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بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش
(مطالعه موردی :دانشگاه هوائی شهید ستاری)
عیسي پورشريعت،3حسن محجوب ،2مهرداد مصطفايي
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چکیده
اين مقاله به بررسي وضعیت عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوائي شهید ستاری(وابسته به نیروی
هوائي ارتش جمهوری اسالمي ايران) پرداخته است .نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به جهت شیوه تحقیق از نوع
آمیخته مي باشد .جامعه آماری پژوهش ،اعضاء هیئت علمي دانشگاه هوائي شهید ستاری بوده اند و جهت گردآوری
داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است .در مرحله اول برای شناسائي عوامل ساختاری مؤثر بر
کارآفريني دانشگاهي از تحلیل محتوای مصاحبهها استفاده شد و دادههای حاصل از  5مصاحبه با کارآفرينان دانشگاهي،
مبنای تحلیل قرار گرفت .تحلیل محتوای دادههای کیفي نشان داد که عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفريني دانشگاهي در
دانشگاه هوايي عبارتند از :ساختار سازماني ،تجهیزات و امکانات فیزيکي ،راهبرد سازماني ،فرآيندهای کاری ،سامانه
نظارتي ،سامانه پژوهشي ،سامانه پرداخت ،سیستم مالي ،مديريت منابع انساني و مديريت منابع اطالعاتي .در مرحله
دوم ،پرسشنامه بین  331نفر از اعضاء هیئت علمي توزيع گرديد و دادههای حاصل از پرسشنامه نشان داد که وضعیت
عوامل ساختاری و همچنین وضعیت کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي در حد نسبتا مطلوب است.
واژگان کلیدی :عوامل ساختاری ،کارآفرینی دانشگاهی ،مزیت جویی ،نوجویی ،فرصت جویی ،دانشگاه
هوایی شهید ستاری.

تاريخ دريافت مقاله59/60/22 :
تاريخ پذيرش مقاله59/33/35 :

