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چکیده
ظهور دانشگاه کارآفرين در نتیجه توسعه دروني دانشگاه و تأثیر عوامل بیروني و اهمیت روزافزوون دانزو و نزوآوری در جامعزه
صورت ميگیرد هدف پژوهو حاضر شناسايي و رتبهبندی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کزارآفرين در دانشزگاههزای ايزران
است .پژوهو يک مطالعه آمیخته اکتشافي است .در بخزو کییزي از نیريزه داده بنیزاد و در بخزو کمزي از روش پیمايشزي
استیاده گرديد .جامعه آماری شامل سیاستگذاران و اساتید صاحبنیر در زمینه آمزوزش عزالي و کزارآفريني ،مزديران مراکزو
کارآفريني ،رشد و پارکهای علم و فناوری ،مسئولین بخو صنعت و دانشجويان دکتری دانشگاههای تهزران ،شزهید بهشزتي و
تربیت مدرس بود .در بخو کییي  22نیر از طريق روش نمونزهگیزری هدفمنزد نیزری و در بخزو کمزي  225نیزر بزا روش
تصادفي خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .داده ها در بخو کییي از طريق مصاحبه نیمه سزاختارمند و در بخزو کمزي از
طريق پرسشنامه  22سؤالي حاصل از مقولههای کییي گردآوری شد .اعتبار و روايي دادههای کییي از دو رويکرد بازبیني اعتبزار
پاسخگو و بازنگری مطلعین بیروني و پرسشنامه از طريق نیر متخصصان و آلیای کرونباخ ( )2/95تأيید گرديد .بهوسیله فراينزد
کدگذاری  92گواره میهومي در قالب  22مقوله عمده طبقهبندی و در نهايت  2مقوله هسزته ای احصزا شزد .در بخزو کمزي
مولیههای اصلي موانع مالي ،ساختاری و اداری ،پژوهشي ،ارتباطي ،آموزش سنتي و فرهنگ سزازماني بزا بزار عزاملي ،میزانگین
واريانس استخراجي و روايي همگرا باالی ( ،)2/4ضرايب معناداری  zباالی ( ،)1/92بزا ضزريب تعیزین ( )R2و نیکزويي بزرازش
( )GoFمناسب ( )2/32مورد تأيید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :موانع ،اکوسیستم دانشگاه کارآفرین ،دانشگاههای دولتی
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 1دکتری برنامه ريوی توسعه آموزش عالي ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران ،مازندران(نويسنده مسئول
)hossien_moosavi@yahoo.com
 2استاد برنامهريوی آموزشي ،دانشکده علوم انساني و اجتماعي ،دانشگاه مازندران ،ايران.
 5دانشجوی دکتری مديريت آموزشي ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه تهران ،ايران.
4دانشیار برنامهريوی توسعه آموزش عالي ،موسسه پژوهو و برنامهريوی آموزش عالي ،ايران.
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مقدمه
در دهههای اخیر ،به دلیل تغییرات و پیشرفت های سريع علم و فناوری و تحوالت اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي دانشگاهها نیو
در معرض تحوالت محیط پیراموني قرار گرفتهاند .اين امر بیانگر میهوم نويني به نام اکوسیستم دانشگاهي است .اکوسیستم
دانشگاهي نشاندهندهی دانشگاه بهمثابه سیستم و روابط عناصر تشکیل دهندهی آن و تأثیرات متقابل دانشگاه و محیط است،
توجه صرف به محیط دروني و غیلت از محیط پیراموني درک ناقصي را از میهوم آموزش عالي به دنبال دارد (يمني.)1591 ،
دانشگاه ها در يک محیط پويا قرار دارند و متغیرهای اقتصادی ،اجتماعي ،قانوني -سیاسي ،آماری ،محیطي و تکنولوژيکي فشار-
هايي هستند که ساختار ،رهبری ،مديريت و نیارت دانشگاهها را برای افوايو انعطافپذيری ،بازدهي و مؤثر بودنشان تحت
فشار قرار ميدهند (کالرک2221 ،1؛ اکسلي و مک ماهون .)2222 ،2آموزش عالي با چالو بورگي روبروست ازآنجاييکه بايد
با شرايط امروزی و تأثیر روزافوون آن در جامعه روبرو شود .مشخصاً عدم آمادگي مراکو آموزش عالي در کشورهای در حال
گذار و توسعه ،مسئولیت نیازمندیهای جامعه جهاني رقابتي را به عهده دارد که بهعنوان عامل اصلي در حاشیه بودن و عقب
افتادگي در اقتصاد جهاني است (آران ها و گارسیا.)2214 ،5
صاحبنیران آموزش عالي بر نقو بانیوذ آموزش عالي در ساخت جوامع دمکراتیک و اقتصادی تأکید دارند (بانک جهاني،
 ،)2222در مورد دانشگاههای اروپايي ،که دولت های مرکوی منابع اصلي تأمین بودجه هستند ،بیشتر عالقهمند به سیاستهای
برنامهريوی آموزشياند که توسعه نیام آمورش عالي را برای پاسخ به بازار کار نیروی انساني و تقاضاهای اجتماعي را در نیر
ميگیرند .دولتها همچنین به فعالیت های پژوهشي و مشارکتشان در اجتماع و در تولید اقتصادی بیشتر عالقهمند شدهاند .اين
تغییرات منجر به ايجاد يک محیط جديد دانشگاهي ،آيیننامهای که استقالل بیشتری به دانشگاهها ميدهد و از لحاظ مالي
خودکیا ،شده است (کمسیون اروپا.)2212 ،4
دانشگاهها برای اينکه بتوانند مأموريت خود را به بهترين نحو انجام دهند بايد اهداف ،ديدگاه و فعالیتهای خود را بازبیني
3
کرده و ديدگاههای نوين و معاصر را که برخي ديدگاه کارآفرينانه مينامند جايگوين ديدگاههای سنتي خود کنند .يونسکو
( )2224در چشمانداز جهاني آموزش عالي برای قرن  ،21دانشگاههای نوين را اينگونه تعريف ميکند  :جايگاهي است که در
آن مهارتهای کارآفريني در آموزش عالي بهمنیور قابلیتهای دانوآموختگان و برای تبديل شدن به کارآفرينان توسعه
مييابد .نگرش کارآفرينانه بهعنوان يکي از راهحلهای ممکن برای آمیختن دانشگاهها با پیچیدگي بسیار زياد مکانیسمهای
اقتصادی است (تاالبا و تن سیچ .)2227 ،در پارادايم نوين میهوم دانشگاه کارآفرين ،2تعريف مجددی از نقو دانشگاهها ارائه
ميدهد و با الگوی چندجانبه جامعه ،دولت ،صنعت و دانشگاه نقو قابلتوجهي در ترويج نوآوری و علم ايیا ميکند .ايجاد
دانشگاه کارآفرينانه به حیظ شهرت دانشگاه کمک ميکند ،زيرا نشاني است از اينکه دانشگاه آماده و مايل است و ميداند
چگونه مسائل خاص محیطي را حل کند ،به توسعه اقتصادی منطقهای که در آن واقع شده کمک کند و همچنین ميداند
چگونه شرايط محیطي را تغییر داده و خود را با محیطي سازگار سازد که دائماً در حال تغییر است (پترکا .)2215 ،7کارآفريني
بخو عمدهای از تعهد به تغییرات و پیچیدگيهای روزافوون را بر عهده ميگیرد (پوتر2229 ،9؛ ترجمه صالحي عمران و يحیي
پور .)1595 ،برخي از مطالعات نشان ميدهد دانشگاهها مشتاقانه خود را بهعنوان سازمان کارآفرين 9معرفي ميکنند و برای
افوايو تأثیر و نیوذ در محیط بیروني تعامالت و ارتباطات را گسترش ميدهند (جانستون و هوگینو2212 ،12؛ الرتي ،جک و
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لوکت2212 ،1؛ گوارش کمسیون اروپا .)2213 ،2بنابراين کارآفرين کردن دانشگاه ايراني ميتواند نقو بسیار حیاتي و مهم در
توسعه اجتماعي و اقتصادی محلي ،ملي و فراملي ايیا کند و به فشارهای محیط پیراموني پاسخگو باشد.
در ايران با شروع برنامه پنجساله سوم از سال  ، 1579طرح جامع توسعه کارآفريني در سطح چندين وزارتخانه از جمله وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری آغاز شد و بر اين اساس در دانشگاهها مراکو کارآفريني راهاندازی شدهاند .با وجود تأکید اسناد
فرادستي بر مقوله کارآفريني و نقو آموزش عالي در نیام نوآوری ملي و توسعه اجتماعي و اقتصادی ،فعالیت دانشگاههای
ايراني در حد تشکیل پارکها ی علم و فناوری و مراکو رشد محدود شده است .در حال حاضر  59پارک فناوری 122 ،مرکو
رشد و  112مرکو کارآفريني تأسیس شده اند که خروجي مورد انتیار سیاستگذاران و عامالن دانشگاهي را ارائه نميدهند.
رتبه پائین کشور در عرصه سیاست های کالن کارآفريني و وضعیت نامطلوب اکوسیستم کارآفريني حسب شاخصهای سازمان
ديدهبان جهاني کارآفريني ( ،) 2219عدم تعامل و اعتماد بین صنعت و دانشگاه ،فقدان ارتباط منطقي و معنيدار بین اهداف
نهايي دانشگاه با فرهنگ نوآوری ،فقدان مديريت کشف خالقیتها و استعداد پروری ،فرآيند معیوب و میقود تبديل دانو به
ثروت و بهطور کلي فقدان انسجام نیری در موضوع کارآفريني نود سیاستگذاران ،برنامهريوان و مسئولین اجرايي (کاراد،
 ،1599انتیاری ،1599 ،سند برنامه ششم توسعه ،)1592 ،پايین بودن سطح تعامل آموزش عالي با نیازهای اقتصادی –
اجتماعي کشور ،عدم ارتباط آموزشهای دانشگاهي با بازار کار ،تداوم بیکاری جمعیت فارغالتحصیالن و عدم وجود الگوی
منسجم کارآفريني از مسائل مهم اين حوزه هستند .جديدترين سند از برنامههای پنجساله توسعه يعني برنامه ششم (– 1422
 )1592نیو با صراحت بر هدف و راهبرد تحول و توسعه دانشگاههای کشور به دانشگاههای کارآفرين تأکید ميکند.
