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فصلنامة نوآوری و ارزشآفرينی

غالمرضا امینی خیابانی ،داود فیض

الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
**مسعود شفیعی
*رضا مهدی
*استادیار گروه آینده پژوهی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و عضو هیأت مدیره جمعیت ایرانی
پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
** استاد دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) و رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
تاریخ دریافت8931/70/70 :

تاریخ پذیرش8933/73/39 :

چکیده
حرکت در مسیر نوآوری و ارزش آفرینی و ایفای مطلوب مسئولیت اجتماعی یکی از محورهای تحول دانشگاهها در سالهای
گذشته بویژه در دو دهه اخیر است .دانشگاه نوآور و ارزشآفرین که تعاریف مختلفی برای آن ارائه و ابعاد و مالکهای متعددی
برای معرفی و ایجاد آن پیشنهاد شده است ،یکی از ابتکارات و ایدههای نو برای تحول در نظامهای دانشگاهی است .بهرغم
شناسایی و معرفی مؤلفهها و معیارهای مختلف برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین ،ایجاد این نوع دانشگاه و حرکت هدفمند و
مدیریتشده در مسیر نوآوری و ارزش آفرینی ،مستلزم نقشه راه جامع و چارچوب راهنمای اقدام متوازن میباشد .در راستای
تحوّل منظم و دستیابی به یک الگوی جامع ،یک چارچوب راهنما شامل هشت بُعد ،به مثابه یک برنامه اقدام و مدل عملیاتی
دانشگاه نوآور و ارزش آفرین توسط کمیسیون اروپایی و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،طراحی و در بیش از 077
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در اروپا و جامعه کشورهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه استفاده شده است .در این
مقاله ،به روش مرور اسنادی ،الگو و چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین بعنوان هدایتنامۀ عمدتاً اروپایی ،برای
تحول تدریجی و نظاممند دانشگاههای موجود به دانشگاه نوآور و ارزشآفرین با رعایت مالحظات محلی معرفی شده است .همه
انواع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بهرغم مأموریتهای متمایز ،با یادگیری و اقتباس فعال و مولد از این الگو و
انطباق تدریجی شرایط خود با ابعاد و مالکهای آن ،میتوانند گامهای بنیادین در مسیر نوآوری و ارزشآفرینی برداشته و به
معنای حقیقی و صحیحِ کلمه« ،نوآور و ارزشآفرین» شوند.
کلیدواژگان :ارتباط صنعت و دانشگاه ،دانشگاه نوآور و کارآفرین ،دانشگاه ارزشآفرین ،دانشگاه نسل سوم ،چارچوب راهنمای
مؤسسه آموزش عالی نوآور.

نوع مقاله :پژوهشی
مقدمه
در دو دهۀ اخیر تعاریف و مفهومسازیهای متعددی برای
دانشـگاه نوآور و ارزشآفرین ،(Clark, 1998) 8دانشگاه

8

3

9

نسل سوم ) (Wissema, 2009یا مأموریت سوم نظام
دانشگاهی ) (OECD, 2017انجام شده است .در ادبیات
و مباحث مرتبط با دانشگاه نوآور و ارزشآفرین ،تفاوت و
تمایـز خاصـی بین دو واژه «نوآوری » و «ارزشآفرینـی»0

 .کلمه «کارآفرین» ترجمه لغوی واژه انگلیسی Entrepreneurial

است .با توجه به مباحث شکلگرفته پیرامون واژه کارآفرین ،در این
مقاله کلمه «ارزشآفرین» به عنوان معادل فارسی کلمه انگلیسی
 Entrepreneurialو کلمه مصطلح کارآفرین ،انتخاب شده است .بر
همین مبنا ،فصلنامه علمی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و
دانشگاه با عنوان «نوآوری و ارزش آفرینی» منتشر می شود .در
این مطالعه ،کلمات کارآفرین و ارزشآفرین معادل هم میباشند.

نویسنده عهدهدار مکاتبات :رضا مهدی mahdi002@gmail.com
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وجود ند ارد و در عمل ،با دو یا سه نوع دانشگاه با صفت
نوآور ،ارزشآفرین یا نسل سوم سروکار نداریم .از منظر
سازمانی نیز خالقیت و نوآوری ،مقدمۀ ارزشآفرینی است
و دانشگاه ارزشآفرین نمی تواند خالق و نوآور نباشد
(دراکر  .)8909 ،اگرچه نمیتوان ادعا کرد که یک
دانشگاه ارزشآفرین همیشه و تماماً در جهت فعالیتهای
مالی -اقتصادی است ،یا اینکه یک دانشگاه سنتی هیچ
وقت بهدنبال امور اقتصادی و درآمدزایی نمیباشد ،اما
میتوان اذعان نمود که ویژگی اساسی که از الگوی غربی
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین در کشور ما به اشتباه برجسته
شده است جنبههای اقتصادی و درآمدزایی (تجاریسازی)
آن نسبت به سایر الگوهای دانشگاهی است .واقعیت این
است که دانشگاه ارزشآفرین در مواجهه با مسائل جامعه
نظیر نیازهای اقتصادی -اجتماعی ،متعهدتر و پاسخگوتر از
دانشگاه سنتی بوده و در آن ،تعیین ارزش دانش 0اهمیت
بیشتری پیدا می کند .گیب ) (Gibb, 2005با استناد به
نتایج بررسی تجارب نظامهای دانشگاهی معتقد است که
یک دانشگاه هنگامی ارزشآفرین است که از حداکثرسازی
ظرفیت خود برای تجاریسازی ایدهها و ایجاد ارزش در
جامعه هراس نداشته باشد و آن را تهدیدی برای
ارزشهای علمی تلقی نکند.
از منظر مالی ،فعالیتهای دانشگاهها برای تأمین مالی غیر
دولتی می تواند دارای انواع مختلفی نظیر مشاوره ،آموزش،
جذب دانشجوی بین المللی ،تحقیق و توسعه ،انتقال
فناوری ،مالکیت یا مشارکت در مراکز رشد ،پارکهای علم
و فناوری و شرکتهای دانشگاهی و نظایر آنها باشد.
همچنین ،دانشگاههای نوآور و ارزشآفرین مسئولیت
پذیرفتهشدهای در کمک به توسعه محلی دارند .در واقع،
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین از منظر سازمانی به نحوی
مدیریت میشود که دارای توان انعطافپذیری در
پاسخگویی به نیازهای اجتماعی -اقتصادی جامعه و توجه
به فرصتهای محیطی باشد .در دانشگاه ارزشآفرین ابعاد
مختلف کارآفرینی علمی ،اقتصادی و اجتماعی مورد توجه
قرار می گیرد .در برخی جوامع ،مسائل و مشکالت
اجتماعی -فرهنگی ریشهایتری نسبت نوآوری در به
مسائل اقتصادی وجود داشته و انتظار از دانشگاهها در امور

اجتماعی -فرهنگی و حتی سیاسی ،پررنگتر از مداخالت
و اثربخشی اقتصادی است (مهدی و شفیعی.)8930 ،
واقعیت این است که مفهوم دانشگاه در سطوح ملی و
بینالمللی بهصورت متنوع رشد کرده و انواع زیادی از
نوعشناسیهای مختلف از دانشگاهها با دیدگاههای
مختلفی از تعالی 1و راهبردهای متفاوت ایجاد شده است
) .(Van Vught, 2008رویکردها و مفاهیم سازمانی
جدیدی نظیر مدیریتگرایی نوین )،(Deem, 2001
الگوی کسبوکار ،حرفهایگرایی & (Blackmore
) Blackwell, 2006; Kolsaker, 2008و بازاری
شدن ) ،(Bok, 2003در دو دهه گذشته به دانشگاهها
وارد شده است .نکته مهم اینکه ،دانشگاه نوآور و
ارزشآفرین مترادف با هیچیک از این الگوها و رویکردهای
سازمانی نمیباشد .مفهوم کارآفرین به فراسوی کسبوکار
و سرمایهگذاری خطرپذیر جدید بسط پیدا میکند.
دانشگاه نوآور و کارآفرین ،فراتر از تمرکز محدود و
یکسویه بر تجاریسازی دارایی فکری و خوف از ابتذال و
خودفروشی 3ایده میباشد (Bok, 2003; Kirp,
) .2003کارآفرینی بهعنوان رفتار فردی و سازمانی و در
پاسخ به توسعه عدم قطعیت و پیچیدگی شهروندان و همه
انواع سازمانهای خصوصی ،دولتی و مستقل ،است .اغلب
برچسب کارآفرین صرفاً به جنبههای معین و قطعی
فعالیت یک دانشگاه نظیر انتقال دانش ،ارتباط با محیط
پیرامون ،سرمایهگذاری جدید دانشجویان یا کارکنان،
یادگیری مسئلهمحور و نظایر آنها الصاق میشود .در
صورتی که همه فعالیتهای یک دانشگاه انعکاس پاسخ به
محیطی است که در آن عدم قطعیتها و پیچیدگیها با
شتاب فوقالعاده در حال رشد است (مهدی 8931 ،و
مهدی ،شفیعی و سینایی.)8931 ،
در این مقاله ،بر مبنای مفهوم جامع و چندبعدی دانشگاه
نوآور و ارزشآفرین با استناد به الگوی مشترک
«کمیسیون اروپایی» و «سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه» ،تالش شده است که به روش مرور اسنادی یک
چارچوب راهنمای عملیاتی بهمثابه یک نقشۀ راه و برنامه
اقدام و متوازن ،برای حرکت انواع دانشگاهها و مؤسسات
آموزشعالی در مسیر نوآوری و کارآفرینی (ارزشآفرینی
برای علم و جامعه) توسعه داده شود .با ارائه این الگو و
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چارچوب راهنما قطعاً برداشت سطحی و تنگنظرانه از
دانشگاههای نوآور و ارزشآفرین رنگ باخته و فلسفه و
کارویژههای اساسی این نوع دانشگاهها به زبان ابعاد و
مالکها برجسته و نمایان میشود .نکته مهم اینکه ،به
رغم برداشت و تصور ناصواب برخی منتقدان ،هر نوع
دانشگاه امروزی با هر مأموریت و رسالتی میتواند (و باید)
با محوریت مأموریت خود (شکل شماره  )3نوآوری و
کارآفرینی داشته باشد تا عالوه بر توسعه نهادی ،آثار مادی
و معنوی برای جامعه (بویژه جامعۀ هدف) فراهم کند .به
نظر میرسد با الگو و چارچوب ارائه شده در این مقاله،
هیچ دانشگاه یا رهبر دانشگاهی نمی تواند با تمسّک به
عناوین ،کلیشهها و برچسبهای ناصحیح و مندرآوردی،
وظیفه و تکلیف نوآوری و کارآفرینی در دانشگاهها را منکر
شده یا زیرسؤال ببرد.
ادبیات و مبانی نظری دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
مبانی نظری و ادبیات موجود درباره دانشگاه نوآور و
ارزشآفرین ،دیدگاههایی در مورد فرایند تحول کارآفرینی
دانشگاهها در کشورهای توسعهیافته و تالشهای اخیر
برای کشف آن در کشورهای در حال توسعه فراهم
میکند .مطالعات نشان میدهد معموالً در کشورهای در
حال توسعه اولین اقدامات اجرا شده در جهت ترویج و
توسعه کارآفرینی در دانشگاهها ،برنامههای آموزشی
کارآفرینی است .توجیه اصلی این اقدام ،وجود رابطه مثبت
بین آموزش کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی است
( .)Coduras et al., 2008با این حال ،آموزش رسمی
و غیر رسمی کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه در
سطح پایینی است که نیازمند اقدامات حمایتی دانشگاهها
از کارآفرینان برای شروع کسبوکار میباشد ( Coduras
 .)et al., 2010در کشورهای در حال توسعه ،ادبیات
دانشگاه ارزشآفرین عموماً محدود و ناکافی است
( .)Etzkowitz & Mello, 2004از زمان انتشار کتاب
برتون کالرک ) (Clark, 1998به مفهوم دانشگاه نوآور و
ارزشآفرین و مأموریت سوم نظام دانشگاهی ،توجه و
تأکید زیادی شده است .در دو دهه اخیر ،تعاریف و تعابیر
مختلفی برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین ارائه شده است:
فایول و همکاران ) :(Fayolle et al., 2010دانشگاه
ارزشآفرین هنوز در حد یک سفر است که موفقیت این
سفر به به دو عامل اساسی بستگی دارد .8 :دانشگاه باید
به چسبندگی ارتباط خود با محیط توجه جدی داشته
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باشد و از برج عاج خارج شده و به مشخصات زمینه و
نیازهای ذینفعان با دقت بیشتری تمرکز کند .3 ،فرهنگ
دانشگاهی ،ارزشها و ویژگیهای دانشگاه سنتی تغییر
کند و فرهنگ کارآفرینی و ارزشهای کارآفرینی در درون
هر دانشگاه ترویج و توسعه یابد .فرهنگ کارآفرینی
میتواند تأثیر قوی بر روی رویکرد و جهتگیری
کارآفرینی و رفتارهای کارآفرینی پژوهشگران ،دانشجویان
و کارکنان دانشگاه داشته باشد .آموزش کارآفرینی مکمل
فرهنگ کارآفرینی است .اودریش (Audretsch,
) :2007دانشگاه ارزشآفرین یک نیروی مرکزی جهت
نوآوری ،خالقیت و رشد اقتصادی است که هسته آن،
87
ارتباط بین برج عاج (دانشگاه سنتی) و جهان واقعیت
(نیازهای اقتصادی -اجتماعی جامعه) است .کالرک
) :(Clark, 1998دانشگاه نوآور و ارزشآفرین در
جستجوی سبک نوآورانه برای ورود به کسبوکار است.
الزمه این امر ،تغییرات اساسی در ویژگی سازمانی دانشگاه
است .دانشگاه ارزشآفرین همواره در جامعه ایفای نقش
میکند .کربی ) :(Kirby, 2006در هسته فرهنگ
کارآفرینی ،دانشگاههای ارزشآفرین قرار دارند .این
دانشگاهها در نوآوری ،شناخت و ایجاد فرصتها ،کارکردن
در گروه های مختلف ،خطرپذیری و پاسخگویی به چالشها
از توانایی های ویژه برخوردارند .جاکوب و همکاران
) :(Jacob et al., 2003یک دانشگاه ارزشآفرین بر
اساس تجاریسازی (آموزشهای سفارشی ،خدمات
مشاورهای و فعالیتهای تحقیق و توسعه) و کاالیی کردن
(ثبت اختراع ،مجوزها یا کسبوکارهای ایجاد شده توسط
دانشجویان) بنیانگذاری میشود .گیب ):(Gibb, 2005
دانشگاه ارزشآفرین دارای انعطافپذیری در پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی -اقتصادی و راهبرد توجه و تمرکز بر
فرصتهای محیطی است و افراد را برای جستجو و
استفاده از فرصتها برای نوآوری و توسعه آماده میکند.
روپکه ) :(Ropke, 1998دانشگاه ارزشآفرین سه
خصوصیت دارد .8 :دانشگاه از نظر ساختار و فرهنگ
سازمانی همانند سازمان کارآفرین است .3 ،اعضای
دانشگاه (اعضای هیأت علمی ،دانشجویان و کارکنان)
همانند افراد کارآفرین عمل میکنند .9 ،بین دانشگاه و
محیط تعامل قوی وجود داشته و ارتباط ساختاری بین
. Ivory Tower & Real World
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دانشگاه و جامعه برقرار است .سابوتزکی (Subotzky,
) :1999ویژگی دانشگاه ارزشآفرین از طریق مشارکت
نزدیک دانشگاه و کسبوکار مشخص میشود که در آن
اعضای هیأت علمی مسئولیت جذب منابع جدید،
مدیریت ،برنامهریزی و رهبری را بر عهده دارند .اتزیکوویتز
) :(Etzkowitz, 1998دانشگاه ارزشآفرین ،دانشگاهی
است که منابع درآمدی جدیدی نظیر ثبت اختراع،
قراردادهای پژوهشی با جامعه و مشارکت با شرکتها
دارند .از نظر وی ،همچنان که دانشگاه دانشجویان را
آموزش میدهد و تربیت میکند و به تحویل جامعه
میدهد ،دانشگاه ارزشآفرین نیز مرکز رشد طبیعی است
که در آن ساختارهای حمایتی الزم برای اعضای هیئت
علمی و دانشجویان فراهم میشود تا شرکتهای تجاری و
مشترک نوینی را ایجاد کنند .السترا (Lacetera,
) :2005دانشگاه ارزشآفرین یکی از تسهیالت ایجاد
ارزش برای جامعه و ثروت برای آحاد مردم از طریق
مسئولیتها ،تعهدات و اعمال جدید و نوآورانه می باشد
(ایجاد ارزش اجتماعی و اقتصادی و تبدیل دانش علمی و
دانشگاهی به مطلوبیت اقتصادی و اجتماعی).
سیجه ) :(Sijde, 2006کارآفرینی دانشگاهی به معنی
ایجاد محیطی برای کاربرد دانش و تحریک رفتار
کارآفرینانه در میان تمام اعضای و ساختارهای مجموعه
علمی و دانشگاهی است .دانشگاهها به عوامل و
مسئولیتهای دیگری غیر از انگیزه درآمد و منفعت باید
تمرکز کنند (تبدیل دانش علمی به مطلوبیت اجتماعی-
اقتصادی) .کارآفرینی دانشگاهی شامل تمامی رفتارهای
کارآفرینانه دانشگاهیان نظیر ایجاد شرکتهای جدید
دانشگاهی ،ایجاد مراکز پژوهشهای مشترک با صنعت
(جامعه) ،تمهیدات حفظ داراییهای فکری و واگذاری حق
امتیاز یافتههای پژوهشهای دانشگاهی است.
بر پایه تعاریف و مفاهیم فوق ،ارتباط با جامعه و
محیط پیرامون و حساسیت به زمینه و تحوالت یکی
از ویژگیهای کلیدی دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
است .دانشگاه ارزشآفرین نسبت به زمینه و تحوالت
جامعه بیتفاوت نیست .حساسیت به تحوالت جامعه
میتواند برای خود دانشگاه و مأموریت آن مفید و
مؤثر باشد .بهعبارتی ،از تعامل دانشگاه با محیط،
منافع زیادی نصیب دانشگاه میشود .این منافع
میتواند شامل منابع مالی ،اعتبار و وجهه بیرونی،

دانشآموختگان شایسته ،اعضای هیأت علمیتوانمند
و کارکنان توسعهیافته باشد .از منظر گیب ،ادبیات
دانشگاه ارزشآفرین دامنه وسیعی از موضوعات را
پوشش میدهد ):(Gibb, 2005
 .8ایده فلسفی بنیادین دانشگاه و چگونگی تغییر در
طول زمان و فرهنگ دانشگاهی،
 .3تجاریسازی دانش چگونگی (فناوری) موجود در
دانشگاه،
 .9فرایند انتقال و تبدیل فناوری،
 .ارتباط نزدیکتر دانشگاه با جامعه،
 .0جنبش الگوی پیچش سهگانه مشارکت صنعت،
دانشگاه و دولت،
 .0اشتغال و توسعه مهارتهای دانش آموختگان و
آمادهسازی آنها برای بازارکار،
 .0پاسخ راهبردی به انبوه تقاضا (تودهای) برای
آموزش عالی،
 .1بینالمللی کردن دانشگاهها و راهبردهای آنها برای
رقابت جهانی .در مفهوم گیبی ،کارآفرینی اجتماعی-
اقتصادی به ورای مرزهای ملی نفوذ کرده و دانشگاهها
از طریق بینالمللی شدن و فعالیت در کالس جهانی،
به نفع ملت در ابعاد اجتماعی -اقتصادی ارزشآفرین
میشوند .از اینرو ،آموزش عالی بینالمللی یکی از
مصادیق و سطوح کارآفرینی علمی و دانشگاه
ارزشآفرین میباشد.
 .3تغییر طبیعت جامعه دانش و چالش مرتبط با
سازمان دانش در درون آموزش عالی،
 .87فشارها بر آموزش عالی جهت پاسخ به مسائل
محلی و منطقهای توسعه اجتماعی -اقتصادی،
 .88فشار بر آموزش عالی از سوی دولتها جهت
توسعه نوآوری و تحقق دستورکارهای مرتبط با رقابت
ملی و بینالمللی،
 .83استقالل داخلی و تأمین مالی آینده دانشگاهها،
 .89در کل ،در پاسخ به همه موارد باال ،بازتاب ارزش
عمومی 88دانشگاهها.
بر اساس ادبیات و مبانی کارآفرینی ،عالوه بر
کارآفرینی مستقل و سازمانی افراد ،سازمان نیز
میتواند کارآفرین باشد .بررسیها نشان میدهد
. Public Value
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سیاستهای مناسب برای توسعه کارآفرینی و حتی
شکلگیری یک منطقه کارآفرین 83که دانشگاه
ارزشآفرین نیز یکی از عناصر آن است ،در عملکرد
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین دارای نقش کلیدی است.
بنابراین ،سیاستهای ملی و منطقهای تأثیر زیادی در
شکلگیری و توسعه دانشگاه ارزشآفرین دارد
) .(Mackanzie & Zhang, 2014دانشگاه نوآور
و ارزشآفرین ،از طریق آموزش با کیفیت و سایر
ابتکارات از افراد کارآفرین حمایت میکند .این
حمایتها میتواند شامل حمایتهای آموزشی،
ارتباطی ،مالی و بازاریابی باشد .از منظر کارآفرینی
اقتصادی ،در دانشگاه ارزشآفرین برای کارآفرینان
امکاناتی فراهم میشود تا مراکز جدید کسبوکار
فراهم کنند .همچنین ،با سرمایهگذاران همکاری
میشود تا مشکالت آنها را پیشبینی کرده و از
فرصتهای بدست آمده استفاده کنند و بدین ترتیب
تجربهای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی کسب
کنند .شرکتهای تجاری که با یک دانشگاه کارآفرین
در ارتباط هستند از مزایای فناوری آن نیز بهرهمند
میشوند .به این جهت فرایندهای علمی و صنعتی
دانشگاهها باید تکمیل شده و شرکتهای جدید از
درون پژوهشهای دانشگاهی ایجاد شوند .در این
مجموعهها دانشجویان باید مجموعهای از دانش و
مدیریت کارآفرین را تواماً آموخته و با امکاناتی که
دانشگاه در اختیار آنها قرار میدهد ،شروع به فعالیت
در عرصه کسب وکار کنند .امروزه دانشگاهها دانش
آموختگان زیادی را برای بازار کار پرورش میدهند
که در توسعه ملی نقش مستقیم یا مکمل دارند.
امروزه ،دانشگاهها باید اهداف و راهبردهای کلی خود
را از نو ارزیابی کنند .این ارزیابی مجدد در نتیجه
رقابت فشرده در بازار آکادمیک است که محیطی
پردرد سر بوده و بخش قابل توجهی از آن از طریق
منابع دولتی تأمین میشود (.)Keyton, 2002
همواره دانشگاهها به دنبال حفظ یا تقویت جایگاه
رقابتی خود همراه با فعالیتهایی بودهاند که هدف
آنها جذب بیشتر دانشجویان بهویژه در جهت استفاده
از فعالیتهای توسعه بوده است .اما با توجه به
. Entrepreneurial Region

تواناییهای محیط فعلی ،مدیران دانشگاهها نمیتوانند
صرفاً به تالشهای دانشجویان در جهت نیل به
موفقیت اتکا کنند .به عالوه ،آنها باید فعال و نوآور
باشند و توان پذیرفتن مخاطره را داشته باشند.
بنابراین ،الزم است یک رویکرد جامع ارزیابی را اتخاذ
کنند و آن را با کارآفرینی راهبردی خود یکپارچه
کنند ( .)Kreitner & Kinicki, 2003مهمترین
موضوع برای کارآفرینان در قبال یک منطقه یا جامعه
کارآفرین چیست؟ هنوز همه ابهامات موجود در این
حوزه روشن نشده است .البته ،اماکنی بهعنوان
بهترین مکانها جهت کارآفرینی وجود دارند .چهار
مکان جذابتر از سایر مکانها هستند :مناطق توسعه
یافته ،مناطق بازسازی شده ،شبکههای محلی و
شهرها یا مناطق علمی .بهعنوان نمونه ،در ایاالت
متحده از شهرها و مناطق مستعدی نظیر تگزاس،
بوستون ،دره سیلیکون ،نام برده میشود .در برخی
اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نیز تجارب جالب در
همکاریهای دانشگاهی ایجاد شده است .در این
نمونهها دانشگاه مستقیماً در تأسیس شرکتها ،تأمین
پژوهشگران و ارائه نگرشهای علمی بازاریابی
مشارکت میکنند .در آلمان نیز دستاوردهای مشابهی
عموماً با کمک و حمایت دولت حاصل شده است.
بهعنوان مثال ،صنعت بیوفناوری توسط وزارت
تحقیقات به یک صنعت رقابتی تبدیل شده است.
تجارب این مناطق موارد متعددی را اثبات میکند
(عزیزی و شفیعزاده:)8933 ،
 این مناطق را میتوان بهعنوان مکانهاییتقسیمبندی کرد که در آنها حداقل یک دانشگاه یا
مؤسسه پژوهشی معتبر واقع شده است.
 این مناطق محل شرکتهای جدید و چرخههایتولیدی بوده و توسعه منطقهای مبتنی بر فعالیتهای
نوآورانه است.
 این مناطق به خاطر دستمزدهای باال باعث افزایشاشتغال می شوند .اشتغال در پارک علمی دره
سیلیکون بین سالهای  8333تا  8330پانزده درصد
افزایش داشته است .میانگین درآمد آن نیز نسبت به
دیگر نقاط آمریکا  07درصد بیشتر است .بهعبارتی،
این مناطق دارای سطح دستمزدهای باالیی هستند
12

0

دوفصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 8933

که باعث افزایش اشتغال و حفظ جایگاه آنها در سطح
رقابت بینالمللی میشود.
 این مناطق سرمایههای مالی را جذب کرده وهمانند یک آهنربا عمل میکنند .یکی از این
نمونهها دانشگاه کمبریج انگلیس است که در آنجا
سرمایهگذاران مشترک ،به کمک منابع مالی خود و
خدمات دیگران ،شرکت تأسیس میکنند.
 دانشگاهها در این مناطق ،فعاالنه در ایجاد روابطتجاری با شرکتها نقش دارند و از عناصر راهبردی
نظام نوآوری این مناطق به شمار میروند .دانشگاهها
به روشهای گوناگون کارآفرینی را در میان جامعه
دانشگاهی (دانشجویان ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان
و مدیران) تقویت و خود را به دانشگاههای کارآفرین
تبدیل میکنند.
از منظر اقتصادی ،دانشگاه در جایگاه یک سازمان
کارآفرین میتواند به کسبوکارهای دانشبنیان و
فعالیتهای تجاری -صنعتی و سرمایهگذاری با
فناوری سطح باال وارد شود .بدیهی است همه
دانشگاهها از چنین توانمندیها و قابلیتیهایی برخوردار
نمیباشند .پیششرط کلیدی برای سازمان کارآفرین،
فضای کسبوکار مناسب است که در کشورهای کمتر
توسعه یافته ،این فضا مطلوب و محرک خالقیت،
نوآوری ،کارآفرینی و کسبوکار نمیباشد .از اینرو،
بهبود فضای کسبوکار هر کشور میتواند یکی از
محرکها ،پیشنیازها و شرایط زیربنایی برای توسعه
کارآفرینی از جمله کارآفرینی علمی -دانشگاهی باشد
(مهدی ،شفیعی و سینایی.)8931 ،
روش پژوهش
این مطالعه به روش مرور اسنادیِ غیر نظاممند با
استفاده از مدارک علمی و اسناد تولید شده توسط
کمیسیون اروپایی و سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه انجام شده است .برای شناسایی و تدوین ابعاد
و مالکهای الگو و چارچوب راهنمای پیشنهادی و
کشف کارآمدی آن ،تجربه بکارگیری چارچوب
راهنمای مؤسسه نوآور و ارزشآفرین در کشورهای
متعدد نظیر ایتالیا ،کرواسی ،اتریش ،بلژیک ،رومانی و
فنالند ،بررسی و مقایسه شده است .پشتیبانی
قدرتمند دو نهاد مهم کمیسیون اروپایی و سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه از الگو و چارچوب

راهنمای پیشنهادی ،ضامن راستی الگوی توصیه شده
و سناریوی دانشگا آینده بر مبنای نوآوری و
ارزشآفرینی است.
یافتههای پژوهش
الف) الگو و چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و
ارزشآفرین
در سال« 3783چارچوب راهنمای دانشگاههای نوآور و
ارزشآفرین »89بطور مشترک توسط برنامه LEED
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و نهادهای
زیرمجموعه کمیسیون اروپایی طراحی و تدوین شده است
) .(EU/OECD, 2012هدف از توسعه این الگو،
پشتیبانی و حمایت از ترویج و توسعه کارآفرینی و نوآوری
در دانشگاهها و نقش آنها در ایجاد انگیزه و صالحیتهای
کارآفرینی است .چارچوب راهنمای دانشگاههای
ارزشآفرین به شکل خوداظهاری و خودارزیابی ،کمک
مناسبی برای ترویج و توسعه نظاممند ابعاد صحیح
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین میکند .بر مبنای چارچوب
راهنمای دانشگاههای نوآور و ارزشآفرین ،یک دانشگاه در
80
مسیر نوآوری و ارزشآفرینی (کارآفرینی) در هشت بُعد
به شرح شکل شماره  8میتواند ارزیابی و راهبری شود.
در سال  378چارچوب راهنمای دانشگاههای نوآور و
ارزشآفرین با عنوان ِجدید و بهروز شدة «اچ .ای.
اینوویت( »80مؤسسۀ آموزشعالی نوآور) رسمیت بیشتری
برای بکارگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی
پیدا کرده است ) .(EU/OECD, 2019aبه طوری که
مطابق گزارش وبگاه این ابتکار ،تاکنون بیش از 077
دانشگاه و مؤسسه آموزشعالی در سطوح ملی و نهادی
این الگو را مبنای ارزیابی خود در مسر نوآوری و
کارآفرینی قرار دادهاند .مزیت «چارچوب مؤسسۀ آموزش
عالی نوآور» کمک به خودارزیابی و کشف نقاط قوت و
ضعف دانشگاه و مؤسسه در تقرّب کمی و کیفی به
مالکهای جامع نوآوری و کارآفرینی است .همچنین،
حمایت و پشتیبانی کمیسیون اروپایی و سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه از مدل مؤسسه آموزش
8
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الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین

عالی نوآور مزیت اطمینان بخش دیگری برای این
الگوست .چرا که ،صاحب نظران و متخصصان برجستۀ این
دو نهاد معتبر از ابعاد و محتوای الگوی مؤسسات آموزش
عالی نوآور پشتیبانی فنی و علمی و اجرایی می کنند .به
عبارتی ،رهبران ،مدیران و کارشناسان یک دانشگاه و
مؤسسه داوطلب برای بکارگیری مدل مؤسسات آموزش
عالی نوآور میتوانند از دانش و تجربۀ این نهاد معتبر و
پشتیبانیهای فکری و اجرایی و اصالحی شبکۀ
کارشناسان آنها برخوردار شوند و در فرایند و مسیر
ارزیابی و بهبود ،تنها نمانند .در واقع ،الگوی مؤسسه
آموزشعالی نوآور یک رویکرد کلنگر برای پشتیبانی از
نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شامل راهبرد ،اداره و منابع،

0

مجموعهای از اقدامات در جهت سازماندهی آموزش،
پژوهش و تعامل با کسب وکارها و جامعه و سنجش تأثیر
فعـالیتهای کـارآفرینـانه دانشـگاه اسـت .مـزیـت دیـگر
چارچوب مؤسسه نوآور این است که این چارچوب بطور
مستمر توسط شش متخصص مستقل و سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه و کمیسیون اروپایی در
حال توسعه و تکمیل بوده و از سوی دیگر ،کشورها و
دانشگاهها نیز می توانند بر اساس شرایط و ایده های خود
ابعاد و مالکهای الگو را در شکل و محتوا توسعه دهند.
تجربه برخی کشورهای عضو سازمان و کشورهای اروپایی
نیز مؤید همین موضوع است ;(EU/OECD, 2018
).EU/OECD, 2019b; EU/OECD, 2019c

شکل .1ابعاد دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
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1

ابعاد و مالکهای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
 .1رهبری و ادارۀ دانشگاه

80

 .8-8کارآفرینی (ارزشآفرینی) بخش اصلی راهبرد
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین است.
 .3-8برای پیادهسازی برنامهها و راهبرد کارآفرینی ،تعهد
در الیههای مدیریتی باال وجود دارد.
 .9-8در دانشگاه مدلی برای هماهنگی و یکپارچهسازی
فعالیتهای کارآفرین در کل مؤسسه وجود دارد.
 . -8دانشگاه دانشکدهها و واحدها را برای «اقدام و عمل»
کارآفرینانه تشویق و پشتیبانی میکند.
 .0-8دانشگاه یک «نیروی محرک» برای نوآوری و
کارآفرینی در توسعه منطقهای ،اجتماعی و محلی است.
 .2ظرفیتهای سازمانی دانشگاه 81شامل منابع مالی
و بودجه ،نیروی انسانی و مشوقهای سازمانی
 .8-3اهداف کارآفرینی دانشگاه با طیف وسیعی از بودجه
و تأمین مالی پایدار و منابع سرمایهگذاری (شامل
سرمایهگذاری شرکای بیرونی) حمایت و پشتیبانی می
شود.
 .3-3دانشگاه از ظرفیت و فرهنگ برای ایجاد روابط و
همافزاییهای جدید در کل مؤسسه برخوردار است.
 .9-3دانشگاه برای ارتباط و جذب افراد واجد شرایط
شامل خصوصیات ،رفتار و تجربه کارآفرینی ،آزاد (باز)
است.
 . -3دانشگاه برای پشتیبانی از برنامههای کارآفرینی ،در
توسعه نیروی انسانی سرمایهگذاری میکند.
 .0-3مشوقها و پاداشهایی برای همکاران فعال در
پشتیبانی از برنامههای کارآفرینی دانشگاه ،تعیین شده
است.
 .3یاددهی -یادگیری کارآفرین (ارزشآفرین)

83

 .8-9دانشگاه فرصتهای یادگیری رسمی متنوعی برای
توسعه اندیشه و مهارتهای کارآفرینی فراهم میکند.
 .3-9دانشگاه فرصتها و تجربههای یادگیری غیررسمی
متنوعی برای تحریک و تهییج توسعه اندیشه و
مهارتهای کارآفرینی فراهم میکند.