 -3کارشناسي ارشد دانشگاه فرماندهي و ستاد (نويسنده مسئول)pourshariat_isa@yahoo.com :
 -2استاديار مديريت آموزش عالي دانشگاه علوم و فنون هوائي شهید ستاری
 -3مدرس دانشگاه فرماندهي و ستاد
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واژه کارآفريني در اوايل سده شانزدهم میالدی به لحاظ اهمیت حفظ و حراست از کیان يک ملت و کنترل مرزها در
برابر دشمنان ،در ارتش و سازمان های نظامي بکار رفته است و فرماندهاني ر ا که مي توانستند با آرايش صحیح نظامي
موجبات پیروزی را برای کشور فراهم نمايند ،کارآفرين مي نامیدند .از آن پس اين واژه کاربردهای متنوعي به خود
گرفته است .فرانسويان پیمانکاران سازه های زير بنايي مانند پل  ،بندر  ،جاده و تاسیسات مهم را با اين نام مي
خواندند .ا صطالح کار آفرين در معنا و مفهوم فعلي را اولین بار ژوزف شومپیتر به کار برد .ايشان به عنوان پدر علم کار
آفريني بر اين باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در سطح کالن و کسب مزيت های رقابتي در سطح سازماني  ،زماني
میسر خواهد شد که افرادی با خطر پذيری به نو آوری دست بزنند و با اين کار روشها و راهحلهای جديد را جايگزين
راهکارهای نا کار آمد قبلي کنند.
سازمان های نظامي در ايران برای کاهش شکاف توسعه خود با کشور های پیشرفته جهان و ساخت دفاع دانش بنیان،
راهي جز توسعه مبتني بر دانش ندارند.توسعه مبتني بر دانش نیازمند ساختارهای پويا و بالنده است .سیاست گذاری و
برنامه ريزی مؤثر برای توسعه دفاع دانش بنیان در يک کشور ،نیازمند شناخت قابلیت های کارآفريني در دانشگاههای
نظامي است.
تغییر و تحوالت محیطي مانند پیشرفت های فناوری ،تغییرات اجتماعي و رقابت های شديد بین دانشگاه ها ،محیط
حاکم بر موسسات آموزش عالي را دچار تحوالت شديدی کرده است .در چنین شرايطي دانشگاه ها مخصوصا
دانشگاههای نظامي در سراسر جهان ،نه تنها برای رشد ،بلکه حتي برای حفظ بقای خود ،سعي در جذب بهترين
اساتید ،محققین ،مربیان ،دانشجويان و تجاری سازی تحقیقات دارند و از آنجا که يکي از عوامل مؤثر در ارتقاء زمینه
های علمي ،نظامي ،اجتماعي و در نهايت رفاه کشور ها ،توسعه کار آفريني دانشگاهي است ،همه دانشگاهها در اين
زمینه با يکديگر به رقابت مي پردازند.
کار آفريني دانشگاهي ،کار آفريني توسط دانشگاهیان يک دانشگاه ،اعم از اساتید ،دانشجويان و محققان است که نتیجه
تحقیقات خود را در غالب شرکت های دانش بنیان ارائه و به صورت صحیح تجاری سازی ميکنند .کارآفريني
دانشگاهي در دانشگاه هوايي ،موجب توجه دانشگاه به نیاز های جامعه به طور عام و نیازهای نیروی هوايي و آجا به طور
خاص مي شود .بر اين اس اس دانشگاههای نظامي به عنوان غني ترين مراکز علمي و پژوهشي در تولید دانش و فن
آوری ،همواره نقش کلیدی و حیاتي در تحوالت فن آوری داشته به طوری که همواره سرريز صنايع نظامي وارد صنعت
شده و اکثر دستاوردهای بشری از قبیل کامپیوتر ،اينترنت ،لیزر ،مديريت استراتژيک و  ...در محیط های نظامي طراحي
و توسعه يافته اند.
به استناد مواد (( ))24و (( ))23قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران  ،بر
توسعه کار آفريني تاکید شده است و در جهت اشاعه کار آفريني به منظور افزايش کار آمدی دانشجويان و دانش
آ موختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي از طريق تحول در برنامه ها و شیوه های آموزش در مقاطع مختلف و فراهم
آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور ،آئیننامه طرح توسعه کار آفريني در دانشگاههای
کشور (( کاراد)) تدوين و در کلیه دانشگاههای کشور به مورد اجرا گذاشته شد.
از طرفي با توجه به تاکید ستادهای برتر به خصوص ستاد کل نیروهای مسلح مبني بر توسعه مراکز پژوهشي ،در يک
جمع بندی و به طور خالصه مي توان بیان کرد که پیدايش نسل جديد دانشگاهها در اثر حرکت در جهت رسالت سوم
مي باشد که در الگوی نسل جديد ،هدف ا ز تولید دانش ،کمک به حل مسائل جامعه به طور کل و مسائل سازمان به
طور خاص و پاسخگويي به نیازهای جديد و گوناگون اين دو است که صرفا هدف آن توسعه مرزهای دانش نیست بلکه
هدف جستجوی واقعي برای کاربرد علمي دانش و حضور فعال در حل مسائل و چالش های سازمان و جامعه است.
بنابراين انجام اين پژوهش در دانشگاه هوايي مي تواند مورد استفاده فرماندهان ،اعضای هیئت علمي دانشگاههای آجا و
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پژوهشگران نیروهای مسلح قرار گیرد و همچنین مي تواند به تشکیل شرکت های دانش بنیان و قوی شدن ارتباط بین
دانشگاه و صنعت و کاهش وابستگي های مالي دانشگاه به منابع مالي دولتي کمک نمايد.
در رابطه با کارآفريني دانشگاهي سه ديدگاه متفاوت وجود دارد -3 :ديدگاهي که کارآفريني دانشگاهي را در تضاد با
ديدگاه سنتي از دانشگاه مي داند و معتقد است که کارآفريني دانشگاهي به دلیل تضاد و تنش ايجادشده بهوسیله آن،
معموالً در بیرون از دانشگاه و به دور از نقش سنتي محیط دانشگاهي رخ ميدهد؛  -2ديدگاهي که کارآفريني
دانشگاهي در آن بر ايجاد سرمايه گذاری تجاری جديد که آفريده دارايي فکری دانشگاه است ،تمرکز دارد و شامل
تجاریسازی تحقیقات ،انتقال فناوری و فعالیتهای بنگاههای دانشگاهي خواهد بود؛  -1ديدگاهي تلفیقي که مبتني بر
کارآفريني جمعي است و در آن کارآفريني دانشگاهي شامل ايجاد سازمان ،نوآوری و نوسازی راهبردی است که در
درون يا بیرون دانشگاه اتفاق ميافتد (يوسف و جین.)2667 ،
کارآفريني دانشگاهي شکلي از سرمايهداری دانشگاهي است .شناسههای کارآفريني در چهار زمینه متمرکز هستند-3 :
ويژگيهای فردی؛  -2شناسههای سازماني؛  -1شناسههای نهادی؛  -2شناسههای بیروني .تحقیقاتي که در زمینه
ويژگيهای فردی انجامشده است ،نشان ميدهند ازآنجاييکه کارآفريني دانشگاهي انعکاسي از فعالیتهای فردی است؛
بنابراين کارآفريني دانشگاه به شخصیتها ،خصوصیات و توانايي هدايت فعالیتهای کارآفرينانه از سوی افراد مربوط
ميشود .پژوهشهای مربوط به شناسههای سازماني بیشتر بر تحلیل در سطح سازمان و اثر نیروهای محیطي بر
کارآفريني دانشگاهي متمرکز شدهاند .در اين بخش ،فعالیت کارآفريني دانشگاهي برابر باوجود منابع دانشگاهي است.
اين منابع شامل هزينههای تحقیق و توسعه ،وجود محققان پیشرو ،دفاتر انتقال فناوری و مراکز رشد دانشگاهي است.
شناسههای نهادی نشان ميدهند ،فعالیت کارآفريني دانشگاهي در دانشگاههايي که دارای محیطي هستند که فعالیت
کارآفرينانه را مي پذيرند ،بیشتر است .محیط نهادی شامل مواردی نظیر فرهنگ دانشگاه،هنجارهای اجتماعي ،نگرشها
و رفتارهای اعضای هیئتعلمي ،نظامهای پاداشي که در ازای تجاریسازی تحقیقات پرداخت ميشود و روشها و
سیاستهای انتقال فناوری است .شناسههای بیروني ،فعالیت کارآفريني دانشگاهي را تحت تأثیر عوامل پیراموني
دانشگاه نظیر تصويب قانون بای -دول ،دسترسي به منابع سرمايهای برای ايجاد کسبوکار و  ...ميدانند .بنابراين،
کارآفريني دانشگاهي هم درونزاد و هم برونزاد است .درونزادی و برونزادی ممکن است از نظر آنچه در درون يک
حوزه سازماني اتفاق افتاده و يا از خارج به آن وارد شده است ،تعريف شود .از اين نظر درونزاد است که دستاوردی
داخلي در جامعه دانشگاهي و منبعث از نحوه رشد دانشگاه تحقیقاتي است؛ از طرف ديگر ،نوآوری مبتني بر دانشگاه تا
حدی نتیجه تأثیرات خارجي ازجمله حمايت مالي از تحقیقات است(اتزکويتز.)2661 ،
بر اساس مدل کارآفريني دانشگاهي برنان و مک گوان( ،)2660کارآفريني دانشگاهي برحسب دو روش تولید علم ايجاد
شده و کارآفرينان دانشگاهي با استفاده از سه فرآيند فرصت جويي ،مزيت جويي و نوجويي ،بین اين دو روش تولید
دانش ،اتصا ل ايجاد مي کنند .دو فرآيند تولید دانش را کارآفرين های دانشگاهي استفاده مي کنند .اولین فرآيند،
پیرامون رشته ای است که ابزارها و روش های آن در اختیار کارآفرين دانشگاهي قرار دارد .اين فرآيند ،مشخص کنندة
وضعیت عمومي است و کمابیش در تمام دانشگاه هايي که پژوهش را جزء وظايف اصلي خود نهادينه کرده اند ،وجود
دارد .دومین فرآيند حول تعامالت بین رشته ای و کار با دانشگاه های ديگر با رشتة متفاوت يا افراد و سازمان های غیر
دانشگاهي قرار دارد .هر دو روش در محیط گسترده تری به نام سیستم کارآفريني دانشگاه انجام مي پذيرد.
دووك( )2662معتقد است که دانشگاه ها بايد با تأسیس نهادهای مختلف ،در سايه همکاری و با ايجاد شبکههای
ارتباطي ،از کارآفريني در دانشگاهها حمايت کنند در حال حاضر ،دانشگاهها با تأسیس پاركهای فناوری ،شهركهای
تحقیقاتي وانکوباتورها برآنند که از کارآفريني و کاربردی کردن ايدههای جديد حمايت کنند .امّا طراحي و ارائه دروس
کارآفريني و تأسیس نهادهای مختلف در حمايت از کارآفريني ،زماني مؤثرند که مهارتهای کارآفريني ،از دوران
کودکي رشد کنند و بعدها در دانشگاهها تقويت شوند.
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طي سالیان اخیر تحقیقات متعدد و متنوعي در خصوص موضوعات مرتبط با کارآفرين دانشگاهي صورت پذيرفته است.
برنان و مک گوان( ،)2660در پژوهشي با عنوان " کارآفريني دانشگاهي" ،و با هدف کشف ،توصیف و توضیح