اتخاذ رسالت سوم دانشگاهي بدون چالوهای آن نمي باشد .موارد تجاری و ارتباط با بنگاهها بهعنوان ناهنجاری در برابر
فعالیتهای آموزشي و پژوهشي دانشگاهي تلقي ميشوند .در برخي از دانشگاهها اين نگراني وجود دارد که منافع کارآفريني
اعضای هیات علمي را از وظايف دانشگاهي سنتيشان منحرف کند و ترس آن است که دانشگاهها در آينده تحت کنترل
بنگاههايي درآيند که با هم پروژه مشترک اجرا ميکنند (اتوکويتو .)2215 ،5همواره برخي موانع بر مسیر بهرهبرداری صحیح از
داراييهای فکری تولید شده در دانشگاهها در جهت توسعه تجاریسازی دانو و کارآفريني دانشگاهي وجود دارد که شناسايي
و رفع آنها امری اجتنابناپذير به نیر ميرسد .از آنجا که فعالیتهای کارآفريني ميتواند بر فعالیتهای آموزشي و پژوهشي
دانشگاه تأثیرگذار باشند ،امکان بروز تعارض و مقاومت در برابر آنها وجود دارد .بنابراين در بسیاری از موارد ،تالش برای
کارآفريني از اثربخشي و کارايي الزم برخوردار نبوده است .اين پژوهو به بررسي موانع اساسي توسعه اکوسیستم دانشگاه
کارآفرين در دانشگاههای دولتي ايران ميپردازد.
دانشگاهها در گذر زمان نسلهای متیاوتي را تجربه کردهاند .نخستین دانشگاههای اروپايي که در سده يازدهم پديدار شدند،
نهادهايي صرفاً آموزشي بودند که دانشجويان را از سراسر قارّه فرا ميخواندند تا به خطابههای مدرّسین مشهور گوش فرا دهند.
در دوره پس از ناپلئون بود که اولین دانشگاه نسل دوم خلق شد .اين دانشگاه ،دانشگاه برلین 4بود که پس از بنیانگذار آن،
بعداً به دانشگاه همبولتي 3معروف گرديد .نمونه اين دانشگاه ،به سرعت توسط بسیاری ديگر از دانشگاهها دنبال شد؛ بهطوریکه
بهطوریکه در پايان قرن نوزدهم ،اندکي از دانشگاهها هنوز مدل کهنه پیشین را داشتند .کانون اولیه دانشگاه نسل دوم ،بر
پژوهو به شیوه علمي مدرن استوار بود (ويسما .)2229 ،در سال  ،1995اصطالح دانشگاه کارآفرين از سوی اتوکويتو ()2221
برای توصیف دانشگاههايي به کار گرفته شد که از سازوکارهای مختلف علميشان برای مشارکت در توسعه منطقه و افوايو
درآمدها استیاده ميکردند .بهطورکلي ،يک دانشگاه کارآفرين بهعنوان دانشگاهي تعريف ميشود که توانايي نوآوری ،تشخیص و
ايجاد فرصتها ،کار تیمي  ،ريسک کردن و پاسخ به چالوها را داشته و درصدد ايجاد تغییر ذاتي در مشخصه سازماني باشد،
بهطوریکه از وضعیت روشني در آينده برخوردار باشند (آران ها و گارسیا.)2214 ،
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مدلهای نظری دانشگاه کارآفرین
مطالعه کالرک )1999( 1بهعنوان يک نقطه عطف در متون موجود در مورد دانشگاه کارآفرين در نیر گرفته ميشود .کالرک
به اين نتیجه رسید که دانشگاه در مسیر تحول و تبديل شدن به يک دانشگاه کارآفرين ،از پنج مؤلیه اساسي پیروی ميکند:
 -1افوايو توان رهبری دانشگاه -2توسعه محیط سازماني  -5متنوع ساختن درآمدهای دانشگاه  -4هسته فني قوی -3
پذيرش فرهنگ کارآفرينانه .کالرک ( )2229تحقیق خود را گسترش داد و نمونه تحقیق خود را از پنج دانشگاه پیشرو
اروپايي ،به پانوده دانشگاه موفق در سراسر دنیا افوايو و دو مؤلیه کلي به نیريه قبلي اضافه کرد :مؤلیههای تحولي و
پوياييهای تغییر .پترکا )2211( 2چهار بخو اصلي و دو مؤلیه ارزشي را برای دانشگاه کارآفرين معرفي ميکند .اجوای اصلي
عبارتاند از .1 :مرکو کارآفريني دانشگاه  .2فعالیتهای جانبي دانشگاه  .5رهبری (مشارکتي) قوی  .4يافتن منابع مالي مختلف
مؤلیههای ارزشي عبارتاند از .1 :مسئولیتپذيری و استقالل دانشگاه  .2فرهنگ يکپارچه کارآفرينانه .چهارچوب دانشگاه
کارآفرين که توسط اتوکويتو و همکاران ( )2212توسعه يافت بر ايده مارپیچ سهگانه قرار دارد و نوآوری را بهعنوان يکي از
بردارهای محرک روابط بین دانشگاه -دولت -صنعت تأيید ميکند .روسرمل 3و همکاران ( )2227چهار زمینه تحقیق
دانش گاهي ،قابلیت تولید مرکو انتقال فناوری ،ايجاد تجارت جديد و بافت پیراموني که شبکههای نوآور را شامل ميشود را برای
توسعه دانشگاه مطرح ميکند .کربي ( )2222هشت مؤلیه استراتژيک را بهعنوان عناصر اصلي در يک دانشگاه کارآفرين معرفي
ميکند -1 :تأيید -2 ،مشارکت -5 ،پیادهسازی -4 ،ارتباط -3 ،تشويق و حمايت -2 ،به رسمیت شناختن و پاداش-7 ،
سازماندهي و  -9ارتقا .از ديدگاه پوتر ،2229( 4به نقل از صالحي عمران و يحیي پور )1591 ،دو شاخص عمده آموزش
کارآفريني و انتقال دانو از دانشگاه به شرکت (تجاری سازی پژوهو) تشکیلدهنده دانشگاه کارآفرين ميباشند.
موانع توسعه دانشگاه کارآفرین
همواره برخي موانع بر مسیر بهره برداری صحیح از داراييهای فکری تولید شده در دانشگاهها در جهت توسعه تجاریسازی
دانو و کارآفريني دانشگاهي وجود دارد که شناسايي و رفع آنها امری اجتنابناپذير به نیر ميرسد .از آنجا که فعالیتهای
کارآفريني ميتواند بر فعالیتهای آموزشي و پژوهشي دانشگاه تأثیرگذار باشند ،امکان بروز تعارض و مقاومت در برابر آنها
وجود دارد .بنابراين در بسیاری از موارد ،تالش برای کارآفريني از اثربخشي و کارايي الزم برخوردار نبوده است (ادرسچ و
لیمن .)2223 ،3بنابراين دانشگاه ها هم بايد به رفع نیازها و پوشاندن شکاف مالي مربوط به فعالیتهای کارآفريني مبادرت
کرده و هم به ايجاد و توسعه قابلیتها و مهارتهای کسب و کار مورد نیاز برای فعالیتهای انتقال فناوری توجه داشته باشند.
اين امر ممکن است موجب افوايو کارايي و کاهو هوينههای دانشگاه شود (الکت و رايت )2223 ،2در راستای محدوديتهای
اقتصادی در جهت توسعه کارآفريني ميتوان موانعي همچون فقدان سرمايه کافي ،عدم حمايت مالي را نام برد .ضعف بنیهی
مالي و در نتیجه محدوديت منابع يکي از داليل ضعف دانشگاهها است که نميتوانند در مراحل اولیه ،طرحهای پیشنهادی
میصل و مستحکمي را به صنعت ارائه دهند و بهطور معمول طرح پیشنهادی تکراری و کلیشهای را به صنعت ميفرستند که
چندان مسأله محور و نیاز مدار نیست .کاهو بودجه دولتي دانشگاهها ميتواند به استقالل مالي و همچنین توسعه فعالیت
کارآفريني دانشگاهي منجر شود.
تیاوتهای فرهنگي بین دانشگاه و کسب و کار از موانع انتقال فناوری است (ديکتر ،بنت و لويور .)2227 ،7يافتههای پژوهشي
در موارد گوناگون ،بر نیاز به مديريت تیاوتهای اجتنابناپذير فرهنگي بین دانشگاهیان و فعاالن صنعت تأکید دارند .بر اساس
برخي از پژوهوها ميتوان موضوعات فرهنگي اصلي بارز شده را در قالب تیاوت در اولويتها و مقیاسهای زماني دانشگاه و
1 - Clark
2 - Peterka
3 - Rothaermel
4 - Potter
5 - Audretsch & Lehmann
6 - Lockett & Wright
7 - Decter, Bennett & Leseure
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صنعت مد نیر قرار داد .ضمن اينکه تیاوت انگیوههای افراد در دانشگاه و بخو کسب و کار ،يکي ديگر از عوامل مهم و درخور
توجه است؛ برای مثال تحقیقات حاکي از آنند که پژوهشگران دانشگاهي پول را مثابه ابواری برای پیشرفت علمي در نیر
ميگیرند؛ درحاليکه صاحبان کسب و کار به پول به منوله هدف نگريسته و علم را فقط ابواری برای رسیدن به آن هدف
ميدانند (بارنو ،پشبي و گیبونو .)2222 ،1برخي از دانشگاهیان به پارادايم رويکرد کارآفرينانه ،بهمثابه تهديدی برای انسجام
سنتي دانشگاهها مينگرند و معتقدند که بايد با گرايو کارآفريني در دانشگاهها مقابله کرد (اتکويتو و همکاران .)2222 ،از اين
رو بر ضرورت ايجاد اصالحات زيرساختي و نوآوریهای نهادی برای ايجاد و ارتقا فرهنگ حمايتي و کارآفرينانه در نهاد
دانشگاه ،تأکید ميشود .يکي ديگر از موضوعات مهم پیو روی دانشگاه ها ،عدم انگیوه پژوهشگران برای افشای اختراعات خود
و مشارکت در توسعه بیشتر آنها از طريق توافق در واگذاری امتیاز است؛ زيرا همواره اين نگراني وجود دارد که بخوهايي از
طرحهای پژوهشي و دستاوردهای آن ها بدون رعايت حقوق مالکیت معنوی ،به يغما رود .عدم اطمینان از حیاظت کامل از
حقوق مالکیت فکری ،در بخو صنعت نیو مانعي مهم برای انگیوش فعاالن آن در بهرهگیری از نوآوریهای حاصل از
پژوهوهای دانشگاهي است (سیگل و رايت.)2227 ،2
خطمشيها و قوانیني که در سطح نهادها و دانشگاهها تدوين ميشوند ممکن است منجر به نتايج گوناگوني در میان مؤسسات
گوناگون درون يک کشور گردند .خطمشيهای دانشگاهها در مورد چگونگي واگذاری امتیاز استیاده از داراييهای فکری ،آزادی