 -9-9دانشگاه به پیامدهای یادگیری کارآفرین که منجر
به طراحی و اجرای برنامه های درسی کارآفرین می شود،
صحّه میگذارد.
 . -9دانشگاه برنامههای درسی را با مشارکت شرکای
بیرونی طراحی و ارائه میکند.
 .0-9در دانشگاه کارآفرین ،نتایج پژوهشی در آموزش
کارآفرین ادغام و یکپارچه میشود.
 .4آمادهسازی و پشتیبانی دانشگاه از کارآفرینان
(ارزشآفرینان)

37

 .8دانشگاه آگاهی درباره ارزش کارآفرینی را افزایشمیدهد و نیّات کارآفرینی دانشجویان ،همکاران و دانش-
آموختگان را برای شروع یک کسب وکار یا سرمایهگذاری،
تحریک میکند.
 .3دانشگاه برای حرکت از تولید ایده به خلق کسب وکار ،از دانشجویان ،همکاران و دانش آموختگان خود
پشتیبانی می کند.
 .9دانشگاه در راستای کمک به دانشجویان ،همکاران ودانشآموختگان برای شروع ،تداوم و رشد یک کسب وکار،
آنها را آموزش میدهد.
  .راهنمایی (مربیگری) و اشکال دیگری از بهسازیفردی توسط افراد مجرب از درون دانشگاه یا صنعت،
فراهم می شود.
 .0دانشگاه دسترسی به تأمین مالی را برای کارآفرینانخود تسهیل میکند.
 .0دانشگاه دسترسی به مراکز رشد کسب وکار را فراهمیا تسهیل میکند.
 .5تبادلِ دانش و همکاری دانشگاه با بیرون

38

 .8-0دانشگاه برای تبادل دانش و همکاری با صنعت،
جامعه و همه بخشها متعهد است.
 .3-0دانشگاه روابط و مشارکت فعال با طیف وسیعی از
شرکای بیرونی دارد.
 .9-0دانشگاه پیوندهای قوی با مراکز رشد ،پارکها و
شهرکهای علمی و سایر ابتکارات بیرونی دارد.
 . -0دانشگاه فرصتهایی برای همکاران و دانشجویان
برای انجام فعالیتهای نوآور مشترک با کسب وکارها و
محیط بیرونی فراهم میکند.
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الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین

 .0-0دانشگاه فعالیتهای پژوهشی ،آموزشی و صنعتی
(جامعه وسیعتر) را با هدف کشف دانش جدید یکپارچه و
همسو میکند.
 .6فعالیتهای بینالمللی

33

 .8-0بینالمللیسازی ،یک بخشِ جداییناپذیر از
برنامههای کارآفرینی دانشگاه است.
 .3-0دانشگاه صرحتاً از تحرک بینالمللی کارکنان و
استادان و دانشجویان خود پشتیبانی میکند.
 .9-0دانشگاه همکاران بینالمللی و کارآفرین را جستجو و
جذب میکند.
 . -0چشماندازهای بینالمللی در رویکرد دانشگاه به
یاددهی -یادگیری ،منعکس میشود.
 .0-0چشماندازهای بینالمللی در رویکرد دانشگاه به
پژوهش ،منعکس میشود.
 .7تحولِ دیجیتال و فناورانه دانشگاه

39

 .8-0دانشگاه ،فرهنگ دیجیتال را به مثابه ابزاری برای
نوآوری و کارآفرینی پرورش میدهد.
 .3-0زیرساخت دیجیتال دانشگاه همسو با چشمانداز،
رسالت و راهبرد دانشگاه نوآور بطور مستمر برنامهریزی،
مدیریت و بهبود داده میشود.
 .9-0دانشگاه متعهد به روشهای یاددهی و یادگیری و
ارزیابی دیجیتال است.
 . -0شیوههای نوآوری و علم باز در گسترة دانشگاه
گسترده و منتشر شده است.
 .0-0دانشگاه با رویکرد دیجیتال پویا از همه فعالیتهای
خود در سراسر سازمان پشتیبانی میکند.
 .8آثار و نتایج نوآوری و کارآفرینی

3

 .8-1نتایج مرتبط با ذینفعان درونی دانشگاه
(دانشجویان ،کارکنان و استادان)
 .3-1نتایج مرتبط با شرکا و ذینفعان بیرونی دانشگاه
 .9-1نتایج مرتبط با محیط پیرامون و جامعه محلی،
منطقهای ،ملی و جهانی
22

. University as International Institution
. Digital Transformation and Capability
 .در چارچوب راهنمای مؤسسه آموزش عالی نوآور کمیسیون

23

اروپایی و  OECDبه جای «آثار و نتایج» از عبارت «اندازهگیری تأثیر»
استفاده شده است .در این پژوهش مشخص شد که واژه «آثار و نتایج
نوآوری و کارآفرینی» مفهوم درستتر و قابل فهمتری بوده و توضیح
و تبیین این الگو با این مفهوم سادهتر میباشد.

 . -1نتایج مرتبط با عملکرد کلیدی مالی و غیرمالی
دانشگاه
برای حرکت در مسیر نوآوری و کارآفرینی فردی و
سازمانی و تحول به سازمان کارآفرین ،هر دانشگاه با هر
نوع مأموریت و رسالت نهادی میتواند بر اساس الگو و
چارچوب راهنمای پیشنهادی ،برنامه راهبردی تحول به
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین مختص به خود را طراحی و
تدوین کرده و موفقیت خود را بصورت دورهای (ترجیحاً
ساالنه) ارزیابی و میزان تقرب به ابعاد و مالکهای نوآوری و
کارآفرینی را پایش و اصالح کند.
ب) نسبت مأموریتگرایی و نوآوری و ارزشآفرینی
یک دانشگاه
30

تعاریف متعددی از واژه مأموریت و مأموریتگرایی در
آموزش عالی ارائه شده است .مأموریت یک دانشگاه ،آن را
تعریف ،قلمرو آن را مشخص ،شخصیت و فردیت آن را
تشریح و ارزشهای آن را به طور مقتضی نشان میدهد.
به طوری که هدف اصلی رهبری و اداره ،تحقق کامل
مأموریت مصرح دانشگاه می باشد (Hendrickson et
) .al., 2013ولزنباخ 30مأموریت را به مثابه هدفِ
گسترده ،کلی و بلندمدت یک نهاد و سازمان توصیف
میکند .این هدفِ گسترده ممکن است بر اساس اصول
مذهبی یا فلسفی بوده و یا محرک ارتباط دانشگاه با
محیط و دولت باشد ) .(Davies, 1986در این برداشت،
وظیفه رهبر علمی تشویق جامعه دانشگاهی برای کمک به
تحقق مأموریت دانشگاه صرف نظر از زمان و مکان تحقق
اهداف علمی -آموزشی است .عینیت این امر مستلزم آن
است که دانشگاه مأمویت مشخصی داشته و این مأموریت
آن را از سایر دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی متمایز
کند .رهبران دانشگاههایی که مأموریت خود را به روشنی
تشخیص می دهند و اموری را که موضوعیت بیشتری
دارد به وضوح و بدون ابهام مشخص می نمایند ،فرصتهای
بیشتری را در جهت مطالبه جایگاه حود در بازار کار و
اثرگذاری بر جامعه ایجاد میکنند .ماراس (Maurrasse,
) 2001معتقد است که مأموریت یک نهاد باید دلیل
اصلی (فلسفه) وجود آن را نشان دهد و مجموعهای از
ه نجارها و انتظارات مربوط به روش انجام امور را فراهم
کند.
25
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26
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مأموریت باید مبنایی برای روش تصمیمگیری رهبران
دانشگاه در رابطه با تمامی جنبههای نهادی از انتخاب
هیأت راهبری (امناء یا رئیسه) تا برنامههای درسی و نحوه
توزیع منابع ،باشد .به عالوه ،بیانیه مأموریت باید کانون و
عامل اتصالی را ایجاد کند که تمامی اجزای دانشگاه
(ذینفعان) را بهم پیوند داده و به همراه آن ،ارزشهای
کانونی را به عنوان راهنمای تصمیمگیری ،بوجود آورد.
فقدان مأموریت روشن و متمایزکننده میتواند از تمرکز
دانشگاه کاسته و منجر به ایجاد اهداف و مقاصدی
نامعلومی شود که به نوبه خود میتواند مسائل و مشکالت
متعدد درونی و بیرونی برای دانشگاه ایجاد کند .به عنوان
مثال ،مفهوم مأموریتگرایی این نیست که دانشگاه خود را
با تغییرات محیطی سازگار نکند ،بلکه مأموریتگرایی به
دانشگاه امکان میدهد که از مأموریت خود به عنوان یک
ذرهبین برای تفسیر تغییرات محیطی استفاده کرده و
آرمان دانشگاه را با آنچه در جهان پیرامون اتفاق میافتد،
مرتبط و همنوا کند.
به تحقیق ،اثبات شده است که رؤسایی که هدف کانونی
(مأموریت) دانشگاه خود را فهمیده و آن را با پیامدهای
آموزشی پیوند میزنند ،غنیترین محیطهای یادگیری را
برای دانشجویان فراهم می کنند.
بنابراین ،بر اساس شکل شماره  3مأموریتگرایی یک
دانشگاه یک مزیت و فرصت متمایز برای تنظیم برنامهها و
فعالیتهای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت آن است.
مأموریت خاص هر دانشگاه نه تنها هیچ گونه محدودیتی
در مسیر نوآوری و ارزشآفرینی ایجاد نمی کند ،بلکه
باعث و عامل تمرکز نیروها و انرژی دانشگاه و جامعه
دانشگاهی در تعمیق خالقیت ،نوآوری و ارزشآفرینی آن
در حیطه مشخص و برنامهریزیشده می شود .از این رو،
هیچ دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی نمیتواند به
بهانههای مختلف (خودبافته) از جریان نوآوری،
ارزش آفرینی و سازگاری با تغییرات پرشتاب محیطی کنار
بکشد و خود را یک نهاد علمی صرفاً آموزشی و پژوهشی
معرفی کند .تمرکز بر آموزش و پژوهش و مأموریت نهادی
نه تنها در تضاد با نوآوری و ارزشآفرینی علمی نیست،
بلکه جهتدهنده و هدفمندسازی کارکردهای آموزش و
پژوهش علمی و مأموریتگرایی دانشگاه است .در این نگاه،
همه انواع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امروزی با
محوریت رسالت و مأموریت خود میتوانند (و باید) نوآور و

ارزشآفرین باشند .به عنوان مثال ،هر یک از دانشگاههای
صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر ،شهید بهشتی،
فنیوحرفهای و جامع علمی -کاربردی ،علیرغم تفاوتها و
تمایزهای عمده در مأموریتهای خود انتظار میرود که در
ابعاد رهبری و اداره ،ظرفیتهای سازمانی ،یاددهی-
یادگیری کارآفرین ،آمادهسازی و پشتیبانی از کارآفرینان،
تبادلِ دانش و همکاری با بیرون ،بینالمللی شدن ،تحوّل
دیجیتال و آثار و نتایج ،نوآور و ارزشآفرین باشند .البته ،با
توجه به تفاوت مأموریتها حیطه و کم وکیف نوآوری و
ارزشآفرینی آنها متفاوت خواهد بود .همین تفاوت در
نوآوری و کارآفرینی در دانشگاههای بزرگ ایاالت متحده
شامل هارواد و  MITبا مأموریتهای کامالً متفاوت و
بنگاههای تجاری نیز وجود دارد .به عنوان نمونه،
شرکتهای خودروسازی سایپا ،ایرانخودرو ،بنز و تویوتا
بهرغم زمینه فعالیت تولید خودرو ،با توجه به
مأموریتهای خاص باید با محوریت مأموریت خود نوآور و
ارزشآفرین باشند .به عبارتی ،تفاوت در مأموریتها به
معنای تعطیلی نوآوری و کارآفرینی نمیباشد ،مگر آنکه
دانشگاه یا بنگاهی در انجام وظایف و مأموریت خود اساساً
ناکارآمد و عقبمانده باشد .نکته حائز اهمیت اینکه،
نوآوری و کارآفرینی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
یک موضوع درونزا و نهادمحور بوده و صرفاً با دستورات و
جزوههای تولید و توزیعشده از سوی وزارت عتف و
دستگاههای باالدستی ،امکانپذیر نمیباشد.
بحث و نتیجهگیری
دانشگاه نوآور و ارزشآفرین بهعنوان نسل سوم نظام
دانشگاهی در تکامل نسلهای اول و دوم نظامهای
دانشگاهی یکی از بدیلهای اصلی و قطعی و سناریوی
نهاد دانشگاه امروزی برای مشارکت نظام آموزشعالی در
فرایند توسعه پایدار در عصر دانش و فکر بزرگ میباشد.
توسعه نوآوری ،کارآفرینی علمی و کارآفرین کردن
دانشگاهها از راهبردهای کلیدی برای ارتقای سطح
مسئولیتپذیری اجتماعی و پاسخگو کردن نهادهای
آموزش عالی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه
پایدار و متوازن است .کارآفرینی میتواند بهعنوان یک
راهبرد و توانمندی مهم برای دانشگاهها و جامعه
دانشگاهی در مواجهه با شرایط پیچیده و نامطمئن
اجتماعی -اقتصادی و بهعنوان سازوکار مهم برای تفوق بر
این شرایط مورد استفاده قرار گیرد .در سطح جهان بهویژه

الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین

در کشورهای کمتر توسعهیافته ،ویژگی اساسی که از
الگوی غربی دانشگاه ارزشآفرین ،برجسته شده است
جنبههای اقتصادی -تجاری و امکان درآمدزایی در آن در
مقایسه با سایر انواع الگوهای دانشگاهی است .در اوایل
ورود مـفهـوم دانشـگاه ارزشآفـرین به محـافـل علمـی و
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دانشگاهی ایران (عمدتاً اواسط دهه  )8917همه نگاهها به
این مفهوم ،در تبدیل شدن دانشگاه آموزشی -پژوهشی به
یک بنگاه اقتصادی و تالش برای ارائه خدمات علمی به
منظور کسب درآمد متمرکز بود .در این رویکرد ،دانشگاه
تفاوت چندانی با یک بنگاه کسب وکار نمیکرد (نمیکند).

شکل  .2نقش محوری و کانونی مأموریت دانشگاه در جهتدهی به نوآوری و ارزشآفرینی

پرداختن به مزایا و معایب دانشگاه نوآور و
ارزشآفرین از سوی مخالفان و موافقان این نوع
دانشگاه ،گویای این مسأله است که موافقان و
مخالفان اطالع و دانش کافی از دانشگاه ارزشآفرین
ندارند :برخی صاحبنظران ،کارآفرینی و درگیری در
فعالیتهای مرتبط با موضوع کارآفرینی علمی را
رقیب فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فعالیتهای
کارآفرینی را رقیب وقت محدود جامعه دانشگاهی
میدانند .جامعه دانشگاهی درگیر در فرایند تأسیس
شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات دانشگاهی با
چالشهای سازمانی و مدیریتی در راهاندازی این
مؤسسات مواجه میشوند .از این منظر ،کارآفرینی
دانشگاهی دارای اثرات زیانبار بر فعالیتهای خالص
پژوهشی جامعه دانشگاهی است .دو اثر منفی
کارآفرینی دانشگاهی شامل  .8تأخیر در انتشار
دستاوردهای پژوهشی و  .3انتقال

دستاوردهای پژوهشی و  .3انتقال عالقه و ذائقه
استادان و پژوهشگران از پژوهش پایه ای به پژوهش
کاربردی ،است .همچنین ،ادعا میشود که
فعالیتهای کارآفرینی موجب کاهش بهرهوری علمی
پژوهشگران درگیر در فرایند کارآفرینی میشود
) .(Buenstorf, 2006دیدگاه دیگر درباره اثرات
منفی کارآفرینی دانشگاهی ،نگرانی از به خطر افتادن
سرمایهگذاری برای دانش آینده ،است .ادعا میشود
تمرکز بر روی خواستهها و نیازهای فعلی بازار و
منفعتطلبی و سودجویی در فعالیتهای علمی
ممکن است انگیزهها و محرکهای الزم و ضروری
برای سرمایهگذاری در علوم و دانشهای مورد نیاز
نسلهای آینده را تضعیف کند .با دیدگاه کارآفرینی،
پدر بزرگها و مادربزرگها برای نوههای خود
سرمایهگذاری نمیکنند و معلوم نیست در آینده چه
بالیی بر سر نسلهای آینده بیاید .این طیف معتقدند
اکثر
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بالیی بر سر نسلهای آینده بیاید .این طیف معتقدند اکثر
اختراعات و یافتههای اساسی بشر ،جنبه غیر اقتصادی و
غیر سودجویانه داشته است.
در مقابل ،موافقان کارآفرینی دانشگاهی معتقدند هر چند
فعالیتهای کارآفرینی میتواند رقیب وقت جامعه
دانشگاهی باشد ،اما این رابطه الزاماً در هر شرایطی منفی
نیست .حتی ،رابطه این فعالیتها میتواند دارای اثرات و
منافع دوطرفه و متقابل معنادار باشد .تعامل سازنده با
جامعه ،بنگاهها و مؤسسات خصوصی ،سرآغاز ظرفیتهایی
برای یادگیری و دستیابی به مهارتها و داراییهای
مکملی است که سود و منفعت بالقوه زیادی برای نوآوری،
اختراع و کارآفرینی علمی ایجاد میکند .ارتباط با بازار و
بنگاهها در شناسایی موضوعات و مسائل پژوهشی کمک
میکند و برای یافتن راهحلها و رویکردهای مواجهه با
مسائل ،پژوهشگران را یاری میکند .همچنین ،مهارتها و
تجهیزات قابل دسترس در شرکتها و بنگاهها اغلب مکمل
آزمایشگاههای دانشگاهها ستند .بهعالوه ،بنگاهها به
شبکههایی در موضوع فعالیت خود دسترسی دارند که
جامعه دانشگاهی به چنین امکاناتی دسترسی ندارند .در
مجموع ،اثرات تعامل با جامعه ،بنگاهها و بازار ،جامعه
دانشگاهی را جهت یادگیری ،تقویت و غنیسازی قابلیتها
و تواناییهای خود برای انجام پژوهش ،توانمند میسازد.
عالوه بر فرصتهای یادگیری و توانافزایی از طریق ارتباط
با بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی ،کارآفرینی
دانشگاهی میتواند دارای منافع مستقیمی نظیر
پرداختهای مالی ،تأمین مالی توسعه و تجهیز امکانات
پژوهشی بهویژه آزمایشگاهها و کارگاهها و درآمد بیشتر
برای جامعه داشگاهی و پژوهشگران باشد.
بنابراین ،هر چند دانشگاه ارزشآفرین بهویژه از منظر
کارآفرینی اقتصادی ،دارای موافقان و مخالفان جدی است،
اما باید توجه داشت که توسعه کارکرد کارآفرینی اوالً
صرفاً به معنای کارآفرینی اقتصادی نیست و ثانیاً
کارآفرینی علمی به معنای حذف ،تخفیف یا تضعیف
کارکردهای آموزشی و پژوهشی نظام دانشگاهی نمیباشد.
بهویژه ،کارکرد ذیقیمت آموزش مأموریت و رسالت اصلی
همه دانشگاههاست .به عنوان مثال ،در رتبهبندی بین المللی
تایمز از وضعیت رشتههای علوم اجتماعی در سال – 3780
 ،3780ایاالت متحده با  3دانشگاه در بین  87دانشگاه ممتاز
جهان ،در صدر رتبهبندی علوم اجتماعی قرار داشته و انستیتو

(دانشگاه) فناوری ماساچوست در رتبه اول و دانشگاه استنفورد
در رتبه دوم رشتههای علوم اجتماعی قرار دارد .به عبارتی،
کارآفرینی دانشگاهی تضاد و تعارضی با پیشرفت در سایر
عرصه ها و کارکردهای دانشگاه از جمله کارکرد آموزشی
ندارد.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،عمده کجفهمیها و ترسها از
دانشگاه ارزشآفرین به خودِ واژة «کارآفرین »30بر میگردد.
در ادبیات فارسی (کتبی و شفاهی) از این واژه عمدتاً خلق کار
و شغل و اشتغالزایی برای افراد تداعی میشود .با گذشت
زمان و اعیان شدن بیشتر مفهوم دانشگاه ارزشآفرین و تالش
برخی صاحبنظران و ابداعگران نظیر برتون کالرک ( 8331و
 )...اثبات کرد که فهم صرفاً اقتصادی -مالی ،درآمدزایی و
ایجاد شغل و نظایر اینها از مفهوم کارآفرین نه تنها درباره
دانشگاه کارآفرین بلکه در سایر شئون اجتماعی -اقتصادی
زندگی بشری نیز چندان درست و کامل نمیباشد :از واژه
کارآفرین برای توصیف افراد و اشخاصی استفاده میشود
که به دنبال نوآوری و تحقق تغییرات اجتماعی بوده و
دامنه فعالیت خود را صرفاً محدود به حوزه کسب و کار و
تجارت نمیکنند (ابوسیفان .)3783 ،31بر این اساس ،در
تعاریف و برداشتهای نوین ،کارآفرینی اجتماعی ورای
جستوجوی راهحل برای مسائل اجتماعی و تأمین
نیازهای عمومی ،به معنای ایجاد تغییرات و جستوجوی
فرصتهای جدید حاصل از این تغییرات است .در واقع،
کارآفرینان اجتماعی عملکرد و موفقیت خود را با
مؤلفههای اثرگذاری و میزان تأثیر در جامعه ارزشیابی
میکنند .بنابراین ،توجه به موضوع دانشگاه کارآفرین و
کارآفرینی علمی با اهتمام به تعهد و مسئولیت اجتماعی
سازمانها همراستا شده است .خوشوقتانه امروزه چارچوب
راهنمای کمیسیون اروپایی و سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه و آنچه که در این مقاله به عنوان ابعاد و
مالکهای دانشگاه کارآفرین ارائه شده است ،نشان
میدهد که عمدة تصورات از دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
اساساً از پایه اشتباه و نادرست بوده و نوآوری و کارآفرینی
فراتر از کسبوکار ،درآمدزایی و فعالیتهای تجاری
نهادهای علمی -دانشگاهی و سوداگری آنها برای کسب
درآمد و ادارة دانشگاه با اتکا به این جریانهای مالی است.
بر اساس یافتههای این مطالعه ،هر دانشگاه با هر نوع
. Entrepreneur
. Abu-Saifan

27
28

الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین

مأموریت برای نوآوری و ارزشآفرینی دست کم باید (و
میتواند) در هشت بُعد بصورت همزمان و متوازن اقدام
کند .8 :رهبری و اداره دانشگاه .3 ،ظرفیتهای سازمانی
شامل نیروی انسانی ،منابع مالی و مشوقهای سازمانی.9 ،
یاددهی -یادگیری کارآفرین . ،آمادهسازی و پشتیبانی از
کارآفرینان .0 ،تبادلِ دانش و همکاری با بیرون.0 ،
بینالمللیسازی دانشگاه .0 ،تحوّل دیجیتال دانشگاه.1 ،
آثار و نتایج نوآوری و کارآفرینی.
بنابراین ،می توان گفت با الگو و چارچوب راهنمای
پیشنهاد شده در این مطالعه ،بخش عمده ای از ناآگاهیها
و سوء تفاهمات موجود درباره دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
مرتفع میشود .با روشن شدن مفهوم دانشگاه نوآور و
ارزشآفـرین و رفع سوء تعـابیر موجود ،پیشـنهاد میشود
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هیأت حاکمه و رهبران نظام آموزش عالی و هر دانشگاه
که بصورت هدفمند و نظام یافته خواهان ورود به مسیر
نوآوری و کارآفرینی علمی هستند ،حرکت خود را با
چوبخط راهنمای پیشنهادی در این مقاله آغاز نمایند.
«آغاز »33به معنای این است که بر اساس چرخه شکل
شماره  ،9وضعیت موجود دانشگاه با ابعاد و مالکهای
دانشگاه نوآور و کارآفرین تطبیق داده شود و بر مبنای این
تطبیق ،قوتها و ضعفهای نهاد آموزشعالی در مسیر
نوآوری و کارآفرینی شناسایی و تحلیل شود .سپس ،با
علتیابی قوتها و ضعفها برنامۀ اقدام برای همسویی
بیشتر با مشخصات دانشگاه نوآور و ارزشآفرین طراحی و
تدوین شود .نهایتاً برنامۀ اقدام ،پیادهسازی و اجرا شود.

شکل  .3چرخه کاربست چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و ارزشآفرین
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بررسی تأثیر نوآوری مصرفکننده و ویژگیهای شخصی وی بر
پذیرش محصول جدید
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چکیده
امروزه ،مصرفکننده نوآور نقش برجستها ی در پذیرش اولیه محصول جدید و پذیرش نهایی محصول جدید توسط سایر
مصرفکنندگان که از نوآوری پایینتری برخوردار هستند ،ایفا میکند .بر همین اساس بسیاری از شرکتها به دنبال شناسایی
متغیرهای مفید برای بخشبندی مصرفکنندگان به نوآور و پذیرنده هستند .هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوآوری مصرفکننده و
ویژگیهای شخصی بر پذیرش محصول جدید است .در این تحقیق نقش تعدیلگری ویژگیهای شخصی مصرف کننده بر رابطه بین
نوآوری مصرفکنننده و پذیرش محصول جدید بررسی شده است .برای این منظور پژوهش حاضر با استراتژی روششناسی
پیمایشی ،نمونهای از مشتریان محصوالت کاله (در شهرهای؛ آمل ،بابل و بابلسر) را مورد هدف قرار داد .بر این اساس دادههای
پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به روش در دسترس طی  1ماه از  231نفر از مصرفکنندگان محصوالت کاله جمعآوری
گردید .در پایان با توجه به ماهیت علی روششناسی پژوهش ،نتایج حاصل از تحلیل دادهها از طریق نرمافزار  Smart PLSحاکی
از آن بود که؛ نوآوری مصرفکننده بر پذیرش محصول جدید و ویژگیهای شخصی بر نوآوری مصرفکننده تأثیرگذار است و
ویژگیهای شخصی بر پذیرش محصول اثر نمیگذارد .ضمن اینکه تعدیلگری ویژگیهای شخصی بر رابطه نوآوری با پذیرش
محصول جدید به جز «تحصیالت» مورد تأیید قرار نگرفت.
واژههای کلیدی :نوآوری مصرفکننده ،ویژگیهای شخصی ،پذیرش محصول جدید
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
با گستترش رقابتت روزافتزون در بتین بنگتاههتای امتروزی،
بسیاری از شرکت ها مزیتت ختود را در طراحتی محصتوالت
جدید قرار دادهاند .این فشار رقابتی در کسب و کارهای فعال
در عرصه مواد غذایی (بته دلیتل تعتدد وجتود رقبتای فعتال
داختلی و ختارجی) سبتب شتده تا شرکتهای فعال در این

عرصه همواره به دنبال توسعه و تولید محصوالت جدید برای
جذب مشتری بیشتر باشند .در واقتع بتا معرفتی محصتوالت
جتدید شترکتها متیتوانند به جذب تقاضای بیشتر و حفظ
1
موقعیتت رقتابتی در بتازار دستت یابنتد (چتااو و همکتاران ،
 .)3713عتوامل متتفاوتی در موفقتیت یک محصتول جتدید

نویسندة عهدهدار مکاتبات :محسن اکبریakbarimohsen@gmail.com
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تأثیرگذار است که این عوامل را میتوان در سه دسته عوامل
مرتبط با محصول (لوئیس ،)3771 ،3عوامل مرتبط با سازمان
(هوسر و همکاران )3772 ،2و عوامل مرتبط با مشتری (چااو
و همکاران )3713 ،تقسیمبندی نمود.
عوامل مرتبط با مشتتری از جملته عناصتر مهتم در پتذیرش
محصوالت جدید است که به دلیل قابلیت کنتترل شتوندگی
کمتتتر ،عمتتدتا شتترکتهتتا از آن غافتتل متتیشتتوند و شتتامل
ویژگتتیهتتای جمیعتتت شتتناختی ،ویژگتتیهتتای شخصتتیتی و
نوآوری مشتری میباشد .ویژگیهای جمیعت شناختی شامل
سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تاهل ،درآمد ،مدت اقامت
در محتتتل و غیتتتره استتتت (ستتتابین و همکتتتاران.)3772 ،1
ویژگتتیهتتای شخصتتیتی مشتتتری شتتامل نیتتاز بتته دانستتتن،
متعصب مذهبی بودن ،انعطاف پذیر بودن ،تحریک پذیر بودن،
استفاده از رسانهی موردعالقه ،ریسک پذیر بودن ،توجته بته
اطالعات مقایسه ای اجتماع و غیره استت (هتافمن و ستویز ،
 .)3717نوآوری مشتری نیز شامل نتوآوری محتیط ختاو و
نوآوری نیابتی (قرارگترفتن در معترت تبلیغتات ،طراحتی و
ارتباط شفاهی) میباشد (چااو و همکاران.)3713 ،
بر این اساس در این پژوهش با تاکید بر مشتریان بته عنتوان
عاملی اساسی در پذیرش محصوالت جدید ،به تشتری ابعتاد
مختلف مساله پژوهش مبنی بر «آیا گترایش مصترف کننتده
به نوآوری بر گرایش او به محصتوالت جدیتد تتاثیر دارد » و
«آیا ویژگی های شخصی مصرف کننتده بتر تمایتل آنهتا بته
محصوالت جدید اثر داد » پرداخته میشود .برای این منظور
مشتریانی از شرکت کاله انتخاب و در راستای هدف پتژوهش
مورد بررسی قرار گرفتند .چراکه شرکت کاله نیتز بته عنتوان
یکی از رهبران بازار فراودههای لبنی و پروتئینتی داخلتی بتا
داشتن طیف وسیعی از مشتریان داخلی و خارجی ،بته طتور
گسترده با تولید و توسعه محصوالت جدیتد و نیتز پیتروی از
نوآوریهای شرکتهای پیشترو در عرصته بتین المللتی ،بته
دنبال نوآوری در این صنعت است.