فرآيندهای دخیل در کاربرد کارآفريني در میان دانشگاهیان ،به بررسي اين موضوع در دانشگاه آلستر انگلستان
پرداختند .آنها به اين مطلب اشاره کردند که با توجه به نقش در حال تغییر دانشگاه ها در اقتصادهای علم محور ،بر
اهمیت نقش کارآفريني دانشگاهي نیز افزوده شده است .نتايج به دست آمده سبب ارائة مدلي برای شناسايي عناصر
اصلي کارآفريني دانشگاهي ،برحسب روشهای مختلف تولید دانش و فرآيندهای خلق ارزش شد.
يوسف و همکاران( ،)2632در پژوهشي با عنوان "عوامل داخلي کارآفريني دانشگاهي" ،به بررسي اين موضوع در چهار
دانشگاه تحقیقاتي دولتي کشور مالزی پرداخته اند .اين تحقیق بر کارآفريني دانشگاهي به عنوان يک پديده نوظهور در
دانشگاههای تحقیقاتي دولتي ما لزی تاکید داشته و نشان مي دهد که کارآفريني دانشگاهي بر تجاری سازی تحقیقات و
انتقال فن آوری دانشگاهي در دانشگاههای مورد بررسي ،تاثیر مثبت دارد .همچنین مشخص شد که کارآفريني به
عنوان حلقه مفقوده در تکمیل فرآيند تحقیقات و تجاری سازی مي باشد .اين پژوهش شواهدی را مبني بر استفاده از
ساختار سازماني کارآفريني دانشگاهي برای اندازه گیری يا سنجش تاثیر متغیرهای محیط داخلي بر میزان کارآفريني
دانشگاهي فراهم آورد .نتیجه بیانگر آن بود که سیستم های نظارتي ،فرهنگ سازماني ،نظام مديريت منابع انساني و
سبک رهبری کارآفرينانه ،پیش بین های اصلي کارآفريني دانشگاهي در اين دانشگاهها هستند.
شجاعي و همکاران( ،)3142پژوهشي را درخصوص "بررسي و تبیین تأثیر فرهنگ سازماني حاکم بر اعضای هیئت
علمي پرديس دانشکده های فني و پرديس علوم دانشگاه تهران " انجام دادند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که
فرهنگ سازماني حاکم بر پرديس ها ،در وضع موجود فرهنگ مشارکتي است؛ در حالي که وضع مطلوب بايد فرهنگ
سازماني کارآفريني باشد و بايد با راهکارها و اقداماتي مقتضي و مناسب ،فرهنگ کارآفريني را گسترش داد.
سعیدنیا( ،)3147پژوهشي با عنوان "تبیین الگوی کارآفريني دانشگاهي در ايران ،بر اساس نقش دانشگاه در اقتصاد
دانش محور" انجام داده است .اين پژوهش درپي ارائة مدل مناسبي برای دست يابي به کارآفريني دانشگاهي در کشور
بود .بر اين اساس ،پايه های نظری پديدة کارآفريني دانشگاهي با اهداف کالن اقتصادی و اجتماعي مورد مقايسه قرار
گرفته و مدل مفهومي کارآفريني دانشگاهي منطبق با واقعیت های موجود ارائه شده است .نتیجة به دست آمده اين
است که دانشگاه ها برای تبدی شدن به يک محیط کارآفرين ،بايد با يک چشم انداز بلندمدت دست به تغییر ساختار و
فرهنگ داخلي بزنند.
در عصر حاضر ،ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در پیشرفت علمي کشورها از جايگاه ويژهای برخوردار است.
دانشگاه ها به منظور تربیت نیروهای انساني توانا و نوآوريهای علمي نیازمند گسترش خدمات علمي و حل مشکالت
اجتماعي در راستای بهبود زندگي مردم هستند و برای دستیابي به چنین اهدافي ،ايجاد همکاری و ارتباطي منطقي با
نهادهايي مثل بخش صنعت ،برای دانشگاهها ضروری به نظر میرسد .با توجه به پیش زمینههای نظری و تجربي ،اين دو
نهاد به تنهايي نمي توانند موفقیت الزم را داشته باشند و هرگونه گسست در ارتباط آن دو باعث ايجاد خلل در فرايند
توسعه پايدار مي گردد.
تعمیق همکاری بین دانشگاه و صنعت بر پايه انگیزه های متفاوتي مي تواند شکل گیرد که منافع مالي ،پیشرفت علم و
ابداعات نوين از جمله اين انگیزه ها هستند .بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه از قرن نوزدهم میالدی به طورجدی
مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت و به تدريج فضای علم و فناوری را تحت تأثیر خود قرار داد .لیکن برخالف
کشورهای توسعه يافته ،ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران موضوع جديدی محسوب ميشود(شفیعي.)3142 ،
پس از گذشت سالها تحقیق و پژوهش در دنیا در رابطه با مباحث مربوط به کارآفريني دانشگاهي و با وجود اينکه طي
دو دهه اخیر ،ارتباط د انشگاه با صنعت و تحقق توسعه صنعتي و رشد کارافريني با بهرهگیری از پتانسیل نیروی انساني
دانشگاهي ،همواره دغدغه سیاست گذاران و کارآفرينان کشور نیز بوده است ،اين موضوع در دانشگاههای نظامي ايران از
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جايگاه شناخته شده ای برخوردار نبوده و به تبع آن ارتباط سازنده و موثری بین اين دانشگاهها و صنايع نظامي بطور
خاص و صنايع عمومي بطور عام وجود ندارد.
در اين تحقیق ،در نظر است وضعیت عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي شهید ستاری مورد
مطالعه قرار گیرد .مطالعهی وضعیت دانشگاه هوايي به عنوان يک دانشگاه فني از نظر کارآفريني دانشگاهي اهمیت
ويژه ای دارد ،زيرا امروزه پاسخگويي به نیازهای آجا و نهاجا به يکي از چالش های اساسي تبديل شده و ذهن تمامي
انديشمندان در نیروهای مسلح را به خود مشغول کرده است و اين چالش مي تواند ناشي از اين موضوع باشد که
دانشگاه هوايي در حال حا ضر بعنوان يک دانشگاه نسل اول (آموزش محور) و شايد با نگاهي خوشبینانه بتوان گفت
بعنوان يک دانشگاه نسل دوم (پژوهش محور) قلمداد شده و تاکنون توجه کمتری در جهت رسیدن و قرار گرفتن در
زمره دانشگاههای نسل سوم ( کارآفرين) داشته است ،دانشگاهي که عالوه بر انتقال دانش از طريق آموزش و تولید
دانش از طريق پژوهش ،به ثروت آفريني و تولید ارزش پرداخته و نیازهای اساسي جامعه و به خصوص سازمان را مورد
توجه قرار مي دهد .از اين رو ،بررسي وضعیت عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي ،در وهله
نخست مي تواند به آموزش های ا رائه شده در اين دانشگاه جهت داده و اثربخشي و کارآمدی تحقیقات را با توجه به
نیازهای آجا ،حداکثر نمايد و به دانشگاه کمک نمايد تا با شناسائي فرصت های جديد ( فرصت جويي ) و ايجاد رشته
های جديد يا گروههای پژوهشي و يا پژوهشکده های جديد (نوجويي) ،مزيت رقابتي خود را در سطح منطقه توسعه
دهد و در وهله بعدی به رفع نیازمنديهای نهاجا ،آجا و در سطح کالن نیازمنديهای کشور کمک کرده و زمینه را برای
سیاست گذاری و برنامه ريزی در اين زمینه فراهم نمايد .عالوه بر آن پژوهش در زمینه کارآفريني دانشگاهي در
دانشگاههای نظامي مي تواند به ايجاد شرکت های مبتني بر دانش در جهت ايجاد رابطه بین دانشگاههای نظامي و
صنعت به طور عام و صنايع نظامي به طور خاص کمک نمايد و در نهايت بستری را برای پاسخگويي به نیازهای
ستادهای برتر و راهبردها و سیاست های تکلیف شده در اسناد باال دستي فراهم سازد.
به طور کلي اين پژوهش با هدف شناسائي عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفريني دانشگاهي و مشخص کردن وضعیت
عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي انجام گرديده و برای تحقق اين هدف ،پاسخ به سه سؤال زير
را دنبال مي کند:
 )3عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوائي شهید ستاری کدامند؟
 )2وضعیت عوامل ساختاری در دانشگاه هوائي شهید ستاری چگونه است؟
 )1وضعیت کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوائي شهید ستاری چگونه است؟
روش تحقیق
اين پژوهش از نوع میداني و توصیفي -پیمايشي بوده که در آن عالوه بر شناسائي عوامل ساختاری موثر بر کارآفريني
دانشگاهي ،وضعیت موجود عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي بررسي شده است .اعضاء هیئت علمي دانشگاه
هوايي ،جامعه آماری اين پژوهش را تشکیل مي دهند .در بخش کیفي تحقیق ،نمونه آماری با روش نمونه گیری
هدفمند از نوع نمونه گیری متوالي يا متواتر(گلوله برفي) انتخاب شده و بر مبنای اين روش ،انتخاب مصاحبه
شوندگان تا جايي ادامه يافته که کفايت يا اشباع داده ها و اطالعات ممکن گرديده است .بر اين اساس تعداد  5نفر از
بین اعضاء هیئت علمي دانشگاه هوائي شهید ستاری انتخاب شد .در بخش کمي تحقیق ،از روش نمونه گیری تصادفي
ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و بر اساس اين فرمول و در سطح اطمینان  ، %59حجم
نمونه آماری ،تعداد  331نفر مي باشند .جهت گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است.
سواالت مصاحبه به تايید اساتید و خ برگان دانشگاهي رسید .روايي پرسش نامه از طريق اعتبار محتوا بررسي شد .برای
سنجش پايايي(اعتبار) پرسش نامه از ضريب آلفای کرونباخ و نرم افزار  spssاستفاده شد ،به طوری که پايايي پرسش
نامه  %43بدست آمد .برای تجزيه و تحلیل داده های مصاحبه از روش تحلیل محتوا(استخراج مفاهیم و مقوله ها از
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گزاره های کالمي) و برای تجزيه و تحلیل داده های پرسش نامه از آمار توصیفي و استنباطي(آزمون های کولموگروف-
اسمیرنوف و آزمون  Tتک نمونه ای) استفاده شده است .همچنین با توجه به اينکه متغیرها در طیف  9گزينه ای
لیکرت اندازه گیری شده اند برای تعیین سطح مطلوبیت هر متغیر ،امتیاز آن با طیف زير(پیوستار تعیین سطح
مطلوبیت برای متغیرهای  9گزينه ای) مطابقت داده شد.
جدول( )1پیوستار تعیین سطح مطلوبیت برای متغیرهای  5گزینه ای