عمل دانشگاهیان برای ورود به فعالیتهای تجاری و کسب وکار ،نحوه دريافت هوينه در قبال انتقال فناوری ،ارائه امکانات،
تجهیوات و کمکهای گوناگون برای بهره برداری تجاری از فناوریها ،از جمله مواردی هستند که منجر به تیاوت عملکرد
دانشگاهها ميشوند (شان)2224 ،5؛ مواردی که ممکن است به موانعي اساسي در روند تجاری سازی دانو تبديل شوند.
درحاليکه توسعه خوداشتغالي بهطور گستردهای به عنوان يکي از اهداف مهم آموزشهای کسب و کار در سطح عالي به
رسمیت شناخته شده ،به نیر ميرسد دانشگاهها در توسعه فعاالنه تجارت و شغلهای دانشجو محور با مشکل روبرو هستند .در
مقابل ادعای حمايت از کارآفريني بسیاری از دانشگاهها ،اينطور به نیر ميرسد که دانشجويان آموزشيهايي را برای کارمند
شدن ميبینند تا کارآفرين شدن .در نتیجه ،فرصت ارزشمندی برای آزمايو يک سرمايهگذاری و کسب و کار کوچک ،و به
دست آوردن تجربه دست اول برای درک میهوم کارآفريني ،در حال از دست رفتن است (ماساد و تاکر .)2229 ،4ارتباط
محدود بین دانشگاه و دنیای خارج ،بي توجهي آموزشگران به يادگیری مهارتهای جديد در آموزش زمینههای نوين علوم و
محدود شدن قابلیتهای يادگیری به واحدهای درسي از جمله موانع کارآفريني است .در واقع عدم ارتباط برنامههای آموزشي
با نیازهای بازار کار و جامعه و ناتواني آموزشگران در تطبیق خود با چالوهای جديد آموزشي ،دانوآموختگاني را تربیت
ميکند که کارايي الزم برای بر عهده گرفتن مسئولیتهای مورد نیاز در بازار کار را ندارند.
از ديدگاه کربي ( )2222دانشگاهها کارآفرينيترين مؤسسات نیستند .داليل متعددی برای اين امر وجود دارد ،تا حد زيادی
مربوط به طبیعت ذاتي سازمانهای بورگ است ،از جمله :ماهیت غیر شخصي روابط ،ساختار سلسله مراتبي ،نیاز به کنترل و
پايبندی به قوانین و روشها ،محافیهکاری فرهنگ سازماني ،بعد زماني و نیاز برای کسب نتايج فوری ،فقدان استعداد
کارآفريني و روشهای نامناسب .بي اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت (شان )2224 ،بهعنوان يکي از موانع جدی پیو روی
تجاری سازی محصوالت دانشگ اهي است .اعتماد سنگ زيربنای تجاری سازی بوده و سازوکارهای اعتمادسازی بین صنعت و
دانشگاه بايد تعبیه و پیاده سازی شود .برگواری نشستهای مشترک دانشگاه با صنعت برای افوايو ارتباط و آگاهي از نیازها و
قابلیتهای طرفین ميتواند بهعنوان پیشنهاد مطرح شود.
مانع عمده ديگر تجاری سازی در دانشگاه به کمیت و کیییت منابع انساني آن مربوط ميشود که متناسب با نیازها و تخصص
صنعت نیست .بهندرت ميتوان اساتیدی را يافت که فقط بر يک موضوع متمرکو کرده باشند .کیییت کار اساتید نیو مساله ای
ديگری است که بايد در روشهای ارزيابي اساتید گنجانده شود ،نوشتن مقاالتي که فايدهای برای دانشگاه ،صنعت و جامعه
1 - Barnes, Pashby and Gibbons
2 - Siegel & Wright
3 - Shane
4 - Massad & Tucker
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ندارد ،باالترين درصد انرژی اساتید را به خود اختصاصي ميدهد .آشنا نبودن با محیط واقعي و توجه به نیازهای آن مانع اصلي
تجاری سازی دانو دانشکدههای مديريت است که نیازمند بازنگری ميباشد .تعريف دروس مساله مدار و پروژههای نیاز مدار
بايد سرلوحه کار دانشگاهها قرار گیرد .دانشگاه ها سند راهبردی پژوهشي ندارند که راهنمای عمل اساتید و دانشجويان قرار
گیرد .خال هدفگذاری و تدوين راهبردهای مشخص در اين زمینه بسیار احساس ميشود و بايد مدنیر سیاستگذاران و
رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها قرار گیرد (سیگل و رايت.)2227 ،
عليرغم اهمیت کارآفريني در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور ،تاکنون ساختار و مديريت منسجم برای سیاستگذاری
شکل نگرفته و مجموعه اقدامات انجام شده ،بهصورت پراکنده در حوزههای مختلف پیگیری ميشود .در راستای سیاستگذاری
نامناسب در جهت توسعه کارآفريني ميتوان به موانعي همچون مقررات و قوانین دست و پاگیر ،عدم وجود امنیت برای
سرمايهگذاری ،بيثباتي در سیاستهای دولت ،شناخت پايین دانشگاه از نیازها و اولويتهای بخو صنعت ،توجه ناکافي به
کارآفريني در سیاستگذاریهای کالن دانشگاه ،توجه نکردن به پرورش خالقیت و نوآوری در دانشجويان ،نبود برنامه جامع
توسعه کارآفريني در دانشگاهها اشاره نمود .محدوديتها و موانع پشتیباني و حمايتي همچون بياعتمادی بخو صنعت به
توانمندیهای دانوآموختگان ،ضعف مراکو کارآفريني در دانشگاه ،نبود حمايت کافي از طرحها و ايدههای دانشجويي از سوی
دانشگاه ،انجام ندادن پژوهوهای کاربردی در زمینه توسعه کارآفريني را در هاله ای از ابهام قرار ميدهد .از جمله موانع
فرهنگي توسعه کارآ فريني نبود فرهنگ کار گروهي و تیمي ،نبود فرهنگ سازی مناسب در زمینه کارآفريني در سطح
دانشگاهها ميباشد .موانعي همچون عدم وجود خدمات مشاورهای مناسب ،عدم وجود برنامههای آموزشي ،توجه کافي نکردن
به دروس کارآموزی و کارورزی دانشجويان ،پايین بودن سطح دانو مديريتي در ارتباط با موانع آموزشي قابل ذکر ميباشد
(احساني فر و همکاران.)1593 ،
گراهام ( )2214در بررسي موانع توسعه اکوسیستم کارآفريني دانشگاه سلطنتي بريتانیا و دانشگاه اوکلند نیوزلند موانعي را
گوارش کرد :انگیوه پايین تجاری سازی پژوهو و مقاله زدگي ،کمبود بودجه و منابع مالي ،نگرشهای فرهنگي به کارآفريني،
کاهو سرمايهگذاری ملي در تحقیق و توسعه ،فرار مغوها و کاهو بهترين استعدادها و نبود انگیوه برای خالقیت .رايت 1و
همکاران ( )2227در ارائه موانع کارآفريني دانشگاهي با تأکید بر ايجاد شرکتهای زايشي ،جهت توصیف فقدان منابع مالي
مورد نیاز برای توسعه و انتقال تجاری فناوری ،از اصطالح شکاف مالي ،و برای توصیف فقدان دانو و مهارت در زمینه
فعالیتهای تجاری و راهاندازی و اداره کسب وکار ،از اصطالح شکاف دانو استیاده کرده و اين دو شکاف را از عوامل عمده
عدم گرايو دانشگاهیان به فعالیتهای تجاری ميدانند .حسنقلي پور ،قلي پور و روشندل اربطاني ( )1592در بررسي موانع
تجاری سازی دانو در کارآفريني دانشگاهي با استیاده از نیر خبرگان بیان کردند که موانع شامل :رقابتي نبودن محیط
دانشگاه ،نگرش منیي به تیکر بنگاهي در دانشگاه ،ناکارآمدی قوانین و مقررات ،ضعف نیام آموزشي دانشگاه ،بياعتمادی
متقابل دانشگاه و صنعت ،مشکالت مالي ،نبودن نیروی انساني ماهر و خبره ،آشنا نبودن با محیط واقعي و نبودن سند راهبرد
پژوهشي .سیگل و همکاران ( )2225نیو در تحقیقات خود ،انعطافناپذيری بوروکراتیک ساختار دانشگاهها را يکي از موانع
بسیار مهم و اساسي اثربخشي در انتقال تجاری دانو دانستهاند .پوتر ( ،2229ترجمه صالحي عمران و يحیي پور )1595 ،در
بررسي دانشگاهها ی در حال توسعه اروپايي نشان داد وزن نسبي دوره تحصیلي کارآفريني محور ،در کل دوره تحصیلي خیلي
پايین است .تعداد زيادی از دورهها تحت عنوان دورههای کسب و کار کوچک هستند ،که از روشهای آموزشي منیعل استیاده
ميکنند .بندرت ،دورههای تحصیلي شامل دورههايي درباره ايجاد نگرشي کارآفرينانه است .يعقوبي ( )2212در بررسي موانع
کارآفريني در آموزش عالي کشاورزی نشان داد گسترش دانشکدههای کشاورزی صرف نیر از کیییت علمي ،عدم تناسب
محتوای آموزشي با نیازهای بازار کار ،آموزش سنتي و توجه کمتر به يادگیری مهارتهای عملي چالوهای توسعه کارآفريني
است .شارما ) 2217( 2مهمترين موانع اکوسیستم کارآفريني را ضعف در گرايو به کارآفريني ،محتوای نامناسب برنامه آموشي
و روش های آموزشي ناکارآمد معرفي مي کند .دانشگاه آلماتي )2212( 5و تايوا و بکتس )2219( 1فقدان مکانیوم های
1 - Wright
2 - Sharma
3 - Almaty University
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انگیوشي ،تیاوت بین محتوای آموزشي و بازار کار ،عدم توسعه تیکر کارآفريني و سطح پايین دانو در مورد تجاری سازی را
موانع کارآفرين شدن دانشگاه ميدانند .مت و شیر )2219( 2ساختار سنتي برنامه درسي و عدم همکاری بین المللي و برون
دانشگاهي را از چالو های توسعه اکوسیستم کارآفريني مي دانند .امنامه ،اوسو و اکم پنک )2219( 5مقررات و موانع قانوني،
وضعیت اقتصادی ،مالي و عوامل اجتماعي را موانع اهداف کارآفرينانه در دانشگاه مطرح مي کنند.
بر اساس مباني و پیشینه پژوهو مهمترين موانع توسعه دانشگاه کارآفرين در جدول( )1طبقهبندی شده است.
جدول( )1خالصه موانع توسعه دانشگاه کارآفرین