2

. Luthie
. Hauser et al
4
.Subin et al
5
.Hoffman & Soyez

در ادامه به شرح مختصر و دقیقتی بتر مبتانی نظتری حتول
متغیرهای کلیدی پژوهش پرداخته متیشتود .در پایتان نیتز
ضمن بیان روششناسی ،یافتههای پتژوهش متورد تبیتین و
تفسیر قرار میگیرد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش از پژوهش با توجه به هدف پژوهش ،ادبیاتی از
متغیرهای پژوهش ارائه میشود .در پایان به منظور آشتنایی
بیشتر با این متغیرها ،دسته بندی از نتایج مطالعات پیشتین
ارائه میگردد.
پذیرش محصول جدید :امروزه سرعت پیشرفت تکنولوژی
سریع تر و سریع تتر شتده استت .پیشترفت تکنولتوژی بترای
شرکتهایی که به طور مداوم محصوالت نوآورانه به مصترف-
کننتتدگان معرفتتی متتیکننتتد ،رم متتیدهتتد .نتتوآوریهتتای
تکنولوژیکی تغییرات اساسی در بستیاری از ستطوح زنتدگی
مصرفکنندگان به ارمغتان آورده استت (بوستو و همکتاران،2
 .)3713این امر باعث کوتاه تر شدن چرخه عمتر محصتوالت
شتتده و در پتتی آن ،تبیتتین و پتتیشبینتتی پتتذیرش مصتترف-
کنندگان نسبت به نوآوری تکنولوژی بهطور فزایندهای دشوار
شده است .با نستل جدیتدی از محصتوالت مشتابه در حتال
ظهور هرچند سال یکبار یا کمتر ،مصرفکنندگان اغلتب بتا
این معضل مواجه میشوند که آیا استفاده از محصول موجود
را ادامه دهند یا اینکه به دنبال محصوالت جایگزین یا جدید
بروند .آنها ممکن است با تأخیر محصول جدید را بپذیرند یا
اینکه به طور آنی و سریع آن را بپذیرند ،یا اینکته بتهستادگی
وجود آن را نادیده بگیرند .بنابراین مدلهای ستنتی پتذیرش
بر اساس ویژگیهای محصول و نوآوری مصترفکننتده دیگتر
نمتتیتوانتتد جتتای ایتتن واقعیتتت جدیتتد را بگیتترد (کتتوارت و
همکاران.)3771 ،
به طورمعمول ،ارزیابی یک محصول یا خدمت توسط مصترف
کنندگان یک فرایند هدفدار هدایت شده است کته طتی آن
آنها با توجه به اهداف مصترفی ختاو و شترایط موجتود در
ذهن خود محصوالت و خدمات را ارزیابی میکننتد .بتر ایتن
اساس پذیرش نتوآوری و محصتوالت جدیتد بتا یتک فراینتد
چندمرحله ای که از طریتق آن فترد از اولتین مرحلته یعنتی

3
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آگاهی تا استفاده از نوآوری متیگذرانتد ،بته بهتترین شتکل
نشان داده میشود (راجرز و شتوماکر .)133 ،در طتی ایتن
فرایند پیچیده تصمیمگیری ،پذیرندگان بالقوه برداشت ختود
از ویژگیهای نوآوری را شکل میدهند و آنها را در انتختاب
تصتتمیم متتیستتندند .در مراحتتل مختلتتف فراینتتد پتتذیرش
نوآوری ،استفاده از اهتداف و شترایط ممکتن استت متفتاوت
درک شود ،درنتیده بتر معیتار ستندش ارزیتابی در فراینتد
تصمیمگیری مؤثر است (ایوان و همکاران.)3711 ،1
وقتی از پذیرش نوآوری و محصول جدید صتحبت بته میتان
میآید تلفیقی از دو مفهوم متفاوت «قصد پذیرش محصول»
و «رفتار پذیرش محصول» مدنظر است (آرتتز و همکتاران،1
 .)3711قصد پذیرش ،اشاره بته ابتراز تمایتل مصترفکننتده
برای خرید محصول جدید در آینده نزدیک دارد .در واقع بته
حالتی از ذهن مصرفکننده که قبتل از رفتتار واقعتی خریتد
اتفاق افتاده مربوط میشود .رفتتار پتذیرش ،از ستوی دیگتر،
اشاره به آزمایش خرید یک نتوآوری و محصتول جدیتد دارد.
مطالعات روی رفتار پذیرش ،معموالً با تدزیهوتحلیتل و درک
ویژگیهای مصرفکنندگانی که در حتال حاضتر خریتدار آن
نوآوری و محصول جدید هستند همتراه متیباشتند (ایتوان و
همکاران .)3711 ،بنابراین ،نگرش مصرفکننتده نستبت بته
نوآوری عامل کلیدی تقاضاستت .تتأمینکننتدگاننوآوری ،بته
مشتریانی که مایل به امتحان و خرید محصتوالت و ختدمات
جدید هستند ،نیاز دارند (بالیگسکو و همکاران.)3713 ،3
نوآوری مصرف کننده :نتوآوری مصترفکننتده بته معنتای
تمایل مصرفکننده برای پذیرش محصوالت جدید میباشتد.
راجرز و شوماکر 17در سال  ،133نوآوری مصترف کننتده را
بهعنوان مرحله و سطحی که یک فرد در پتذیرش ایتدههتای
جدید از دیگر اعضا نظام اجتماعی خود نسبتاً پیشتر استت،
تعریف میکنند .نوآوران باعتث موفقیتت محصتوالت جدیتد
میگردند و بازاریابها اغلب سعی متیکننتد بتا شناستایی و
توجه به این افتراد ،قتدرت پتذیرش محصتوالت جدیتد نتزد
مصرف کننتدگان را افتزایش دهنتد (کتوارت و همکتاران،11

13

 .)3771در واقع گستره واکتنشهتای مصترف کننتدگان بته
محصوالت جدید میتواند از منفی تا مثبت متغیر باشد و این
امر تحت عنوان نوآوری مصترف کننتده شناستایی متیشتود
(امیرشاهی و همکاران.)1237 ،
فرآیند پذیرش مصرفکننده یتک فرآینتد ذهنتی استت کته
شخص از اولتین بتاری کته دربتارهی یتک محصتول آگتاهی
می یابد تا زمانی که باالخره آن را میپذیرد ،طی میکند .سه
عامل؛ ویژگیهای محصول ،ویژگیهای بتازار هتدف و میتزان
فعالیت بازاریابی بر سرعت پذیرش محصول جدید تأثیرگتذار
میباشند (موون و متاینور .)3713 ،13ستط پتایین پتذیرش
مصرفکننده به دلیتل تتاثیر بتر فتروش و شتهرت نتامهتای
تداری ،برای بسیاری از شرکت ها بحران تلقی می شود .فلتذا
این امتر بته خصتوو در پتذیرش محصتوالت جدیتد بترای
شرکتها بسیار حائز اهمیتت استت .چترا کته آمارهتا نشتان
میدهند محصوالت جدید اغلب راه خود را بترای خریتداران
پیدا نمیکنند و میزان شکست مربوط به نوآوریها کامالً باال
است و در بعضی از بخشها به  17درصتد هتم متیرستد .در
واقع هرچند روانه کردن محصوالت جدید و خدمات به بتازار
یک منبع مهم برای افزایش اندازه یک تدارت و سود شرکت
فراهم میکند .موفقیت مربوط به معرفی محصوالت جدیتد و
خدمات به بازار یک مسئله حیاتی در برنامههتای مربتوط بته
بازاریابی جاری است (دوبرا و همکاران.)3773 ،12
ویژگیهای جمعیتشناسی :در طی این سالها تعدادی از
ستتاختارها بتترای درک بهتتتر مشتتتری متتؤثر بتتوده استتت.
مشهورترین ،ساختار جمعیتت شتناختی ،طبقته اجتمتاعی و
خصوصیات روان شناختی است .شرکتهتا از ایتن ستاختارها
به آسانی برای تشخیص و طبقتهبنتدی مصترفکننتده ختود
استفاده میکنند .اما توصیفات جمعیت شناسی فاقد توانگری
است و اغلب نیازمند این است کته بتا ستایر دادههتا تکمیتل
شتتود .در واقتتع طبقتته اجتمتتاعی عمتتق بیشتتتری را بتته
جمعیتشناسی اضافه میکنتد ،امتا اغلتب بتهمنظتور کستب
دیدگاه های معنادار نیازمند تکمیتل استت (پلمتر.)1311 ،11
این خصوصیات کته بترای توصتیف خصوصتیات گتروههتای
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مختلف به کار میرود شامل؛ سن ،جنسیت ،درآمد ،متذهب،
وضعیت تأهل ،ملیت ،تحصیالت ،تعداد افراد خانواده ،شغل و
قومیتتت متتیشتتود .ایتتنگونتته ستتندههتتای جمعیتتتی
مصرفکنندگان دارای دو کاربرد مهم در فرایند بختشبنتدی
است .نخست آنکه آنها متیتواننتد بتهصتورت فتردی و یتا
بهصورت ترکیبی برای توصیف خردهفرهنگهای مختلف کته
اعضای آنها در بعضی از ارزشهتا ،نیازهتا ،شتعائر و رفتارهتا
مشترک میباشند به کتار گرفتته شتوند .بتهعنتوانمثتال بتا
استفاده از ترکیب تحصیالت ،شغل و درآمد میتتوان ستنده
طبقه اجتماعی تهیه کترد .بته همتین ترتیتب ،متیتتوان بتا
استفاده از ترکیب سن ،وضعیت تأهل و تعداد فرزندان سنده
مرحله چرخه زندگی خانواده را تهیه کرد .بنابراین متغیرهای
جمعیتی به شناسایی فرهنگهتا و ختردهفرهنتگهتایی کته
متتدیر بازاریتتابی متتیتوانتتد بتتا آنهتتا آمیختتته بازاریتتابی را
هدفگیری نمایتد کمتک متیکنتد .کتاربرد دوم متغیرهتای
جمعیتتتی بتترای توصتتیف مصتترفکننتتدگانی کتته از طریتتق
مناسبات دیگری در بخشها طبقهبندی میشوند ،متیباشتد.
اطالعات جمعیتی احتماالً مهم ترین نوع اطالعات هستند که
مدیر بازاریابی میتواند بهمنظور بخشبندی جمعآوری کنتد.
علتتت ایتتن بیتتان محکتتم آن استتت کتته اطالعتتات جمعیتتتی
آمادهترین نوع اطالعات در دسترس در مورد مصرفکنندگان
فردی میباشد (موون و ماینور.)3713 ،

قابل توجهی برنگرش مصرفکنندگان دارد و پس از آن قصد
مصرفکننده را به استفاده از نوآوری در خدمات تحت تاثیر
قرار دهد .مارتین )3711( 12نیز در مطالعات خود مقاومت
در برابر نوآوری را به منزله یکی از عوامل مؤثر بر پذیرش
خدمات نوآورانه شناسایی نموده و بیان میدارد که به منظور
کاهش این مقاومت ،فرایندهایی که مندر به افزایش درک
مصرفکننده از نوآوری میشود میبایست توسعه یابد .این
فرایندها میتواند شامل تست رایگان محصول باهدف قابلیت
آزمون نمودن محصول نوآورانه قبل از خرید باشد تا بتواند
ریسک پذیرش محصول را کاهش دهد .کانتامسا و
همکارانش )371 ( 11در پژوهش اندام شده خود دریافتند
که توجه به مشتریان و انتظارات و منافع آنها در
تداریسازی یک ایده میتواند کمک شایانی در موفقیت
تداری آن داشته باشد .به عبارت دیگر شرایط و ویژگیهای
درونی مشتریان در کنار ویژگیهای محصول میتواند در
پذیرش محصول نوآورانه توسط فرد مؤثر باشند.
بررسی ادبیات و پیشینة پژوهش نشان میدهد که نوآوری
مصرفکننده و ویژگیهای شخصی ،بر پذیرش محصول
جدید مؤثر است .در ادامه خالصهای از نتایج کلیدی
پژوهشهای اندام شده حول متغیرهای پژوهش در جدول
( )1نمایش داده شده است .سپس به تبیین فرضیهها و مدل
مفهومی پژوهش پرداخته میشود.

پیشینه پژوهش :با توجه به ادبیات پژوهش ،در این

جدول  . 1نتایج پژوهشهای پیشین و نوآوری پژوهش

قسمت به پژوهشهایی اشاره میشود که به بررسی
متغیرهای مورد هدف پرداختهاند .دوبرا و همکاران ()3773
طی مطالعه خود به تاثیر ویژگیهای جمعیت شناختی
مصرف کنندگان در پذیرش آنها برای نوآوری و محصوالت
جدید تاکید نمودند .بر این اساس نتایج این مطالعه نشان
میدهد که؛ نوآوری مصرف کننده به طور کلی در جوانان
باالتر بوده و به نوعی آنها رهبران ایده و خطرپذیر هستند .و
احتماالً اطالعات را از طریق رسانههای گسترده به دست
میآورند .لی  )3713( 1طی پژوهش خود نشان دادند که؛
سهولت درک شده از استفاده ،احساس انصاف قیمت ،ریسک
گریزبودن مصرفکننده و رضایت از خدمات موجود تاثیر

حاضر (یافتههای پژوهش)
محقق

نتایج

لی ()3713

نگرش مصرف کننده نسبت به نوآوری در پذیرش خدمت
جدید از طرف آن تاثیرگذار است .نگرش وابسته به؛
سهولت استفاده ،قیمت ،میزان رضایت و سط ریسک
پذیری است.

مککیچن و
11
همکاران
()3772

در رابطه با خدمات آنالین مانند خریدهای اینترنتی،
استفاده و گامهای اولیه در استفاده دارای اهمیت است.
در نتیده تدربه مثبت اولیه مصرف کننده عمدتا مندر به
تکرار خرید توسط مصرف کنندگان نسبت به نوآوری می-
شود.
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بررسی تاثیر نوآوری مصرفکننده و ویژگیهای شخصی وی بر پذیرش محصول جدید
13

دنس
()3717

37

ژی
()3771

نگرش و ویژگی مصرف کننده نسبت به برند تاثیر
مستقیمی بر پذیرش او در رابطه با نوآوری و محصوالت
جدید دارد .عوامل بیرونی مانند؛ کیفیت محصول و
دردسترس بودن اطالعات در رابطه با محصول این
پذیرش را تکمیل میکند.
نوجویی مصرف کننده او را به سمت خرید محصوالت
جدید سوق میدهد .این امر چه در نگرش و چه در رفتار
پذیرش نوآوری دیده میشود.

با توجه به مطالعات پیشین ،پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تاثیر نوآوری
مصرف کننده بر پذیرش محصوالت جدید ،نقش ویژگیهای شخصی (سن،
تحصیالت و درآمد) نیز در این رابطه چه به صورت مستقیم و چه به صورت
تعدیلگری سندیده میشود.

فرضیه اول :نوآوری مصرفکننده بر پذیرش محصول جدید
تأثیر میگذارد.
فرضیه دوم :ویژگیهای شخصی مصرفکننده بر نوآوری
مصرفکننده تأثیر میگذارد.
فرضیه سوم :ویژگیهای شخصی مصرفکننده بر پذیرش
محصول جدید تأثیر میگذارد.
فرضیه چهارم :ویژگیهای شخصی مصرفکننده اثر
نوآوری بر پذیرش محصول جدید را تعدیل میکند.
نوآوری
مصرف کننده
ویژگیهای
شخصی

پذیرش

محصول جدید

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (سابین و همکاران)2002،

 -2روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ جهتگیریهای پژوهش
کاربردی ،از لحاظ هدف پژوهش ،توصیفی ،از لحاظ
استراتژیهای پژوهش ،پیمایشی و از لحاظ ماهیت ،علّی
میباشد .در پژوهش حاضر ،بنا به اهداف و روش اجرایی آن،
Dens
Xie

19
20

31

جامعه آماری ،کلیه مصرفکنندگان محصوالت شرکت کاله
در شهرهای آمل و بابل و بابلسر است .فلذا دادههای پژوهش
از مشتریان فروشگاههای مواد غذایی ،لبنی و پروتئینی در
این شهرستانها با توزیع پرسشنامهای استاندارد به روش در
دسترس در طی  1ماه جمعآوری شد .با استفاده از جدول
مورگان ،تعداد نمونه برای جامعه وسیع ،به صورت 211
پرسشنامه در نظر گرفته شده است .بر این اساس طی مدت
توزیع پرسشنامههای پژوهش تعداد  117پرسشنامه در
فروشگاههای بزرگ و پر بازدید محصوالت کاله توزیع شد که
درنهایت  231پرسشنامه مناسب (کامل و بدون نقص)
جمعآوری گردید ( 1درصد از پاسخدهندگان زن12 ،
درصد از پاسخدهندگان تحصیالت کارشناسی و  11درصد از
آنها بین سن  2 -37سال داشتند).
در قسمت تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده
از نرم افزار  ،Smart PLSبرای بررسی همه جانبة مدل
مفهومی پژوهش بهره گرفته شده است .این روش بهترین
ابزار برای تحلیل مطالعاتی است که در آنها روابط بین
متغیرها پیچیده ،حدم نمونه اندک و توزیع دادهها غیر
نرمال است.
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات پیرامون پیشینه و
ادبیات پژوهش و همچنین بهمنظور بررسی متغیرهای مدل
مطالعاتی پژوهش حاضر ،پرسشنامهای مشتمل بر  11سؤال؛
 2سوال نوآوری مصرفکننده (گلداسمیت و فالین،31
 2 ،)1331سوال ویژگیهای شخصی (سابین و همکاران،
 )3771و سوال پذیرش محصول جدید (لی و همکاران،33
 )3773تهیه شد .ضمن آنکه این پرسشنامهها بر اساس
طیف  1گزینهای لیکرت ( =1بهشدت مخالفم =1 ،بهشدت
موافقم) طراحی شدند.
در این پژوهش از میان انواع مختلف روشهای تعیین اعتبار
اندازهگیری روایی پرسشنامه از روایی محتوا ،صوری و سازه
استفاده شده است .ازآنداییکه سؤاالت پرسشنامه استاندارد
میباشند ،درنتیده پرسشنامه از روایی محتوا برخوردار است.
بهمنظور روایی صوری نیز ،پرسشنامه با استفاده از نظرات
Goldsmith & Flynn
Lee et al
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اساتید ،خبرگان و محققین مورد تأیید و اصالح قرار گرفت.
در رابطه با روایی سازه نیز توسط نرمافزار  Smart PLSبه
واسطه گزارش روایی همگرا و واگرا توسط میانگین واریانس
استخراجی متغیرها ،مورد تأیید قرار گرفت که در ادامه به
آن اشاره میشود.
 -4یافتههای پژوهش

صورت که همان گونه که در جدول ( )3مالحظه میشود؛
بارهای عاملی هر سنده ،در سازه مربوط به خود دارای
بیشترین حد همبستگی به نسبت سایر سازهها میباشد.
جدول  .2روایی واگرا به همراه گزارش بارهای عاملی
(یافتههای پژوهش)

7/12

در ادامه مدلهای اندازهگیری و ساختاری پژوهش مورد
تفسیر قرار میگیرند.

نوآوری مصرف کننده 1

سنده
Inn1

0/67

نوآوری مصرف کننده 3

Inn2

0/64

7/12

 -5ارزیابی مدل اندازهگیری

نوآوری مصرف کننده 2

Inn3

0/65

7/21

برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه ،با توجه به نتایج مثبت
پیشآزمون ،نمونه مشتمل بر  231پرسشنامه بررسی و
مقادیر آلفای کرونبام هر یک از متغیرها حاکی از تایید
پایایی هر یک از آنها دارد (نوآوری مصرف کننده  7/11و
پذیرش محصول جدید .)7/11
بهمنظور محاسبه پایایی معیار دیگری نیز وجود دارد که به
آن پایایی ترکیبی 32گفته میشود .برتری پایایی ترکیبی
نسبت به آلفای کرونبام در این است که پایایی سازهها نه
بهصورت مطلق ،بلکه با توجه به همبستگی سازههایشان با
یکدیگر محاسبه میگردد و شاخصهای با بار عاملی بیشتر،
اهمیت زیادتری دارند .فلذا نتایج نشاندهنده مقادیر باالی
 7/1هر یک از متغیرها و مناسب بودن پایایی ترکیبی آنها
است (نوآوری مصرف کننده  7/11و پذیرش محصول جدید
.)7/31
روایی همگرا معیار دیگری است که برای برازش مدلهای
اندازهگیری در روش مدلسازی معادالت ساختاری به کار
برده میشود .فورنل و الرکر )1311( 31استفاده از متوسط
واریانس استخراج شده  3را بهعنوان معیاری برای اعتبار
همگرا پیشنهاد کردهاند .نتایج به دست آمده از این شاخص
برای نوآوری مصرف کننده (  )7/و برای پذیرش محصول
جدید ( )7/21میباشد
که حاکی از حد مناسب روایی همگرای متغیرهای مدل
است .جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از
خروجی  Cross Loadingsاستفاده شده است .به این

نوآوری مصرف کننده 1

Inn4

0/60

7/13

نوآوری مصرف کننده

Inn5

0/67

7/11

نوآوری مصرف کننده 2

Inn6

0/64

7/

پذیرش محصول جدید 1

NPD1

7/ 1

0/67

پذیرش محصول جدید 3

NPD2

7/ 7

0/74

پذیرش محصول جدید 2

NPD3

7/ 1

0/67

پذیرش محصول جدید 1

NPD4

7/1

0/75

پذیرش محصول جدید

NPD5

7/13

0/74

Composite Reliability
Fornell & Larcker

)Average Variance Extracted (AVE

عنوان و شماره سنده

Inn

NPD

 - 7ارزیابی مدل ساختاری
پس از سندش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل
ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای مکنون مورد بررسی
قرار میگیرد .این قسمت با توجه به بررسی تاثیر هر یک از
ویژگیهای پاسخدهندگان ،برازش مدل در چهار مدل به
صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .بدین ترتیب ابتدا
مدل بدون تاثیر هر یک از ویژگیهای پاسخدهندگان اجرا
گردید و سپس ویژگیهای شخصی پاسخ دهندگان در دو
مدل وارد الگوی پژوهش گردید ،در پایان ویژگی های
شخصی پاسخ دهندگان به عنوان متغیرهای تعدیلگر وارد
مدل شدند .در پژوهش حاضر از پرکاربردترین معیارها برای
برازش مدل ساختاری استفادهشده است .این معیارها شامل؛
ضریب تعیین 32و ضریب قدرت پیشبینی 31است.
نتایج این معیارها در جدول ( )2نشان میدهد که بر اساس
پژوهشهای هنسلر و همکاران 3773 31ضرایب تعیین و

)R Squares (R2
)Stone-Geisser criterion (Q2
Henseler et al
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شتود .مقتادیر بهدستتآمده توستط این فرمول 7/1 33بوده
27
است .در نتیده بنا بر پژوهشهای وتزلز و همکاران
( )3773برازش کلی مدل در حد «بسیار قوی» مورد تأیید
قرار میگیرد.
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،ساختاری و
کلی ،به منظور بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش ،نتایج
حاصل از ضرایب معناداری برای هریک از فرضیهها ،ضرایب
استانداردشده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها و
نتایج بررسی فرضیه ،در جدول ( )1ارائه شده است.

پیشبینی متغیرهای درونزای مدل برازش مدل ساختاری
بهطورکلی خوب بوده است.
جدول  .2مقادیر  R2و ( Q2یافتههای پژوهش)
مدل اول

مدل سوم

مدل دوم

مدل چهارم

NPD

In
n

NPD

Inn

NPD

Inn

NPD

In
n

R2

7/21

-

7/22

7/33

7/21

-

7/21

-

Q2

7/31

-

7/31

7/13

7/3

-

7/32

-

32

برای برازش مدل کلی از معیار  GoFاستفاده شده است که
متیتواند شتاخصتی مطمتئن برای برازش کل مدل محسوب

جدول  .4آزمون فرضیه های پژوهش در مدل های چهارگانه (یافتههای پژوهش)

مدل اول
اثر

متغیر وابسته

تخمین

فرضیه

متغیر مستقل

7/21

H1

نوآوری

پذیرش محصول جدید

آماره

مدل دوم
نتیده

تخمین

t

11/ 2

آماره

مدل سوم
نتیده

تخمین

t

آماره

مدل چهارم
نتیده

تخمین

t

نتیده

آماره
t

***

H2a

سن

نوآوری

7/31

1/72

***

H2b

تحصیالت

نوآوری

7/17

3/73

*

H2c

درآمد

نوآوری

7/71

1/33

*

H3a

سن

پذیرش محصول جدید

7/72

7/1

ns

H3b

تحصیالت

پذیرش محصول جدید

7/71

7/12

ns

H3c

درآمد

پذیرش محصول جدید

7/72

7/11

ns

H4a

سن تاثیر نوآوری بر روی پذیرش محصول جدید را تعدیل مینماید.

7/71

7/11

ns

H4b

تحصیالت تاثیر نوآوری بر روی پذیرش محصول جدید را تعدیل مینماید.

7/17

3/22

H4c

درآمد تاثیر نوآوری بر روی پذیرش محصول جدید را تعدیل مینماید.

7/7

7/1

*
ns

)(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001
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= GOF
 Communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه میباشد.
 R2نیز مقدار میانگین مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل
میباشد.
Wetzels et al
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نتایج آزمون فرضیهها و ضرایب معناداری با توجه به
جدول ( )1نشان میدهد که فرضیههای پژوهش در
دو مدل؛ اول و دوم در سط اطمینان  3درصد
مورد تأیید قرار میگیرند و فرضیهها در حالت مدل
سوم رد شده و در سط اطمینان  3درصد معنادار
نمیباشند .ضمن اینکه اثرات تعدیل گری هر یک از
ویژگیهای شخصی مصرف کننده (سن ،تحصیالت
و درآمد) در مدل چهارم تنها در رابطه با اثر
 3درصد مورد تائید قرار
تحصیالت در سط
گرفت .در شکل ( )3کلیه فرضیههای پژوهش به
شکل مصور در مدل عملیاتی نمایش داده شده
است.

شکل  .2مدل عملیاتی پژوهش

 -6بحث و نتیجهگیری
در این مقاله تالش نمودیم تا تاثیر ویژگیهای شخصی
مصرف کننده و نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول
جدید را مورد بررسی قرار دهیم .در این مسیر نمونهای از
مشتریان صنایع غذایی کاله مورد بررسی قرار گرفت.
همانطوری که یافتههای پژوهش نشان میدهند.
تأثیرگذاری نوآوری بر پذیرش محصول جدید با ضریب
معناداری ( ،)11/ 2در سط اطمینان  33/3درصد معنادار

است .همچنین ضریب مسیر ( )7/21نشاندهنده این امر
است که نوآوری مصرف کننده به میزان  21درصد از
تغییرات پذیرش محصول جدید را تبیین مینمایند.
نتیده بهدستآمده نشاندهنده این موضوع است که؛ شرکت
باید برنامه ویژهای برای مشتریان نوآور خود در تمامی ابعاد؛
تحقیق و توسعه ،تولید ،بازاریابی و فروش داشته باشد .این
مهم خصوصا در رابطه با محصوالت جدید لزوم شناسایی و
حرکت به سمت مشتریان نوآور در برابر مشتریان پذیرنده را
چندین برابر مینماید .بر این اساس یافتههای بهدستآمده از
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای؛ ژی ( ،)3771دوبرا و
همکاران ( ،)3773لی ( )3713و مارتین ( )3711همسو
است.
در رابطه با تاثیرگذاری ویژگیهای شخصی مصرف
کننده بر نوآوری مصرف کننده نیز نتایج نشان میدهند که؛
تأثیرگذاری سن بر نوآوری با ضریب معناداری ( ،)1/72در
سط اطمینان  33/3درصد معنادار میباشد .همچنین
ضریب مسیر ( )7/31نشاندهنده این امر است که سن به
میزان 31درصد از تغییرات نوآوری را تبیین مینمایند.
تأثیرگذاری تحصیالت بر نوآوری با ضریب معناداری (،)3/73
در سط اطمینان  3درصد معنادار میباشد .همچنین
ضریب مسیر ( )7/17نشاندهنده این امر است که تحصیالت
به میزان  17درصد از تغییرات نوآوری را تبیین مینمایند.
تأثیرگذاری درآمد بر نوآوری با ضریب معناداری ( ،)1/33در
سط اطمینان  3درصد معنادار میباشد .همچنین ضریب
مسیر ( )7/71نشاندهنده این امر است که درآمد به میزان
 1درصد از تغییرات نوآوری را تبیین مینمایند.
نتیده بهدستآمده نشاندهنده این موضوع است که؛
ویژگیهای شخصی مصرف کنندگان میتوانند به نوعی
فراهم کننده نوآوری ذاتی آنها باشند .در واقع از این نقطه
نظر مواردی همچون؛ سبک زندگی ،سن ،تحصیالت ،درآمد،
وضعیت تاهل ،جنسیت و غیره مرزی برای ایداد تفاوت بین
افراد نوآور و پذیرنده محسوب میشوند .بر این اساس
یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش-
های؛ دوبرا و همکاران ( )3773و موون و ماینور ()3713
همسو است.
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در ادامه یافتههای پژوهش مشخص گردید که؛ سن با توجه
به ضریب معناداری (  ،)7/1تحصیالت با ضریب معناداری
( )7/12و درآمد با ضریب معناداری ( )7/11بر پذیرش
محصول جدید اثر گذار نیستند و بین ویژگی های شخصی
مصرف کننده و پذیرش محصول جدید در سط اطمینان
 3درصد رابطه معناداری وجود ندارد.
اگرچه بعضی از تحقیقات نشان میدهد کته اثترات جمعیتت
شناختی ضعیف است ،امتا شتواهدی وجتود دارد کته در آن
مصرف کنندگان نوآور که تمایل به داشتن سطوح بتاالتری از
درامتتد و تحصتتیل هستتتند ،جتتوان بتتوده و دارای تحرکتتات
اجتماعی باالیی هستند و ریسکپذیرترنتد و عمتدتاً رهبتران
ایده نیز می باشتند (متوون و متاینور .)3713 ،بتا تمتام ایتن
تفاسیر نتایج به دست آمده در نمونه متورد بررستی پتژوهش
حاضر بر خالف نتایج مطالعتات؛ دنتس ( ،)3717کانتامستا و
همکاران (  )371است.
در پایان یافتههای پژوهش مبنی بر بررسی اثر تعدیلگر
ویژگیهای شخصی مصرف کننده نشان میدهد که؛ اثر
تعدیل گری سن و درآمد با ضرایب معناداری  7/11و 7/1
در سط معناداری  3درصد مورد تایید قرار نگرفته است .و
این اثر در رابطه با درآمد با ضریب معناداری  3/22در سط
معناداری  3درصد مورد تایید قرار گرفته است .این نتایج
نشان میدهند که تاثیر ویژگیهای شخصی مصرفکنندگان
ممکن است همیشه بر رابطه نوآوری (نوجویی) مصرف
کننده بر پذیرش محصول جدید همواره مثبت و معناداری
نباشد .در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای

3

کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی مطرح
میگردد.
 .1با توجه به اینکه افرادی که در خرید محصول جدید
پیشقدم هستند و این افراد نقش اساسی در معرفی محصول
به دوستان و آشنایان ،مخصوصاً افراد پذیرنده دارند .لذا
توصیه میشود که شرکت در تبیین برنامه های تولید،
بازاریابی و فروش خود ،دسته بندیهای جمعیت شناختی را
نیز لحاظ نماید.
 .3در فرایند معرفی و ورود محصول جدید به بازار از افرادی
استفاده شود که اطالعات کاملی راجع به محصول جدید
دارند و دارای نفوذ در جامعه هستند .به کار گیری این افراد
در میزان باال بردن موفقیت محصول جدید تأثیر بسزایی
دارد.
 .1با توجه به تفاوت در تاثیرگذاری ویژگی های شخصی
مصرف کنندگان در نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول
جدید ،پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی عالوه بر
خصوصیات جمعیت شناختی ،خصوصیات روحی-روانی و
شخصیتی مانند؛ سبک زندگی ،سط برونگرایی ،ریسک
پذیری ،هیدان ،اجتماعی بودن و غیره افراد نیز در نظر
گرفته شوند.
 .3این پژوهش حول ویژگی های درونی افراد تمرکز دارد و
برای بررسی جامع ،پیشنهاد میشود ضمن در نظر گرفتن
ویژگیهای درونی ،به عوامل بیرونی مانند؛ کیفیت محصول،
شهرت برند ،محصوالت رقیب ،نوع کاال یا خدمت و غیره نیز
در پژوهش های آتی توجه شود.
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طراحی مدل رقابتپذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی
راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی
*غالمرضا امینی خیابانی **داود فیض
* دانشآموخته دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
** استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
تاریخ دریافت8901/50/50 :

تاریخ پذیرش8900/50/81 :

چکیده
رقابتپذیری مفهومی پیچیده و چند سطحی است و توانایی کسب بازخور با کیفیت از محیط را دارد؛ این پژوهش با هدف ارتقاء
قابلیت رقابتپذیری طراحی گردید؛ زیرا رقابتپذیری نقش مهمی در بهرهوری سازمان ایفاء مینماید .برای دستیابی به هدف
تحقیق از قابلیت پیچیدگی شناختی که یک مفهوم راهبردی است و دو جنبة کلیدی آن یعنی حسگری بازار و روانشناسی مشتری
استفاده شد .همچنین نقش هوش بازاریابی و ابعاد سه گانه آن به عنوان متغیر میانجی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
جمعآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با جامعة آماری متشکل از دانشجویان دانشکده هنرهای نمایشی و
موسیقی دانشگاه تهران تا رسیدن به سطح اشباع ادامه یافت .دادههای گردآوری شده با هدف پیشبینی رفتار آتی متغیرها به روش
پویائی سیستمها تحلیل شدند .برای این منظور  2سناریو با استفاده از نرمافزار  Vensim PLEشبیهسازی گردید؛ در سناریوی
اول حس گری بازار با ایجاد بستر الزم برای ایجاد هوشمندی و انتشار آن منجر به بروز نوآوری راهبردی شد و در سناریوی دوم
روانشناسی مشتری به عنوان عامل موثر در پاسخگوئی به بازار و ایجاد شایستگی شناخته شد .نتایج نشان داد در سناریوی دوم
اندکی بهبود در روانشناسی مشتری ،شایستگی ادراکی بیشتری در ذهن به وجود می آورد .به سازمانها پیشنهاد میشود برای
درک و تفسیر محیط پیچیده ،سازمان اطالعاتی هوشمند و منسجمی طراحی نمایند زیرا برای بهبود ظرفیت رقابتپذیری ،دستیابی
همزمان به نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی ضروری است.
واژههای کلیدی :پیچیدگی شناختی راهبردی ،حسگری بازار ،رقابتپذیری ،روانشناسی مشتری ،هوش بازاریابی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
سااازمانهااا بااا قابلیااتهااای راهبااردی پیشاارفته توانااائی
رقابتپذیری خود را بهبود مایدهناد؛ باه کاارگیری داناش،
مهارت و منابع سازمان جهت بارآوردن تقاضااهای رقاابتی و
پاسخ به نیاز های مارتبط باا باازار برخای از ایان قابلیاتهاا
مایباشند (تسیوتسو .)2585 ،8قابلیت راهبردی یک سازمان

بازتااابی از توانااایی آن سااازمان در متمااایز ساااختن کاااال و
خدماتش از رقباا اسات کاه باه واساطة آن تواناایی رقابات،
حاشیة سود و عملکاارد افاازایش مااییابااد (امیناای خیابااانی،
 .)8901همچنین قابلیتهای رقابتی عالوه بر متمایز ساختن
محصوالت و خدمات در بازار رقابت ،در تحقایق بازار و ارضاء

1

نیازهای مشتری ،ایجاد ایدههای جدید و افزایش سرعت
معرفی محصول جدید و هماهنگ کردن عملیات شرکت با

. Tsiotsou

نویسندة عهدهدار مکاتبات :غالمرضا امینی خیابانی gh.amini@semnan.ac.ir
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تغییرات سریع بازار موثر است (ژرمن و زاورسنیک.)2550 ،2
طبق تﺌوری مبتنی بر قابلیت ،سازمانها از طریق قابلیت-
هایی چون پیچیدگی شناختی راهبردی مزایایی به دست
میآورند و باید برای حفﻆ و توسعة این قابلیتها و
جلوگیری از تقلید رقبا ،به طور مداوم سارمایهگاذاری کنند؛
زیرا سازمانی که قابلیت پیچیدگی شناختی قاوی دارد،
میتواناد باا نشان دادن برتاری خود در شناساایی نیازهای
مشتریان و درک عوامل تﺄثیرگذار بر رفتار آنان ،به اهداف و
موقعیات برتار خود در بازار دست یابد (چیو ،یان و چه،9
 .)2551قابلیت پیچیدگی شناختی مختص به سازمان بوده،
از سطح باالی دانش ضمنی برخوردار میباشد و برای
افزایش سهم بازار حیاتی است (دیوتا ،ناراسیمان و راجیو ،
 .)8000ادبیات در حوزه رقابتپذیری تقریباً غنی است
(تسیوتسو )2585 ،ولی مطالعه عناصر پیچیدگی شناختی
راهبردی که با عوامل روانشناختی انسانی مبتنی بر
هوشمندی ،یکپارچه و مدون شده باشد نیاز به بررسی بیشتر
و توسعه علمی منسجمتری دارد .این پژوهش در صدد پاسخ
به یک پرسش اساسی است؛ آیا تعامل پیچیدگی شناختی
راهبردی و هوش بازاریابی به بهبود توان رقابتپذیری منجر
میشود؟ نوآوری این پژوهش در شناسایی ،توسعه و کاربرد
حسگری بازار و روانشناسی مشتری به عنوان ابعاد
پیچیدگی شناختی راهبردی است .در عین حال نقش هوش
بازاریابی در ارتقاء قابلیتهای رقابتی سازمان بررسی
میگردد .از این حیث تالش شد مفهوم هوش بازاریابی که
سهم آن در موضوعات برترین مجلههای بازاریابی جهان در
سالهای اخیر کمتر از  0درصد است (نظری ،)8900 ،با
شناسایی شاخصهای کلیدی و تﺄثیرگذار آن بر پیچیدگی
شناختی راهبردی و رقابتپذیری سازمانی گسترش داده
شود تا ضمن یکپارچهسازی عناصر مرتبط با حوزه این
پژوهش ،تعامالت و روابط میان آنها در قالب یک مدل
منسجم تبیین گردد .در ادامه ابتدا به مبانی نظری و پیشینه
تحقیق پرداخته خواهد شد؛ سپس روششناسی پژوهش
معرفی میگردد؛ در بخش بعدی یافتههای پژوهش با تاکید
.Jerman & Zavrsnik
.Chew, Yan & Cheah
4
.Dutta, Narasimhan & Rajiv
2
3