نامطلوب
نسبتا مطلوب
مطلوب
3-------------------------2/11----------------------------1/00-------------------------9
یافته های تحقیق
ویژگی های جمعیت شناسی نمونه آماری در بخش کیفی تحقیق
از تعداد  5نفر مصاحبه شونده 4 ،نفر دارای درجه سرهنگي و  3نفر دارای درجه سرگردی بوده است .مقطع تحصیلي
تعداد  7نفر از آنان دکتری و  2نفر کارشناس ارشد بوده است .تعداد  1نفر از آنان دارای مرتبه دانشیاری 2 ،نفر دارای
مرتبه استادياری و  2نفر نیز مربي بوده اند .ضمنا مسئولیت و شغل سازماني آنان نیز عبارت است از :مدير پژوهش های
نظری دانشگاه ،معاون طرح و پژوهش دانشگاه ،جانشین معاون طرح و پژوهش دانشگاه ،مدير تحقیقات صنعتي
دانشگاه ،رئیس دانشکده برق دانشگاه ،معاون رئیس دانشکده برق دانشگاه ،رئیس مرکز جهاد خودکفايي دانشگاه ،رئیس
دايره آموزش دانشکده هوافضا ،رئیس دانشکده هوافضا.
ویژگی های جمعیت شناسی نمونه آماری در بخش کمی تحقیق
از تعداد  331نفر اعضای هیئت علمي جامعه نمونه که به پرسشنامه تحقیق پاسخ داده اند 90 ،نفر دکتر و  97نفر فوق
لیسانس بوده اند .از نظر سنوات خدمت نیز تعداد  2نفر  3تا  7سال  32 ،نفر  4تا  31سال 01 ،نفر  32تا  23سال و
 10نفر 22تا  16سال سابقه خدمت داشته اند که بیشترين فراواني را افراد با سنوات خدمت  32تا  23سال داشته اند.
از نظر درجه نظامي نیز تعداد  26نفر سروان  22 ،نفر سرگرد 22 ،نفر سرهنگ دوم و  27نفر سرهنگ مي باشند که
بیشترين فراواني مربوط به افراد با درجه سرگرد بوده اند.
سوال اول تحقیق(عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری کدامند؟)
بر اساس تجزيه و تحلیل داده های مصاحبه و آنچه تحت عنوان :مفاهیم و مقوله های مرتبط با عوامل ساختاری و
کارآفريني دانشگاهي مستخرجه از گزاره های کالمي مصاحبه شوندگان در جدول  2آورده شده است مي توان به سوال
شماره يک تحقیق ( عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوائي شهید ستاری کدامند؟) اين گونه
پاسخ گفت :عوامل ساختاری مؤ ثر بر کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوائي شهید ستاری عبارتند از :ساختار سازماني،
تجهیزات و امکانات فیزيکي ،راهبردسازماني ،فرآيندهای کاری ،سامانه نظارتي ،سامانه پژوهشي ،سامانه پرداخت،
سیستم مالي ،مديريت منابع انساني و مديريت منابع اطالعاتي.
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جدول ( )2مفاهیم و مقوله های مرتبط با عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی مستخرجه از گزاره های کالمی مصاحبه
شوندگان