موانع توسعه دانشگاه کارآفرین

شاخصها

آموزشي

آموزش سنتي و غیرکاربردی
کارمند پروری
عدم آموزش مهارتهای جديد
عدم ارتباط برنامههای آموزشي با نیازهای بازار کار و جامعه
عدم وجود دروس و پروژههای مسئله مدار
پژوهوهای غیرکاربردی
توجه نکردن به پرورش خالقیت و نوآوری در دانشجويان
عدم وجود خدمات مشاورهای مناسب
عدم وجود برنامههای آموزشي
توجه کافي نکردن به دروس کارآموزی و کارورزی

فرهنگي

تیاوتهای فرهنگي بین دانشگاه و کسبوکار
انگیوههای متیاوت در دانشگاه و بخو کسب و کار
عدم وجود فرهنگ حمايتي
محافیه کاری فرهنگ سازماني
عدم اعتماد دانشگاه و صنعت
عدم فرهنگ کار گروهي و تیمي
نبود فرهنگ سازی مناسب

موانع مالي

فقدان منابع مالي و سرمايه کافي
عدم حمايت مالي
نیامهای ضعیف پاداشدهي

ساختار و مقررات

ساختار بوروکراسي
انعطاف ناپذيری
ساختار سلسله مراتبي
مقررات و قوانین دست و پاگیر

سیاستگذاری

عدم وجود امنیت برای سرمايه گذاری
بي ثباتي در سیاست های دولت
شناخت پايین دانشگاه از نیازها و اولويت های بخو صنعت
توجه ناکافي به کارآفريني در سیاستگذاری های کالن دانشگاه
نبود برنامه جامع توسعه کارآفريني در دانشگاه ها
نقص در قوانین ارتقای اعضای هیأت علمي