بر  0محور تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم ،توسعه
فرضیات پویا ،مدلسازی ،ارزیابی اعتبار مدل و شبیهسازی و
تحلیل سناریوها بحث و بررسی خواهند شد؛ در انتها نیز
ضمن بیان محدودیتها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی،
پژوهش با بحث و نتیجهگیری جمعبندی میشود.
 -2مبانی نظری و پیشینه
رقابتپذیری ناشی از پیچیدگی شناختی راهبردی:
پیچیدگی شناختی ،توانایی سازمان در استفاده از
محرکهای گوناگون برای ایجاد تمایز است (داورتی،0
 )8002که باه منظاور اساتفاده از توانائی و امکانات جمعی
سازمان برای تﺄمین تقاضای بازار ،در جهت ایجاد ارزش
افزوده به کاالها و خدمات و سازگاری با شرایط محیطی
طراحی میشود (گنزی و ترویلو2551 ،0؛ اوکاس و انگو،1
 .)2588از منظر راهبردی ،سازمانهای پیچیده محیط
اطراف خود را تجزیه و تحلیل میکنند و این توانایی را دارند
که اطالعات پیچیده را تفسیر نمایند؛ این قابلیت راهبردی و
چند بُعدی در تحلیل محیط پیچیدگی شناختی راهبردی
نام دارد (هیوت ،رینگن ،رونچتو .)8011 ،1ارتباطات متقابل
و تحلیل قلمروهای محیطی باعث پیچیدگی در پردازش
اطالعات و شکلگیری هوش بازاریابی میگردد (نیل ،مک
کی و گریگوری )2551 ،0ولی سازمانهایی که پیچیدگی را
جذب نموده و یا کاهش میدهند میتوانند راهحلهای
رقابتی چندگانهای را اجرا میکنند (پورصادق8902 ،؛
جلمن .)800 ،85پیچیدگی شناختی راهبردی دو رویکرد
اساسی دارد :حسگری بازار (نیل ،مک کی و گریگوری،
 )2551و روانشناسی مشتری (مریلیس ،راندل تیل و الی،88
2588؛ نیل ،مک کی و گریگوری .)2551 ،این رویکردها
امکان بهرهبرداری از پایگاه دادهها نظیر منابع مالی و پایگاه
مشتریان موجود برای افزایش فروش با هدف ایجاد تﺄثیر
مثبت بر عملکرد شرکت از طریق افزایش تقاضا یا از طریق
.Dougherty
.Guenzi & Troilo
7
.O’cass & Ngo
8
.Hutt, Reingen & Ronchetto
9
. Neill, McKee & Gregory
10
. Gell-Mann
11
. Merrilees, Rundle-Thiele & Lye
5
6
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مشتریانی که تمایل به پرداخت برای محصوالت شرکت را
دارند فراهم مینماید (مریلیس ،راندل تیل و الی.)2588 ،
حسگری بازار ساختاری است که به شناخت بهتر بازار منجر
میشود و با جمعآوری اطالعات ،تفسیر و کاربرد آنها
الگویی را برای بهبود رقابتپذیری فراهم مینماید
(اریکسون2558 ،82؛ توماس ،کالرک و جایویا.)8009 ،89
حسگری شامل پردازش اطالعات ،مدیریت دانش و تمام آن
چیزی است که یک سازمان باید درباره بازار بداند (ویک،
ساتکالیف و اوبستفلد  .)2550 ،8قابلیت حسگری باعث
برقراری ارتباط با بازار و دریافت اطالعات میشود (کراش،
اگنیوتری ،ترینر و ناولین2589 ،80؛ یورگنسن ،جوردن و
مایترهافر .)2582 ،80سازمانهای پیچیده با قابلیت
حسگری در محیطهای پویا درگیر میشوند ،اطالعات الزم
را از محیط کسب مینمایند (کاردون ،استیونس و پوتر،81
 )2588و به وسیله آن به تجربیات خود مفهوم میدهند
(آدوبور .)2550 ،81بُعد دیگر پیچیدگیشناختی راهبردی،
روانشناسی مشتری است که یک سازمان به وسیله آن
میتواند در پاسخگوئی به فرصتها و تهدیدات بهتر عمل
کند ،و برای کشف و دستیابی به ایدههای نوآورانه از طریق
تحقیقات بازار ،ایدههای نوآورانه مشتریان را جمعآوری،
پاالیش و قابل استفاده نماید (رستگار ،سلطانی و فارسیزاده،
8900؛ پاتریوتا و براون .)2588 ،80این سازمانها با برقراری
روابط بلندمدت با مشتریان در بازار رقابتی به نیازهای آنان
پاسخ مناسبی میدهند (کاردس ،کرونلی و کالین،25
 .)2588شناخت تفاوتهای فردی مشتریان در درک بهتر
ماهیت مصرفکننده موثر است (هاوت وت ،هر و کاردس،28
 )2551و علیرغم مطالعات گسترده در این حوزه ،نیاز به

.Ericson
.Thomas, Clark & Gioia
14
.Weick, Sutcliffe & Obstfeld
15
. Krush, Agnihotri, Trainor & Nowlin
16
. Jørgensen, Jordan & Mitterhofer
17
. Cardon, Stevens & Potter
18
. Adobor
19
. Patriotta & Brown
20
. Kardes, Cronley & Cline
21
. Haugtvedt, Herr & Kardes
12
13
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گسترش دانش و شناخت مسائلی نظیر تمایل مشتریان به
حسگری و درگیری ذهنی با دنیای اطراف وجود دارد
(پاساواک ،کاردس و هافلر.)2582 ،22
 -3هوش بازاریابی؛ از ایجاد و انتشار هوشمندی تا
پاسخگوئی:
هوش بازاریابی به طور کامل به سرمایه انسانی یک سازمان
مرتبط است زیرا منابع فنی و تکنولوژیکی با توانائیهای
انسان و دانش او شکل میگیرند (طباطبایی مزدآبادی،
890؛ امینی خیابانی .)8901 ،هوش بازاریابی نتیجهای
است که از ترکیب دادههای پراکنده برای تولید دانش
تجاری و به منظور پاسخگوئی به مسائل به دست میآید
(جمیل )2589 ،29و شامل مجموعهای از باورها است که
مشتریان را در مرکز توجه قرار میدهد ،بر ایجاد کسب و کار
اثربخش و کارا و کسب مزیت رقابتی تاکید میکند و البته
سودآوری بلندمدت شرکت را تضمین مینماید (تسیوتسو،
 .)2585هوش بازاریابی عامل ایجاد هوشمندی در سراسر
سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری ،انتشار
هوشمندی در بین بخشهای مختلف سازمان و مسﺌولیت
نسبت به آن هوشمندی است (مورای ،ژائو و کوتاب ،2
 .)2588این تعریف مشتمل بر سه عنصر کلیدی است :ایجاد
هوشمندی ،انتشار هوشمندی و پاسخگوئی به بازار .شرکت-
های هوشمند اطالعات بیشتری در مورد مشتریان خود
دارند و در این حالت قادر به درک بهتر راهبردهای رقبای
خود خواهند بود (مورگان ،وورهیس و میسون.)2550 ،20
ایجاد هوشمندی شامل بررسی دقیق اعمال رقبا ،درک
شرایط حاکم بر محیط و تجزیه و تحلیل نوآورانه نیروهای
محیطی جهت ارائه ارزش مورد انتظار مشتری است؛ انتشار
هوشمندی پاسخ موثر به نیاز بازار است که مستلزم نگرش
نوآورانه تمام بخشهای سازمان میباشد .به منظور انطباق با
نیازهای بازار و ایجاد ارزش افزوده ،هوش بازاریابی باید به
همه بخشها و افراد منتقل شود (مورای ،ژائو و کوتاب،
 .)2588پاسخگوئی به بازار به معنی پاسخ منعطف از طریق
. Posavac, Kardes & Hoeffler
. Jamil
24
.Murray, Gao & Kotabe
25
. Morgan, Vorhies & Mason
22
23
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هوشمندی ایجاد شده و نشر یافته در بازار است .پاسخگوئی
به شکل انتخاب بازار هدف ،طراحی و ارائه محصوالت و
راهبردی،
نوآوریهای
اساس
بر
خدمات
تواناییها و شایستگیهای شرکت است که با نیازهای فعلی و
آتی مشتریان همراستا و سازگار باشد (مورای ،ژائو و کوتاب،
 .)2588سازمانهایی که در عملکردهای حسگری و
پاسخگوئی همراستا هستند در مشتریمداری چابکتر
خواهند بود و در نتیجه از مزایای رقابتی بیشتری استفاده
خواهند کرد (رابرتز و گراور.)2582 ،20
 -4نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی؛ تبیینی از
شاخصهای رقابتپذیری:
رقابتپذیری و ارتقاء عملکرد کسب و کار همواره یکی از
مهمترین مسائل مورد توجه مدیران کسب و کار بوده است.
بدیهی است که فقدان جو رقابتی از اصلیترین آسیبهای
یک صنعت به شمار میرود (پورصادق .)8902 ،در این رابطه
دیدگاههای مختلفی وجود دارد که از آن جمله میتوان به
دیدگاه محیطی ،دیدگاه مبتنی بر منابع ،دیدگاه مبتنی بر
نوآوری راهبردی و دیدگاه مبتنی بر قابلیتها اشاره کرد.
نگرش مبتنی بر قابلیتها یکی از جامعترین دیدگاهها در
زمینه رقابتپذیری است و بر اساس آن هر سازمان میتواند
از طریق در اختیار گرفتن قابلیتهای متمایز به مزیت
رقابتی پایدار دست یابد (اوکاس و ویراواردنا.)2550 ،21
قابلیتهای رقابتی ،پوششدهنده تغییرات بازار ،اقدامات
رقبا ،و همچنین توسعه فناوریهای جدید است که برتر از
رقبا باشند و ارزش مورد انتظار مشتری را ایجاد نمایند
(روزنباخ ،برینکمن و بوش .)2585 ،21محیط رقابتی باعث
میشود که شرکتها راههای نوآورانهای را برای ایجاد ارزش-
های باالتر برای مشتریانشان دنبال کنند (ویراواردنا ،اوکاس،
جولیان .)2550 ،20مزایای رقابتی عمدتاً بر اساس ارزش
مشتری
پایهگذاری شدهاند که ناشی از ارزیابی مشتری از هزینهها و
منافع کسب شده از خرید یک محصول یا خدمت است

(چنگ ،الی و وو .)2585 ،95رویکرد شایستگی ناشی از
رقابت این است که شرکتها یاد بگیرند چگونه بر چالشهای
رقابتی موجود غلبه کنند و قابلیتهای ارزشمند بالقوهای را
ارائه دهند (اوکاس و ویراواردنا .)2550 ،شایستگی در بر
گیرنده دانش ،مهارت ،توانائی و دیگر ویژگیهایی است که
به صورت هماهنگ برای ایجاد عملکردی برجسته یکپارچه
شدهاند (چنگ ،الی و وو .)2585 ،شایستگیها باید قابل
مشاهده ،باثبات ،قابل اندازهگیری و تکرارپذیر باشند و این
دقیقاً همان چیزی است که در محیطهای رقابتی اهمیت دو
پیدا
چندانی
میکند؛ به عبارت دیگر ،شایستگی سازمانی الگوئی برای
عملکرد موفق و موثر سازمان است و قابلیتهای رقابتی در
این سطح برای ارائه ارزش به بازار هدف به کار میروند
(وورهیس و مورگان .)2550 ،98مطالعات مختلف در حوزه
نوآوری ،مفهوم نوآوری راهبردی را به عنوان یک راهبرد
توسعه دادهاند (چنگ ،الی و وو .)2585 ،به عالوه ،اخیراً
طبقهبندیهای مختلف نوآوری راهبردی مانند نوآوری
سازمانی ،نوآوری بازار ،نوآوری فرآیند ،و نوآوری محصول از
طرف محققان و استراتژیستها پیشنهاد شده است (استاب،
کایناک و گوک .)2580 ،92نوآوری راهبردی به منظور
دستیابی به اهداف و توسعه مزایای رقابتی مورد استفاده
سازمانها قرار میگیرد .این مزایا میتواند از امکانات و
قابلیتهای یک سازمان برای متمایز سازی کاال و خدمات
ناشی شود (هیدالگو و دی آلوانو .)258 ،99نوآوریها به طور
معمول به ارائه ارزشهای جدید نسبت به رقبا ،تعامل با
مشتریان در فضاهای متفاوت و استفاده از شیوههای رقابتی
نو منجر میشوند .اما ،نوآوری راهبردی زمانی محقق میشود
که سازمان بتواند ایدههای کسب شده از بخشهای مختلف
محیط را ترکیب و به بهترین شکل بهرهبرداری نماید
(اندریوا و کیانتو 2588 ،9؛ مارکوس و سایمون.)2550 ،90
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ایدههایی که به گسترش خالقیت و ارزش در بازار با هدف
کسب مزایای رقابتی کمک مینماید (محمدی ،شرفی و
ویسی .)8900 ،در این پژوهش کوشش میشود با تمرکز بر
دو بُعد حسگری بازار و روانشناسی مشتری ،نقش
پیچیدگی شناختی راهبردی را در رقابتپذیری یک سازمان
تبیین نموده و در عین حال نقش هوش بازاریابی را در بهبود
این روابط بررسی نماییم .در جدول ( )8خالصهای از
تحقیقات انجام شده در این حوزه منعکس شده است:
جدول  .1مروری بر تحقیقات در زمینه پیچیدگی
شناختی و رقابتپذیری
نویسنده (گان)

وی و وانگ ()2588

اوکاس و انگو ()2588
کراش
()2589

و

پاتریوتا
()2588
کالری
( )800

حسگری زمینه انجام ساختارهای رفتاری
گسترده مانند اقدامات راهبردی را فراهم
میکند و به نوبه خود به مزیت رقابتی تبدیل
میشود.
نوآوری و ریسک پذیری منابع مهمی برای
ساخت ،حفﻆ و نیرومندسازی قابلیت های
رقابتی هستند.

همکاران

حسگری فرم اصولی نقشه با پیچیدگی
شناختی صحیح است تا راه رقابت بدون از
دست رفتن اطالعات ضروری طی شود.

براون

به منظور کسب آگاهی از ادراکات مشتریان و
ایجاد توانایی رقابتی ،قابلیت حسگری بازار
ضروری است.

همکاران

پیچیدگی شناختی توانایی یک سازمان در
محیطهای مملو از ابهام است تا رقابت پذیری
خود را حفﻆ نمایند.

و

و

یافتهها

کورسیو ()2585

دنیل و ون جستل
()2585

پیچیدگی شناختی با تفکیک نمودن
دیدگاههای بدیل از یکدیگر و یکپارچه نمودن
آنها به منظور اتخاذ یک تصمیم همه جانبه
بر قابلیتهای سازمانی تاثیر میگذارد.
سازمان ها با قابلیت پیچیدگی شناختی
میتوانند یک موقعیت یا محیط مسﺌله را از
جنبههای مختلف مورد تحلیل قرار داده و به
یک تصمیم واحد دست یابند.

 -5روششناسی
این پژوهش به روش پویایی سیستمها اجرا گردید .در
مطالعات مبتنی بر روش پویائی سیستمها فرض بر این است
که تعامالت سیستمها و تغییرات اجزاء هر سیستم دارای
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قابلیتهایی است که باید آنها را شناخت و سپس مسیر
تحوالت را پیمود .رویکرد پویایی سیستمها شیوهای است که
امکانات الزم برای شناسایی این توانمندیها را در اختیار
پژوهشگر میگذارد .در این روش برای حل مسائل باید آنها
را به شکل متغیرهایی با مقادیر مشخص تعریف نمود به
نحوی که تغییرات آنها در طی زمان مشخص قابل پیش-
بینی باشد .به اعتقاد فارستر سیستمهای پویا که در طی
زمان تغییر مییابند ،نوعی سلسله مراتب چهارگانه دارند؛
مرزهای بسته ،حلقه بازخور ،متغیرهای حالت (سطح) ،و
متغیرهای نرخ .روش پویائی سیستمها شیوهای برای تشریح،
کشف ،و آنالیز سیستمهای پیچیده میباشد (شبابی ،یحیی-
زادهفر ،راسخی و شیرخدایی8901 ،؛ فارستر .)8018 ،90این
تکنیک به وسیلة نرمافزار ،به شبیهسازی سناریوهای
گوناگون میپردازد ،تا رفتار سیستمهای پیچیده را بهینه-
سازی کند .در این مطالعه با استفاده از مطالعات کتابخانهای
اطالعات اولیه مرتبط با متغیرهای پژوهش گردآوری گردید
با این حال به منظور تشریح روابط بین متغیرها از شبیه-
سازی استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران است که همه آنها در رشتة آهنگسازی
تحصیل میکردند .علت انتخاب این جامعه پیوند قوی میان
حوزه فعالیت حرفهای این گروه از افراد با ابعاد متغیر مستقل
پژوهش یعنی حسگری بازار و روانشناسی مشتری است.
فعالیتهای هنری جنبهای از خدمات است که عمیقاً با
روانشناسی مشتری در ارتباط بوده و مبتنی بر درک پویائی-
های بازار (حسگری) میباشد و انتظار بر این است که داده-
های گردآوری شده از جامعه آماری مذکور مقوله پیچیدگی
شناختی راهبردی را به بهترین وجه تبیین نماید .ضمن
اینکه عواقب رفتاری سیستم مورد مطالعه عمدتاً تحت تﺄثیر
عوامل درون زا بود و به نوبه خود استفاده از روش پویایی
سیستمها را توجیه پذیر نمود (سوشیل .)8009 ،91برای
دستیابی به مفاهیم واقعی در این پژوهش از روش تحلیل
مضامین استفاده شد .با استفاده از این روش محقق میتواند
مشاهدات و نتایج مطالعه خود را به دیگران منتقل کند و
. Forrester
. Soshil
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ضمناً امکان تبدیل دادههای کیفی به کمی وجود دارد
(براون و کالرک .)2550 ،91روش تحلیل مضامین با استفاده
از الگوی براون و کالرک در  0مرحله به شرح زیر اجرا
گردید )8( :شناخت دادههای اولیه ( )2کدگذاری دادهها و
مرتب کردن دادههای مرتبط با هر کد ( )9تطبیق دادههای
مرتبط با مضامین کلی ( ) ایجاد ارتباط بین کدهای
مستخرج با مضامین کلی (سطح  )2و مجموعه دادهها
(سطح  )8و نهایتاً طراحی شبکه تحلیل مضمون ( )0پاالیش
جامع دادهها و نامگذاری هر یک از نقل قولها ( )0تحلیل
نهایی دادههای مستخرج از مصاحبه و طراحی یک گزارش
مدون .روش پویائی سیستمها مراحل مشخصی برای شبیه-
سازی دارد2( :و )8تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم؛ در
این مرحله زمینه رفتار متغیرهای اصلی مدل ترسیم شده ،و
پس از بیان فرضیات پویا ،هدف از توسعه مدل تبیین می-
گردد ( )9مرحله کمیسازی (توسعه مدل)؛ چارچوب اصلی
مدل که در مرحله پیش ترسیم شد ،در این مرحله به شرایط
واقعی پدیده مورد مطالعه نزدیکتر میگردد ،به نحوی که
بتوان آن را با کمک یک نرمافزار شبیهساز اجرا نمود .به
همین منظور در این مطالعه روابط معادالتی متغیرها به نرم
افزار  Vensimداده شد ( ) ارزیابی اعتبار مدل و شبیه-
سازی؛ در این مرحله فرضیات پویا پس از گذر از مراحل
کمیسازی رایانهای مجدداً به مرحله مفهومی باز میگردند و
بدین ترتیب آگاهی محقق را نسبت به مسﺌله افزایش می-
دهند ( )0تحلیل سیاست (سناریو) ها (سوشیل.)8009 ،

مصاحبهشوندگان در خصوص موضوع مطالعه وجود داشت.
دادههای این پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با
90
 81متخصص موسیقی جمعآوری گردید .به اعتقاد وارفیلد
(  ،)801تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه با 80
الی 25نفر در روش تحقیق کیفی کافی است .از  81مصاحبه
شونده 88 ،نفر معادل  % 0 /1کل نمونه مرد و  0نفر معادل
 % 90/9کل نمونه زن بودند 1 .نفر معادل  % 8/2کل نمونه
کمتر از  20سال 0 ،نفر معادل  % 90/9کل نمونه بین  20تا
 95سال و نفر معادل  % 29/0کل نمونه بیش از  95سال
سن داشتند .برای افزایش اعتماد نتایج ،پروتکل مصاحبه با
تمرکز بر روش آرامش در آغاز مصاحبه ،کنترل بحث اصلی و
هدایت سواالت تدوین شد و در اختیار پژوهشگر قرار گرفت
تا پراکندهگوئی در حین مصاحبهها پیش نیاید .به عالوه
موضوعات اصلی مصاحبه مشخص ولی محقق در طرح
سواالت از آزادی عمل در چارچوب هر محور برخوردار
گردید .مصاحبهکننده ضمن رعایت اصول اخالقی و با
رضایت کامل مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها را ضبط نمود؛ در
این مرحله که اولین مرحله از اجرای استراتژی تحلیل
مضامین است تمام مصاحبهها به متن نوشتاری برگردانده
شد و سپس کدگذاری به صورت پاراگراف به پاراگراف
صورت گرفت .جدول ( )2نمونهای از عبارات مصاحبه-
شوندگان در مصاحبهها و نحوه دستیابی به مفاهیم را نشان
میدهد.

 -6یافتههای پژوهش:
تعیین عناصر و مفهومسازی سیستم:
در این پژوهش نمونهها به روش نظری و مبتنی بر مفاهیم
حاصل از تحلیل دادهها رشد نمودند .ابزار اصلی گردآوری
اطالعات در این مطالعه مصاحبه بود و سواالت مصاحبه
پیرامون عوامل تبیین کننده ابعاد پیچیدگی شناختی ،رقابت
پذیری و هوش بازاریابی طراحی گردید .در این مطالعه از
روش مصاحبه نیمه ساختار یافته برای استخراج مضامین
استفاده شد زیرا عالوه بر تبادل نظر ،امکان هدایت مصاحبه
به سمت هدف اصلی پژوهش و پایش احساسات و اعتقادات
. Braun & Clarke
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در مرحله کدگذاری ،کدها به صورت گزینش شده با هر
داده مرتبط گردید .در ابتدا ،کدهای مشابهی وجود داشت
که پس از بازبینی و تعیین تفاوتها و تشابهها در یکدیگر
ادغام و با یک کد منحصر به فرد نامگذاری شد .سپس
مولفههایی که قدرت مفهومی بیشتری داشتند و متضمن
خرده مفاهیم بودند گزینش شدند .در این گام 90 ،کد در
 1قلمرو اصلی (جدول  )0به دست آمد .سپس محقق با
استفاده از اصطالحات فنی که از مبانی نظری پژوهش به
دست آورده بود و به کمک سازههای حسی و شعوری
خود و ادبیات مصاحبهشوندگان ،یافتهها را به مقولههای
سطح دوم مرتبط نمود .پس از دستیابی به کفایت نظری،
هسته مرکزی شاخصهای چارچوب کلی سیستم شکل
فرمول ()8
گرفت .به منظور سنجش پایایی پژوهش 2 ،مصاحبه به
بار از دستیابی به مفاهیم از طریق دادهها
نمونهای
جدول .2
هفته 2
عنوان نمونه انتخاب و در فاصله زمانی 2
کدگذاری شدند .در این مصاحبهها ،کدهای مشابه را
کد
ارجاعات
نقل قول
موافق و آنهایی که غیر مشابه نمونه
ماخذ
ناموافق نامیدیم.
بودند را
روش سنجش پایایی طبق فرمول ( )8و نتایج آن طبق
حسگری 2
9
یک سازمان باید جایگاه خود را میان رقبا بداند
مصاحبه شونده 9
جدول ( )9میباشد؛ بر این اساس ،پایایی کل پژوهش
ایجاد هوشمندی 9
2
مهممحیط
احتمالی
همچنینتغییرات
گرفت.ها به درک
قرارسازمان
رابطه با
متغیرهای
شونده 0مورد تایید
مصاحبه %00و
میکند
مدل ،واحد اندازهگیری و روابطکمک
میان آنها در
ریاضی
شونده ( )88نشان
مصاحبهجدول
نوآوری استراتژیک
0
است:باید روالهای جاری خود را بازنگری
شدهنوآور
دادههای
سازمان
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مرکزی شاخصهای چارچوب کلی سیستم شکل گرفت .به
منظور سنجش پایایی پژوهش 2 ،مصاحبه به عنوان نمونه
انتخاب و در فاصله زمانی  2هفته  2بار کدگذاری شدند .در
این مصاحبهها ،کدهای مشابه را موافق و آنهایی که غیر
مشابه بودند را ناموافق نامیدیم .روش سنجش پایایی طبق
فرمول ( )8و نتایج آن طبق جدول ( )9میباشد؛ بر این
اساس ،پایایی کل پژوهش  %00و مورد تایید قرار گرفت.
همچنین متغیرهای مهم مدل ،واحد اندازهگیری و روابط
ریاضی میان آنها در جدول ( ) نشان داده شده است:

کنند

مفهوم اولیه
درک موقعیت گروه در یک سیستم بزرگتر
قدرت تحلیل
به چالش کشیدن باورهای فعلی

2
جدول  .3پایایی پژوهش

ردیف

شماره مصاحبه

مجموع کدها

موافقها

ناموافقها

پایایی

8

مصاحبه 9

80

1

2

855%

2

مصاحبه 1

88

0

0

%08

مجموع

2

21

89

1

%00

جدول  .4برخی متغیرها و روابط ریاضی میان آنها
متغیر

نوع

واحد

فرمول بندی

روانشناسی مشتری

نرخ

%

روانشناسی مشتری ( = Logتعیین اهداف ارزشمند از دید مشتری)

پاسخگوئی به بازار

نرخ

%

پاسخگوئی سازمان (= INTEGافزایش عملکرد کانال توزیع در واحد زمان)

شایستگی سازمانی

نرخ

%

شایستگی سازمانی تابعی از شناسایی نقاط ضعف است و به کمک تابع تقریبی  LOOKUPمحاسبه
گردید.
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شناختی راهبردی ،هوش بازاریابی ،و رقاباتپاذیری قابال
تبیین میباشند .جزئیاات مفهاومساازی سیساتم شاامل
تعیین عناصر ،تعیین مرز مادل ،و چاارچوب سیاسات در
جدول شماره ( )0قابل مشاهده است:

 -7مفهوم سازی عناصر و مرز سیستم

گردآوری دادهها تا رسیدن به نقطة اشباع ادامه یافت و
بدین ترتیب  90مولفه سطح سوم استخراج گردید.
مولفههای مذکور در  1عنوان اصلی به عنوان مرز سیستم
طبقهبندی شدند که تحت چارچوب کلی پیچیدگی
شناختی راهبردی ،هوش بازاریابی ،و رقابتپذیری قابل
جدول  .5جزئیات مفهوم سازی سیستم
تبیین میباشند .جزئیات مفهومسازی سیستم شامل
مرز مدل
چارچوبهای کلی سیستم
مدل ،و چارچوب سیاست در
تعیین عناصر ،تعیین مرز
جدول شماره ( )0قابل مشاهده است:
حسگری بازار

عناصر سیستم
درک پویائیهای محیط داخلی و خارجی
درک موقعیت گروه در یک سیستم بزرگتر
شناسایی وقایع تکرار شونده در محیط
بهرهگیری از وقایع گذشته
شناخت اولویتهای بازار

تجربه ،مهارت شغلی و محیطی و دیدگاههای متنوع
پیچیدگی شناختی راهبردی

مشارکت مشتری در طراحی محصول یا خدمت
توجه به خواستة مشتری (مخاطب)
برقراری مکانیزمهای مشوق
روانشناسی مشتری

صداقت با مشتری
نقش مشتری در فرآیندهای گروه
تعیین اهداف ارزشمند از دید مشتریان
راههای خالقانه جهت دستیابی به رضایت مشتری
توانائی طرح مفروضات خوب
استفاده از مفاهیم شناختی

ایجاد هوشمندی

قدرت تحلیل
هوشیاری نسبت به رقبا
درک فضای صنعت
تصمیمگیری از طریق آگاهیها

هوش بازاریابی

انتشار هوشمندی

طراحی ساختار مناسب
طراحی فرآیندها و مکانیزمهای مطلوب
فرهنگ گروهی (سازمانی) خالق
بازنگری راهبردها
طرح گزینههای مختلف در مواجهه با شرایط جدید

پاسخگوئی

توانایی ارائه راهحلهای متعدد برای یک مسﺌله
تغییر نگرش
توجه به زنجیرة ارزشآفرین
تجسم آیندهای مطلوب
خلق چشم انداز قابل تحقق

دیدگاه مبتنی بر شایستگی سازمانی

شناخت نقاط ضعف گروه (سازمان)
آگاهی از نقاط قوت گروه (سازمان)

رقابت پذیری

ارزیابی محیط داخلی و خارج
تفکر جانبی و شهودی
دیدگاه مبتنی بر نوآوری راهبردی

به چالش کشیدن باورهای فعلی
توسعه راهحلهای خالقانه
توانائی بازنگری مدلهای شناختی
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 -8توسعه فرضیات پویا:
فرضیة  :8اعضای سازمان به منظور ارتقاء توان رقابتپذیری،
قابلیتهای پیچیدگی شناختی خود شامل حس ناشی از ارتباط
عمیق درونی با بازار ،و روانشناسی مشتریان را به طور مستمر بهبود
میدهند.
فرضیة  :2هوش بازاریابی با ایجاد هوشمندی ،انتشار هوشمندی ،و
پاسخگوئی به بازار به سازمان در افزایش توان رقابتی کمک مینماید.
فرضیة  :9نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی دو شاخص کلیدی
در توسعه توان رقابتی محسوب میگردند.
مدلسازی:
در این مرحله به منظور تبیین روابط علی و کمیسازی سناریوهای
مختلف نمودار جریان سیستم ترسیم شد .پویایی در سیستمها از
تاثیر متقابل دو نوع حلقه ,حلقه مثبت (خود تقویت کننده) و حلقه
منفی (خود اصالح کننده) به وجود میآید .به منظور شناخت بهتر
ساز و کار مدلسازی ،دیاگرام علت و معلولی تغییر نگرش –
شناسایی نقاط ضعف – شایستگی سازمانی به عنوان مثال ارائه می-
گردد (شکل .)8
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در نمودار علی فوق ،رابطه تغییر نگرش و شناسایی نقاط
ضعف در یک حلقه مثبت واقع شده بدین معنی که با تغییر
و اصالح نگرش ،یک سازمان میتواند به واقعیتهایی درباره
نقاط ضعف خود پی ببرد .رابطه شناسایی نقاط ضعف و
شایستگی سازمانی نیز در یک حلقه مثبت قرار دارد یعنی یک
سازمان با شناسایی نقاط ضعف خود و اصالح آنها میتواند به
شایستگی دست یابد .اما رابطه شایستگی سازمانی و شناسایی
نقاط ضعف در یک حلقه منفی و خود اصالح کننده است؛ به
عبارت دیگر یک سازمان شایسته باید بازخورهایی از عملکرد یا
نقاط ضعف خود دریافت نماید .همچنین رابطه شناسایی نقاط
ضعف و تغییر نگرش نیز در یک حلقه مثبت قرار دارد که به
معنی لزوم تغییر و بهبود نگرش با شناخت نقاط ضعف و تقویت
ساز و کارهای سازمانی است .نمودار جریان سیستم با در نظر
گرفتن روابط افقی و عمودی میان عناصر با رعایت اصل انتقال-
پذیری شکل میگیرد .طبق اصل انتقالپذیری در تﺌوری گراف
صرفاً روابط مستقیم دو سطح متوالی ،و روابط افقی درون یک
سطح رسم میشود و روابط مستقیم سطوح غیرمتوالی بر اساس
مجموع زنجیرههای غیرمستقیم تضمین میگردد .شکل ()2
نمودار جریان سیستم است که در آن روابط میان متغیرهای
کمکی ،متغیرهای سطح (اصلی) ،و متغیرهای نرخ با استفاده از
معادالت ریاضی فرمول بندی شده است.