مفاهیم

مقوله ها

کد مصاحبه شوندگان

ساختار سازماني رسمي ،خشک ،سلسله مراتبي و وظیفه گرا

ساختار سازماني

I1، I2 ، I3 ، I7 ، I9

ضرورت وجود فضا و تجهیزات الزم و مناسب به منظور ايجاد و
توسعه مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانشگاهي

تجهیزات و امکانات
فیزيکي

I3 ، I4 ، I5 ، I6 ، I9

تاکید بر شیوه و راهبردهای سازگار با مولفه های کارآفريني
دانشگاهي(نوجويي ،مزيت جويي و فرصت جويي)

راهبرد سازماني

I1 ، I2 ، I4 ، I8 ، I9

روش ها و شیوه های نوين کاری سازگار با مولفه های
کارآفريني دانشگاهي

فرآيندهای کاری

I3 ، I4 ، I5 ، I6 ، I9

ضرورت وجود يگان نظارت بر فعالیتهای کارآفرينانه وضرورت
استانداردسازی و تدوين الگوی مطلوب به منظور ارزيابي
فعالیتهای کارآفرينانه .

سامانه نظارتي

I3 ، I6 ، I7 ، I8، I9

تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي ،ارتباط موثر و سازنده با
صنعت و ساماندهي گروههای تحقیقاتي

سامانه پژوهشي

I2 ، I4 ، I7 ، I8 ، I9

پرداخت های انعطاف پذير

سامانه پرداخت

I1 ، I2 ، I5 ، I6 ، I9

حمايت مالي از ايجاد و رشد شرکت های دانش بنیان دانشگاه و
حمايت مالي از فعالیت های پژوهشي

سیستم مالي

I2 ، I5 ، I6 ، I7 ، I9

نیروی انساني دانشي ،متخصص و کارآمد ،اعضاء هیئت علمي و
کارکنان باتجربه

مديريت منابع
انساني

I2 ، I4 ، I7 ، I8 ، I9

زيرساخت ها و امکانات مرتبط با سامانه های اطالعاتي

مديريت منابع
اطالعاتي

I1 ، I3 ، I4 ، I8

سؤال دوم تحقیق(وضعیّت عوامل ساختاری در دانشگاه هوایی شهید ستاری چگونه می باشد؟)
به منظور تعیین وضعیت عوامل ساختاری در دانشگاه هوايي شهید ستاری از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده است،
همانطور که در جدول 1آمده است میانگین شاخص کلي مولفه عوامل ساختاری در دانشگاه هوايي شهید ستاری با
آلفای( 1/635 ،)6/69بوده و اين مولفه با توجه به سطح معني داری محاسبه شده ،معني دار نمي باشد .ضمنا وضعیت
عوامل ساختاری در دانشگاه هوايي شهید ستاری بر اساس پیوستار تعیین سطح مطلوبیت(جدول  )3در سطح نسبتا
مطلوب قرار دارد .وضعیت زيرمولفه های عوامل ساختاری به شرح جدول( )2-2مي باشد .ضمنا داده های جدول بیانگر
آ ن است که بطور نسبي و از نظر وزن دهي ،زيرمولفه های :سامانه پژوهشي( ، )1/290تجهیزات و امکانات
فیزيکي( )1/216و ساختار سازماني( )1/335دارای بیشترين وزن و زيرمولفه های :سامانه نظارتي( )2/012و راهبرد
سازماني( )2/465دارای کمترين وزن و بقیه زيرمولفه ها معني دار نبوده و در سطح متوسط( برابر با میانگین فرضي )1
ارزيابي مي شوند.
جدول( )3تعیین وضعیّت عوامل ساختاری بر حسب آزمون  tتک نمونهای (میانگین فرضی= )3
شاخصها

فراوانی

میانگین

مقدار t

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

ساختار سازماني

331

1/335

6/933

6/624

2/249

تجهیزات و امکانات فیزيکي

331

1/216

3/322

6/369

2/370

عوامل ساختاری

17

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

332

6/632

332

6/612
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راهبرد سازماني

331

2/465

6/723

6/605

-2/720

332

6/667

فرايند های کاری

331

2/557

6/477

6/642

-6 /610

332

6/572

سامانه نظارتي

331

2/012

6/553

6/651

-1/515

332

6/666

سامانه پژوهشي

331

1/290

3/667

6/652

2/767

332

6/664

سامانه پرداخت

331

2/469

3/364

6/362

-3/400

332

6/609

سیستم مالي

331

1/666

6/457

6/642

6/666

332

3/666

مديريت منابع انساني

331

1/321

6/400

6/641

3/249

332

6/326

مديريت منابع اطالعاتي

331

2/402

6/532

6/640

-3/249

332

6/332

شاخص کلی عوامل ساختاری

113

3/910

9/535

9/950

9/325

112

9/545
a=0/05

سؤال سوم تحقیق(وضعیّت کار آفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی شهید ستاری چگونه می باشد؟)
به منظور تعیین وضعیت کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي شهید ستاری از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده
است .همانطور که در جدول  2آمده است میانگین شاخص کلي مولفه کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي شهید
ستاری با آلفای( 1/625 ،)6/69بوده و اين مولفه با توجه به سطح معني داری محاسبه شده ،معني دار نمي باشد.
ضمنا وضعیت کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي شهید ستاری بر اساس پیوستار تعیین سطح مطلوبیت جدول()3
در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد .وضعیت زيرمولفه های کارآفريني دانشگاهي نیز به شرح جدول  2مي باشد .ضمنا
داده های جدول بیانگر آن است که بطور نسبي زيرمولفه :فرصت جويي دارای بیشترين وزن( )1/234و دو زير مولفه
ديگر(نوجويي و مزيت جويي) معني دار نبوده و در سطح متوسط(برابر با میانگین فرضي  )1ارزيابي مي شوند.
جدول()4تعیین وضعیّت کار آفرینی دانشگاهی بر حسب آزمون  tتک نمونهای(میانگین فرضی=)3
شاخصها