1 - Tayauova & Bektas
2 - Matt & Schaeffer
3 - Amanamah, Owusu & Acheampong
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روش تحقیق
روش پژوهو آمیخته اکتشافي است .جامعه آماری پژوهو شامل سیاستگذاران ،اساتید صاحبنیر و صاحب تألیف در زمینه
کارآفريني و مديران مراکو کارآفريني ،رشد و پارکهای علم و فناوری و به همراه دانشجويان دوره دکتری دانشگاههای تهران،
شهید بهشتي و تربیت مدرس در سال تحصیلي  92 - 97است .روش نمونه گیری هدفمند نیری است .با  22نیر (جدول
شماره  )2از مطلعین کلیدی مصاحبه نیمه ساختار يافته انجام شد .در مرحله کییي بر مبنای راهبرد نیريه داده بنیاد 1با
بهرهگیری از روش سیستماتیک اشتراس و کوربین )1994( 2و شیوه تحلیل مقايسههای مستمر 5دادههای کییي تحلیل شدند.
اهداف خاص مرحله کییي شامل شناسايي موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرين و طراحي پرسشنامه بود .تحلیلها در سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابي 4انجام شد .هم زمان با کدگذاری باز برای کشف میاهیم از دادههای خام ،کدگذاری
محوری برای مرتبط کردن اين میاهیم به يکديگر در قالب مقوله ها انجام شد .اين دو مرحله کدگذاری معموالً با هم انجام
ميشوند .در مرحله کدگذاری باز ويژگيهای میاهیم کشف شده و ابعاد آن ها نیو بررسي شد .کدگذاری باز و محوری وقتي
متوقف شد که طبقه بندی معني داری بعد از بررسي مکرر از رونوشت مصاحبهها پديد نميآمد .کدگذاری انتخابي برای بررسي
روابط بین مقولهها و يکپارچه سازی دادهها انجام شد.
برای بررسي قابلیت اعتماد ،مصاحبه استاندارد با سؤالهای باز پاسخ پس از بررسي محتوای آن توسط متخصصان برای همه
شرکتکنندگان با سؤالهای يکسان اجرا شد .دوم ،اعتبار يافتهها با استیاده از منابع و روشهای مختلف و بررسيهای چندگانه
بهبود يافت؛ به عبارت ديگر ،از روش سه سوسازی استیاده شد؛ با بررسي چند باره رونوشت مصاحبهها در سطح جمله ،بند و
کلي متن ،انسجام پاسخهای شرکت کنندگان با توجه به منابع مختلف بررسي شد .ماهیت روشهای آمیخته اکتشافي خود
گونهای از قابلیت اعتماد است ،زيرا هدف يافتههای کمي اصالح بیشتر و تأيید يافتههای مرحله کییي است .در پايان با توجه به
معیارهای ارائه شده توسط کرسول برای حصول اطمینان از روايي پژوهوهای آمیخته اکتشافي دو روش انجام شد .بازبیني
توسط اعضا  2 :نیر از مشارکت کنندگان گوارش نهايي مرحله نخست ،فرايند تحلیل يا مقولههای به دست آمده را بازبیني
کردند .پیشنهادهای آنها در پارادايم کدگذاری محوری اعمال شد .بررسي بیروني 4 :نیر از اساتید آموزش عالي و کارآفريني و
 3نیر از دانشجويان دکتری آموزش عالي ،کدگذاری محوری را بررسي نمودند و نیرات آنها به کار گرفته شد.
پرسشنامه برمبنای نتايج تحلیل دادههای کییي با استیاده دستورالعمل طراحي پرسشنامه در قالب  2مولیه و  22گويه (طیف
لیکرت شو درجهای) طراحي شد .به منیور تناسب هرچه بیشتر گويه ها با يافتههای مرحله کییي و درک بهتر آنها توسط
شرکت کنندگان اکثر گويه ها به صورت مستقیم از متن مصاحبههای پیاده شده استخراج شدند .برای اطمینان از روايي
محتوايي پرسشنامه 3 ،تن از متخصصان آموزش عالي و کارآفريني پرسشنامه را بررسي کردند .آزمون مقدماتي پرسشنامه روی
 52نیر از اعضای هیات علمي انجام شد .به منیور اطمینان از پايا بودن پرسشنامه و همساني دروني سؤالها ،ضريب آلیای
کرونباخ برای نمونه مقدماتي ( 52نیر) به میوان  2/95محاسبه شد .جامعه آماری بخو کمي پژوهو شامل گروههای مديران
بخو صنعت ،مديران و اعضای هیات علمي و دانشجويان دوره دکتری مرحله پژوهشي دانشگاههای جامع شهر تهران؛ شهید
بهشتي ،تهران ،تربیت مدرس در سالهای  92 - 97است 234 .نیر(جدول  )5بهعنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری
خوشهای چندمرحلهای و بر اساس جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند .در نهايت  225پرسشنامه مورد تحلیل قرار
گرفتند .دادههای کمي به روش حداقل مربعات جوئي آزمون مدلهای اندازهگیری انعکاسي (بار عاملي و میانگین واريانس
استخراجي) و مدلهای ساختاری (ضرايب معنيداری  t-values / zو معیار  R Squaresيا  )R2با استیاده از نرمافوار
 Smart-PLSو  SPSS-24تحلیل شد.

1 - Grounded Theory
2 - Strauss and Corbin
3 - Constant comparative analysis technique
4 - Open, axial, and selective coding
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جدول( )2مشخصات جمعیت شناختی مطلعین کلیدی شرکت کننده در مصاحبه