شکل  .1نمودار علی و معلولی

شکل  .2نمودار جریان سیستم
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در مدل ارائه شده با توجه به نوع جریان سه نوع متغیر سطح
وجود دارد :پیچیدگی شناختی راهبردی که متغیر سطح
خروجی است و مشتمل بر روانشناسی مشتری و حسگری
بازار میباشد .هوش بازاریابی که متغیر سطح واسط است و
جریان روابط علی پیچیدگی شناختی راهبردی به رقابت-
پذیری را شکل میدهد و شامل ایجاد هوشمندی ،انتشار
هوشمندی و پاسخگوئی به بازار است .رقابتپذیری که متغیر
سطح ورودی است و متﺄثر از نوآوری راهبردی و شایستگی
سازمانی میباشد.
یک دسته دیگر از متغیرهای مهم مدل ،متغیرهای نرخ است.
این متغیرها شدت و جهت جریان را در متغیرهاای ساطح و
همچنین میان متغیرهای هم سطح نشان میدهند .به عنوان
مثال در متغیر ساطح روانشناسای مشاتری ،تعیاین اهاداف
ارزشمند از دید مشتریان به عنوان متغیر نرخ در نظر گرفتاه
شده است و برخی سازمانها از این نقطه روانشناسی مشتری
را آغاز مینمایند و از طریق برقاراری مکاانیزمهاای مشاوق،
راههای خالقانهای جهت دستیابی به رضایت مشتریان تعریف
میکنند .سازمانهاا باا در اولویات قارار دادن خواساتههاای
مشتری سیاست مشارکت مشاتری در طراحای محصاول یاا
خدمت را به اجرا در میآورناد کاه خاود باه تعیاین اهاداف
ارزشمند از دید مشتریان کمک میکناد .همچناین راههاای
خالقانه جهت دستیابی به رضاایت مشاتریان و دیادگاههاای
متنوع رابط میان دو متغیر هم سطح روانشناسای مشاتری و
حسگری بازار میباشد که ارتباط دو طیف فعالیت را همتراز
مینماید .متغیرهای کمکای جهات جریاان باین متغیرهاای
سطوح متوالی را نشان میدهند .به عنوان مثال ارتباط میاان
پیچیدگی شناختی راهبردی و هوش بازاریابی کاه دو متغیار
دو سطح متوالی هستند از طریاق دو متغیار کمکای تعیاین
اهداف ارزشمند از دید مشتریان و شناخت اولویتهای باازار
شکل میگیرد.
 -9ارزیابی اعتبار مدل و شبیهسازی:
بعد از ترسیم نمودار جریان باید سناریوهای مختلفی با هدف
تحلیل سطوح رقابتپذیری تبیین گردد (فیض و شهابی،
 .)8908مدلهای سیستمهای پویا را میتوان با استفاده از
دادههای میدانی یا با کمک ادبیات موجود تعدیل نمود تا
سناریوهای مختلف و شبیهسازیهای گوناگون توسعه یابند

(ایوانز ،منایر ،دی کاسترو ،بروندیزو و مک کراکن.)2558 ، 5
شبیهسازی سیستم پویا پیشبینی کمی آینده نیست بلکه به
دنبال دست یافتن به دانش وسیع در مورد ارتباطات پویا
متقابل میان سیستم میباشد (فیض و شهابی .)8908 ،مدل
پیشنهادی به صورت سنتی با استفاده از قابلیت شبیهسازی
آن در پیشبینی رفتار تجربی متغیرهای سیستم آزمون
میشود (مورکرافت .)8011 ، 8به طور کلی به منظور
اعتبارسنجی مدل آزمونهای مختلفی نظیر تست حد نهایی
و تست حالت تعادل انجام میشود ولی در این پژوهش تست
حالت تعادل اجرا شد و نتیجه سناریوی اول در شکل ( )9و
نتیجه سناریوی دوم در شکل ( ) نمایش داده شده است:

شکل  .3شبیهسازی سناریوی اول

شکل  .4شبیهسازی سناریوی دوم

نتایج حاکی از رفتار منطقی مدل در هر دو سناریو اسات .در
ضمن رفتار مدل به مقادیر اولیه متغیرهاای اصالی حسااس

40

& . Evans, Manire, De-Castro, Brondizio
McCrachen
41
. Morecroft
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نیست و با تغییر در آنها صارفاً دامناه نمودارهاا یاا میازان
شیب آن تغییر میکند .با تعیین حدود تعادلی کلیه متغیرها
و وارد کردن اطالعات آنها در مدل ،رفتار مدل شبیهساازی
و سپس عملکرد منطقی آن مشاهده شد .عالوه بر این نتاایج
شبیهسازی سیستم به کمک تعدادی از خبرگاان دانشاگاهی
نیز بررسی گردید .این نتاایج باا تجربیاات آنهاا در دنیاای
واقعی منطباق باود و نتاایج ماورد انتظاار خبرگاان حاصال
گردید.
-11تحلیل سیاستها (تحلیل سناریوها):
رقابتپذیری متاثر از نوآوری راهبردی و شایستگی سازمانی
است لذا با هدف دستیابی به نوآوری راهبردی و شایستگی
سازمانی دو سناریو شبیهسازی شد .بر اساس سناریوی اول
سازمانهای حسگر اطالعات بازار را کسب مینمایند و با
خلق و توزیع هوشمندی برای دستیابی به رقابتپذیری به
نوآوری راهبردی میپردازند .حسگری فرآیند پردازش
اطالعات است و سازمانهای حسگر بر مبنای محتوای
اطالعات به هوشمندی بازار دست مییابند .در سناریوی
دوم سازمانهای مشتری مدار ،با روانشناسی مشتری که
عامل موثر در پاسخگوئی به بازار و ارائه ارزش مورد انتظار
مشتری است و بر اساس رویکرد مشتریمحوری ،عملکرد
سازمان را با آن ارتقاء میدهند.
یافتهها اولین فرضیة پویای پژوهش را تایید مینماید و
نمودار جریان سیستم ایجاد هوشمندی ،انتشار هوشمندی ،و
پاسخگوئی به بازار را به عنوان اجزاء بازاریابی هوشمند تایید
نمود .هوشمندی قابلیت متمایز و منحصر به فردی است که
به سادگی قابل تقلید نیست .دستیابی به هوشمندی توان
رقابتی را افزایش میدهد و بدین ترتیب دومین فرضیة
پویای پژوهش نیز تایید گردید .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،رقابتپذیری مبتنی بر نوآوری راهبردی و
شایستگی را در سه محور میتوان تشریح نمود؛ محور اول
کیفیت محیط کسب و کار میباشد که ترکیبی از نهادهها،
قوانین ،و انگیزهها است و به طور مشخص از مشتریان و بازار
تاثیر میگیرد .محور دوم خوشههای اقتصادی است و منظور
از آن تجمیع گروهها و بنگاهها ،یا ارائهدهندگان خدمات و
محصوالت میباشند .محور سوم پیشرفته بودن عملکرد
بنگاههاست که اشاره به توانمندیها ،ظرفیتها ،مهارتها ،و
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تصمیمهای مدیریتی بنگاه دارد .بر اساس جریان سیستم
علی ،باید گفت صرف نظر از شرایط محیطی و فضای کسب
و کار و ترکیب خوشههای اقتصادی ،این بنگاهها هستند که
توان رقابتپذیری خود را تعریف مینمایند و نقش نهایی در
تحقق یا عدم تحقق بهرهوری دارند .این یافتهها سومین
فرضیة پویای پژوهش را هم تایید مینماید .در هر صورت،
سازمان میتواند با آگاهی از نقاط قوت خود ،بررسی و
شناخت نقاط ضعف ،و ارزیابی محیطی داخلی و خارجی
آینده ای مطلوب را تجسم کند و چشم انداز قابل دستیابی را
خلق نماید و شایستگی خود را نشان دهد.
 -11بحث و نتیجهگیری:
هدف از انجام این مطالعه ،ارائه مدل علی در تبیین رقابت-
پذیری ناشی از پیچیدگی شناختی راهبردی و همچنین
بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی در این فرآیند بود .برای
این منظور با استفاده از مصاحبههای عمیق نیمه ساختار
یافته با جامعه آماری مولفههای تشکیل دهنده هر یک از
متغیرها استخراج و دو سناریو طراحی شد .در سناریوی اول
حسگری بازار ،با ایجاد هوشمندی و انتشار آن در محیط به
نوآوری راهبردی کمک میکند .حسگری بازار یک ویژگی
شناختی است که به ایجاد هوشمندی و انتشار هوشمندی
میپردازد .هوشمندی در گروه (سازمان) با استفاده از
مفاهیم شناختی و قدرت تحلیل شکل میگیرد و مالک آن
هوشیاری نسبت به رقبا میباشد .هوشمندی ایجاد شده با
طراحی مناسب فرآیندها و تصمیمگیری آگاهانه در محیط
منتشر میشود .هر چه سازمان مفروضات بهتری طرح نماید
و با توسعه تفکر ،باورهای فعلی را به چالش بکشد آنگاه
میتواند از طریق نوآوری راهبردی قابلیت رقابتپذیری خود
را بهبود بخشد .با وجود این که در هر دو سناریو با تغییر
میزان متغیرهای اصلی ،شیب یا دامنه نمودارها تغییر می-
کند و موید رفتار منطقی مدل میباشد ،ولی در سناریوی
اول اندکی بهبود در متغیرهای اصلی منجر به افزایش بیشتر
متغیر نرخ (شایستگی سازمانی) میگردد .در سناریوی دوم
روانشناسی مشتریان بستر الزم برای پاسخگوئی به بازار را
فراهم میآورد که به نوبة خود منجر به افزایش شایستگی
سازمانی میگردد .روانشناسی مشتری با توجه به خواسته-
های او آغاز شد و با شناسایی ارزشهای مورد نظر وی ادامه
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پیدا نمود .برخی سازمانها مشتریان را در ارائه پیشنهادات
مشارکت میدهند و به این ترتیب خواستههای آنها را به
شکل مناسبتری برآورده میکنند .هنگامی که سازمان
بتواند نیازهای مشتری را به خوبی پاسخ دهد ،در ذهن
مشتری جایگاه شایستهای نسبت به رقبا به دست میآورد.
در پاسخ به پرسش اساسی پژوهش میتوان گفت که
پیچیدگی شناختی راهبردی در رقابتپذیری موثر است و
افزون بر این ،پیچیدگی شناختی راهبردی به صورت یک
سیستم هوشمند به ارتقاء توان رقابتی منجر میشود.
یافتههای این پژوهش با مطالعات کراش ،آگنیوتری ،ترینر و
نولین )2589( 2و پاتریوتا و براون )2588( 9که قابلیت
حسگری را در بهبود عملکرد سازمان مورد تایید قرار دادند
همخوانی دارد .همچنین دستاوردهای این پژوهش با
اظهارات چسبرف ( )2559که شایستگی و نوآوری را تحت
عنوان عوامل رقابتی معرفی نمود در یک ردیف قرار میگیرد.
این پژوهش مثل بسیاری از پژوهشهای حوزه علوم انسانی
با محدودیتهایی روبه رو بود،
منابع
 .8امینی خیابانی ،غالمرضا ( .)8901تبیین نقش
قابلیتهای استراتژیکِ حسگری محیط و کارآفرینی
محوری بر عملکرد سازمانی .توسعه سازمانی پلیس،
شماره  ،0صفحات .88-91
 .2پورصادق ،ناصر ( .)8902بررسی رابطه بین سبک
های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های
کوچک و متوسط .دو فصلنامه نوآوری و ارزشافرینی.
شماره  80و  ،25صفحات .99- 0
 .9رستگار ،عباسعلی؛ دهقانی سلطانی ،مهدی؛ فارسی
زاده ،حسین ( .)8900تاثیر سرمایه اجتماعی خریدار/
فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش
مشتری و تعهد به نوآوری ( .)8900دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،شماره  ،0صفحات .09-12
 .طباطبایی مزدآبادی ،سید محسن (  .)890بررسی
نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول
سازمانی .دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره ،1
42
. Krush, Agnihotri, Trainor & Nowlin
صفحات .850-880
43
.Patriotta & Brown
.Chesbrough

فیض ،داود؛ شهابی ،علی ( .)8908مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط
دانشگاه و

44

شاید یکی از مهمترین این محدودیتها تمرکز بر گروه مورد
مطالعه بود که باعث چشمپوشی از بررسی امکانات ،قابلیت-
ها ،ظرفیتها و توانمندیهای گروهها و سازمانهای دیگر
حوزهها گردید .به منظور کاربرد یافتههای این تحقیق به
بنگاهها پیشنهاد میشود سازمان خود را به سیستمهای
اطالعاتی مجهز نمایند .هدف از سیستمهای اطالعاتی،
فرآیندهای پیچیده که درک آنها دشوار باشد و اجرای
راهبردها را در محیط واقعی بازار با مشکل مواجه کند
نیست ،بلکه سیستمی است منطبق با شرایط واقعی محیط،
به منظور درک پویائیهای بازار و تجزیه و تحلیل منطقی
آنها ،که با هدف دستیابی به اهداف اصلی بنگاه استقرار
یابد .همچنین برای تحقیقات آتی به محققین پیشنهاد می-
گردد یافتههای این تحقیق را در گروههای مختلف تحت
مطالعه تطبیقی قرار دهند و دادههایی را در سیکلهای
زمانی پیوسته و منقطع گردآوری و ارزیابی کنند تا نتایج این
مطالعه با شناسایی عوامل زمینهای ،به دیگر بخشها قابل
تعمیم گردد.
سازمانی .دو فصلنامه نوآوری و ارزشآفرینای ،شاماره ،1
صفحات .850-880
 .0فیض ،داود؛ شهابی ،علی ( .)8908مدلسازی نقش
کانونهای هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط
دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم .دو فصلنامه
نوآوری و ارزشآفرینی ،شماره 81و ،81صفحات .90- 0
 .0شبابی ،هومن؛ یحییزادهفر ،محمود؛ راسخی ،سعید؛
شیرخدایی ،میثم ( .)8901بررسی رابطه متغیرهای
اثرگذار بر توسعه علم ،توسعه فناوری و رشد اقتصادی در
ایران با رویکرد پویایی سیستمها .دو فصلنامه نوآوری و
ارزشآفرینی ،شماره  ،89صفحات .00-11
 .1نظری ،محسن ( .)8900موضوعات و عناوین پژوهش-
های بازاریابی در تحقیقات اخیر (تحلیل محتوای مقاالت
منتشر شده در سه مجلة برتر بازاریابی دنیا) .فصلنامه
مدیریت بازرگانی .سال نهم ،شماره  ،2صفحات .8-0
 .1محمدی ،اسفندیار؛ شرفی ،وحید؛ ویسی ،سعید
( .)8900تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید
مشتری :نقش تعدیلگری قابلیتهای نوآوری .دو فصلنامه
نوآوری و ارزش آفرینی ،شماره  ،82صفحات .18-01
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تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در
تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه
*پیمان اکبری **کامران نظری
*مربی مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
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تاریخ پذیرش8922/80/80 :

چکیده
هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی ،سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی برر عملکررد سازمررانی مریباشرد.
جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند .لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشری از نرو همبسرتگی
است .جهت جمعآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد ،استفاده شد .جهت بررسی روایری پرسشرنامههرا از روایری محتروایی (تاییرد
پرسشنامهها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (میانگین واریانسهای خروجی ( ))AVEاستفاده شرد کره خرود
گویای این واقعیت است که پرسشنامهها از روایی مناسبی برخوردار هستند .پایرایی پرسشرنامههرا نیر برا محاسربه ضرری آلفرای
کرونباخ برای پرسشنامهها به ترتی ( 8/08 ،8/08 ،8/08و  )8/88بررسی شد .نتایج حاصل از آزمون فرضررریات توسرط نررمافرر ار
( SMART-PLSورژن )9و با استفاده از آماره آزمون  tو ضرای مسیر ( ،)βنشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی برر
سرمایه فکری تأثیر قوی ،مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتی تأثیری قوی و متوسط ،مستقیم،
غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری برر کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر متوسرط ،مسرتقیم و
معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف ،مسرتقیم ،غیرمسرتقیم و معنرادار دارد ،در نهایرت کرارآفرینی سرازمانی برر عملکررد
سازمانی تأثیر ضعیف ،مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میرانجیگرری سرمایرره فکرررری و کارآفرینرری سازمررانی در رابطره
مدیریت منابع انسانی بر عملکررد سازمرانی مورد حمایت قرار گرفت.
واژههای کلیدی :مدیریت منابع انسانی ،سرمایره فکررری ،کارآفرینری سازمرانی ،عملکررد سازمرانی.

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
8

مدیریت منابع انسانی برر مسرلولیت مردیران بررای تجهیر
سازمان با کارکنان توانمند و حصرو اممینران از مطلوبیرت
بهکارگیری استعداد آنها داللت دارد(پیرنیا .)8929 ،نیرروی
انسرانی گررانبرهاترین منربع سرازمان بررای شرکوفراسرازی

استعدادها و دسرتیابی مسرتمر بره عملکررد عرالی محسرو
مرریشررود (اسررردی اف ررم و همکرراران .)8929 ،فررررضیه
بینرابیرن
اقدامات مدیریت منابع انسانی آن است کره کارکنران منرابع
اصلی سازمان هستند و عملکرد سازمانی ،بسیار بهکار آنها
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بستگی دارد .بنابراین ،اگرر میرف مناسربی از سیاسرتهرا و
فرآیندهای منابع انسانی تدوین شود در نهایت منابع انسرانی
اثررری بنیررادین ،بررر عملکرررد سررازمانی خواهنررد داشررت
(ارمسترانگ .)8900 ،از مرفی مرا در حرا ورود بره اقتصراد
دانش محور 9هستیم ،در اقتصاد دانرش محرور سررمایههرای
فکری و به خصوص سرمایه انسانی ج ء مهمترین داراییهای
سررازمان محسررو مرریشرروند و موفقیررتشرران ریشرره در
قابلیتهای فکری آنها دارد .با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش،
به وضوح مشاهده شده که داراییهرای نامشرهود سرازمانهرا
[اندرسون )9888(9که مدیریت منابع انسانی در شکلگیرری
آن نقش دارد] در مقایسه با داراییهرای مشهودشران ،عامرل
مهمتری در حفظ و تحقق م یرت رقرابتی پایردار آنهاسرت.
آنچنان که ،سررمایه فکرری منبرع اصرلی توسرعه اقتصرادی
محسو میشود و سایر عوامل سرنتی تولیرد ماننرد زمرین،
نیروی کرار و سررمایه مرالی در مرتبره بعردی اهمیّرت قررار
میگیرند(واحدی .)8929 ،در چنین شرایطی سرمایه فکری،
به عنوان دارایی راهبردی عملکررد سرازمانی شرناخته شرده
است (بارکات و به .)9880 ،6گوگران و همکراران )9888(0از
آنجا که سرمایه فکری ،محوری برای موفقیت پایدار سرازمان
است و به عنوان دارایی راهبردی عملکرد سرازمانی شرناخته
شده ،باید ایجاد ،تجمیع و خلرق مجردد آن ،از نگرانریهرای
عمده مدیران ارشرد ،برویژه مردیر منرابع انسرانی باشرد کره
مسلو عملکرد کارکنان هسرتند .چررا کره مردیریت منرابع
انسانی در یک محیط با فشار رقابتی زیاد ،نقش کلیدی را در
تسهیل مشارکت افراد با اسرتعداد دارد .همچنرین از سرویی
جهان امروزه با تغییرات محیطی گسرتردهای روبروسرت ،بره
نحوی که موفقیت سازمانها ،در گرو هماهنگی و سازگاری با
چنین محیطی است .که بتواند ضمن حفظ شررایط بره کرار
خود ادامه دهد و این خرود نیازمنرد ایرن اسرت کره نیرروی
انسانی بتواند خالق و نوآور باشرد و مردیریت منرابع انسرانی
میتواند بسرتر سراز ایرن حرکرت عظریم باشرد .بره عبرارتی
مرردیریت منررابع انسررانی مرریتوانررد از مرفرری ضررمن ایجرراد

.Knowledge-based economy
3. Andriessen
4 .Barkat and Beh
5. Gogan et al

سازوکارهایی الزم را جهت خلق نوآوری ،بتواند ایدههای ارائه
شده را به سوی مفهوم کارآفرینی [سازمانی] سوق دهد(سید
نقوی و پور برخرورداری .)8928 ،کرارآفرینی سرازمانی یرک
جنبه مهم در ارزیابی عملکرد سازمان است که انتظار میرود
کرره تحررت ت رأثیر مرردیریت منررابع انسررانی باشررد( .ژانررگ و
همکاران .)9880 ،8آنچنان که در تحقیقاتی ،تأثیر کارآفرینی
بر عملکرد سازمان را میتوان ب وبی مشاهده کرد(احمردی و
همکاران.)8928 ،
برا توجره برره اهمیرت متغیرهررای مردیریت منررابع انسرانی،
کارآفرینی سازمانی و سررمایه فکرری برر بهررهوری و ایجراد
م یتهای رقابتی برای سازمان و توان بالقوه آنهرا در ارتقراء
عملکرد سازمان و با توجره بره اینکره هردف از ایرن تحقیرق
تحلیل ترأثیر مردیریت منرابع انسرانی،کارآفرینی سرازمانی و
سرمایه فکری برر عملکررد سرازمان را مرورد سرنجش قررار
میدهد .لذا محققان در پی پاسخ به این سوا هستند که آیا
مدیریت منابع انسانی ،کارآفرینی سازمانی و سرمایه فکری بر
عملکرد سازمان تأثیرگذار هستند؟ یا خیر.
 -2مبانی نظری پژوهش
مدیریت منابع انسانی
مرردیریت منررابع انسررانی در دهرره  8208ظهررور کرررد و ایررن
مدیریت رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی
سررازمان یعنرری منررابع انسررانی اسررت(فارسرریجانی و عررارف
نرژاد .)8928،برره همرین خررامر اسررت کره امررروزه اصررطالح
مردیریت منرابع انسرانی برهمرور وسریع جرایگ ین اصررطالح
مدیریت پرسنل شرده اسرت .ایرن اصرطالح ،فرآینردهایی را
توصیف میکنند که مدیریت در سازمانها را در بر ،میگیرد.
مدیریت منابع انسانی عنوانی است که در مدیریت نروین بره
فلسفه ،روشها و رویهها و اقدامات مرتبط برا مردیریت افرراد
در سررازمان امررالق مرریشررود( .فقیهرری و آغرراز.)8928 ،
اسررویتلیک و استراکاسررتا  )9888(8مرردیریت منررابع انسررانی
میتواند به عنوان مدیریت سنتی پرسنل ،به عنوان تلفیقی از
مدیریت پرسنل و روابط صنعتی ،به عنوان رابطه اسرت دامی
مبتنی بر منرابع یرا بره عنروان ب شری از عملکررد مردیریت

2
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تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

استراتژیک تصور شود .ژانگ )9888(0مدیریت منابع انسرانی
معطوف به سیاستها ،اقدامات و سیستمهایی است که رفتار،
مرز فکر و عملکرد کارکنان را تحرت ترأثیر قررار مریدهنرد.
همچنین دیسلر ( )8928معتقرد اسرت کره مردیریت منرابع
انسانی سیاستها و اقدامات موردنیاز برای اجررای ب شری از
وظایف مدیریت است ،که با جنبههرایی از فعالیرت کارکنران
بسررتگی دارد ،بررویژه برررای کارمنرردیابی ،آمرروزش دادن برره
کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم
و منصفانه برای کارکنان سازمان .شریفی ( )8929بیان کررد
که اهرداف اساسری مردیریت منرابع انسرانی حصرو نترایج
مطلو از تالش های جمعی کارکنان سازمان از جمله :تأمین
نیروی انسانی با حداقل ه ینه ،پرورش و توسعه استعدادها و
مهارت های افراد ،حفظ و نگهرداری نیروهرای الیرق و ایجراد
روابط مطلو بین آنان و در نهایت تأمین احتیاجات مادی و
معنوی و جل رضایت پرسنل است .لذا ارمسترانگ ()8900
دریافت که دو رویکرد کلی در مدیریت منابع انسرانی وجرود
دارد :رویکرد س ت "بره کارکنران ماننرد دیگرر منرابع نگراه
می شود که باید معادله ورودی -خروجری برقررار شرود و بره
صورت کارآمد اداره شروند" و رویکررد نررم"بیشرتر بره ایرن
حقیقت توجه می کند ،که نمی توان با کارکنران ماننرد دیگرر
منابع رفتار کرد زیرا برخالف دیگر منابع ،منابع انسرانی فکرر
کرده و عکرس العمرل نشران مریدهنرد .در ایرن رویکررد برر
استراتژی هایی برای دستیابی به تعهد از مریق آگاه سراختن
کارکنان از مأموریت ،ارزش ها ،برنامه های سرازمان و شررایط
محیطرری ،مشررارکت کارکنرران در تصررمیمگیررری در مررورد
چگونگی انجام امور و گروه بندی کارکنان در تیم هرای کراری
بدون نظارت رسمی تأکیرد بیشرتری مریشرود .".دیسرن و و
رابین  )9886(2مدیریت منابع انسانی فرایندی شرامل چهرار
وظیفه جرذ  ،توسرعه ،ایجراد انگیر ش و نگهداشرت منرابع
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لین )9882(88مدیریت منابع انسانی فراینردی شرامل شرش
وظیفرره آمرروزش و توسررعه ،89ارزیررابی عملکرررد ،89جبررران
خدمات ،86روابط با کارکنان ،80سالمت و ایمنی 88و است دام
و انت ا  88است .آموزش و توسعه :یعنی اف ایش تواناییهای
ت صصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله و به فعل
درآوردن پارهای از تواناییهای بالقوه آنها بره منظرور ایجراد
یک سازمان یادگیرنده و توسعه و تولید کننده علرم .ارزیرابی
عملکرد :یعنی سنجش سیسرتماتیک و مرنظم کرار افرراد در
رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محولره و تعیرین
پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود .جبران خدمات:
نظام پاداشی است که سازمانها در ازای انجام مشاغل م تلف
و وظایف درون سازمان ،برای افراد ایجاد میکننرد .روابرط برا
کارکنان :این وظیفه بره مفراهیم تاری چره روابرط کارکنران،
عوامل موثر بر روابط کارکنان ،رویکردهای روابط کارکنان و...
مرریپررردازد .سررالمت و ایمنرری :سررالمت دارای سرره جنبرره
(جسمی ،روحی و اجتماعی) است و لذا ایمنی یعنی شرایطی
که منابع انسانی را از عوامل خطرسراز برالقوه کره مریتوانرد
سالمتی آنها را به خطر بیاندازد مصون نگه دارد .است دام و
انت ا  :به فرایندی گفتره شرده کره مری آن سرازمانها بره
شناسایی و جذ و انت ا افراد واجرد شررایط بررای احرراز
موفقیتهای شغلی میپردازد.
سرمایه فکری
تاکنون تالشهای بسیاری برای تعریف سرررررمایه فکررررری
انجررام شررده و نویسررندگان زیادی روی پارامترهای اصلی
آن به توافق رسیده اند ن ستین تالشهای مرتبط با مفهرروم
سرمایه فکری مرهون مجرررالت مچرررالپ 80در سررا 8289
میالدی است(دستگیر و همکاران .)8929 ،مررادی و سرادت
( )8929اما به لحاظ تاریخ ابداعی اصطالح سرمایه فکرری در
سا  8282توسط جان گالبریت 82نسبت دادهاند .وی بر این

انسرانی اسرت .ثرابیو و همکراران )9882(88مردیریت منرابع
انسانی را شامل تحلیل و مراحی شغل ،برنامرهریر ی منابررع
انسانی ،است دام ،انت ا  ،آموزش و توسعه ،جبران خردمات،
مرردیریت عملکرررد و روابررط کارکنرران مرریدانررد .یانررگ و
8 .Zhang
9
.DeCenzo and Robbins
10
. Sabiu et al
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باور بود که سرمایه فکری فراترر از «تفکرر بره معنرای تفکرر
صرف» است و درجه ای از اقدام فکری را نی شامل میگردد.
در این معنا ،سرمایه فکری نه تنها به خودی خود یک دارایی
نامشهود ایستا است ،بلکه یک فرآینرد ایردئولوژیکی اسرت و
وسرریلهای برررای رسرریدن برره هرردف محسررو مرریگررردد
(قهرمانیاقدم و کهن .)8928 ،وایت من )9888( 98برا توجره
با موارد مطروحه فوق بایستی گفت کره ،تعریرف عمرومیای
دربا سرمایه فکری وجود ندارند اما از آغاز تحقیقات درباره
98
آن تعاریفی به شرح زیر اراده شده است :رنجبر و همکاران
( )9888سرمایه فکری را یک دارائی نراملمو برا پتانسریل
خلررق ارزش برررای سررازمان و کررل جامعرره مرریدانررد .آیررار و
همکاران )9888(99سرمایه فکری را دانش ،امالعات ،دارایری
فکری و تجربهای میداند ،که میتواند در خلق ثرروت مرورد
استفاده قرار گیرد .اسدی و یوخنه القیرانی ( )8929سررمایه
فکری را دانشی تعریف کردهاند که میتواند به ارزش تبدیل
شود .آنچنان که ،موسی خان و همکاران )9882( 99نیروهای
موثری را که در موفقیت کاری سازمان نقش دارنرد سررمایه
فکری مینامند .گاذنر و همکاران )9889( 96سرمایه فکری را
نوعی ماده فکری میدانند که که برای ایجاد دارایی برا ارزش
دیگر شکل گرفته است .حسرنی و میاراقی ( )8929سررمایه
فکری یک جریان دانشی درون یرک سرازمان اسرت .قر و
همکاران ( )8929بهمور کلی میتوان گفت سرمایه فکری به
کلیه داراییهایی نامشهود سازمان گفته شده ،کره منجرر بره
تولید ارزش برای سازمان میشود .لذا برا توجره بره تعراریف
فوق بایسرلی گفرت کره رو و برارونس )9880(90سررمایه
فکری را نوعی دارایی میداند کره توانرایی سرازمان را بررای
ایجاد ثروت اندازهگیری میکند .این دارایی ماهیرت عینری و
فی یکی نردارد و یرک دارایری نامشرهود اسرت کره از مریرق
بهکارگیری داراییهرای مررتبط برا منرابع انسرانی ،عملکررد
سازمانی و روابط خارج از سازمان بدست آمرده اسرت .آنره و
همکراران )9888( 98عنروان کردنرد کره منرابع نامشرهود در
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سرمایه فکری جای گرفته است و در ترکی برا سرایر منرابع
مشهود و نامشهود دیگر ،ارزش زیرادی را بررای سرازمان بره
ارمغان میآورد .این تلروری از ایرن مرورد کره میر ان براالی
سرمایه فکری منجرر بره عملکررد بهترر مریگرردد حمایرت
میکند .ناظم و مطلبی ( )8928سرمایه فکری را به سه قسم
شامل :سررمایه ارتبرامی( 98مشرتری)؛ سررمایه انسرانی 90و
سرمایه ساختاری .92تقسریمبنردی کردنرد .کرک،)9888( 98
چانگ )9888(98سرمایه فکری را به سرمایه انسانی ،سررمایه
سازمانی (ساختاری) و سرمایه ارتبامی تقسیم کررده اسرت
بنتیس )9888(99سررمایه انسرانی یکری مهمتررین بعردهای
سرمایه فکری است چرا که این بعرد منبرع اصرلی خالقیرت
است .تا آنجا که خالقیرت عملیراتی مشرهود را براال بررده و
داراییهای نامشهود را فعا مریکنرد .لرذا آمرین)9880( 99
دریافت که سرمایه انسانی یعنی دانرش فرردی ،مهرارتهرا و
تجار موجود در کارکنان یک سازمان بررای خلرق ارزش و
حل کردن مسایل کس و کار .اسوارت )9888( 96ایرن بعرد
خالقیت سازمان را منعکس و بهبود میب شد .چیتسازان و
همکاران )9888( ،90دریافتند که سرمایه ساختاری اشاره بره
سرراختارها و فراینرردهای موجررود در درون سررازمان دارد کرره
کارکنرران از آنهررا اسررتفاده کرررده و از ایررن مریررق دانررش و
مهارتهایشان را بکار میگیرند .چرن و همکراران)9886( 98
سرمایه ارتبامی را ارزش جاسازی شده و موجرود در کانرا -
های بازاریابی و ارتباماتی میداند که از آن مریق سازمانهرا
98
کس و کارشان را هردایت مریکننرد .مررادی و همکراران
( )9889سرمایه ارتبرامی برا نشرانگرهایی همچرون اعتمراد،
همکاری و ...شناخته میشود.
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کارآفرینی سازمانی
92

صمدی میرکالهی )9880( 90بیان کردند که کرانتیلون در
سررا  8800واژه کررارآفرینی 68را ابرردا کرررد .از دیررد وی،
کارآفرین ،فردی ریسک پذیر است که کاال را با قیمت معلروم
خریداری می کند و با قیمت نرامعلوم مری فروشرد .رضرایی و
صالحی اصفهانی ( )8909به عبارت دیگر ،فردی باید عوامرل
تولید (زمین ،نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید ،تجارت یرا
ارائه خدمات ترکی کند که به این ش ص «کارآفرین» و به
کررار او "کررارآفرینی" مرریگفتنررد .لررذا هالررت و همکرراران
 )9889(68کارآفرینی بره عنروان یکری از چهرار عامرل مهرم
اقتصادی :زمین ،نیروی کار ،سرمایه و کارآفرینی مطرح شده
است .باالخره حسینی ( )8908دریافت کره ،ترا دهره 8208
سه موج وسیع ،واژه کارآفرینی را به جلو هدایت کرده اسرت:
موج او  :انفجار عمومی ،مطالعه و تحقیرق در قالر انتشرار
کتا های زندگی کارآفرینان و تاری چه شررکتهرای آنهرا،
چگونگی ایجاد کس وکار ش صی و شیو های سرریع خلرق
ثروت که از اواسط دهه  8208شرو شد .موج دوم :این موج
شامل ارائره رشرتههرای آمروزش کرارآفرینی در حروزههرای
مهندسی و بازرگانی است که از دهه  8288به پرا شرد .مروج
سوم :ایرن مروج شرامل افر ایش عالقرهمنردی دولرتهرا بره
تحقیقات وسیعتر در زمینه کارآفرینی و بنگاههرای کوچرک،
نشر آموزشها به شاخههای دیگر علوم اقتصادی ،روانشناسی
و مرردیریتی ،تشررویق رشررد شرررکتهررای کوچررک و انجررام
تحقیقات در خصوص نوآوریهای صنعتی است کره از اوائرل
دهه  8208آغاز شد .اما قبل از پرداختن به بحث کرارآفرینی
سازمانی باید گفته شود کارآفرینی چیست؟
مقدم و همکراران)9880( 69کرارآفرینی را فرآینرد پویرایی از
تغییر بینش و بصیرت با ابتکار و نوآوری میدانرد .صریادی و
مالبی ( )8928کارآفرینی فرآیندی است که در محیطهرای
م تلف ایجاد میشود و از مریق نوآوری توسط افرادی که به
دنبا فرصتهایی برای خلق ارزش هستند ،باعرث تغییراتری
در سیسررتم اقتصررادی مرریشررود .حیرردری مکرررر و سررارانی
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( )8926کارآفرینی تالشی است برای خلرق ارزش از مریرق
شناخت فرصتهای کس و کار ،مدیریت ریسک پرذیری بره
فراخور فرصتها و مدیریت برای بسیج منابع مرادی ،مرالی و
69
انسانی ضروری برای انجام یک پروژه اسرت .یر دانشرنا
( )9886کارآفرینی فرایندی از ارائه اندیشههرای ترازه و نرو،
بهرهگیرری از امکانرات و فرصرتهرای موجرود برا تکیره برر
دانش،پیشه و کار مربوط بره آن و پرذیرش خطرر اسرت .برر
همین اسا قاضینوری ( )8909کارآفرینی به دو نو است.
کارآفرینی فردی 66و کرارآفرینی سرازمانی .60اگرر نروآوری و
ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه بره برازار،
حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فرردی و اگرر حاصرل
تالش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کرارآفرینی سرازمانی
مینامند .در این تحقیق بعرد کرارآفرینی سرازمانی مرد نظرر
است .اسکوییان ( )8928واژه کارآفرینی سرازمانی ن سرتین
بررار پینکررات 68در سررا  8280بکررار برررد .در آن زمرران برره
کارآفرینان سازمانهرای بر ر ،،کرارآفرین سرازمانی امرالق
میشده است .اما با گسترش روزاف ون کارآفرینی در سازمان
و پیشرفتهای شگرفی که سازمانها به دلیل اجرایی کرردن
کرارآفرینی داشرتند مفراهیم و تعراریف آن نیر دسرت وش
تغییرات شده و به مرحلهای از بلرو و تکامرل دسرت یافرت.
بنرابراین در تعریرف کرارآفرینی سرازمانی بایرد گفرت-کره:
کارآفرینی سازمانی فرایندی است که فعالیتهای سازمانی را
به سمت خالقیت ،نوآوری ،م امرهپذیری و پیشتازی سروق
میدهد .ویکتوریا )9880( 68کارآفرین سازمانی ،فردی اسرت
که تحت حمایت یک سازمان محصوالت ،فعالیتها و فنآوری
جدید را کشف و به بهرهبرداری مریرسراند .سریفی سرالده و
همکرراران ( )8929کررارآفرینی سررازمانی برره معنررای توسررعه
شایستگیها و فرصتها در درون سازمان از مریق ترکیبرات
م تلررف منررابع جدیررد اسررت .کررارآفرینی سررازمانی از دیررد
آنتونیک و هیسرری  )9886( 60شرامل :و احردها و کسر و
کارهای جدیرد ،نروآوری در فرآینرد و محصروالت /خردمات،
43
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تغییررر شررکل سررازمان ،ریسررکپررذیری ،پیشررگامی و رقابررت
تهرراجمی .دیمیترررتیس و همکرراران )9886( 62کررارآفرینی
سازمانی را شامل نوآوری ،ریسکپذیری ،پیشرگامی و رقابرت
تهاجمی میدانند .اوزدمیرسری )9888( 08معتقرد اسرت کره
برای سنجش کرارآفرینی سرازمانی مریتروان ،از چهرار بعرد
سرررمایهگررذاری در کسرر و کررار جدیررد ،08نرروآوری،09
خودتجدیدی 09و پیشگامی 06بهرره گرفرت .هیرل)9889( 00
دریافتند که که کارآفرینی سازمانی دارای شرش بعرد اسرت:
افعا سازمانی ،08انعطاف سازمانی ،08رهبرری کارآفرینانره،00
فرهنگ کارآفرینانره ،02نگررش فرردی ،88سیسرتم پراداش.88
افعا سازمانی :رویکردی است که به سرازمان ایرن امکران را
میدهد در جهت تحقرق و شرکوفایی کرارآفرینی بسرترهای
الزم را فراهم آورده و به ترویج و گسترش نوآوری و خالقیت
در سازمان بپردازد .انعطراف سرازمانی :یعنری توانرایی دسرت
کشیدن از یک قاعده و چارچو ذهنی و داشرتن تمایرل بره
تغییرات منطقری بردون مقاومرت در مقابرل افکرار گذشرته.
رهبری کارآفرینانه :عبارتند از الهام ب شری انگیر ش سرریع
یک گروه صاح ایدههای جدید و هردایت آنهرا در تبردیل
این دیدگاه مشترک به واقعیت .فرهنرگ کارآفرینانره :یعنری
خالقیت و نوآوری مجموعه ارزشهرا نگررشهرا ،هنجارهرا و
رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل میدهرد.
نگرش فردی :می ان مسلولیت ،آزادی و استقاللی کره افرراد
درون یک فرهنگ دارند .سیسرتم پراداش :حردی اسرت کره
عملکرد خو کارکنان سازمان مورد تشرویق قررار گرفتره و
این نو عملکرد ارتقاء شغلی و پیشرفت آنها را در پی دارد.
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عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی ،به چگونگی انجام مأموریتهررا ،وظررایف و
فعالیرتهرای سررازمانی و نتررایج حاصل از انجام آنها امالق
89
میشود (حقیقرری و همکرراران .)8902 ،میلررر و اسررتیونس
( )9889و هررراو )9880(89عملکررررد سرررازمانی را شررراخص
میدانند که چگونگی تحقق اهداف سرازمان را انردازهگیرری
میکند .به همین دلیل است که مفهروم عملکررد بره عنروان
یکی از مباحث گسترده ،امروزی برای سازمانها تعریف شده
است ،و صاحبنظران بسریاری تعراریف م تلفری را بررای آن
بیرران کررردهانررد .معروفترررین تعریررف عملکرررد توسررط
نیلی )9880(86ارائه شده است که عنروان مریکنرد عملکررد
فرآیند تبیین کیفیت اثرب شری و کرارایی اقردامات گذشرته
است .وی دریافت که در سنجش عملکرد دو رویکررد عمرده
وجد دارد :رویکرد عینی 80و ذهنی 88و هر دو رویکررد دارای
محاسرررن و معایررر خررراص خرررود هسرررتند .آلررررن و
همکاران .)9880(88مقیا عینی بیشتر واقعی هستند ،اما از
نظر پوششی محدود به دادههای مالی هستند .و دیگرر ابعراد
سازمانی را تبیین نمریکننرد .از مررف دیگرر ،مقیرا هرای
ذهنی کمتر واقعگرا هستند ،اما توصریف غنری از اثرب شری
سازمان ارائه میکنند .این مقیا ها اجازه مریدهنرد دامنره
وسیعی از سازمانها در صنایع م تلرف مرورد مقایسره قررار
گیرند .بنابراین ،قابلیت تعمیم یافته بر مبنرای مقیرا هرای
ذهنی بیشتر اسرت .همچنرین مقیرا هرای ذهنری عناصرر
تحلیلی مبتنری برر ادراک را نیر پوشرش مریدهنرد کره در
پژوهشهای علوم اجتماعی جایگاه ویژهای پیدا کررده اسرت.
بهمور سنتی در ارزیابی عملکررد سرازمانی ،بیشرتر رویکررد
مالی بهکار گرفته میشد .اما امروزه دیگر ایرن رویکررد بررای
ارزیابی عملکررد سرازمانی بره تنهرایی کارسراز نیسرت .زیررا
شاخصهای مالی ماهیت ماشین گونره سرازمانهرا و فسرلفه
مدیریتی وقت برود (نیرون[ .)9889 ،80در نهایرت بایرد بایرد