فراوانی

میانگین

کار آفرینی

انحراف

خطای

استاندارد

استاندارد

مقدار t

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

دانشگاهی
نوجويي

331

1/614

6/421

6/677

6/259

332

6/022

مزيت جويي

331

2/431

6/506

6/656

-3/403

332

6/609

فرصت جويي

331

1/234

6/426

6/675

-2/702

332

6/667

شاخص کلی کارآفرینی

113

3/920

9/313

9/955

9/335

112

9/591

دانشگاهی
a=0/05

بحث و نتیجه گیری
همانطور که در بخش يافته های تحقیق آورده شد وضعیت عوامل ساختاری و همچنین کارآفريني دانشگاهي در
دانشگاه هوائي شهید ستاری در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد که تشريح چون و چرائي هر يک از زير مولفه های عوامل
ساختاری و کارآفريني دانشگاهي به شرح ذيل مي باشد:
در توضیح چگونگي ساختار سازماني ارتش و به تبع آن نهاجا بايد گفت وضعیت به گونه ای است که ساختار سازماني
نظامي برای کارهای خارج از چهارچوب ماموريت های سازماني(مواردی چون کارآفريني دانشگاهي) تعريف نشده است
و اگر هم تعريف شود پذيرش آن به سادگي امکان پذير نخواهد بود .ساختار سازماني ارتش يک ساختار سلسله مراتبي
ميباشد و ساختارهای سلسله مراتبي به راحتي تغییر پذير نیستند و اموراتي چون خالقیت ،نوآوری ،پژوهش ،تحقیقات،
ايجاد شرکت های دانش بنیان و  ...نیازمند ساختاری منعطف مي باشند .در واقع بايد گفت کارآفريني دانشگاهي
نیازمند يک ساختار سازماني افقي است و به منظور ارتقاء وضعیت ساختار سازماني از سطح نسبتا مطلوب به سطح
14
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مطلوب ،بايستي تشکیالتي برای اين موضوع در نظر گرفته و اختصاص داده شود تا موضوع تجاری سازی پژوهش های
دانشگاهي را به منظور قدرت سازی يا ثروت سازی پي گیری نمايد لذا شايسته است در معماری و ساختار سازمان،
مهندسي مجددی انجام شود تا در واقع خروجي آن بتواند کارآفريني دانشگاهي را به ارمغان آورد.
با بررسي صورت گرفته از وضعیت تجهیزات و امکانات فیزيکي دانشگاه هوايي مي توان گفت فضای اختصاص يافته به
منظور ايجاد شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد در دانشگاه هوائي ،با حد مطلوب فاصله دارد و دانشگاه ترجیحا
بايستي در محیط خارج از دانشگاه(مجاورت دانشگاه) ،فضايي را تدارك مي ديد تا اربابان رجوع به راحتي به شرکت
های دا نش بنیان مستقر در اين مرکز رشد دسترسي داشته باشند ،به ويژه اينکه اين دانشگاه يک دانشگاه نظامي است
و از آنجائیکه شرکت های دانش بنیان قرار است در حوزه های غیرنظامي نیز فعالیت داشته باشند ،مشکالت ناشي از
حضور شرکت های دانش بنیان در داخل دانشگاه ،دوچندان مي شود .ديگر اينکه همین محیط اختصاص داده شده به
مرکز رشد دانشگاه نیز ،قابلیت برآورده کردن قابلیت های عظیم دانشگاه را ندارد .به گونه ای که فاصله مکاني بین
شرکت های دانش بنیان مستقر در اين مرکز بسیار اندك است که اين موضوع با نوع فعالیت و عملکرد شرکت های
دانش بنیان از نظر محرمانه بودن اطالعات و دانش تولید شده در اين شرکت ها سازگار نمي باشد.
در خصوص بهبود بخشیدن به وضعیت راهبرد سازماني و سازگار نمودن آن با مقوله های کارآفريني دانشگاهي مي توان
به مواردی چون :حمايت و تعهد مديريت و سلسله مراتب سازماني ،تغییر و به روز رساني چشم انداز و ماموريت تعريف
شده برای دانشگاه اشاره کرد .در تشريح وضعیت راهبرد سازماني دانشگاه هوايي يکي از مصاحبه شوندگان چنین بیان
مي کرد :يکي از عوامل موثر در خصوص کارآفريني دانشگاهي ،ارتباط دانشگاه با صنعت است يعني نیازمنديهای
صنعتي بايستي وارد دانشگاه شود و در محیط دانشگاه طرح شود تا دانشگاه برايشان چاره انديشي کند در صورتیکه ما
مي بینیم حتي نیازمنديهای صنعتي سازمان خودمان (نهاجا) با توجیهاتي از قبیل اينکه دانشگاه هوايي فاقد توانايي
های الزم است ،به دانشگاهي مثل دانشگاه شريف واگذار مي شود .در صورتیکه حتي اگر دانشگاه هوايي اين توانايي را
نداشته باشد ،در درجه اول سازمان بايستي هزينه کند تا اين بستر و قابلیت در دانشگاه مهیا شود و ديگر اينکه اگر هم
قرار است پروژه ای به دانشگاههای خارج از سازمان واگذار شود ،شايسته است که اين امر از طريق و کانال دانشگاه
صورت پذيرد تا دانشگاه به تدريج اين قابلیت را در خود بوجود آورد .لذا مي توان گفت که دارو و درمان اين مشکل
مباحث مربوط به استراتژی يا راهبرد سازماني است که بايستي از طريق رده های عالي سازمان در آجا و نهاجا به آن
پرداخته شود.
در رابطه با فرآيندهای کاری بايد گفت بوروکراسي اداری با کارآفريني دانشگاهي تناقض دارد و مي تواند بعنوان يک
مانع مطرح باشد .ارتباطات سنتي و مبتني بر مکاتبات کاغذی مي تواند روند رشد کارآفريني دانشگاهي را کند نموده و
با مشکل مواجه سازد .قوانین و مقررات سلسله مراتبي ،خشک و رسمي دانشگاههای نظامي ،در مسیر راه کارآفريني
دانشگاهي بعنوان يک مانع به شمار مي آيد لذا روش ها و شیوه های نوين کاری سازگار با مولفه های کارآفريني
دانشگاهي از موضوعاتي است که در جهت وصول به اهداف کارآفريني دانشگاهي بايستي مورد توجه قرار گیرد.
در بسیاری از سازمان ها ،ما شاهد حاکمیت رابطه بر ضابطه مي باشیم و در واقع مي توان گفت يکي از مشکالت مرتبط
با موضوع کارآفريني دانشگاهي ،آلوده شدن صاحبان شرکت های دانش بنیان به البي گری است لذا وجود يگان نظارت
بر فعالیتهای کارآفرينانه وضرورت استانداردسازی و تدوين الگوی مطلوب به منظور ارزيابي فعالیتهای کارآفرينانه ،يک
ضرورت است.
در خصوص اهمیت سامانه پژوهشي و ارتباط آن با کارآفريني دانشگاهي بايد گفت که وصول به اهداف کارآفريني
دانشگاهي در ابتدا از طريق حرکت دانشگاه از سمت آموزش محوری به سوی پژوهش محوری رقم مي خورد که در اين
رابطه دانشگاه هوايي هنوز هم ساختار آموزشي دارد و از اين رو الزم است به موضوع ساخت و تجهیز مراکز پژوهشي
(که بعنوان مرحله پیشین و مرحله قبل از بلوغ شرکت های دانش بنیان شناخته مي شوند) توجه ويژه ای داشته باشد.
عدم حمايت از ايجاد و رشد مراکز پژوهشي بعنوان زمینه ساز مقوله کارآفريني دانشگاهي ،از مهمترين موانع پیش روی
15
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توسعه کارآفريني دانشگاهي به شمار مي آيند و در جهت رفع اين مشکل ،ساماندهي گروههای تحقیقاتي ،ارتباط موثر
