهعنوان یک عامل بازدارنده مهم عمل کند.
پیشنهادها .براساس یافتههای پژوهش و با توجه به مبانی نظری ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 با توجه به اینکه براساس الگوی حاصل از پژوهش ،نگرش افراد نسبت به کارآفرینی بهعنوانمهمترین عامل در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران شناسایی شد ،الزم است اقدامات
فرهنگساز و برنامههای مناسب در زمینه ایجاد نگرش مثبت به کارآفرینی در سطح ملی و بهویژه در
مدارس و دانشگاههای ایرانی انجام شود.
 براساس این یافته که ساختار سازمانی و حاکمیت دانشگاه بهعنوان مهمترین عامل بازدارندهشناسایی شد ،پیشنهاد میشود بازمهندسی ساختار سازمانی دانشگاهها بهویژه در دانشگاههای دولتی
ایران ،در راستای ایجاد ساختاری منعطف و پشتیبان کارآفرینی انجام شود.
 با توجه به اهمیت موضوع انتقال دانش در کارآفرینی دانشگاهی ،پیشنهاد میشود به ایجاد زمینهبرای ایجاد شرکتهای دانشبنیان براساس نیاز جامعه و صنعت ،در دانشگاهها ،با هدف تسهیل جریان
انتقال دانش به جامعه ،توجه خاص معطوف شود.
 پیشنهاد میشود دانشگاههای مورد مطالعه (شاهد ،تهران ،و یزد) ،در خصوص عوامل شناسایی شدهدر تحقیق ،با جمعآوری اطالعات کیفی مانند مصاحبه با اساتید و کارشناسان خبره ،وضعیت خود را از
جنبه شاخصهای کارآفرینی دقیق تر ارزیابی کنند و اقدامات عملی برای تبدیل شدن به یک دانشگاه
کارآفرین موفق را بهکار گیرند.
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