62

.Millar & Stevens
.Ho
64
.Neely
65
.Objective approach
66
Mental Approach
67
Allen et al
68
.Niven
63

تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

گفت که در ایرن تحقیرق سرعی شرده اسرت کره از رویکررد
(مقیا ) ذهنی نی استفاده شود] .لذا بر مبق نظر بهارستان
و همکرررراران ( )8928از رضررررایتمنرررردی کارکنرررران،82
رضایتمندی مشتریان 88و عملکرد مرالی 88بره عنروان ابعراد
عملکرد سازمانی در این تحقیق استفاده شده است ،چنانچره
نیرروی انسررانی شرراغل در سررازمان دارای انگیر ه ،رضررایت و
روحیه مناس باشند تمامی ،توان ،استعداد و مهارت خرود را
در سازمان بهکار خواهد گرفت کره فوایرد آن بره سرازمان و
خود ش ص بر میگردد .لذا موفقیت و پیشرفت هر سرازمان
به نیروی انسرانی آن بسرتگی زیرادی دارد .مقیمری ()8988
عنوان کرد که دوسرت داشرتن ،داشرتن احساسرات خرو و
ارزش نهادن برای شغل از مهمترین شاخصهای اندازهگیری
رضررایتمنرردی کارکنرران برره شررمار مرریآیررد .هاشررم و
همکاران )9880(89دریافتند سازمانهایی موفقتر هسرتند و
عملکرد بهتری را

08

دارند که رضایت مشتریان خود را بیشتر ترامین کننرد ،چررا
که سازمان به مشتریان خود وابستهاند .می ان رضایتمنردی
مشتری موفقیت یا شکست فعالیرتهرای سرازمان را تعیرین
میکند .شناخت نیاز واقعی مشتریان ،پاس گویی مناس بره
آن تالش در جهت ارائه خدمات جدید بره مشرتریان ،ایجراد
ارتبامررات و مناسرربات بلنررد مرردت بررا آنهررا و در نهایررت
خشررنودی آنهرررا از نحررروه ارائررره خررردمات از مهمتررررین
شاخصهای اندازهگیری رضرایتمنردی مشرتریان بره شرمار
میآید .بیرلی و دلری ،)9888(89عملکررد مرالی را معراد برا
می ان فروش و خریرد مشرتریان ،تعرداد مشرتریان و تعرداد
قراداهررای شرررکت و در نهایررت سررودآوری کرره مهمترررین
شاخصهای اندازهگیری عملکرد مالی هستند ،در نظرگرفتند.
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 -3پیشینه تحقیات داخلی و خارجی درباب متغیرها
جدول  .1پیشینه تحقیق

نام محقق وسال

عنوان پژوهش

نتیجه پژوهش

نادری و رستمی ()8920

تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

صفری و همکاران ()8929

بررسی نقش سرمایه فکری و ابعاد آن در توسعه کارآفرینی
سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

رضایی()8929

تأثیر مولفههای سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی
شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی
استان زنجان

اکبری و همکاران()8928

تحلیل تأثیر فناوری امالعات و سرمایه فکری بر کارآفرینی
سازمانی

نتایج نشان داد سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری
دارد.

میرف رالدینی و همکاران ()8928

بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در
شرکت پیشگامان کویر ی د.

نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیر معناداری
دارد.

علی پور درویشی و همکاران
()8928

بررسی نقش میانجی سرمایه فکری بر ارتیاط میان وظایف
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
از مریق سرمایه فکری دارای تأثیر معنادار است.

بررسی و تبیین نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود
کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی در بهبود کارآفرینی سازمانی
نقش موثری دارد.

بهرامی و همکاران
()8902

رابطه چندگانه کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و
سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی استان اصفهان

نتایج نشان داد که راهبردی منابع انسانی با سرمایه فکری رابطه مابت
دارد.

شجاعی و باغبانیان
()8900

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت
بانکداری ایران :مطالعه موردی استان کردستان

نتایج نشان داد که سرمایه فکری دارای ارتبامی معنادار با عملکرد
سازمانی است.

)9888( Ahmad et al

بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی
رابطه معنادار وجود دارد.

سیدتقوی و عبا

زاده()8902

سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معناداری دارد.

)2014( Lu et al

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2013( et al Sayadi

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی

نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی رابطه
معنادار وجود دارد.

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

نتایج نشران داد کره برین سررمایه فکرری و عملکررد سرازمانی رابطره
معناداری وجود دارد.

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2012( Abdullah and Sofian
Oladipo and Abdulkadir

()2011
)2010( Nemli Çaliskan

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

)2010( Katou and Budhawar

بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی رابطه
دارند.

بررسی مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد
سازمانی

نتایج نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی و
عملکرد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد سازمانی

نتایج نشران داد کره برین سررمایه فکرری و عملکررد سرازمانی رابطره
معناداری وجود دارد.

)2008( Macchitella
)2007( Huang C F, Hsueh
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 -4فرضیههای تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق
با توجه به متغیرهای تحقیق فرضیههای تحقیق به شرح
زیر است:
. 8مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر دارد.
. 9سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
. 9کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 6مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد.
. 0مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 8سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
. 8سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر
کارآفرینی سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 0سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر
عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 2کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منابع
انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 88کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکری بر
عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
 .88سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را
دارد.

کارآفرینی سازمانی نقش میانجی
. 0سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی
بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 2کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منابع
انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
. 88کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکری
بر عملکرد سازمانی نقش میانجی را دارد.
 .88سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی
را دارد.

نمودار .1مدل مفهومی تحقیق (نگارنده/محقق)

را دارد.
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 -5روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف از نو تحقیقات کاربردی اسرت و از نظرر
نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی از نو همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان ( )908دانشگاه پیام نور
استان کرمانشاه است 808 .نفر به عنوان نمونه آمراری تحقیرق برا
استفاده از فرمو جدو مورگان و از مریق نمونهگیرری تصرادفی
سررراده انت رررا شررردند :.از پرسشرررنامه  86سررروالی ،یانرررگ و
لرررین)9882(86؛ پرسشرررنامه  98سررروالی برررونتیس)9889(80؛
پرسشنامه  88سروالی هیرل)9889( 88؛ و پرسشرنامه  92سروالی
بهارستان و همکاران ( )8928به ترتی بررای سرنجش مردیریت
منابع انسانی ،سرمایه فکری ،کارافرینی سازمانی و عملکرد سازمانی
استفاده شده است .مقیا اندازهگیری نظریات براسا میف پنج
گ ینهای لیکرت بوده که از"کامالً م رالفم" شررو و بره "کرامالً
موافقم"ختم شده ،نحوه نمره دهی به سواالت نی  ،از نمره  8تا نمره
 ،0محاسبه شرده اسرت .روایی اب ار انرردازهگیرری با اسرتفاده از

شراخص روایی محتوا (استفاده از نظر سه تن از اسراتید) و روایری
همگرا سنجیده شد .اعتبار همگرا به این اصرل برر مریگرردد کره
شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی میانهای داشرته باشرند.
مبق گفته فورنل و الرکر ،)8208(88معیار روایی همگرا بودن ایرن
است که میانگین واریانسهای خروجی )AVE( 80بیشرتر از 8/80
باشد .ضرای  AVEنشان میدهند که چره درصردی از واریرانس
ساختار یا متغیر الگو ،بهوسیله یک مؤلفه مج ا تشریح شده اسرت.
نتایج حاصل از خروجی  SMART-PLSنشان میدهدکه متغیرهرا
دارای ،AVEهمه باالتر از شاخص معیار  8/0مریباشرند ،بنرابراین
نتیجه گرفته میشود که مؤلفهها میتوانند به اندازه کافی واریرانس
متغیرهای الگو پژوهش را تشریح کنند ،بنابراین اب ار اندازهگیری از
روایی مناسبی برخوردار است .پایایی پرسشنامه ،با ضرری آلفرای
کرونباخ نی نشان داد که تمام عوامل ضری باالی  8/8داشرته و از
پایای مناس برخورداند .نتایج در جردو شرماره ( )9آورده شرده
است.

جدول .2روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
ضری پایایی
مرک

ضری پایایی
آلفای کرونباخ

متغیرهای پژوهش

مدیریت منابع انسانی ()HRM

8/02
-

8/09
8/82
8/86
8/08
8/82
8/86

99/96
89/88
88/80
90/89
90/66
88/88

8/02
-

8/08
-

سرمایه فکری ()IC

8/89
-

8/09
8/08
8/08

68/82
68/98
66/80

8/00
-

8/08
-

کارآفرینی سازمانی ()CE

8/88
-

8/80
8/09
8/88
8/89
8/89
8/09

98/22
99/60
92/98
88/28
89/80
99/09

8/28
-

8/08
-

8/88
-

8/82
8/82
8/00

86/86
82/88
68/96

8/09
-

8/88
-

آموزش و توسعه
ارزیابی عملکرد
جبران خدمات
روابط با کارکنان
سالمت و ایمنی
است دام و انت ا
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه ارتبامی
افعا سازمانی
انعطاف سازمانی
رهبری کارآفرینانه
فرهنگ کارآفرینانه
نگرش فردی
سیستم پاداش
عملکرد سازمانی ()OP
رضایتمندی کارکنان
رضایتمندی مشتریان
عملکرد مالی

بارهای عاملی

ضری میانگین
واریانس است راج شده ()AVE

ضری مسیر

آزمونt

-

74

.Yang and lin
. Bontis
76
. Hill
75

77

.Fornell and Larcker
78
.Average Variance Extracted

تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

جدول .3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
متغیر

کارآفرینی
سازمانی
()CE

کارآفرینی
سازمانی
()CE

مدیریت
منابع انسانی
()HRM

سرمایه
فکری ()IC

عملکرد
سازمانی
()OP

جذر
()AVE
8/88

8
8/88

مدیریت
منابع
انسانی
()HRM

8/28

8

سرمایه
فکری
()IC

8/08

8/08

8

عملکرد
سازمانی
()OP

8/08

8/09

8/08

8/06

8

8/80

 -6یافتههای تحقیق
روش آمرراری بررهکررار گرفترره شررده در ایررن تحقیررق روش
«معادالت ساختاری» است .مد سازی معادالت ساختاری،82
یک اب ار پژوهشی رایج در علروم مردیریت ،پ شرکی و علروم
اجتماعی در دو سه دهه اخیرر بروده اسرت .مرد معرادالت
سرراختاری ی رک سرراختار عل ری خرراص ب رین مجموعررهای از
سررازههررای غیرقابررل مشرراهده اسررت .ی رک مررد معررادالت
ساختاری از دو مولفه تشکیل شده است :یک مد ساختاری
که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مش ص مریکنرد و
یک مد اندازه گیری که روابطری برین متغیرهرای پنهران و
متغیرهای مشاهده شده را تعریف میکند(حبیبی و عدن ور،
 .)8920در این تحقیق سعی شده که از مد سازی معادالت
ساختاری بر اسا نرماف ار اسمارت پری ا ا  ،08اسرتفاده
08
شود .از این نرماف ار برای حل مسائل حداقل مربعات ج ئی
استفاده میشود .این نرماف ار در سا  9880توسط رینگل و
همکارانش 09در دانشگاه هامبور ،آلمان مراحی شده اسرت.
این نرماف ار مبتنی بر جاوا میباشد که باعث میشود کاربران
سیستمهای عامل م تلف از قبیل ویندوز ،اپرل مکینتراش و
لینوکس به راحتی از آن استفاده نمایند .این نرماف ار قابلیت

00

پردازش و تحلیل دادههای خام را داراست .همچنین مراحی
و آزمون مد در آن به صورت کامال گرافیکی انجام میشود.
خروجی نرم اف ار را میتواند در قال صرفحات و  ،اکسرل و
التکس مشاهده نمود .این نرم اف ار دادههای ورودی با فرمت
CSVرا که توسرط  SPSSیرا  Excelایجراد مریشرود را
دارد( .سید عبا زاده.)8928 ،
با توجه به مطال مطروحره در ایرن قسرمت ،برا اسرتفاده از
اسمارت پی ا ا  ،09به بررسی اثرگذاری یا عدم اثرگرذاری
عوامل یاد شده پرداخته میشرود و در ادامره ،شراخصهرای
سنجش عوامل و ضری تعیین عوامل نی مورد بررسی قررار
06
میگیرند .قابل ذکررررررر اسرت کره در  ،PLSارزش T-( t
 )Valueیررا معنرریدار بررودن اثررر متغیرهررا را بررر هررم نشرران
میدهند .اگر مقدار  tبیشتر از  8/28باشد یعنی ،اثرر مابرت
وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +8/28ترا  -8/28باشرد
اثرمعناداری وجود ندارد و اگرکوچکتر از  - 8/28باشد یعنری
اثر منفی دارد ولی ،معنادار است .و همچنین ضررای مسریر
اگر باالی  8/8باشد بدین معناست که ارتبامی قوی میان دو
متغیر وجود دارد ،اگر بین  8/9تا  8/8باشند ارتباط متوسرط
و اگر زیرر  8/9باشرند ارتبراط ضرعیفی وجرود دارد(چرن،00
 .)9889دادههای بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افر ار
 SMART-PLSاجرا گردید و مطرابق نمرودار 9نترایج فروق
بدست آمد .و تحلیرل هریرک از روابرط کره در واقرع نشران
دهنده فرضیههای تحقیق میباشد به صورت مفید و م تصر
در جدو شماره ( )6نشان داده شده است.
باتوجه به جدو شماره ( )6که بر پایه نتایج حاصل از آزمون
فرضیات تحقیق بدست آمده است میتوان عنروان کررد کره:
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه او با توجه به ضرری مسریر
8/08و مقدار ضری معنادراری  ،60/228نشان میدهد کره
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر معنرادار و قروی
دارد .در آزمون فرضیه دوم برا ضرری مسریر  8/98و مقردار
ضری معنادراری  ،6/868این نتیجه حاصل شد که سررمایه
فکری بر کارآفرینی سازمانی ترأثیر معنرادار و متوسرط دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم با ضرری مسریر  8/98و

79

.Structural Equation Model
. SMART-PLS
81
. Partial Least Squares
82
. Ringel et al
80

83

. SMART-PLS
84
. T-Value
85
.Chin
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مقرردار ضررری معنررادراری  ،9/608گررواه بررر ایررن دارد کرره
کارآفرینی سرازمانی برر عملکررد سرازمانی ترأثیر معنرادار و
متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم با ضرری
مسیر  8/86و مقدار ضری معنادراری  ،88/890گواه بر ایرن
دارد که مدیریت منابع انسانی بر کرارآفرینی سرازمانی ترأثیر
معنادار و متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم با
ضری مسیر  8/68و مقدار ضری معنادراری  ،6/289گرواه

بر این دارد که مدیریت منابع انسرانی برر عملکررد سرازمانی
تأثیر معنادار و متوسط دارد .نتایج حاصل از آزمرون فرضریه
ششرم بررا ضرری مسرریر  8/92و مقردار ضررری معنررادراری
 ،6/980گواه برر ایرن دارد کره سررمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی تأثیر معنادار و متوسط دارد .بررای بررسری میر ان
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم
است تا اثرات کل ،مستقیم و غیرمسرتقیم بررای متغیرهرای
درون زای مد ارائه شود (جدو .)0

نمودار .2ضرایب مسیر و ضریب معنادراری  tمدل
جدول. 4خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات
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08

جدول .5تفکیک اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم
خطای استاندارد

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

فرضیات
فرضیه او

8/888

8/08

----

8/08

فرضیه دوم

8/896

8/98

----

8/98

فرضیه سوم

8/960

8/98

----

8/98

فرضیه چهارم

8/800

8/86

----

8/86

فرضیه پنجم

----

8/68

----

8/68

فرضیه ششم

8/890

8/92

----

8/92

فرضیه هفتم

----

8/86

8/98

8/28

فرضیه هشتم

----

8/68

8/90

8/80

فرضیه نهم

----

8/68

8/89

8/80

فرضیه دهم

----

8/92

8/88

8/80

فرضیه ی دهم

----

8/68

8/69

8/09
a *b

همانطور که جدو  ،0نشان میدهرد کره مردیریت منرابع
انسانی بر سرمایه فکرری ،کرارآفرینی و عملکررد سرازمانی
تررأثیر مسررتقیم و معنررادار؛ همچنررین سرررمایه فکررری بررر
کارآفرینی سازمانی و عملکررد سرازمانی ترأثیر مسرتقیم و
معنررادار؛ و همچنررین کررارآفرینی سررازمانی بررر عملکرررد
سررازمانی تررأثیر مسررتقیم و معنررادار دارد ،کرره در نهایررت
فرضیات یکم تا ششم مورد تایید قرار گرفتنرد .همچنین با
توجه به تأیید هر شش فرضیه تحقیق مریتروان می ان اثر
غیر مستقیم متغیرهررررررررا را و همچنین معناداری آن را
محاسبه نمود .اثر غیرمستقیم با فرمو زیررررر محاسرررربه
میشود ،که در این فرمو  aاثر متغیر مستقل بر میرانجی
و  bاثر متغیر میانجی بر وابسته است:

B indirect  a *b
عالوه بر محاسبه می ان اثر غیر مستقیم میتوان با استفاده
از آزمون سوبل معناداری اثر غیرمستقیم را نی محاسبه
کرد.
شایان ذکر است که همه نرم اف ارها معناداری اثرات
مستقیم بین متغیرها را محاسبه کرده و در خروجرریهررای
خود ارائه مرریدهنرررد اما معناداری اثر غیرمستقیم را ارائه
نمیکننرد و بعﻀاً می ان اثر غیرمستقیم را بر سا فرمولی
که در باال گفته شد ارائه مرریدهنررد بنابراین معناداری اثر
غیرمستقیم باید دستی حسا شده که در ادامه فرمو
محاسبه آن براسا روش سوبل آورده شده است:

) (b * s a 2 )  (a 2 * s b 2
2

t V alue 

در این فرمو
 : aمی ان اثر متغیر مستقل بر متغیر میانجی
 : saمی ان خطای استاندارد اثر متغیر مسرتقل برر
متغیر میانجی
 : bمی ان اثر متغیر میانجی بر متغیر وابسته
 : sbمی ان خطای استاندارد اثر متغیر میرانجی برر
متغیر وابسته
همانگونه که در نمودار ( )9و جدو ( )0مالحﻀره گردیرد
مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میرانجی سررمایه فکرری
در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی برر کرارآفرینی سرازمانی
برابر (فرض هفتم)

B indirect  a *b  0.869*0.302  0.26
باید یرادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری برابر است برا ()8/888
و می ر ان خطررای اسررتاندارد برررای ترراثیر سرررمایه فکررری بررر
کارآفرینی سازمانی برابر است ( .)8/896حا با توجه به نتایج
بدسرت آمده ( )8/98در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسرررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر اسرت ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمستقیم مردیریت منرابع انسرانی برر کرارآفرینی سرازمانی
معنادار میباشد .و فرضیه هفتم مورد تایید قرار میگیرد.
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00

 2.372

0.87*0.30
) (0.302 *0.0662 )  (0.872 *0.1242

t Value 

همچنررین در بررا توجرره برره نمررودار ( )9و جرردو ( )6نتررایج
فرضیات هشتم تا یازدهم در ادامه آورده شده است:
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
سرررمایه فکررری در تاثیرگررذاری مرردیریت منررابع انسررانی بررر
عملکرد سازمانی برابر (فرض هشتم)

B indirect  a *b  0.869*0.291  0.25
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری برابر است با ()8/888
و میر ان خطررای اسرتاندارد برررای تراثیر سرررمایه فکرری بررر
عملکرد سازمانی برابر اسرت ( .)8/890حا با توجه به نتایج
بدست آمده ( )8/90در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر است ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمسررتقیم مرردیریت منررابع انسررانی بررر عملکرررد سررازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضیه هشتم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
 2.102

0.87*0.29
) (0.29 *0.0662 )  (0.872 *0.1352
2

t Value 

مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسرانی برر
عملکرد سازمانی برابر (فرض نهم)

B indirect  a *b  0.64*0.200  0.128
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سرازمانی برابرر اسرت برا
( )8/800و می ان خطای اسرتاندارد بررای تراثیر کرارآفرینی
سازمانی بر عملکررد سرازمانی برابرر اسرت ( .)8/960حا با
توجه به نتایج بدسرررررت آمده ( )8/89در ادامه معناداری اثر
غیر مستقیم مورد بررسررررری قرار گرفته است که با توجه به
اینکه مقدار  t Valueاز  8/28بیشتر است ،میتوان گفت
که اثر غیرمستقیم مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
سازمانی معنادار میباشرد .و فرضریه نهرم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.

 2.560

0.64*0.20

t Value 

) (0.202 *0.0882 )  (0.642 *0.3452
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری سرمایه فکری بر عملکررد
سازمانی برابر (فرض دهم)

B indirect  a *b  0.30*0.202  0.06
باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی برابر است با ( )8/896و
میر ان خطررای اسررتاندارد برررای ترراثیر کررارآفرینی سررازمانی
عملکرد سازمانی برابر اسرت ( .)8/960حا با توجه به نتایج
بدست آمده ( )8/88در ادامه معناداری اثر غیر مستقیم مورد
بررسررررررررررری قرار گرفته است که با توجه به اینکه مقدار
 t Valueاز  8/28بیشتر است ،مریتروان گفرت کره اثرر
غیرمسررتقیم مرردیریت منررابع انسررانی بررر عملکرررد سررازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضریه دهرم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
0.30*0.20
t Value 
 5.454
) (0.202 *0.1242 )  (0.302 *0.3452
مالحﻀه گردید مقدار ضری مسیر برای نقش متغیر میانجی
سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی برابر (فرض یازدهم)

B indirect  a *b  0.87*0.30*0.20*0.64*0.20*0.87*0.29  0.43

باید یادآور شرود کره میر ان خطرای اسرتاندارد بررای تراثیر
مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
برابر است با ( 8/888و  )8/800و میر ان خطرای اسرتاندارد
برای تاثیر سرمایه فکری و کارآفرینی برر عملکررد سرازمانی
برابر است ( 8/890و .)8/960
حا با توجه به نتایج بدست آمده ( )8/69در ادامه معناداری
اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به
اینکه مقدار  t Valueاز  8/28بیشتر است ،میتوان گفت
که اثر غیرمستقیم مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
سازمانی معنادار میباشد .و فرضیه یازدهم مرورد تاییرد قررار
میگیرد.
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)(0.87*0.29)*(0.64*0.20
) (0.292 *0.0662 )  (0.872 *0.1352 )  (0.202 *0.0882 )  (0.292 *0.3452

t  Value 

 2.102  2.560  4.662

معناداری در

با توجه به گفتههای فوق در با ضری
خصوص اثر غیر مستقیم میتوان گفت که:
در نتیجه نقش میرانجیگرری سررمایه فکرری و کرارآفرینی
سازمانی در تأثیرگذاری مدیریت منرابع انسرانی برر عملکررد
سررازمانی مررورد حمایررت قرررار گرفتنررد برره عبررارتی ،تررأثیر
غیرمستقیم مدیریت منابع انسرانی برر عملکررد سرازمانی برا
حﻀور نقش کارآفرینی سازمانی و سررمایه فکرری روی هرم
(تأثیر غیرمستقیم = )8/69ب رگتر از تأثیر مستقیم مردیریت
منابع انسانی بر عملکررد سرازمانی (ترأثیر مسرتقیم= )8/68
است ،به عبارتی دیگر با توجه برا اثرر کرل ( )8809مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی ،میتوان نتیجه گرفرت کره
مدیریت منابع انسانی با کمک متغیرهای میانجی (کارآفرینی
سازمانی و سرمایه فکری) دارای اثر کل بهترری برر عملکررد
سازمانی ( )8/80است؛ بنابراین فرضیات هفتم تا یازدهم این
تحقیق نی مورد تایید واقع شدند.
برازش مدل :در مد های  PLSدو مد آزمرون مریگرردد.
مد بیرونی 08که هم ارز مد اندازهگیری  08یرا سرنجش ،و
مد درونی 00که مشابه مد ساختاری 02در نررمافر ار هرای
دیگررر ماررل ( )LISREL, EQS and AMOSاسررت .مررد
بیرونی (اندازهگیری) مدلی است که رابطره برین متغیرهرای
مکنررون را بررا متغیرهررای آشررکار و مشرراهده شررده مشر ص
میکند .برای برازندگی این مرد از شراخص وارسری اعتبرار
اشررتراک( 28شاخصرری اسررت برررای بررسرری برررازش مررد
اندازهگیری یک بلوک "متغیر مکنرون") اسرتفاده مریشرود.
همچنین مد درونی (ساختاری) مدلی است که رابطه برین
متغیرهای مکنون را مش ص میکند و برای برازندگی مرد
ساختاری از شاخص حشرو یرا اف ونگری( 28ضرری اسرتون-
گیسر  )Q2که کرار ایرن شراخص ایرن اسرت ترا نشرانگرهای
86
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02

متغیرهای مکنون درون زا ( )R2را پیش بینی کند ،اسرتفاده
شده اسرت .اگرر ایرن دو شراخص (شراخص وارسری اعتبرار
اشتراک و شاخص حشو یا اف ونگی) مابت باشد نشان دهنده
کیفیت مناس مد ساختاری است .با ایرن حرا  ،همرانطور
که در جدو  8دیده میشود شاخص اشتراک و حشو مابت
هستند که نشان دهنده کیفیت مناس مد میباشد .مقدار
 R2نی که نشان دهنده توانایی مد در توصیف سرازه اسرت
برای سرمایه فکری ،کارآفرینی سرازمانی و بره ترتیر برابرر
 8/80و  8/09اسررت و همچنررین مقرردار  R2برررای عملکرررد
سازمانی هنگامی که نقش میانجی سرمایه فکری ،کرارآفرینی
سازمانی بررسی میشود برابر  8/89است .نتایج بدست آمرده
زیر نشان دهنرده آن اسرت کره مرد ارائره شرده از بررازش
مناس برخوردار است.
جدول . 6برازش مدل
متغیر

2

R

مد
اندازهگیری

مد ساختاری

شاخص
اشتراک

شاخص حشو

مدیریت منابع
انسانی

8/68

8/68

-

سرمایه فکری

8/69

8/09

8/80

کارآفرینی
سازمانی

8/60

8/60

8/09

عملکرد سازمانی

8/96

8/69

8/89

 -7بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق ،پاسخ به سوا بود کره آیرا مردیریت منرابع
انسانی ،کارآفرینی سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سرازمانی
تأثیر دارند؟ یا خیر.
نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از آن است که مردیریت منرابع
انسانی بر سرمایه فکری تأثیر دارد .لذا نتایج این فرضریه نیر  ،در
راستای پژوهش علی پرور درویشری و همکراران ( )8928انجرام
شده میباشد .مشرابهت دارد .بنرابراین پیشرنهاد مریشرود کره
سازمان مربومه (دانشگاه) به ابعاد مدیریت منرابع انسرانی توجره
شایانی داشته باشد چرا که در توسعه سررمایه فکرری ،کره ایرن
خود باعث م یت رقابتی برای سرازمان و خلرق ارزش مریباشرد
مدیریت منابع انسانی میتواند مامرر ثمرر باشرد .همرانطور کره
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کیانتو و همکاران )9888( 29دریافتند کره کره مردیریت منرابع
انسانی باعث خواهد شد که کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیر ه بره
منظور دستیابی به م یت رقابتی ،بهتر تربیت شوند .در فرضییه
دوم این نتیجه حاصرل شرد کره سررمایه فکرری برر کرارآفرینی
سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه ،در راستای تحقیقرات نرادری
و رستمی ( ،)8920صفری و همکاران ( ،)8929رضرایی (،)8929
اکبررری و همکرراران ( )8928و سرریدی و همکرراران)9889(29
میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود کره سرازمان مربومره بره ابعراد
سرمایه فکری توجه شایانی را مبرذو دارد چررا کره رسریدن بره
کارآفرینی سازمانی مطلو در گروه توجه کردن به ابعراد سررمایه
فکری است .آنچنان که صفری و همکراران ( )8929دریافرت کره
سرمایه فکری به عنوان یکی از قابلیرتهرا و دارایریهرای سرازمان
میتواند جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی کمک شایانی کند.
در فرضیه سوم این نتیجه حاصل شد که کارآفرینی سازمانی برر
عملکرد سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه ،با همراستا برا نترایج
میرف رالدینی و همکاران ( ،)8928مریباشرد .بنرابراین پیشرنهاد
میشود که سازمان مورد نظر (دانشگاه) برای اینکه بتواند عملکررد
خود را اف ایش دهد باید به کرارآفرینی توجره کنرد .همرانطور کره
ایمانی پور و زیودار ( )8908نی به بره کرارآفرینی سرازمانی توجره

برررودوار ،)9888(28اولررردیپو و ابدولقررردیر )9888(28و نمیلررری
کالیشکن )9888(20انجام شرده مطابقرت دارد .بنرابراین پیشرنهاد
میشود که برای اینکه عملکرد سازمانی اف ایش بایرد بره مردیریت
منررابع انسررانی توجرره شررایانی شررود ،یویسررار و کوکررا)9882( 22
دریافتند یکی از عوامل اصلی در تعیرین عملکردسرازمان ،افررادی
هستند که انت ا شدهاند .لذا بایرد توسرط یرک مردیریت منرابع
انسانی خو مدیریت شرود بره عبرارتی منرابع انسرانی ،بهررهوری
کارکنان ،گرایش به کار ،تعهد به هدف را از مریق اعمرالی از قبیرل
است دام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمات و ارتقا افر ایش
میدهد و از این مریق بر عملکرد سازمان اثر مریگرذارد .فرضییه
ششم این نتیجه حاصرل شرد کره سررمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی تأثیر دارد .نتایج این فرضیه نی  ،با تحقیقراتی کره توسرط
شررجاعی و باغبانیرران ( ،)8900هوانررگ و هیوئرره )9888( 888و
عبداهلل و سوفیان ،)9889(888انجام شرده مطابقرت دارد .بنرابراین
پیشنهاد میشود که هر سازمانی بررای اینکره بره عملکررد خرو
سررازمانی دسررت یابررد حسررین پررور و آذر ( )8928و غفوریرران
شاگردی و همکاران )8920( ،باید به سرمایه فکری توجره داشرته
باشند .چرا که همانطور که گفته شده عملکرد سرازمانی موفرق در
گروه افراد آن سازمان است و باید افرادی انت ا شوند از هروش و