ردیف

مطلع کلیدی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

جنسیت

1

سیاستگذار و عضو فرهنگستان علوم

فیويک

استاد

مرد

2

معاونت سابق وزارت علوم و نماينده اسبق
مجلس

فیويک

استاد

مرد

5

رياست دانشگاه مادر استان

برنامهريوی شهری

استاد

مرد

4

رياست دانشگاه مادر استان

اکولوژی

دانشیار

مرد

3

مدير کل سازمان میراث فرهنگي

معارف اسالمي

استاديار

زن

2

استاد صاحبنیر

مديريت آموزش عالي

استاديار

مرد

7

استاد صاحبنیر و معاونت دانشگاه

مديريت آموزشي

دانشیار

مرد

9

استاد صاحبنیر

مديريت سیستمها

دانشیار

مرد

9

مدير مرکو رشد دانشگاه

مهندسي مخابرات

استاديار

مرد

12

مدير مرکو رشد دانشگاه

بیوتکنولوژی

استاديار

زن

11

رئیس مرکو کارآفريني دانشگاه

مديريت دولتي

دانشیار

مرد

12

مدير دفتر همکاریهای علمي و صنعتي

مهندسي شیمي

دانشیار

مرد

15

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه

مهندسي متالوژی

استاد

مرد

14

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه

فناوری اطالعات

استاديار

مرد

13

معاونت برنامهريوی شرکت صنعتي

مهندسي صنايع

دکترا

مرد

12

مدير بخو کیییت شرکت صنعتي

مهندسي برق

کارشناسي ارشد

مرد

17

دانشجوی دکتری مرحله پژوهشي

برنامهريوی توسعه آموزش عالي

دانشجوی دکتری

زن

19

دانشجوی دکتری مرحله پژوهشي

برنامهريوی توسعه آموزش عالي

دانشجوی دکتری

زن

19

دانشجوی دکتری مرحله پژوهشي

برنامهريوی توسعه آموزش عالي

دانشجوی دکتری

مرد

22

دانشجوی دکتری مرحله پژوهشي

مديريت آموزش عالي

دانشجوی دکتری

مرد

جدول ( )3حجم نمونه به تفکیک دانشکده و صنعت

نمونه فراوانی

دانشکدههای نمونه

مدیران و اعضای دانشجویان دوره دکتری

جمع کل

هیات علمی

مرحله پژوهشی

علوم سیاسي و اقتصاد

27

12

59

فیويک

29

12

43

کارآفريني

22

2

29

علوم تربیتي و روان شناسي

55

19

31

کشاورزی

44

17

21

حقوق

12

7

17

بخش صنعت

-

-

-

15

جمع کل

-

123

72

234

شهید بهشتی
تهران
تربیت مدرس

یافته های تحقیق
در مرحله ی اولیه کد گذاری باز ،هر میهوم استخراج شده در يک مقوله قرار گرفت .در انتخاب مقوله ها ،به دنبال آن مقوله
هايي بوديم که تا جای ممکن فضای میهومي میاهیم را پر کند .به همین منیور ،مقوله هايي برگويديم که با میاهیم منطبق
بوده و در ضمن فضای میهومي بیشتری را اشباع کند .با بررسي داده های به دست آمده .با بررسي داده های به دست آمده در
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مرحله ی اول کدگذاری باز 92 ،میهوم در باره موانع توسعه دانشگاه کارآفرين به دست آمد .بعد از انجام عملیات مرحله اولیه
کدگذاری باز ،در مرحله دوم کدگذاری باز ،میاهیم و مقوله های مشابه و مشترک را از طريق تحلیل مقايسه ای ثابت داده ها در
يکديگر ادغام شد .بدين ترتیب ،با تکیه بر معني دارترين و فراوان ترين میاهیم و مقوله های اولیه ،غربال کردن و تقلیل دادن
میوان زيادی از داده ها انجام شد .در اين مرحله ،ضمن مراجعه به میاهیم و مقوله های مشابه و مقايسه آن ها با يکديگر،
درصدد شناسايي میاهیم و مقوله های متداخل برآمده و با تعیین و مرتب کردن آنها ،میاهیم و مقوله های مشترک را در قالب
يک میهوم و مقوله واحد قرار داديم .بر اين اساس ،انبوه داده ها به تعداد مشخص و محدودی از مقوله های کلي کاهو يافت.
داده های مدل اين مرحله در قالب  22مقوله ی عمده طبقه بندی شدند .و در مرحله کدگذاری محوری 2 ،مقوله هسته ای
موانع توسعه دانشگاه کارآفرين تعیین شدند .در جدول( )4مقوله موانع توسعه دانشگاه کارآفرين ،به تیکیک مقوله های فرعي و
اصلي و منبع کدها ارائه شده اند.
جدول( )4کد گذاری داده های کیفی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین

ردیف

منبع کد

مقوله های اصلی

مقوله های فرعی

1

کمبود اعتبارات و اختصاص منابع ناکافي برای
کارآفريني

2

عدم حمايت های مالي دانشگاه از کارآفريني

5

رکود اقتصادی کشور

4

اقتصاد مبتني بر نیت

3

روش های سنتي تدريس

2

غلبه مأموريت آموزش بر ساير مأموريت های
دانشگاهي

7

عدم توجه به مهارت آموزی دانشجويان

9

انجام طرح تحقیقاتي غیر کاربردی

9

مقاله زدگي اعضای هیأت علمي

12

فرهنگ سازماني های محافیه کارانه

11

شکاف فرهنگي و انگیوشي بین دانشگاه و صنعت

12

نگرش منیي به تجاری سازی دانشگاهي

15

عدم احساس نیاز برای کارآفريني دانشگاهي

14

فرهنگ کارمند پروری

13

ارزشمند نبودن کارآفريني

12

عدم حمايت همه جانبه از فعالیت های کارآفريني

17

مهاجرت نخبگان کارآفرين به ساير کشورها

19

بوروکراسي اداری و عدم انعطاف سیستم مديريتي
دانشگاه

19

عدم برنامه ريوی راهبردی برای توسعه کارآفريني

22

قوانین و مقررات و سیاست های بازدارنده

21

عدم ارتباط مراکو کارآفريني با ساير واحدهای
دانشگاهي

22

ارتباط و تعامل غیر اثربخو با جامعه

25

عدم ارتباط با بازار کار

24

بي اعتمادی صنعت به دانشگاه

44

موانع مالي

آموزش سنتي

موانع پژوهشي

فرهنگ سازماني منیي

موانع ساختاری و اداری

موانع ارتباطي
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23

عدم تعامالت مناسب بین المللي

22

تحريم های اقتصادی سیاسي و علمي ايران

از ديدگاه خبرگان و مطلعین آموزش عالي و صنعت موانع توسعه دانشگاه کارآفرين شامل موانع مالي ،ساختاری ،پژوهشي،
اداری ،ارتباطي ،آموزش سنتي و فرهنگ منیي مي باشند .کمبود اعتبارات و تجهیوات ،کمبود حمايت های مالي ،کمبود
سرمايه ،رکود اقتصادی و اقتصاد مبتني بر نیت از جمله موانع مالي مي باشند .تمرکو گرايي بیو از حد ،عدم برنامه ريوی
راهبردی مقوله های موانع ساختاری هستند .انجام طرح تحقیقاتي غیر کاربردی و مقاله زدگي اعضای هیأت علمي از موانع
پژهشي مي باشند .بوروکراسي اداری ،ساختار سلسله مراتبي و قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذير از موانع اداری مي
باشند .عدم حمايت همه جانبه از فعالیت های کارآفريني ،عدم حمايت مديريت دانشگاه از مراکو کارآفريني و مهاجرت نخبگان
کارآفرين به ساير کشورها از جمله موانع حمايتي مي باشند .عدم ارتباط مراکو کارآفريني با ساير واحدهای دانشگاهي ،روابط
معیوب و خشک بین بخشهای مختلف دانشگاه ،عدم توجه به نیازهای جامعه ،ارتباط و تعامل غیر اثربخو با محیط پیراموني،
عدم ارتباط با بازار کار و بي اعتمادی صنعت به دانشگاه مقوله های موانع ارتباطي هستند .محتوای آموزشي سنتي ،روش های
سنتي تدريس ،آموزش مطالب نیری ،غلبه مأموريت آموزش بر ساير مأموريت های دانشگاهي ،تک بعدی بودن آموزش ،عدم
توجه به مهارت آموزی ،فاصله بین نیر و عمل از مشکالت آموزش سنتي است .فرهنگ سازماني های محافیه کارانه ،فرهنگ
سازماني ضعیف ،نگرش محافیه کارانه به کارآفريني ،نگرش منیي به کارآفريني ،فرهنگ کارمند پروری ،ارزشمند نبودن
کارآفريني ،خلقیات حاکم بر دانشگاه های ايراني ،طبیعت ذاتي محافیه کارانه سازمان های بورگ ،فرهنگ رفاه طلبي از مقوله
های فرهنگ سازماني منیي است .عدم تعامالت مناسب بین المللي ،مشکل در روابط بین المللي با ساير کشورها ،تحريم های
اقتصادی ،سیاسي و علمي ايران از مشکالت ارتباطات بین المللي مي باشند.
در بخو کمي برای مشخص کردن اين که شاخصهای اندازهگیری سازه (متغیرهای مشاهدهشده) تا چه اندازه برای سنجو
عاملها (متغیرهای مکنون) قابل قبولاند ،بار عاملي انجام شد.

شکل ( )1مقادیر بار عاملی و ضریب تاثیرموانع دانشگاه کارآفرین

نتايج تحلیل بار عاملي در شکل  1نشان ميدهد مقدار بار عاملي همه  22گويه باالی  2/4ميباشد که نشان ميدهد تمام
سؤالهای مؤلیههای پژوهو با سطح همبستگي باال بهخوبي متغیرهای مشاهده شده را اندازهگیری ميکند .همچنین از معیار
برازش مدل ساختاری يعني شاخص ضريب تعیین ( )R2استیاده است .ضريب  R2تأثیر متغیر برونزا بر متغیر درونزا محاسبه
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ميکند .نتايج شکل  2نشان ميدهد میوان  R2عامل فرهنگ سازماني ،موانع مالي ،آموزش سنتي ،موانع ساختاری و اداری،
موانع ارتباطي و و موانع پژوهشي به ترتیب  2/412 ،2/434 ،2/335 ،2/397 ،2/799و  2/427است .اين امر مناسب بودن
برازش مدل ساختاری را تأيید ميکند.
میوان همبستگي يک سازه و شاخصهای مربوط به آن از طريق پايايي ترکیبي محاسبه شد .روايي همگرا مدل از طريق
میانگین واريانس استخراج شده ( )AVEمحاسبه شد .همچنین برای محاسبة معني دار بودن مسیرهای نمونه از روش ضرايب
معناداری  )t-values( zاستیاده شد .جدول  5نتايج ضرايب بار عاملي ،پايايي ترکیبي ،روايي همگرا و ضرايب معناداری را
نشان ميدهد.
جدول ( )5نتایج ضرایب بارعاملی ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس و ضرایب معناداری
مولفه اصلی