و سازنده با صنعت و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي از اهمیت ويژه ای برخوردارند .از طرفي تفکر پژوهشي بايد در
فرآيندهای آ موزشي و پژوهشي حاکم شود و روح پژوهشگری و جستجوگری دانشجويان زنده گردد به نحوی که يک
رابطه چند جانبه بین آموزش و پژوهش و فعالیت های کارآفرينانه صورت پذيرد تا اين ابعاد تقويت کننده يکديگر
باشند .بايستي مسائل و مشکالت نهاجا به مرکز تحصیالت تکمیلي دانشگاه منعکس شود تا دانشجويان از طريق انجام
پروژه های کارشناسي ارشد ،اين موضوعات را رصد و پيگیری نمايند.
در رابطه با سامانه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط آن با فعالیت های کارآفرينانه مي توان گفت که حقوق های ثابت
کارمندی با فعالیت های کارآفرينانه سازگاری ندارد و نظام حقوق و دستمزد موجود در دانشگاه های نظامي ،کارآفريني
دانشگاهي را حمايت نمي کند لذا استفاده از روش های پرداخت انعطاف پذير و مبتني بر عملکرد ،يک ضرورت به
شمار مي آيد.
در خصوص جايگاه و اهمیت نظام مالي و ارتباط آن با مولفه های کارآفريني دانشگاهي ،در وهله اول بايد به موضوع
کارآمدی و شفافیت نظام مالي و پس از آن به موضوع حمايت مالي از ايجاد و رشد شرکت های دانش بنیان دانشگاه و
حمايت مالي از فعالیت های پژوهشي اشاره کرد .در رابطه با نظام مالي حاکم بر شرکت های دانش بنیان در دانشگاه
هوائي بايد گفت که فرآيندهای نظام مالي بايد از شفافیت الزم برخوردار باشند و دقیقا مشخص گردد که اين شرکت ها
چه درصدی از درآمدهای حاصله را بايستي بعنوان باالسری پرداخت نمايند و از طرف ديگر شرکت های دانش بنیان
بايد به جهت نظام مالي مستقل باشند .مسئله ديگر اينکه شرکت های دانش بنیان دانشگاه هوايي در حال تولد هستند
و بايد مواظب بود که با تحمیل سهم خواهي های سازماني بیش از اندازه ،جلو رشد آنها گرفته نشود.
در رابطه با وضعیت کارکنان دانشي و اعضاء هیئت علمي دانشگاه هوايي به جرات مي توان گفت که اين دانشگاه در
سطح ارتش و نیروهای مسلح از جايگاه ويژه ای ب رخوردار بوده و در سطح کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز
شناخته شده مي باشد .تعداد زيادی از اساتید و اعضاء هیئت علمي اين دانشگاه ،دوره های ارشد و دکتری خود را در
دانشگاه های برتر کشو(دانشگاههای چون تهران ،صنعتي شريف ،امیرکبیر و  )...گذرانده اند و گونه های مختلف
شرکتهای دانش بنیان را در خارج از محیط دانشگاه تجربه نموده اند که اين موضوع مي تواند به عنوان يک نقطه قوت
در جهت بهبود و توسعه کارآفريني دانشگاهي باشد .اما از سوی ديگر بايد به اين مسئله نیز اشاره کرد که مهمترين
عامل در جهت ايجاد توسعه و بهبود شرکت های دانش بنیان ،نیروی کار پرانرژی ،فعال و رايگان دانشجويي است که در
اين زمینه دانشگاه هوايي بايد تالش خود را مضاعف نمايد.
کار پژوهشي زماني شروع مي شود که دانشگاه دانشجوی ارشد و دکتری داشته باشد .در سالهای اخیر دانشگاه هوايي
نسبت به پذيرش دانشجو در سطح کا رشناسي ارشد اقدام نموده است که اين موضوع مي تواند نقطه شروع خوبي برای
سوق دادن دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرين باشد لذا بايد بنیه علمي تقويت شود و از طرف ديگر دانشجوی
کارشناسي ارشد فرصت الزم برای پرداختن به موضوعات پزوهشي داشته باشد و اين امر باعث بهبود و توسعه
کارآفريني دانشگاهي خواهد شد .لذا بايد در رابطه با موضوع تحصیالت تکمیلي تجديد نظر شود بدين منظور که در
درجه اول بستر الزم به منظور پذيرش دانشجويان قوی تر و با استعدادتر مهیا شود و ديگر اينکه در مقطع دکتری به
جذب و پذيرش دانشجو پرداخته شود که در اين ز مینه تالش هايي صورت پذيرفته است و تفاهم نامه هايي هم با
دانشگاههای مادر به امضاء رسیده و مسائل مربوط به وزارت علوم نیز مرتفع شده است .حال بايد گفت که اگر قرار است
دانشگاه نسبت به ايجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان اقدام کند بايد اين نکته را مد نظر داشته باشد که اين
موضوع از طريق جذب و پذيرش دانشجويان کیفي و دانشجوياني که بتوانند پروژه های تحقیقاتي را به انجام برسانند
امکان پذير خواهد بود.
سامانه آموزشي دانشگاه نیاز به بازبیني دارد بدين معني که در اين سامانه اين گونه تعريف شده است که دانشجوی
مقطع کارشناسي الزاما بايستي طي  0ترم تحصیلي و حداکثر  7ترم تحصیلي فارغ التحصیل شود ،طبیعي است در
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چنین شرايطي نه تنها دانشجو هیچ زماني برای پرداختن به موضوعات پژوهشي نخواهد داشت بلکه تعدادی از
دانشجويان در زمینه آموختن و فراگیری موضوعات صرفا آموزشي نیز مشکل خواهند داشت در صورتیکه وزارت علوم،
زمان تحصیالت دوره لیسانس را بین  4تا  32ترم تعريف کرده است يعني اگر دانشجو يک فعالیت پژوهشي هم داشته
باشد و ببیند ارزشمند است حاضر خواهد شد زمان تحصیالت خود را تا  32ترم نیز افزايش دهد تا بتواند آن پروژه را
در يک شرکت دانش بنیان که ممکن است متعلق به استادش باشد ادامه دهد و به پايان برساند.
تقويت ارتباطات از مواردی است که مي تواند در توسعه بحث کارآفريني دانشگاهي مهم باشد بدين معني که ارتباطات
و تعامالت دانشگاه با محیط داخل و خارج سازمان بايستي از حالت سنتي خارج شود و به آن سرعت بخشیده شود .در
واقع تعامل دانشگاه با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي خارج از کشور از طريق فرصت های مطالعاتي ،تبادل
استاد و دانشجو و ماموريت ها و بازديدهای دوره ای افزايش يابد و به روش يادگیری از طريق ديگران و افزايش ظرفیت
های جذب توجه جدی مبذول گردد .در اين راستا فن آوری اطالعات يکي از موارد مؤثر بر تقويت ارتباطات و مکانیزه
شدن آن مي باشد .در خصوص فناوری اطالعات بايد گفت که در حال حاضر دانشگاه هوايي از جهت در اختیار داشتن
زيرساخت مشکل خاصي ندارد و مشکل اصلي در استفاده از اين قابلیت است که بايستي برای آن چاره انديشي شود.
با نگرش به اين موضوع که خالقیت و نوآوری بعنوان عاملي بسیار مهم و نقطه آغازين(نطفه) کارآفريني به شمار ميآيد
ضرورت دارد دانشگاه هوايي به اين مهم توجه کند و از طريق برگزاری دوره های آموزشي جديد و روزآمد ،حمايت از