مبرمی داشتهاند .فرضیه چهیارم ایرن نتیجره حاصرل شرد کره

ذکاوت باالیی در این زمینه برخوردارباشند .فرضییه هفیتم ایرن

مدیریت منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد .نترایج ایرن
فرضرریه نی ر  ،بررا تحقیقرری کرره توسررط سرریدتقوی و عبررا زاده
( ،)8902احمد و همکاران )9888( 26انجرام شرده مطابقرت دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که برای اینکه کارآفرینی سازمانی خرو
اجرایی شود باید کیا کجوری و جعفریان ( )8928مردیریت منرابع
انسانی در سازمان به نحو احسن بکار گرفته شود .چرا که مردیریت
منابع انسانی میتواند افرادی که از لحراظ خالقیرت درجره براالیی
دارند ،بتوانند انت ا و آموزش داد تا بوانند هتر خرود را در زمینره

نتیجه حاصل شد که سرمایه فکری در تأثیرگذاری مدیریت منرابع
انسانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی را دارد .مدیریت منرابع
انسرانی نقرش بسر ایی را در کمرک بره مشرارکت افرراد در تمرام
ب شهای سازمانی به منظور حداکار کرردن م یرتهرای رقرابتی
(که یکی از شرایط کرارآفرینی) اسرت ،ایفرا مریکنرد .الل صروص
مدیریت منابع انسانی میتوانرد از مریرق مشرکل سراختن رقابرت
برای رقبا به سازمانها کمک کند که موقیت رقابتی خود را حفرظ
کنند .این امر اینگونه اتفاق میافتد که مردیریت منرابع انسرانی برا
ارتقاء داراییهای نامشرهود و غیرر قابرل تقلیرد همچرون سررمایه
فکری ،سازمان را در برابرر رقبرا از مصرونیت برخروردار مریسرازد.
مطابقت دارد .به همین خرامر پیشرنهاد مریشرود اگرر ب رواهیم

کارآفرینی نشان دهند .فرضیه پنجم این نتیجه حاصل شرد کره
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سرازمانی ترأثیر دارد .نترایج ایرن
فرضیه ،با تحقیقاتی که توسرط لرو و همکراران )9886( 20کراتو و
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تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

مدیریت منابع انسانی در دانشرگاه پررنرگ شرود و تراثیرش را برر
کارآفرینی سازمانی داشته باشد باید به نقشی کره سررمایه فکرری
دارد توجه کرد .فرضیه هشتم این نتیجه حاصل شد که سررمایه
فکری در تأثیرگذاری مدیریت منابع انسانی برر عملکررد سرازمانی،
نقش میانجی را دارد .تایید این فرضیه نشان میدهد که با حﻀرور
مدیریت منابع انسانی تأثیر سررمایه فکرری برر عملکررد سرازمانی
ارتقرراء مررییابررد .برررای گسررترش مفهرروم موجررود منررابع انسررانی،
تحقیقات سرمایه فکری به ما اجازه میدهرد کره تمرکر مردیریت
منابع انسانی از رویکررد جرامع مبتنری برر دانرش بره اسرتفاده از
داراییهایی برا ارزش نامشرهود شررکت تغییرر کنرد(دیرویس،889
 .)9888چرا که سرمایه فکری برا حﻀرور مردیریت منرابع انسرانی
مناس تأثیر بیشتری را بر عملکرد سرازمانی برجرای مریگرذارد.
سازمانها با توجه به منابع خود باید با تأکیرد و توجره بره عناصرر
کلیدی مدیریت منابع انسرانی ،راه ،را بررای ترأثیر بیشرتر سررمایه
فکری سازمان در جهت رسریدن بره اهرداف عملکرردی سرازمان
هموارتر سازند .بنابراین مدیریت منابع انسانی یک تسرهیل کننرده
برای رسیدن سرازمان بره اهرداف خرود اسرت .در جهران رقرابتی
کنونی موفقیت دراز مدت سازمانها تنها وابسته به عملکررد مرالی
مناس نیست بلکه این افراد سازمان هستند که نقرش اساسری را
در این امر بر عهده دارند .هرگونه مساله مدیریتی در سرازمان بایرد
توسط افراد سازمان حل گردد از این رو داشرتن افرراد مناسر در
جای مناس و زمان دخالت مناس آنها عاملی کلیدی در رشرد
اقتصادی یک سازمان است (نقندی .)8208 ،889به همرین خرامر
پیشنهاد میشود اگر ب واهیم مدیریت منرابع انسرانی در دانشرگاه
پررنگ شود و تاثیرش را بر عملکرد سازمانی داشته باشرد بایرد بره
نقشی که سرمایه فکری دارد توجه کرد .نتایج این فرضریه نیر  ،برا
تحقیقی که توسط علی پور درویشی و همکراران ( )8928و حراج
کریمی و رحیمی ( ،)8908انجام شده مطابقرت دارد .فرضیه نهم
این نتیجه حاصرل شرد کره کرارآفرینی سرازمانی در تأثیرگرذاری
مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سرازمانی ،نقرش میرانجی را دارد
886
نتایج ایرن فرضریه نیر  ،در راسرتای تحقیقری کره مراکچیتتال
( ،)9880انجام داده مطابقت دارد .همانطور که گفته شد مردیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانی نقش بس ایی دارد ،اما یک جنبره
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مهم در عملکرد سازمانی ،که میتواند آن را تحت ترأثیر قررار داده
و عملکرد سازمانی را بهتر نشان دهرد ،کرارآفرینی اسرت کره ایرن
خود میتواند از مریق تحرت ترأثیر قررار گررفتن مردیریت منرابع
انسانی با این متغیر (کارآفرینی سرازمانی) بهترر نتیجره دهرد .بره
همین خامر پیشنهاد میشود بره نقرش سررمایه فکرری در ایرن
زمینه توجه شود .فرضیه دهم نی تایید گردید و نشران داده شرد
که کارآفرینی سازمانی در تأثیرگذاری سرمایه فکرری برر عملکررد
سازمانی میانجی را دارد .آنچنران کره اکبرری بورنرگ و همکراران
()8929دریافتند که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی میتواند برا
کارآفرینی تأثیر بهتری داشته باشد .به همین خامر پیشنهاد مری-
شود به نقش سرمایه فکری در این زمینه توجره شرود .در پایران و
با عنایت به نتایج حاصل از مرد معرادالت سراختاری (نررم افر ار
 (PLSمیتوان گفت که نتایج پژوهش گویای ایرن واقعیرت اسرت
که برر اسرا

فرضییه ییازدهم :سررمایه فکرری و کرارآفرینی

سازمانی به عنوان نقش میرانجی تواسرتند ،تراثیر مردیریت منرابع
انسانی بر عملکرد سازمانی را اف ایش دهند ،و با تأیید این فرضریه،
از مد مفهومی این پژوهش ،میتوان آن را بهعنوان مد تجربری
که مبنایی برای پژوهشهای علمی و عملی آینرده قررار گیررد ،در
نظر گرفت.
محدودیتهاى پیژوهش :هرر چقردر در یرک تحقیرق عوامرل
ایجادکننده محدودیت کمتر باشند ،نه تنهرا متغیرررها پرژوهش
قابلیت کنتر بیشتر خواهند داشت بلکه بررسى تاثیر و ارتبراط
بین این متغیررها ،نتایج دقیرق و علمرىترر بره همرراه دارد .بره
همین خامر ،الزم است که این محدودیتها بره امرال محققرین
بعد رسانده شود تا بتوانند در آینده اثر منفى این محردودیتهرا
را بر تحقیق خود لحاظ کنند ،بنابراین مهمتررین محردودیت ایرن
تحقیق به شرح زیر است :با توجه به اینکه این پرژوهش در مرورد
تحلیررل نقرررش میانجیگررررری سرمایرره فکررررری و کارآفرینررری
سازمرانی در تأثیرگرذاری مدیریررت منرابع انسانرری برر عملکرررد
سازمرانی مى باشد و پرسشها اب ار پژوهش نیر ایرن عوامرل را
مورد ارزیابى قرار مرىدهنرد؛ بنرابراین کارکنران سرازمان از ترر
اینکه مبادا پاسخها که آنها قررار اسرت بره سرواالت پرسشرنامه
بدهند اثر سویی از یک مرف بر نترایج تحقیرق ،داشرته باشرد و از
سویی دیگر این نتایج تأثیر سوء بر وضع خدمتى ،حقوق و م ایرا
آنان و نی آینده شغلى شان داشته باشد ،لرذا امکران دارد تعرداد
از پرسشها را با دید محافظه کارانه پاسخ داده باشند.
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فرهنگ نوآورانه ،زمینهساز بهبود یادگیری سازمانی با بهرهگیری از
برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران)
*سعید آیباغی اصفهانی **الهه ابراهیمی ***رضا شیخ
*دکتری مدیریت ،استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،ایران
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تاریخ پذیرش9911/90/20 :

چکیده
در این تحقیق اثر برند سازی داخلی بر یادگیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر فرهنگ نوآوری به عنوان فرضیه اصلی
مورد بررسی قرار گرفته است .جهت جمعآوری دادهها در این پژوهش ،از پرسشنامههای استاندارد برندسازی داخلی ،یادگیری
سازمانی و فرهنگ نوآورانه بهره گرفته شده و روش تحقیق نیز در این مقاله از نوع توصیفی -همبستگی و برمبنای هدف ،کاربردی
است .نمونه مورد مطالعه  901نفر از کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت ایران بود .فرضیهها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری و
همچنین بررسی تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار  ،Smart PLS 3مورد آزمون قرار گرفت؛ همچنین پایایی کل
پرسشنامه  2/158به دست آمد .لذا ابزار سنجش از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است .نتایج تحقیق نشان داد :برندسازی
داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر یادگیری سازمانی دارد .همچنین یافتههای پژوهش نقش تعدیلکنندگی فرهنگ نوآورانه در این
رابطه را تائید نمود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  901 ،نفر ،محاسبه و جمعآوری دادهها با استفاده از سه پرسش نامه استاندارد برندسازی
داخلی ،یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه صورت گرفت .برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  Smart pls 3جهت بررسیهای و
مدلسازی معادالت ساختار و تایید مدل پژوهش استفاده شد.
واژههای کلیدی :برند سازی داخلی ،یادگیری سازمانی ،فرهنگ نوآورانه ،مدلسازی معادالت ساختاری ،پژوهشگاه نفت ایران.
نوع مقاله :پژوهشی

نوآوری نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد و افراد،
سازمانها و جوامعی که نتوانند خود را با تحوالت پرشتاب
همگام سازند رو به نابودی پیش خواهند رفت؛ نوآوری به
معنای کاربرد ایدهها یا رفتاری بدیع میباشد (لیاو 9و
همکاران ،)919-915 :0221 ،مانند نوآوریهایی که بتوانند
به تغییرات اساسی در محصوالت ،استراتژیها ،بازارها و یا
خطوط تولید منجر شوند (نوآوری بنیادی)؛ و یا نوآوریهایی

که به واسطه تغییرات کوچک و پیوسته در بخشهای
مختلف یک سازمان صورت پذیرند (نوآوری تدریجی)(شنگ
و چاین)0920-0921 :0290 ،0؛ بنابراین باوجود رقابت در
تمامی صحنههای فنی و سازمانی ،مدیران سعی دارند تا با
شناخت و ایجاد جوی حاکی از درک مناسب ،به تولید
نوآوری بپردازند؛ که طی آن امکان بروز خالقیتها و بهبود
عملکرد و بهرهوری میسر می گردد .در واقع همه سازمانها
برای بقا ،نیازمند اندیشههای نو و نظرات بدیع و تازه هستند.
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خلق ایده و فرایندهای جدید ،مسیری است که به واسطه
آن ،سازمانها میتوانند خود را با محیط ،منطبق کرده و به
مزیتی رقابتی دست یابند (نمامیان و فیض الهی:9918 ،
)909-908؛ بنابراین مزیت رقابتی نقطه کانونی استراتژی و
مفهوم اساسی در مدیریت استراتژیک است
(چتاکراورتی )0292،9و فرهنگ سازمانی نوآورانه با نقش
اساسی و تأثیرگذار ،میان مدیریت و کارکنان موجب تحکیم
تعهد سازمانی ،ارتقاء رفتار سازمانی ،بهبود عملکرد و افزایش
بهرهوری و حفظ مزیت رقابتی میشود (امیری و قاسمی،
 .)9911عطاران و همکاران ( )9919نیز معتقدند :سازمانها
برای اینکه مزایای رقابتی پایدار داشته باشند ،بایستی
قابلیتهایی در ایجاد منابع غیرقابل تقلید ،با ارزش ،کمیاب
و غیرقابل جایگزین ایجاد نمایند و نوآوری و فرهنگ حاکی
از آن را بهبود ببخشند (عطاران و همکاران .)9919 ،در این
راستا پور عزت و همکاران ( )9919نیز ،در پژوهش خود
دریافتند که فرهنگ نوآورانه بر اساس هفت شاخص
(پیادهسازی ،آمادگی سازمانی ،یادگیری سازمانی،
جهتگیری بازار محور ،میل و گرایش به نوآوری،
جهتگیری ارزشی ،خالقیت کارکنان و توانمندسازی) منجر
به پایداری مزیت رقابتی میشود و در ادامه بیان میدارند:
سازمانی موفق است که دارای قابلیت جذب نوآوری در
فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت آن باشد.
همچنین یکی از فرآیندهای نوآوری ،یادگیری سازمانی ،در
داخل شرکتها است که میتواند به عنوان یک دارایی کلیدی
در جهت کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمانها قرار گیرد.
چرا که سازمان یادگیرنده بر اساس ماهیت وجودی خود و به
عنوان ساختاری منظم و پویا به صورت غیرمستقیم و از
طریق افزایش خلّاقیت ،نوآوری و فراهم کردن فرهنگ و
چارچوب یادگیری سازمانی موجبات بهبود مستمر عملکرد
سازمان را فراهم میکند (شمس و همکاران)9919 ،؛
بنابراین در محیط های به شدت متغیر ،متالطم ،غیر قابل
پیشبینی و مملو از عدم اطمینان ،سازمانها برای حفظ بقا،
تضمین رشد وکسب موفقیت باید از قابلیت یادگیری
مستمر ،مولد و خالق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه

.Chakravorti
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ذینفعان ،به ویژه مشتریان ،ارزش برتر تولید نمایند
(خورشید و پاشازاده .)9919 ،همچنین شفیعی و نعمتی
( )9-0 :9911معتقدند :سازمانها در عرصههای مختلف با
چالشهای عظیمی مواجهاند که محوریت مشترک تمامی
آنان ،توسعه دانش ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی است و نیز
بیان میدارند« :ما هنوز به طور کامل در حوزه توسعه
فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با موانع و محدودیت های
فراوانی مواجه ایم که در صورت بی اعتنایی به موانع و
کاستی های موجود در این زمینه ،این عوامل تاثیر گذار می
تواند به یک تجربه شکست خورده منتج گردد»؛ بنابراین
یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن ،به عوامل متعددی از
جمله فرهنگ نوآورانه و برندسازی داخلی سازمان بستگی
دارد .امروزه یادگیری سازمانی به منظور تولید ،اشاعه و
استفاده از دانش و تبدیل آن به نوآوری به یکی از موضوعات
مهم در سازمانها تبدیل شده است (زاپا و رابینز )0295 ،8و
یادگیری سازمانی به عنوان یکی از پایههای استقرار مدیریت
دانش و یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران
سازمانهای کنونی به شمار میآید .دانش و چگونه دانستن،
منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و
توسعه داده شوند (حسینی و چلی سریل-951 :9910 ،
 .)999همچنین با توجه به تاثیری که برندسازی داخلی و
توان فزاینده آن در ایجاد حس تعلق کارکنان با سازمان دارد
برای هر کسب و کاری حیاتی به نظر میرسد ،به ویژه در
زمینه برندهای خدماتی که نگرشها و رفتارهای کارکنان
میتواند برند را بسازد یا بشکند (هادی زاده و همکاران،
 .)029-000 :9919در برندسازی داخلی دو موضوع بازاریابی
و مدیریت منابع انسانی با یکدیگر ترکیب میشوند و از طریق
ایجاد درک کارکنان از ارزشهای برند و ترکیب آنها برای
ایجاد واقعیت برند ،در تأثیرگذاری بر نگرشهای کارکنان و
شکلدهی به رفتارهای آنان به منظور یکپارچه شدن با برند،
مفید هستند (احمد و رفیق .)10-990 :0229 ،5در تعریف
برندسازی داخلی ،میتوان گفت ،مفهومی تازه است که تاثیر
کارکنان در ایجاد تصویر ذهنی مطلوبتر از برند در ذهن
مشتریان را مورد ارزیابی قرار میدهد .مفهوم برندسازی
. Zappa & Robins
.Ahmed & Rafiq
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داخلی ،مبتنی بر این اصل است که برندسازی از درون
سازمان آغاز میشود .اهمیت برندسازی داخلی در سازمانها،
نمودی از مأموریت و چشمانداز و هویت برند آن سازمانها
می باشد .در واقع برندسازی داخلی درک کارکنان از برند را
تقویت نموده ،باعث می شود تا بر برند احساس مالکیت کنند
و نشانههایی از برند را در مسئولیتهای سازمانی خود ایجاد
کنند .اهمیت باالی برندسازی داخلی و جدید بودن موضوع
در کنار توسعه رقابت ،ضرورت بررسی این موضوع را دو
چندان مینماید؛ بنابراین با مالحظه اهمیت و قابلیت
یادگیری سازمانی در رشد ،موفقیت ،تعالی و شکوفایی
سازمان از طریق تولید ارزش برتر برای همه ذینفعان سازمان
به ویژه مشتریان ،سهامداران و کارکنان و در نتیجه کسب
مزیت رقابتی پایدار ،این تحقیق در نظر دارد نقش
تعدیلگری فرهنگ نوآورانه را بر رابطه بین برندینگ داخلی
و یادگیری سازمانی را ضمن ارائه مدلی مناسب بررسی کند.
یافتههای این تحقیق؛ عالوه بر دانشافزایی به متون فرهنگ
نوآورانه ،یادگیری سازمانی و برندینگ داخلی ،میتواند برای
مدیران استنباط های مهمی جهت توسعه قابلیت یادگیری
سازمانی از طریق توسعه و نهادینهسازی رفتارهای برندینگ
داخلی و فرهنگ نوآورانه سازمان داشته باشد .براساس
تحقیقات به عمل آمده از متون نظری و تجربی ،تحقیقات
بسیاری تاثیر برندینگ داخلی بر روی فرهنگ نوآورانه و
یادگیری سازمانی و نیز تاثیر یادگیری سازمانی بر روی
فرهنگ نوآورانه را بررسی کردهاند (سره بندی و داوری،
9919؛ محمدی حسینی و همکاران ،9910 ،لیاو 0و
همکاران ،0221 ،شنگ و چاین)0290 ،0؛ اما تاکنون
تحقیقی به بررسی نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه بین
برندینگ داخلی و یادگیری سازمانی نپرداخته است .پژوهش
حاضر میکوشد به این سوال که آیا برندسازی داخلی بر
یادگیری سازمانی با نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه تاثیر
دارد یا خیر پاسخ داده و هر سه متغیر را در یک پژوهش
بررسی نماید .در بخش بعدی مبانی نظری تحقیق،
فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی بیان میشوند و بعد از
آن به توسعه فرضیههای پژوهش و بیان روشهای تحقیق
6

. Liao et al
. Sheng & Chien

7

09

استفاده شده در این پژوهش پرداخته شده است .در پایان
نیز ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری از یافتههای تحقیق و
پیشنهاداتی کاربردی ارائه شدهاند.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی یک فرآیند مبتنی بر تجربه است که از
طریق آن دانش مربوط به روابط اقدام  -پیامد توسعه مییابد
و به تدریج عادی میشود .عالوه براین دانش به حافظه
سازمانی وارد شده ،رفتار جمعی را تغییر میدهد (حسینی و
چلی سریل999-951 :9910 ،؛ بیکر و سینکوال:0220 ،1
)5-09؛ بنابراین یادگیری سازمانی یک ابزار حیاتی است که
در استراتژی رقابتی و نیز در انعطافپذیری شرکت ،کارآمد
به حساب میآید که این میتواند باعث رشد عملکرد
سازمانی گردد (ویجانده 1و همکاران.)9201-9211 :0290 ،
همچنین وارگاس )89-50 :0295( 92با مطالعات خود به
طور قاطع نشان داد که سازمانها به یادگیری سازمانی نیاز
دارند تا بتوانند به طور موفقیتآمیزی محصوالت یا خدمات
جدید خود را به بازار عرضه کنند؛ به نحوی که به نیازهای
مصرفکننده پاسخ داده و در نتیجه به افزایش کارآیی و
مزیت رقابتی پایدار دست یابند و نیز مطالعاتی در خصوص
کشورهای صنعتی جدید و در حال توسعه وجود دارند که
نشان میدهند یادگیری سازمانی تا چه حد در ایجاد توانایی
نوآوری و متعاقب آن بهبود عملکرد سازمانی سهیم است.
فرآیند یادگیری سازمانی یکی از نقاط اصلی مورد بحث در
ادبیات مدیریت است .یادگیری سازمانی به تغییر دانش در
سازمان اشاره دارد که منجر به ظهور اطالعات در حل مسئله
و تغییر و تحول میگردد (سینارا و ارن-002 :0295 ،99
 .)059با تحقیقات انجام شده مشخص شده است که
یادگیری سازمانی ،متشکل از سه رکن کسب دانش ،توزیع
دانش و استفاده از دانش است؛ بنابراین یک فرآیند بسیار
مفید در جهت دستیابی به ایدههای جدید است (فرناندز و
جاکوآ)981-950 :0295 ،90؛ از سویی دیگر برخی محققین
8
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.Vijande
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یادگیری سازمانی را یک عامل درونسازمانی مهم در
انعطافپذیری تولید در سطح سیستمی در نظر میگیرند به
طوری که به همراه آموزش ،تغییر استراتژیک و عملکرد
سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (فانگ 99و همکاران
 .)0290در تعریفی دیگر ،یادگیری سازمانی همچون یک
پیش نیاز برای انعطافپذیری استراتژیک یک شرکت به
حساب میآید که میتواند استراتژیهای مدیریت هزینه و
اعمال تغییرات را سرعت بخشد .یادگیری سازمانی به طور
کلی به عنوان فرایند ایجاد ،حفظ و انتقال دانش در یک
سازمان به حساب میآید .در واقع آموزش سازمانی نوعی
فعالیت گسترده سازمانی است که در زمینه ایجاد و استفاده
از دانش به منظور افزایش نوآوری در سیستم به کار گرفته
میشود (شنگ و ایتینگ .)0295 ،98محققان این پژوهش با
بررسی حوزههای دو گانهی نوآوری و قابلیت یادگیری،
شباهتهای موجود در این حوزهها و مفاهیم مشترک و
ارتباطات بین آنها را مورد بررسی قرار داده و با تقسیمبندی
سازمانها بر مبنای نوآوری شان ،عوامل قابلیت یادگیری را
در گروههای سازمانی مختلف مورد تحلیل قرار دادند
(داورزنی و همکاران .)9-98 :9919 ،همچنین در پژوهشی
که توسط پرداختچی و همکاران ( )1-00 :9910صورت
گرفت نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب در
دانشگاه ارومیه از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه در تمامی
ابعاد سازمان یادگیرنده از وضعیت مطلوب فاصله دارد که در
این رابطه از نظر نعمتی ( )9915سازمان یادگیرنده
مطلوبترین محیطی است که در آن مدیریت دانش ،میتواند
ظهور نموده و گسترش یابد .بنابراین هدف نهایی سازمان
یادگیرنده آن است که به افراد سازمانی بیاموزد چگونه به طور
مستمر یادگیری و افزایش دانش را درون سازمان و در
فرآیندهای کاری ،هدف اصلی خود قرار دهند .بدین منظور
استفاده از مدیریت دانش در سطوح مختلف ابزار کلیدی
سازمان یادگیرنده محسوب میگردد .به طور کلی سازمان
یادگیرنده موانع ساختاری یادگیری را حذف و ساختارهای
توانمندساز را ایجاد کرده و ساز و کارهای توسعه فرآیند
یادگیری سازمانی را فراهم مینماید (بلبلی و همکاران،

امروزه سازمانها همزمان با پیچیدهتر شدن زمینه فعالیتشان
میکوشند تا از فرهنگ نوآورانه به عنوان منبعی با دوام در
تسهیل یادگیری و برندسازی داخلی استفاده نمایند؛ در واقع
برندسازی داخلی به عنوان رویکرد جدیدی به شرکتها در
ایجاد رسالت و ارزشهای سازمانی و یادگیری سازمانی
کمک شایانی مینماید .با آموزش کارکنان در حوزه
داخلیسازی برند میتوان شرکت را به معروفیت باالیی
رساند .امروزه مدیران همزمان با پیچیدهتر شدن سازمانها
سعی میکنند از فرهنگ نوآورانه به عنوان منبعی با دوام و
دارای مزیت رقابتی در برندسازی داخلی استفاده نمایند.
موضوع رابطه بین برندسازی داخلی و یادگیری سازمانی در
سالهای گذشته توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته
است .عزیزی و همکاران ( )11-928 :9919معتقدند در
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. Fang
. Sheng & Iting
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 .)0-02 :9919یادگیری سازمانی در راههای مختلفی ،از
جمله بهبود ،ضبط و تکامل دانش ،قابلیت اجرایی دارد
(کنیپفر 95و همکاران .)0299 ،کریمی و اکبری (:9919
 )989-951نیز معتقدند که قابلیت یادگیری سازمانی،
مجموعهای از منابع یا مهارتهای ملموس و غیر ملموس
است که فرآیند یادگیری سازمانی را تسهیل نموده و زمینه
قابلیتهای پویا را برای توسعه تواناییهای مثبت سازمان
فراهم میکند .یادگیری سازمانی اشاره به ظرفیت سازمان
برای تغییر و بهبود مداوم دارد و سازمان را قادر میسازد تا
با تغییرات سازگاری یابد که این تغییرات نوآوری را تسهیل
مینمایند .در نهایت دیبال و همکارانش ( )9110یادگیری
سازمانی را تحت عنوان ظرفیت یا فرآیندهای قرار گرفته در
درون یک سازمان برای حفظ یا بهبود عملکرد بر مبنای
تجربه تعریف کردهاند که این فرآیند شامل اکتساب دانش
(ایجاد یا رشد مهارتها ،بینشها و تعبیر و تفسیرها)،
اشتراک دانش (انتشار دانش فرا گرفته شده توسط فرد به
دیگران) و استفاده از دانش (یکپارچهسازی دانش) به
گونهای که جذب شده و به شکل گسترده در دسترس قرار
گیرد و قابل تعمیمبخشی به شرایط جدید نیز باشد
(کستانزو و تزومپا.)980-908 :0221 ،90
 -3برندسازی داخلی

. Knipfer, Kump , & Wess
. Costanzo & Tzompa
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سالهای اخیر صنایع با رقابت فزایندهای روبرو شده اند؛ از
این رو یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با
مشتری و استفاده از راهبرد برندسازی داخلی سازمانها از
اهمیت ویژهای در پژوهشهای علمی برخوردار گشته است
(سلطانی و همکاران .)999-950 :9915 ،برندسازی در دو
سطح داخلی و خارجی انجام میگیرد .برندسازی خارجی
مربوط به مشتریان بیرونی است و بیانگر تالش در جهت
ایجاد تصویری ماندگار از کسب و کار در ذهن مخاطبان
بیرون از سازمان است؛ اما در برندسازی داخلی که با ظهور
مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع
شده است ،تاکید بر بهبود ادراک و رفتار کارکنان به عنوان
مشتریان درون سازمان از برند سازمان میباشد .در برندسازی
داخلی اعتقاد بر این است که اولین مشتریان یک سازمان،
کارکنان آن هستند و تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی در
ابتدا مستلزم تقویت جایگاه برند در داخل سازمان و در نزد
کارکنان است .همان طور که کاتلر 90تأکید میکند بازاریابی
داخلی باید مقدم بر بازاریابی خارجی انجام پذیرد ،زیرا تا
زمانی که برند سازمان برای کارکنان که همان مشتریان
داخلی هستند مشخص و تثبیت نشود امکان تقویت برند از
منظر مشتریان بیرونی وجود نخواهد داشت (کاتلر.)0229 ،
جاکوبز )0-00 :0229( 91نیز این گفته را تایید میکند و
کارکنان را از مدافعان اصلی شرکت میداند .همچنین مک
الورتی 91و همکاران در سال  ،0221تعریف برندسازی
داخلی را اینگونه ارائه کردند :برندسازی داخلی مجموعهای از
فرآیندهای راهبردی است که کارکنان را هماهنگ کرده و
به آنها اختیار میدهد تا برای مشتری تجربه درستی را به
صورتی پایدار حاصل کنند .این فرآیند شامل :ارتباطات
داخلی ،پشتیبانی آموزشی ،فعالیتهای رهبری ،برنامههای
شناسایی و پاداش ،فعالیتهای استخدام و عوامل ماندگاری
است.

09

 -4فرهنگ نوآورانه
فرهنگ نوآوری 02به مجموعهای از مفروضات مشترک،
ارزشها باورها ،نگرشها و رفتار اعضای سازمان اشاره
میکند که میتوانند به ایجاد و توسعه نوآوری در تولید
محصول جدید ،خدمات ،یا فرآیند کار کمک کنند (علی و
پارک .)0290 ،09آن چیزی که در عمل به آن نیاز است و
شاید تنها راه حل ایجاد نوآوری باشد ،توسعه فرهنگ نوآوری
است که اعضای سازمان را به تالش برای نوآوری هدایت
میکند .چایلد 00نیز اشاره میکند واقعیات سازمانی و
شبکهها و آنچه که در عمل موجب یا مانع نوآوری می شود،
فرهنگ سازمانی است .مولر نیز اشاره کرد روشهای
شکلگیری معنا توسط مدیران مهمترین گام در ایجاد
نوآوری است؛ لذا باید توجه خود را به فرهنگ تغییر دهیم و
بر تأ ثیر فرهنگ بر نوآوری و در نتیجه ایجاد
فرهنگ نوآوری متمرکز کردیم .پتیگرو نیز بر تأثیر فرهنگ
بر نوآوری تاکید دارد و آن را از الزامات اصلی تحقق نوآوری
در سازمان می داند (گرین و کلی.)9989-9952 :0298 ،09
فرهنگ نوآورانه ،نگرش و رفتار های تیم ها و همچنین
سازمان را منعکس می کند و یک پل ارتباطی بین عمل
سازمانی موثر و مراقبت های بهداشتی با کیفیت باال ارائه
میدهد (جین 08و همکاران .)991-908 :0299 ،سازمانها
نمیتوانند نیازهای محیطی جدید را بدون فعالیتهای
نوآورانه برآورده سازند زیرا نوآوریها ابزاری برای حفظ و
ارتقای عملکرد سازمانی هستند اما باید دانست تحقیقات
کمی در مورد فرهنگ نوآورانه صورت گرفته است .میزان
فرهنگ نوآورانه را می توان از طریق دیدگاههایی نسبت به
نوآوری ،فناوری ،تبادل دانش ،فعالیت های کارآفرینی و نیز
کسب و کار ،درک کرد (جونگن 05و همکاران-990 :0295 ،
 .)990از طرف دیگر فرهنگ نوآوری باید بیشتر به دنبال
مزیت رقابتی و تمرکز داخلی باشد ،از آنجایی که این
فرهنگ به روی ایدههای جدید باز است ،با پرورش
20
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قابلیتهای درونی منجر به دستیابی به ایدههای جدید ،در
فرآیندها و یا محصوالت به طور موفقیتآمیزی می شود .این
مسئله نیز حائز اهمیت است که شرکت ها در حالی که با
شرکتهای دیگر در بازار به رقابت میپردازند ،باید برای
توسعه محصوالت و خدمات شان ،به نوآوری نیز روی
بیاورند .برای این کار ،مدیران با هوش هیجانی باالتر باید
رویکرد فرهنگ نوآوری سازمانی را در شرکت ایجاد کرده و
اطمینان حاصل کنند که تمام کارکنان خود را با این رویکرد
تطبیق میدهند (اوکاس و ویتنگو.)101-110 :0220 ،00
فرهنگ نوآوری ضعیف ،قدرت پذیرش سازمانی را در
مدیریت تغییر پایین می آورد ،چرا که قدرت پذیرش تابعی
است از اینکه سازمان تا چه حد مشتاق به تغییر بوده و
چقدر برای ایجاد تغییر احساس مسئولیت می کند .فرهنگ
نوآوری در واحدهای کسب و کار به نوعی یک خرده فرهنگ
به حساب میآید که در حاشیه گروههای سازمانی ،بر اساس
طیف وسیعی از عوامل از قبیل مکان ،تمرکزکارآمد و پس
زمینه حرفه ای شکل می گیرد (زینال 00و همکاران:0299 ،
)089-080؛ بنابراین در تمام قسمتهای سازمان ،کاربرد
ایدههای جدید جهت توسعه مستمر تولید یک هنجار به
شمار میرود .فرهنگ نوآورانه به عنوان درک مشترک از
واقعیتها ،ارزشها ،محیط شناختی اجتماعی و اعتقادات،
مطرح میشود که در یک الگوی رفتاری پایدار در افراد،
وجود دارد (نمامیان و فیض الهی.)909-908 :9918 ،
باتوجه به مطالب ذکر شده در ادبیات موضوع و مطالعات
انجام شده ،متغیر مستقل برندسازی داخلی ،متغیر
تعدیلکننده فرهنگ نوآورانه و متغیر وابسته یادگیری
سازمانی میباشد.
 -5توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
در برخی پژوهشها ،یادگیری سازمانی بهعنوان سازوکاری
مهم دربرندسازی داخلی شناسایی شده است ) پانجایسری و
ویلسون .)57-70:2007 01با توجه به این موضوع ،سازمانها
باید به کارکنان خود برای درونیسازی ارزشهای محوری در
قالب نگرشها و رفتار خود از راه ارتباطات ،آموزش و یادگیری
26