موانع مالی

بار
مولفههای فرعی

عاملی

اقتصاد مبتني بر نیت

24449

عدم حمايتهای مالي دانشگاه از کارآفريني

24295

رکود اقتصادی کشور

24722

پایایی
ترکیبی
()CR

24972

میانگین واریانس
استخراجی
()AVE

24251

ضرایب
معنی داری
()Z

7421

کمبود اعتبارات و اختصاص منابع ناکافي برای 24429
کارآفريني

آموزش سنتی

غلبه مأموريت آموزش بر ساير مأموريتهای 24794
دانشگاهي
عدم توجه به مهارت آموزی دانشجويان

24447

روشهای سنتي تدريس

24912

انجام طرح تحقیقاتي غیر کاربردی

24729

مقاله زدگي اعضای هیأت علمي

24723

نگرش منیي به تجاری سازی دانشگاهي

24422

ارزشمند نبودن کارآفريني در جامعه

24325

شکاف فرهنگي و انگیوشي بین دانشگاه و صنعت

24492

فرهنگ

عدم حمايت همه جانبه از فعالیتهای کارآفريني

24429

سازمانی

فرهنگ کارمند پروری

24934

فرهنگ سازماني محافیه کارانه

24327

عدم احساس نیاز برای کارآفريني دانشگاهي

24449

مهاجرت نخبگان کارآفرين به ساير کشورها

24912

موانع پژوهشی

بوروکراسي اداری و عدم انعطاف سیستم مديريتي 24459
موانع ساختاری دانشگاه
و اداری

موانع ارتباطی

قوانین و مقررات و سیاستهای بازدارنده

24933

عدم برنامه ريوی راهبردی برای توسعه کارآفريني

24729

بي اعتمادی صنعت به دانشگاه

24492

عدم ارتباط با بازار کار

24322

عدم تعامالت مناسب بین المللي

24919

ارتباط و تعامل غیر اثربخو با جامعه

24722

تحريمهای اقتصادی سیاسي و علمي ايران

24452

عدم ارتباط مراکو کارآفريني با ساير واحدهای 24415
دانشگاهي
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24725