ايده های خالقانه کارکنان و اعضای هیات علمي و ثبت اختراعات علمي حاصل از پروژه های تحقیقاتي ،نسبت به ارتقاء
و بهبود وضعیت نوجويي اقدام شود.
مزيت جويي يعني اينکه يک سازمان در درجه اول مزيت های نسبي خود را در مقايسه با ديگر سازمان ها بشناسد و
سپس از آن مزايا نهايت استفاده را ببرد .شناخت دقیق و جامع مزيت های دانشگاه هوايي در ابعاد مختلف ،از مواردی
است که خود نیازمند يک کار کارشناسي يا پژوهش علمي است .در حال حاضر به نظر مي رسد يکي از مهمترين مزيت
های دانشگاه هوايي ،اعضاء هیئت علمي قوی و کارکنان دانشي دانشگاه و پس از آن تجهیزات فني و دسترسي به تمام
سامانه های پروازی است که کمتر دانشگاهي به اين گستره از تجهیزات و به صورت واقعي و نه آزمايشگاهي دسترسي
دارد.
يکي از عوامل موثر در ارتقاء وضعیت فرصت جويي ،ارتباط دانشگاه با صنعت است يعني نیازمنديهای صنعتي بايستي
وارد دانشگاه شود و در محیط دانشگاه طرح شود تا دانشگاه برايشان چاره انديشي کند .در همین راستا و در جهت
بهبود وضعیت مقوله فرصت جويي در دانشگاه هوايي ،از مديران و فرماندهان رده عالي نهاجا انتظار مي رود حامي و
پشتیبان اين دانشگاه باشند و دانشگاه را به عنوان مغز فعالیت های نهاجا در نظر بگیرند و در ضمن نبايد نیازمنديهای
صنعتي نهاجا ،با توجیهاتي از قبیل اينکه دانشگاه هوايي فاقد توانايي های الزم است ،به دانشگاه های ديگر واگذار شود.
در صورتیکه حتي اگر دانشگاه هوايي اين توانايي را نداشته باشد ،در درجه اول سازمان بايستي هزينه کند تا اين بستر
و قابلیت در دانشگاه مهیا شود و ديگر اينکه اگر هم قرار است پروژه ای به دانشگاههای خارج از سازمان واگذار شود،
شايسته است که اين امر از طريق کانال دانشگاه صورت پذيرد تا دانشگاه به تدريج اين قابلیت را در خود بوجود آورد و
به انتقال فن آوری به نهاجا و دانشگاه ختم شود نه اينکه پروژه ها دائما به خارج از سازمان واگذار شوند.
پیشنهادات
با توجه به موارد عنوان شده ،گرچه وضعیت عوامل ساختاری و کارآفريني دانشگاهي در دانشگاه هوايي نسبتا مطلوب
مي باشد اما با وضعیت مطلوب نیز فاصله دارد و در عصر حاضر دانشگاه هايي در امر کارآفريني موفق خواهند بود که در
بعد عوامل ساختاری از مطلوبیت برخوردار باشند .بنابراين در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت عوامل ساختاری و
کارآفريني دانشگاهي(که موضوع مورد بررسي اين پژوهش مي باشد) توجه به موارد ذيل پیشنهاد مي گردد:
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 -3برگزاری سمینارهای کارآفريني در دانشگاه ،شرکت اساتید و اعضاء هیئت علمي در سمینارهای کارآفريني ساير
دانشگاهها و دعوت از کارآفرينان به منظور تبیین و تشريح ديدگاههای کارآفرينانه.
 -2اجرای دوره آموزش کارآفريني در واحدهای دانشگاهي( 1واحد اختیاری) با هدف آشنايي بیشتر دانشجويان با مباني
و راهکارهای کارآفريني در راستای اجرای مصوبه شورای عالي انقالب فرهنگي(ماده  4مصوبه  069جلسه مورخ
.) 40/2/9
 -1ايجاد و توسعه مراکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه هوايي و ديگر دانشگاه های وابسته به اجا و حمايت از آنها به
جهت تجهیزات و در اختیار قرار دادن مکان مناسب به گونه ای که اين مکان در مجاور دانشگاه باشد و به منظور
تسهیل در دسترسي اربابان رجوع ،محدوديت های محیط نظامي بر آن حاکم نباشد.
 -2حمايت از مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های وابسته به اجا از جانب مديريت راهبردی سازمان (فرماندهان و
مديران رده عالي سازمان) و واگذاری پروژه های علمي و صنعتي مراکز جهاد خودکفايي به شرکت های دانش بنیان
مستقر در اين مراکز البته به گونه ای عادالنه و در شرايط مساوی.
 -9برنامه ريزی دانشگاه های اجا در جهت ايجاد و توسعه کمي و کیفي مراکز رشد واحدهای فناور با اين چشم انداز که
در آينده موجبات ايجاد يک پارك علم و فناوری تحت عنوان پارك علم و فناوری دانشگاه های اجا میسر گردد.
 -0با توجه به اينکه کارآفريني دانشگاهي نیازمند يک ساختار سازماني افقي است شايسته است در معماری و ساختار
سازمان دانشگاه هوايي و ديگر دانشگاه های وابسته به اجا ،مهندسي مجددی انجام شود تا در واقع خروجي آن بتواند
کارآفريني دانشگاهي را به ارمغان آورد.
 -7بازآفريني فرآيندهای کاری ،قوانین و مقررات منعطف ،ساختار سازماني افقي و روش ها و شیوه های نوين کاری
سازگار با مولفه های کارآفريني دانشگاهي از موضوعاتي است که در جهت وصول به اهداف کارآفريني دانشگاهي
بايستي مورد توجه قرار گیرد.
 -4استانداردسازی و تدوين الگوی مطلوب به منظور ارزيابي فعالیتهای کارآفرينانه و ايجاد يگان نظارت بر فعالیتهای
کارآفرينانه دانشگاه.
 -5ساخت و تجهیز مراکز پژوهشي بعنوان سنگ زيربنای کارآفريني دانشگاهي ،ساماندهي گروههای تحقیقاتي و
تجاری سازی تحقیقات دانشگاهي.
 -36استفاده از روش های پرداخت انعطاف پذير برای کارکنان دخیل در فعالیت های کارآفرينانه.
 -33شفاف سازی نظام مالي مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانشگاهي.
 -32توجه در جهت حفظ اعضاء هیئت علمي ،کارکنان دانشي ،متخصص و صاحب تجربه دانشگاه و ايجاد رضايت
مندی در آنان  .از طرفي دانشگاه از قابلیت های دانشجويان و کارکنان وظیفه به عنوان انديشمندان جوان و مجهز به
دانشجو روز نبايد غافل بماند.
 -31تالش در جهت راه اندازی تحصیالت تکمیلي به منظور جذب دانشجوياني که مي توانند در انجام فعالیت های
پژوهشي و اجرای طرح های تحقیقاتي نقش آفرين باشند.
 -32استفاده از فناوری های نوين مديريت اطالعات در جهت تسهیل و تسريع ارتباطات و تعامالت.
 -39حمايت از ايده های خالقانه کارکنان و اعضای هیات علمي و ثبت اختراعات علمي حاصل از پروژه های تحقیقاتي
بر اساس اصل نوجويي.
 -30شناسائي مزيت های دانشگاه های نظامي و بهره برداری از آنها بر اساس اصل مزيت جويي.
 -37سپردن نیازمنديهای صنعتي اجا به مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه های وابسته به ارتش بر اساس اصل فرصت
جويي.
 -34اعزام اعضای هیات علمي ،اساتید و محققان به فرصت های مطالعاتي در کشورهای توسعه يافته.
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