24951

24759

24997

24429

24445

24733

24447

24729

3477

9425

22452

12447
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نتايج جدول  3نشان ميدهد هر  22مؤلیه موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرين دارای بار عاملي باالی  ،2/4پايايي
ترکیبي باالی  2/7و میانگین واريانس استخراجي باالی  2/4ميباشند .در نتیجه مقادير هريک از معیارهای مذکور برای هريک
از متغیرهای مکنون بیشتر از حد نصاب و آستانه تعريف شده است؛ بنابراين ميتوان مناسب بودن وضعیت پايايي و روايي
همگرايي مولیه های پژوهو را تأيید کرد .همچنین نتايج جدول  3بیانگر آن است ضرايب مسیر تمامي مولیه ها از ضريب
معیار  1/92بیشتر ميباشد .اين نتیجه بیانگر معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مولیه های مدل ساختاری است.
در نهايت معیار نیکوی برازش ( )GoFمربوط به بخو کلي مدلهای معادالت ساختاری از فرمول زير به دست آمد.
√
√
عدد به دست آمده  2/32نشان از برازش کلي مناسب مولیه های مدل نهايي پژوهو است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهو شناسايي موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرين در دانشگاه های دولتي ايران بود .از ديدگاه مطلعین
کلیدی آموزش عالي و صنعت موانع اساسي توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرين شامل موانع مالي ،آموزش سنتي ،موانع
پژوهشي ،فرهنگ سازماني منیي ،موانع ساختاری و اداری و موانع ارتباطي است .نتايج با يافته های پژوهو کربي (،)2222
رايت و همکاران ( ،)2227گراهام ( ،)2214سیگل و همکاران ( ،)2225پوتر ( ، 2229ترجمه صالحي عمران و يحیي پور،
 ،)1595يعقوبي ( ،)2212دانشگاه آلماتي ( ،)2212تايوا و بکتس ( ،)2219شارما ( ،)2217مت و شیر ( ،)2219امنامه ،اوسو و
اکم پنک ( )2219و حسنقلي پور ،قلي پور و روشندل اربطاني ( )1592همسو است.
از موانع عمده فرايند انتقال فناوری از دانشگاه به کسب و کار تیاوت های فرهنگي بین دانشگاه و کسب و کار و نیاز به سرمايه
گذاری های بیشتر برای توسعه فناوری است (ديکتر ،بنت و لويور .)2227 ،در میان تیاوت های بین صنعت و دانشگاه ،مي
توان به تیاوت های موجود در اهداف دو طرف ،طوالني بودن زمان پژوهو های دانشگاهي ،تیاوت در نکات مورد تأکید ،و در
نتیجه ،سؤاالت پژوهشي متیاوت اشاره کرد .انگیوه اولیه دانشمندان دانشگاهي ،شناخته شدن در مجامع علمي از طريق انتشار
نتايج پژوهو های آن ها در مجالت علمي ،ارائه در کنیرانس های معتبر و کسب امتیازات پژوهشي است .البته ممکن است
توسط منافع مالي نیو برانگیخته شوند .درحالي که انگیوه فعالیت ها و تالش های شرکت ها و کارآفرينان نسبتاً واضح است .آن
ها به دنبال تجاری سازی فناوری های مبتني بر دانو ،برای دستیابي به منافع مالي بیشتر هستند .همچنین از ديدگاه
دانشگاهیان ،صنايع فقط به دنبال سود ،بهره وری تولید ،توسعه محصول و نیاير آنند ،در حالي که فرهنگ حاکم بر دانشگاه
بسیار متیاوت است .در واقع دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمي شوند بلکه گاهي صرفاً به لحاظ شوق و عالقه شديد به
کار ،برانگیخته مي شوند (بارنو ،پشبي و گیبونو .)2222 ،فقدان درک کافي دوطرف از فرهنگ يکديگر و وجود اهداف متعارض
بین آن ها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخو شود؛ بويژه اينکه بین تمايل دانشگاهیان به انتشار يافته های
جديد علمي و تمايل صنعت به استیاده تجاری از دانو جديد ،تعارض شديدی وجود دارد.
فرهنگ دانشگاه معموالً تحت تأثی ر تیکر انتشار يا نابودی است و ماهیتاً باعث مي شود که دانشگاه و دانشگاهیان تمايلي و
گرايشي به تجاری سازی دانو و کسب درآمد از اين طريق نداشته باشند (اسپیلینگ .)2224 ،حتي برخي دانشمندان و
دانشگاهیان به پارادايم رويکرد کارآفرينانه ،به مثابه تهديدی برای انسجام سنتي دانشگاه ها مي نگرند و معتقدند که بايد با
گرايو کارآفريني در دانشگاه ها مقابله کرد؛ زيرا توسعه منافع مالي ،ممکن است منجر به از بین رفتن نقو دانشگاه به مثابه
منتقد مستقل جامعه شود (اتکويتو و همکاران .)2222 ،در برخي مواقع از دانشگاه کارآفرين برداشت اشتباه ميشود و با
تجاری سازی محض تحقیق برابر پنداشته ميشود .اين سو برداشتها و عدم آگاهي باعث مقاومت در برابر تغییر ميشود .در
اين موارد آموزش دانشگاهي و ايجاد درک وسیعتر ی از کارآفريني و مطرح کردن کارآفريني اجتماعي و نه فقط اقتصادی
ميتواند بخشي از چالوها را کم کند (فلیپات و همکاران .)2211 ،بطوری که در سالهای اخیر کارآفريني به تغییرات در
حوزههای عمومي ،نابرابریهای جهاني ،مشکالت زيست محیطي در کنار اقتصاد گره خورده است (فراستخواه .)1595 ،در اين
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ديدگاه کارآفريني با ايدهها و روشهای ابداعي ،کشف فرصتها و بهرهبرداری ،خالقیت و توجه به توانمندیها در سازمان پیوند
ميخورد (کي رو و متي ال.)2212 ،1
فرهنگ کارآفريني با روحیه ريسک پذيری ،نااطمیناني ،مخاطره جويي همراه است .مطالعات گريت هافستید 2در باره خلقیات
ايراني نشان ميدهد شاخص اجتناب از نااطمیناني و عدم قطعیت ،روح مخاطره جويي و ريسک پذيری در فرهنگ ايراني پايین
است .همچنین در مطالعه اثربخشي رفتار رهبری و سازمان در جهان که به مطالعه گلوب 5مشهور است نشان داده شد که
مخاطره پذيری ،تعهد عملي به منافع جمعي ،رفتار هم يارانه و جسوری در نمونههای ايراني پايین است (فراستخواه.)1592 ،
گاهي اوقات ساختارها و فراگردهای حاکم بر فعالیت های گوناگون دانشگاه ها ،ممکن است منجر به گرايشات گوناگوني نسبت
به فعالیت برای تجاری سازی فناوری شوند؛ برای مثال ساختار بوروکراسي حرفه ای متشکل از مرزهای سنتي ،مي تواند
گرايشات تجاری دانشگاه را محدود کند (ديبکر و ويگلرز .)2223 ،سیگل و همکاران ( )2225نیو در تحقیقات خود ،انعطاف
ناپذيری بوروکراتیک ساختار دانشگاه ها را يکي از موانع بسیار مهم و اساسي اثربخشي در انتقال تجاری دانو دانسته اند.
از منیر آموزشي در سطح دروس اختصاصي سر فصل های آمورشي بايد دانشجويان را به طور جامع و کافي برای کسب مهارت
های کاربردی و دانو کارآفريني آماده کنند .اما در واقع اين گونه نیست و به طور مشخص نشانه ها حاکي از نامتناسب بودن
مطالب آموزشي در مورد کارآفريني مي باشد .به همان اندازه که مطالب و میاهیم آموزشي مهم هستند ،چگونگي آموزش و
تدريس آن ها نیو حیاتي مي باشد ،اين روش تدريس است که سطحي از درگیری دانشجويان در مطالب را تعیین مي نمايد
(شامبر.)2211 ،
با وجود نگرش منیي به تیکر بنگاهي در دانشگاه کارآفريني دانشگاهي و تجاری سازی دانو با مشکالت جدی مواجه است.
اساتید نگرش مثبتي به تجاری سازی ندارند و آن را نوعي تیکر بازاری غیرمقبول مي پندارند و اين ارزش ها و نگرش ها در
رفتارهای روزمره ی آن ها نمايان مي شود .در اينجا مي توان با تاکید بر فعالیت های کارآفرينانه هنگام بازتعريف ماموريت
های دانشگاه ،اين نگر ش منیي را تاحدی کاهو داد .ناکارآمدی قوانین و مقررات ،به عنوان ترمو تجاری سازی عمل مي کند.
مقررات موجود تسهیلگر تجاری سازی و کارآفريني نیست .قوانین و مقررات مالي و اداری ،قرار دادها و ضرورت های حقوقي
پشتیبان کارآفريني دانشگاهي و تجاری سازی دانو و حقوق مالکی ت فکری نیازمند تقويت بیشتری است .در واقع دولت مي
تواند با تقويت قوانین معطوف به حیظ حقوق مالکیت فکری ،زيرساخت های قانوني الزم برای توسعه کارآفريني دانشگاهي را
فراهم کند .ضعف نیام آموزشي دانشگاه که نیازمند بازنگری جدی در سرفصل ها است .فاصله بین آنچه که در دانشگاه ها ارايه
مي شود و آنچه که مورد نیاز صنعت است بسیار زياد مي باشد .پرورش کارآفريني نیازمند آموزش کاربردی و بومي است.
توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرين دارای پیامدهای درونسازماني و برونسازماني است .فرهنگ سازماني با رويکرد کارآفريني،
آموزشهای کار محور و شرکتهای زايشي در فرايند اشتغال و کارآفريني دانو آموختگان مؤثر ميباشند .حرکت کردن
دانشگاه و دانو آموختگان در مسیر کارآفريني خود در رونق گرفتن کسب و کار و در نتیجه توسعه اقتصادی جامعه بسیار
تعیین کننده است .دانشگاه با رفتارهای مسئوالنه نسبت به محیط و توجه به نیازها و مشکالت آن حق استقالل در انجام
فعالیتهای خويو را به دست ميآورد .با مسئولیتپذيری به محیط و هدفمند کردن آموزشهای ارائه شده ،دانشگاه در جامعه
شهرت و وجه خود را پیدا ميکند .کارآفريني بهعنوان يک راه حل روشي را برای توسعه اساسي دانشگاه ارائه ميدهد که در آن
دانشگاه استقالل خود را تعريف کرده و از وجود منابع مالي مختلف اطمینان حاصل مينمايد (و بنابراين وابستگي خود را به
دولت کاهو ميدهد) ،دپارتمانها و فعالیتهای جديد دانشگاهي را طبق نیازهای جامعه توسعه ميدهد و تغییرات ساختاری
ايجاد ميکند که ظرفیتهای دانشگاه را برای پاسخگويي به تغییرات تضمین ميکند (پترکا .)2211 ،ويژگي کارآفرين بودن
دانشگاه ،به دلیل رابطه با نهادهای بیروني و سرمايهگذاران و اهمیتي که برای توسعه محیط (داخلي و خارجي) قائل است ،به
ايجاد تصوير بهتری از دانشگاه کمک ميکند که اهمیت بسیاری در توسعه دانشگاه دارد .وجهه خوب دانشگاه باعث جذب
دانشجويان ،تعداد پروژههای بیشتر و بنابراين درآمد باالتر ميشود که برای عملکرد و توسعه دانشگاه مناسب است .از منیر
1 - Kyro & Mattila
2 - Greet Hofstede
3 - Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness
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پترکا ( )2211دانشگاه کارآفرين با خلق و پرورش افراد کارآفرين (نیروی انساني کارآفرين) و با ابداع روشها و طرحهای جديد
و با از میان برداشتن موانع و مشکالتي که در ارتباط با صنعت وجود دارد منجر به تأسیس و راه اندازی صنايع کوچک و رشد
بالندگي و توسعه آنها ميشود .با توجه به اينکه رسالت صنعت ،تولید محصوالت و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و ايجاد ثروت
و اشتغال ميباشد لذا اين امر توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
اکوسیستم دانشگاه کارآفرين مجموعه عوامل رهبری ،فرهنگ ،مقررات ،منابع مالي و انساني ،برنامههای آموزشي ،شبکههای
کارآفريني ،زيرساختها و محیط ملي و بینالمللي مناسب را شامل ميشود .اين اکوسیستم ،محیطي را فراهم ميکند که در
آن موانع اداری کاهو يافته و سیاستهای دانشگاه ،دولت و جامعه از رفتارهای کارآفرينانه حمايت ميکند .روحیه مخاطره
جويي و نترسیدن از شکست مورد تشويق قرار ميگیرد .برنامههای آموزشي کارآفريني بهصورت رسمي و يا در انجمنهای
فعال کارآفريني ارائه ميگردد .پويايي و پايداری اکوسیستم دانشگاه کارآفرين در جامع نگری و ترکیب تمامي عوامل و شرايط
نهیته است .دانشگاههايي که در گسترش و ترويج کارآفريني در منطقه خود موفق بودهاند و توانستهاند اکوسیستمهای
کارآفريني کامالً کاربردی مبتني بر دانشگاه را به وجود آورند ،ويژگي جامع نگری و توجه به شرايط داخلي و بیروني را
داشتهاند (رايس ،فیتر و گرين .)2212 ،بر اساس نتايج و يافته های پژوهو پیشنهادهای اجرايي به شرح ذيل ارائه مي گردد:








دانشگاه با ايجاد شبکه های ارتباطي گسترده با صنعت و کارآفرينان و برگواری نشست های آگاهي بخو گامي
مهمي را برای کاهو چالو های توسعه دانشگاه کارآفرين بر دارد .توسعه اين ارتباطات مي تواند شکاف فرهنگي را
کاهو داده و نگرش فرهنگ دانشگاهي را به فرهنگ کارآفريني مثبت کند.
در جهت ترويج فرهنگ سازماني کارآفريني نگرش ها و رفتارهای کارآفرينانه مورد حمايت و تشويق قرار گیرند و
گیتمان کارآفريني در بطن دانشگاه رايج شود
نهادهای حاکمیتي و سیاست گذار در راس دولت و وزارت علوم با تصويب قوانین و سیاست های حمايتي و تسهیل
گر زمینه حرکت دانشگاها به سمت کارآفرين شدن را فراهم کنند.
آموزش های رسمي و غیررسمي کارآفريني و هدفمند کردن پژوهو های دانشگاهي در کنار بازنگری برنامه درسي و
گسترش بین رشته ای و میان رشته ای در دانشگاه مورد توجه قرار گیرند.
شبکه های کارآفريني از جمله مراکو کارآفريني ،مراکو رشد و پارک های علم و فناوری را مي توان با هدف فعال
سازی و پويايي رتبه بندی کرد.
دانشگاه و در راس مديريت آن بعد از بررسي قابلیت های سازمان ،هدف کارآفرين بودن را در ماموريت و خط مشي
سازماني مد نیر قرار دهد.
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