.O’Cass & Viet Ngo
.Zainal
28
. Punjaisri & Wilson
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و نیز تعیین پاداشها و جرائم کمک کنند )اشفورث و میل،01
 .)02-91 :9111همچنین اسچیفنبور)90-90 :0229 )92
معتقد است اگر پیام برند در قلب و ذهن کارکنان درک
مشترکی ایجاد ننماید اعتبار خود را از دست میدهد؛ لذا
سازمانها باید کارکنان خود را به حامیان برند تبدیل کنند
(هادی زاده مقدم و همکاران)029-000 :9919 ،؛ بنابراین
اندیشمندان ،یادگیری را تنها روشی میدانند که برای تجهیز
کارکنان جهت درک ارزش برند سازمان و توسعه رفتار و
نگرش آنان و درنهایت ،بهبود عملکرد باید به کار گرفته شود
(پانجایسری 99و همکاران .)0221 ،همچنین به گفته دی
اینو سنزو ( )0220در میان شرکتهای بزرگ ،ارتقای برند
توسط کارکنان و یادگیری ارزشهای برند بسیار رایج است.
در مطالعاتی دیگر این روند رو به افزایش در مکانهایی
همچون :استاندارد رجیستر و سیسکو ،سوت وست 90و نیز
آی بی ام ،نایک و میلر و بروینگ 99بررسیشده است .همه
مثالهای فوق نمایانگر بنگاههایی است که به قدرت ذاتی
نیروی کار در آگاهی و تعهد در ایفای تعهدات برند ایمان
دارند؛ بنابراین یادگیری سازمانی را تنها روشی میدانند که به
بهبود درک کارکنان از برند در طی فرایند برند سازی کمک
میکند
)پانجایسری و همکاران .)820-808 :0221 ،در همه این
تحقیقات به بررسی نقش یادگیری بر برندسازی پرداختهشده
است که در این پژوهش نیز به بررسی یادگیری سازمانی بر
برندسازی داخلی میپردازیم؛ بنابراین فرضیه اول اینگونه
طرح میگردد:
فرضیه اول :برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی اثر مثبت
و معناداری دارد.
ارتباط میان یادگیری سازمانی و نوآوری در حال افزایش
است و یادگیری سازمانی میتواند ظرفیت نوآوری یک
سازمان را افزایش دهد .به نظر باکر و سینکوال:022( 98
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 )5-09شرکتهایی که گرایش به یادگیری دارند قادرند
محیط بیرونی را برای کشف پارادایمهای فنّاوری جدید،
کنکاش و بررسی نمایند که این عمل خود منجر به نوآوری
میشود .تحقیقات گذشته به طور فزایندهای بر فرهنگ
سازمانی به عنوان یک راهنما برای مدیریت نوآوری تمرکز
دارند (خزانچی و همکاران)109-118 :0220 ،؛ اما هنوز
کمبودهایی در زمینه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانها
و قابلیت نوآوری وجود دارد  .آنچه که اغلب مورد غفلت قرار
میگیرد این است که نوآوری تنها به دانش  ،ملزومات و
فرآیند متکی نیست ،بلکه برای اینکه نوآوری اتفاق بیافتد
باید یک مجموعه مناسب از استعدادها و ارزشها وجود
داشته باشد (ترزیوسکی .)0221 95لذا فرضیه دوم پژوهش
اینگونه تدوین میگردد:
فرضیه دوم :فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرهنگ سازمانی به شدت رفتار کارکنان را فراتر از کنترل
رسمی ،روشها و اقتدار تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان
مثال ،فرهنگ سازمانی ابزاری قدرتمند برای استخراج نتایج
مطلوب سازمانی است (هوگان و کیت .)9-99 :0299 ،90با
این حال ،با وجود تأکید بسیار زیاد بر فرهنگ سازمانی،
شواهد بهاندازهی کافی از ویژگیهای یک فرهنگ سازمانی
که از نوآوری حمایت کند ،پشتیبانی نمیکند .مهمتر از
همه ،مطالعات انجامشده قبلی بهاندازه کافی روند تبدیل
ارزشهای سازمانی به رفتارهای مطلوب قابل مشاهده را
روشن نمیکند (طالع پسند و محمدی حسینی:9915 ،
)929-990؛ بنابراین ما در این پژوهش ،با ارائهی درکی
واضحتر در موضع رفتارهای نوآورانه به ادبیات موجود کمک
مینماییم و فرضیه سوم نیز اینگونه مطرح میگردد:
فرضیه سوم :فرهنگ نوآورانه در رابطه برندسازی داخلی و
یادگیری سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش( ،منبع :پانجایسری و
ویلسون 2111 ، 3؛ دابنی  ،211 ،3واله و همکاران )2111 ،3

 -6روششناسی
این پژوهش ،بر اساس هدف از دسته پژوهشهای کاربردی
محسوب میشود؛ زیرا نتایج پژوهش قابل استفاده برای
تمامی سازمانها و شرکتهای دانشمحور ،بهویژه پژوهشگاه
نفت میباشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای
موردنیاز توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن روابط
متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میشود .همچنین،
اطالعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای
کتابخانهای (ابزارهای اکتشافی کتابخانهای ،مانند کتابها،
مقاالت ،پایاننامهها و متون دیجیتال) به منظور کسب
اطالعات پیرامون مفاهیم مطرح شده در تحقیق ،به دست
آمد و بر این اساس اهداف و فرضیات تحقیق تدوین گردید.
در اطالعات تکمیلی از روشهای غیر کتابخانهای ،روش
میدانی و پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری اطالعات
بهره گرفته شد .جامعه آماری این تحقیق کارمندان
پژوهشگاه نفت ایران میباشند .حجم نمونه این تحقیق با
استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است؛ بر این اساس
نمونه آماری جامعه  922نفری 901 ،نفر برآورد شده است.
همچنین در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده
. Punjaisri & Wilson

. Terziovski
.Hogan & Coote
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.Dobni
.Valle et al
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استفاده شد .با توجه به اینکه هر سه متغیر پژوهش به
وسیله پرسشنامه های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتهاند
برای اطمینان از روایی پرسشنامهها از روایی صوری 82و
محتوایی 89از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است؛
برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به روش
کیفی از نظر  1نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه
مطالعاتی پژوهش استفاده گردید؛ از متخصصان خواسته شد
ضمن مطالعه و بررسی کیفی سواالت پرسشنامه از لحاظ
مرتبط بودن ،سادگی و وضوح هریک از سواالت و
همچنین ضروری بودن آنها ،نظرات اصالحی خود را برای
بهبود محتوای آن ارائه دهند .برای بررسی روایی صوری با
روش کمی از نمرات تأثیر آیتم 80استفاده گردیدکه نمرات
کلیه سواالت باالتر از  9/5بوده و بنابر این قابل قبول
میباشند؛ برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه با رویکرد
کمی از دو روش نسبت روایی محتوا ( 89)CVRو شاخص
روایی محتوا این پژوهش ،بر اساس هدف از دسته
پژوهشهای کاربردی محسوب میشود؛ زیرا نتایج پژوهش
قابل استفاده برای تمامی سازمانها و شرکتهای
دانشمحور ،بهویژه پژوهشگاه نفت میباشد و بر اساس
چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز توصیفی و از نوع
همبستگی است که در آن روابط متغیرها بر اساس هدف
پژوهش تحلیل میشود .همچنین ،اطالعات اولیه برای انجام
تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانهای (ابزارهای
اکتشافی کتابخانهای ،مانند کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و
متون دیجیتال) به منظور کسب اطالعات پیرامون مفاهیم
مطرح شده در تحقیق ،به دست آمد و بر این اساس اهداف و
فرضیات تحقیق تدوین گردید .در اطالعات تکمیلی از
روشهای غیر کتابخانهای ،روش میدانی و پرسشنامه به
عنوان ابزار اصلی جمعآوری اطالعات بهره گرفته شد .جامعه
آماری این تحقیق کارمندان پژوهشگاه نفت ایران میباشند.
حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران محاسبه
شده است؛ بر این اساس نمونه آماری جامعه  922نفری،

 901نفر برآورد شده است .همچنین در این تحقیق از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .با توجه به اینکه هر
سه متغیر پژوهش به وسیله پرسشنامه های استاندارد مورد
سنجش قرار گرفته اند برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها
از روایی صوری 88و محتوایی 85از دو روش کیفی و کمی
استفاده شده است؛ برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه به روش کیفی از نظر  1نفر از خبرگان و
متخصصان در زمینه مطالعاتی پژوهش استفاده گردید؛ از
متخصصان خواسته شد ضمن مطالعه و بررسی کیفی
سواالت پرسشنامه از لحاظ مرتبط بودن ،سادگی و وضوح
هریک از سواالت و همچنین ضروری بودن آنها ،نظرات
اصالحی خود را برای بهبود محتوای آن ارائه دهند .برای
80
بررسی روایی صوری با روش کمی از نمرات تأثیر آیتم
استفاده گردیدکه نمرات کلیه سواالت باالتر از  9/5بوده و
بنابر این قابل قبول میباشند؛ برای سنجش روایی محتوای
پرسشنامه با رویکرد کمی از دو روش نسبت روایی محتوا
( 80)CVRو شاخص روایی محتوا ( 81)CVIاستفاده شده
است .نسبت روایی محتوا محاسبه شده برای پرسشنامه
2811است که بر اساس جدول الوشه 81برای  1متخصص
حداقل مقدار قابل قبول  2805میباشد؛ در نتیجه پرسشنامه
از نظر شاخص  CVRروایی قابل قبولی دارد .مقادیر
محاسبه شده شـاخص روایـی محتـوا بـرای معیـار سـادگی
 2815بـرای معیـار مربوط بودن  281و برای معیار واضح
بودن  2810میباشد که همگی باالی  2801بوده و بنابر این
قابل قبول میباشند .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که کلیه
پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش از نظر روایی صوری
و محتوایی وضعیت مطلوبی دارند.
پایایی محاسبه شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نیز
 2/158میباشد که ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها به
همراه منبع پرسشنامهها در جدول  9ارائه شده است .در این
تحقیق ،برای سنجش متغیر ها در مجموع از سه پرسشنامه
44

.Face Validity
.content validity
46
.item impact score
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. content validity ratio
48
. content validity index
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استاندارد برندسازی داخلی ( 92گویه) ،یادگیری سازمانی
( 90گویه) ،فرهنگ نوآورانه ( 08گویه) استفاده شده است.
پرسشنامه بر اساس مدل پنج گزینهای لیکرت ،طراحی شده
و از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم (به صورت پنج واحدی) با
ارزش عددی  9تا  5برای هرگزینه ،انتخاب شده بود .پس از
آن ،برای بررسی پایایی پرسش نامه  92نمونه آماری اولیه،
توزیع و جمعآوری شد .بعد از جمعآوری به وسیله نرمافزار
 ،SPSSآلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق محاسبه
گردیدکه در جدول  9ارائه شده است .با توجه به نوسانات
آلفای کرونباخ (بین صفر و یک) و نتیجه به دست آمده در
مورد پرسشنامه میتوان گفت :پرسشنامه از پایایی خوب و
قابل قبولی ،برخورداراست.

00

جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه (منبع:
یافتههای پژوهش)

جدول  .1خالصه پرسشنامهها و منبع سؤاالت( ،منبع:
یافتههای پژوهش)
تعداد

آلفای

سؤاالت

کرونباخ

92

28190

()0299

یادگیری سازمانی

90

28198

واله و همکاران()0299

فرهنگ نوآورانه

08

28010

دابنی()0221

متغیرها
برند سازی داخلی

منبع
پانجایسری و ویلسون

 -یافتههای پژوهش

در بررسی نرمال بودن دادهها به دلیل اینکه  sigبه دست
آمده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  2/25است لذا میتوان
نتیجه گرفت توزیع دادههای تمامی متغیرها نرمال میباشد.
سطح معنیداری آزمون کولموگروف – اسمیرونف شاخصها
برای فرهنگ نوآورانه  ،28209یادگیری سازمانی  28251و
برند سازی داخلی  28200میباشد .همچنین با توجه به
آزمون تی مشاهده شد ،فرهنگ نوآورانه با میانگین ،985902
یادگیری سازمانی با میانگین  ،989202برندسازی داخلی با
میانگین  ، 988002به میزان قوی (به دلیل اینکه مقدار P-
 Valueکمتر از  2825بوده و میانگین بیشتر از  9میباشد)
در جامعه آماری پژوهش وجود دارد.

طبق تحلیل توصیفی از مجموع  901نفر نمونه آماری،
درصد آزمودنیهای سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،میانگین
سنی و استخدامی و درآمد به طور خالصه در جدول  0درج
گردیده است.

نمودار  .1مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد،
(منبع :یافتههای پژوهش)
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 برازش مدلدر نهایت ،روابط فرضی ساختاری با مدل معادالت
ساختاری تحلیل شدند و شاخصهای برازندگی مدل
نهایی گزارش شدند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان
از برازش مناسب مدل است ،زیرا شاخص برازش غیر نرم
تاکر-اوئیز ( )2/10و شاخص برازش نرم شده بونت–بنتلر
( )2/19بوده است .عالوه بر آن شاخص هولتر ()2/09
باالتر از  2/02بوده که برازش مطلوب را نشان میدهد.
همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
( ،)2/208کمتر از  2/21بوده و معرف برازش مدل
پژوهش است.
جدول  .3معرف شاخصهای مرتبط با برازش مدل
پژوهش( ،منبع :یافتههای پژوهش)
شاخص

میزان

تفسیر

تاکر – لوئیز (شاخص
برازش غیر نرم)

0.92

برازش عالی
(مالک بیش از )0.90

0.91

برازش عالی (مالک
بیش از)0.90

0.71

برازش عالی (مالک
بیش از )0.70

بونت-بنتلر (شاخص
برازش نرم شده)

هولتر
ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب
RMSEA

0.064

برازش عالی (مالک
کمتر یا مساوی )0.08

 .9برند سـازی داخلـی بـر یـادگیری سـازمانی اثـر مثبـت و
معناداری دارد.
بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار  ،9میزان
ضریب مسیر میان برند سازی داخلی و یادگیری سازمانی
 28505میباشد که بر طبق آزمون  9810>928009 tدر
سطح معنیداری  2825فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه
ادعای محقق با اطمینان  2815مورد حمایت قرار گرفته
است و با میزان خطای  %5میتوان گفت که :برندسازی
داخلی بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است.
 .0فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی اثر مثبت و
معناداری دارد.
بر طبق معادله ساختاری بهدستآمده در نمودار  ،9میزان
ضریب مسیر میان فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی
 28918میباشد که بر طبق آزمون  9810>98208 tدر سطح
معنیداری  2825فرضیه صفر رد شده است ،درنتیجه ادعای
محقق با اطمینان  2815مورد حمایت قرارگرفته است و با
میزان خطای  %5میتوان گفت که :فرهنگ نوآورانه بر
یادگیری سازمانی تأثیرگذار است.
 .9فرهنگ نوآورانه ،در رابطه برند سازی داخلی و یادگیری
سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.
بر طبق معادله ساختاری بهدستآمده در نمودار  9و با میزان
خطای  %5میتوان گفت که :فرهنگ نوآورانه در رابطه برند
سازی داخلی و یادگیری سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.
جدول  .4رتبهبندی متغیرهای برند سازی داخلی

 -بررسی فرضیات پژوهش

(منبع :یافتههای پژوهش)
ضریب
مسیر

ضریب
معناداری

سطح
معناداری

ر

 9برند سازی داخلی
مبتنی بر آموزش
9

0.623

7.788

28222

 0برند سازی داخلی
مبتنی بر جهتدهی
0

0.632

8.473

28222

رتبه

نمودار  .2مدل پژوهش و نمایش اعداد معناداری
(منبع :یافتههای پژوهش)

ابعاد برند سازی
داخلی

برند سازی داخلی
9
مبتنی بر جلسههای
9
توجیهی

0.683

11.822

28222

برند سازی داخلی
8
مبتنی بر جلسههای
8
گروهی

0.779

10.371

28222
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نتایج حاصل از جدول  ،8نشان میدهد که در بین ابعاد برند
سازی داخلی  ،به ترتیب برند سازی داخلی مبتنی بر آموزش
 ،برند سازی داخلی مبتنی بر جهتدهی ،برند سازی داخلی
مبتنی بر جلسههای توجیهی ،برندسازی داخلی مبتنی بر
جلسههای گروهی بیشترین تأثیر را بر متغیر یادگیری
سازمانی دارند .همچنین نتایج نشان میدهد که فرهنگ
نوآورانه ،از نظر تأثیرگذاری بر ابعاد یادگیری سازمانی،
بیشترین تأثیر را به ترتیب بر -9 :ذخیره دانش در ساختار،
 -0فرهنگ -9 ،استراتژی  -8 ،سیستمهای سازمانی دارد.
 -11بحث و نتیجه گیری
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان برندسازی داخلی و
یادگیری سازمانی با تعدیلگری فرهنگ نوآورانه بین  922نفر
از کارکنان پژوهشگاه نفت بود .حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران  901 ،نفر ،محاسبه و جمعآوری دادهها با
استفاده از سه پرسشنامه استاندارد برند سازی داخلی ،
یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه صورت گرفت .برای
آزمون فرضیهها از نرم افزار  Smart pls 3جهت بررسی
های تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادالت ساختار و
تایید مدل پژوهش استفاده شد .در آزمون فرضیه اول،
مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر رابطهی برند سازی
داخلی با یادگیری سازمانی در سطح اطمینان  ،%15معنی
دارد و جهت رابطه مثبت است؛ به عبارت دیگر با توجه به
ضریب مسیر  2/505میتوان گفت که برند سازی داخلی در
سطح اطمینان  %15با یادگیری سازمانی کارکنان پژوهش
گاه نفت رابطه معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی
اول پژوهش تائید میشود؛ که این نتیجه با نتایج تحقیق
سره بندی و داوری ( )9919مطابقت دارد که آن نشان داد
بین آمیخته بازاریابی داخلی و هریک از ابعاد قابلیت
یادگیری سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
همچنین سلطانی و همکاران ( )9915نیز معتقدند :مدیران
ارشد با برنامهریزی در آموزش و بازخوردهای مناسب به
کارکنان خواهند توانست موجب بهبود نگرش آنان و در
نهایت ،سودآوری هر چه بیشتر سازمان شوند؛ بنابراین با
توجه به این نکته که هیچ ارزشی به رفتار تبدیل نخواهد شد
مگر آنکه ظرفیتهای الزم برای آن فراهم شده باشد .یک
برنامه برند سازی درون سازمانی هوشمندانه را میتوان
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برنامهای دانست که ارزشهای جدید برند را به خواستهها و
نیازهای کارکنان گرهزده باشد و در نهایت ظرفیتهای الزم
را برای تبدیل به رفتار در کارکنان ایجاد کند؛ بنابراین
توصیه میشود قبل از اینکه از کارکنان انتظار داشته باشیم
به رفتارهای جدید مبتنی بر برند متعهد شوند ،تعهد به این
رفتارها را باید از مدیران و سرپرستان آغاز کنیم ،همچنین
ذهنیتهایی که در طول زمان شکلگرفته است به یکباره
عوض نخواهد شد و پیشنهاد میشود با استفاده از تمام
رسانههای درونسازمانی ارزشهای جدید و چرایی با ارزش
بودن آنها به کارکنان منتقل گردد.
در فرضیه دوم ،نیز با توجه به پژوهشهای پیشین در رابطه
با تأثیر فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی ،تحقیقات در
رابطه با این دو متغیر نشان داد که با افزایش یادگیری
سازمانی ،به خصوص با فراهم آوری ایدهها و تجارب کارکنان
و مورد تشویق قرار دادن در سازمان ،عملکرد نوآوری آنها
52
بیشتر میشود که این مهم با تحقیقات تی پینز و سهی
( )09-085 :0229و داورزنی و همکاران )9919( ،مطابقت
دارد (محمدی حسینی و همکاران.)19-15 :9910 ،
همچنین مطالعات صورت گرفته در زمینه یادگیری سازمانی
نشان میدهد که سازمانهایی که در آنها سطح قابلیت
یادگیری باال است ،انواع نوآوری را نیز دارا هستند (زارعی و
همکاران .)9-90 :9915 ،نتایج حاصل از مدلسازی
معادالت ساختاری این تحقیق نیز نشاندهنده رابطهی
معنیدار فرهنگ نوآورانه با یادگیری سازمانی در سطح
اطمینان  15در جهت مثبت است؛ به عبارت دیگر با توجه
به ضریب مسیر  2/918میتوان گفت که فرهنگ نوآورانه در
سطح اطمینان  %15با یادگیری سازمانی کارکنان پژوهشگاه
نفت رابطه معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد
با ایجاد سیستم امتیازدهی به ایدهها و نوآوریهای کارکنان
به ویژه کارکنان شرکتهای دانشبنیان مانند پژوهشگاه نفت
راهی مناسب برای بهبود فرهنگ نوآورانه در سازمان ایجاد
نمایند و همچنین پیشنهاد میگردد مدیران با کاهش
دیوانساالری اداری و دادن آزادی عمل و جلب اعتماد
کارکنان و مدیران بخشهای اجرایی برای بیان ایدهها و

. Tippins & Sohi
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طرحهای نوین و فراهم کردن امکان ارتباط بین کارکنان،
ترویج کار تیمی و برگزاری نشستهایی مبنی بر ارائهی
روشهای نو در اجرای فعالیتها ،زمینهها را برای بهبود و
ارتقاء آن فراهم نمایند و نیز پیشنهاد میگردد طرحهای
آموزشی تا آنجا که امکانپذیر است نوآورانه بوده و بر بهبود
مستمر در آموزش را منجر گردند ،همچنین آنها باید
نمایانگر اهداف تمام سطوح سازمان باشد (هدفگذاری
مشارکتی) تا توسعه فرهنگ نوآورانه در سازمان و در نتیجه
یادگیری فراگیر در سازمان را موجب گردند.
همچنین تحقیقات سوک 59و همکاران ()909-900 :0299
که تاثیر قابلیتهای بازاریابی ،نوآوری و یادگیری سازمانی بر
عملکرد سازمانی شرکت های متوسط و کوچک بررسی کرد،
نشان داد میان قابلیتهای بازار یابی ،نوآوری و یادگیری
سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری وجود
دارد؛ بنابراین با توجه به این که مفاهیم قابلیت های بازار
یابی ،نوآوری و یادگیری سازمانی در پژوهش های مختلف
داخلی (نور اللهی و همکاران )9910 ،و خارجی (سوک و
همکاران )0299 ،و غیره مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما هیچ
کدام به بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی
با نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه نپرداخته است بنابراین
یافتههای پژوهش حاضر بنا بر مدلسازی معادالت ساختاری
و با میزان خطای  %5نشاندهنده آن است که فرهنگ
نوآورانه در رابطه با برندسازی داخلی و یادگیری سازمانی
نقش تعدیلکنندگی دارد .بنابراین به مدیران سازمانها
پیشنهاد میشود با تدوین راهبردهای مناسب ،برنامهها و
جلسات آموزشی به بهبود برندسازی داخلی سازمان کمک
کرده و با توجه به اهمیت آن در نگرش کارکنان بودجه
مناسب به آن تخصیص داده شود و نیز با توجه به نقش
تعـدیلگرایانه فرهنـگ نـوآورانه ،پیشنـهاد مـیگردد جهـت

. Sok

حمایت از نوآوریهای سازمانی با تخصیص منابع جدید و
سیستم به کارگیری ایدهها و عملی نمودن آنها و نیز
تشویق مستمر کارکنان به ارتقای فرهنگ نوآورانه در
سازمان کمک نمایند.
از آنجایی که هر پژوهش دارای محدودیتهایی است در این
پژوهش هم محدودیتهایی وجود داشت که از جمله آن
میتوان عدم تمایل برخی از کارکنان برای پاسخگویی به
پرسشنامه ،امکان تاثیرپذیری پاسخ به برخی از پرسشها
توسط افراد محافظه کار به سواالت پرسشنامه ،عدم بازگشت
تمام پرسشنامههای پخش شده و  ...اشاره نمود.
رمز بقای سازمانها در محیط متالطم کنونی انطباق با تغییر
از طریق یادگیری مستمر است .زمانی که نوآوری به عنوان
یک الگوی رفتاری مورد حمایت سازمان قرار میگیرد و
زیرساخت تحقق آن فراهم میگردد و در یک کالم تبدیل به
یک فرهنگ میگردد ،این فرهنگ تمایل به یادگیری را در
تمامی سازمان ارتقا خواهد بخشید و در نتیجه آن یادگیری
سازمانی به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت .از سوی
دیگر سازمانی که با برندسازی داخلی به طور سیستماتیک
میکوشد که برای کارکنانش همانند مشتریان تصویری
ارزشمند از خود ارائه دهد ،بگونهای که آنان به عضویت در
سازمان افتخار کنند و خود به نوعی مبلغ برای برند سازمان
تبدیل شوند ،به شرط وجود فرهنگ نوآورانه ،کارکنانی
متعهدتر به یادگیری خواهد داشت و در نتیجه در این
سازمان یادگیری سازمانی تسهیل خواهد شد .بنابراین
سازمانها با تقویت فرهنگ نوآورانه و همچنین بهبود و ارتقای
سازوکارهای برندسازی داخلی ،میتوانند یادگیری خود را
تسهیل نمایند و بدینگونه توانایی تطبیق با محیط پیرامون
و در نتیجه احتمال ماندگاری خود را افزایش دهند.
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واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن
دانشگاههای دولتی منتخب کشور
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چکیده
همزمان با پدیدهی جهانی شدن ،ضرورت متحول شدن نهادهای آموزشعالی و تأکید بیشتر بر همکاریهای بینالمللی دانشگاهها و
مؤسسات آموزشعالی بیش از پیش به چشم میآید .در راستایی بررسی پیامدهای این پدیده در دانشگاههای ایران مطالعهای با روش
کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران 18
دانشگاه دولتی منتخب کشور مشتمل بر :دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،خوارزمی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف ،علم
و صنعت ،عالمه طباطبایی ،خواجه نصیر ،الزهرا ،فردوسی مشهد ،شیراز ،اصفهان ،تبریز ،صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان ،امام
خمینی قزوین و جامعه المصطفی قم" تشکیل دادند .که با استفاده از روش نمونهگزینی هدفمند در مجموع  82نفر به عنوان
مشارکتکنندگان در پژوهش انتخاب شدند .دادهها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری
و به منظور تحلیل آن ها از نرم افزار  MAXQDAاستفاده شد .برای به دست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی
مشارکتکنندگان و مرور خبرگان در پژوهش استفاده شد .پدیده محوری مطالعه حاضر بینالمللیشدن در راستای مأموریت گرایی
دانشگاههای دولتی کشور بود .بینالمللی شدن آموزش عالی ،دارای پیامدهایی است که در دو حیطه داخل و خارج دانشگاه ،قابل
مطالعه و بررسی است .لذا پیامدهای آن در دو بعد درون دانشگاهی و برون دانشگاهی با توجه به شرایط علًی ،زمینهای ،شرایط
مداخلگر و راهبردها؛ تدوین شده است .نتایج نشان داد که از تحلیل مصاحبهها  51کد باز استخراج و با توجه به وجوه تشابه بین آنها
 2مقوله اصلی و  6مؤلفه فرعی شناسایی شدند در نهایت الگوی پارادایمی ارائه شد.
واژههای کلیدی :دانشگاه ،بینالمللیشدن ،پیامد ،درون و برون دانشگاهی
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه و بیان مساله
دانشگگگگگگاههگگا یکی از مهمترین اجزای نظگگام آموزش و از
کلیدیترین نهادهای شکلدهی جهان گذشته و آینده تلقی
می شوند .به دلیل دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای
آموزش عالی را ت حت تأثیر قرار داده ،ا هداف ،بر نا مه ها و
جهتگیریهای دانشگاهها بیش از پیش در کانون توجه واقع

شدهاند (مو سوی امیری و همکاران .)1398 ،مگگگگگروری بر
تح گوالت آم گوزش ع گالی از ظ گهور اولین دانشگاه در قرن
سیزدهم تا به امروز ،ن شان میدهد که آموزش عالی همواره
نهادی پویا و متغیر بوده و همگام با تحوالت و سگاختارهای
اجتماعی ،فرهنگی و معرفتی تغییر کرده اسگگت .برخی از

 .1مقاله مستخرج از رساله دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران است
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عوا مل ای جاد تحول در ن ظام های آموزش عالی ع بارت ند
از"جهانی شدن" ،"2بومی شدن "3و "بینالمللی شدن("4قا سم
پور دهگگاقگگانی و ه مکگگاران .)1390 ،بگگه ت ع ب یری دی گر،
دگرگونیهای فراوان و شتابان ناشی از پدیده جهانی شدن در
عصر حاضر و به ویژه در عرصههای علوم و فناوری از یک سو،
و تکیه بنیادین بر اقتصگگاد توسگگعه دانشمحور از دیگر سگگو،
موجب شده ا ست تا آموزشعالی ،بی شترین تأثیرات را از این
تحوالت پذیرا باشگگد و در عین حال ،عمی ترین تأثیرات را بر
این روند داشگگگته باشگگگد(خراسگگگانی و زمانی منش.)1391 ،
بینالمللی شدن ابزار تو سعه ا ست ،بنابراین وقتی در ف ضای
رقابتی بینالمللی گام برداشگگته میشگگود ،ارتقای سگگط
آموزش دانشگگگ گاه ها و به دن بال آن اسگگگ تانداردسگگگازی
سیستمهای آموزشعالی ،را در پی دارد .در سند چشمانداز
ک شور ،ایران در سال  1404در قالبی از تعامل سازنده و
مؤثر در روابط بینالملل ،برخوردار از دانش پیشگگرفته ،توانا
در تولید علم و فناوری و متکی بر سگگهم منابع انسگگانی و
سرمایه اجتماعی به ت صویر ک شیده شده ا ست( آرا سته و
همکاران.)1387 ،
یکی از مهمترین دغدغهها و چالشهایی که دانشگاههای
کشور با آن روبرو هستند نیاز به توسعه همکاریهای علمی
بینالمللی و حرکت در مسیر رقابت جهانی است (نعمتی و
موسوی )1394 ،در واقع بینالمللیشدن ،پاسخی برنامهریزی
شده به پدیده جهانی شدن است ،اما بین این دو مفهوم نیز از
منظر حیطه کنترل ،میتوان تفاوتهائی قائل شد؛ چراکه
جهانی شدن و اثرات آن ،خارج از کنترل هر بازیگر یا
مجموعهای از بازیگران است ،اما در بینالمللیشدن،
راهبردهایی برای جوامع و مؤسسات مطرح میشود که از
پاسخ به تقاضاهای نشأت گرفته از تالش برای جهانی شدن
حاصل میگردند .به بیانی دیگر ،بینالمللیشدن آموزشعالی،
به معنای آماده کردن افراد برای کار در یک جهان یکپارچه
است(ویلکینز و هیومان .)2012 5،باید عنوان کرد که حضور
در عرصههای آموزشی منطقهای و جهانی ،مستلزم توسعه

دانشهای نوین ،ارتقای منابع انسانی و توجه گسترده به
ارتقای کیفی دانشگاهها است(احمدی و همکاران.)1396 ،
صاحبنظران مختلف ،بینالمللیشدن را از دیدگاه های متفاوت
تعریف کردهاند (لی )2016 6،که از آن میان ،نایت
بینالمللیشدن در سطوح ملی ،بخشی و نهادی را به عنوان
فرایند یکپارچهسازی ابعاد بینالمللی ،بینفرهنگی و یا جهانی
برای دستیابی به اهداف ،کارکردها و ارائه آموزشعالی تعریف
کرده است (یو .)20107،از سویی ،بینالمللیشدن توسط
پیگیری اهداف دانشگاهی ،سیاسی ،اجتماعی /فرهنگی و
آرمانهایی مثل افزایش درک بینالمللی ،بهبود آموزش آزاد،
پرهیز از کوته نظری در بورس تحصیلی و تحقی  ،تحریک
تفکر انتقادی و تقویت کیفیت تدریس و تحقی هدایت
میشود (دویت.)20158،
از طرفی نهاد دانشگاه در صورتی میتواند رسالت محیطی
خود ،تحت عنوان پاسخگویی بیرونی و مسئولیت اجتماعی ،و
همچنین نقش هدایتگری و جهتدهی خود در میان سایر
نهادهای جامعه را به شکل مطلوب ایفا نماید که مبرا از کاستی
و ضعف در ارتباط با کارکردها و فرایندهای درونی خود باشد
و عالوه بر آن ،قادر باشد طی مکانیزمی اثربخش ،به
آسیبشناسی ،اصالح و بهبود مستمر کارکردها و فرایندهای
دروندانشگاهی ،در راستای ارتقای پاسخگویی بیرونی ،اقدام
نماید (نعمتی و موسوی )1398 ،که این امر ،را میتوان در
دانشگاه بصورت همکاریهای علمی بینالمللی ترویج و رون
بخشید .در این راستا ،چون طی سالهای اخیر بینالمللیشدن
یکی از مباحث مهم محافل دانشگاهی است گرایش به
بینالمللیشدن در دانشگاههای ایران نیز مورد توجه خاص
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاههای کشور قرار
گرفته است .بر این اساس پژوهش حاضر ،این مهم را در
18دانشگاه دولتی منتخب وزرات علوم برای بینالمللیشدن،
مورد بررسی و مداقه قرار خواهد داد.
امروزه بینالمللیشدن به عنوان یک پدیده در حال رشد،
همهجنبههای آموزشعالی را تحت تاثیر قرار داده و به

2

6

. Globalization
3. Localization
4. Internationalization
5
. Wilkins & Huisman

. Le, F
7
Yu
8
.de wit

واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب
پوالک9،

87

اصطالحی گسترده و شایع تبدیل شده است (اگرون و
 )2011و در اغلب موسسات جهانی در بیانیه مأموریت و
راهبردهای موسسهای متجلی شده است (نایت.)201110،
احمدی و همکارانش ( )1396و نکوزاد و قورچیان ( )1395به این
نتیجه دست یافتند که این امر ،بدون شک ،مستلزم تاکید بر
رویکرد بینالمللیشدن و گسترش همکاریهای علمی
بینالمللی دانشگاهها خواهد بود(نکوزاد و وقورچیان.)1395 ،
لذا این مأموریت ،سیاستی است که طی سالهای اخیر ،وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برای دانشگاههای کشور ،مورد تأکید
قرار داده (سایت وزارت علوم )1396 ،که در این راستا18 ،
دانشگاه منتخب وزارت علوم هم در پی آن هستند تا یکی از
مأموریت های اساسی خود را بینالمللی شدن و حرکت
منسجم و هدفمند در این مسیر ،تعریف نماید.
با عنایت به ضرورت ،جایگاه و گسترش روند بینالمللیشدن
در نظام آموزش عالی کشورها (آلتباخ ،)2009 ، 201811،و
با توجه به جهتگیری کالن کشور به ویژه در حوزه
آموزشعالی در راستای توسعه همکاریهای بینالمللی با
دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتبر جهانی ،نیاز است تا
عمده دانشگاههای کشور مشتمل بر  18دانشگاه منتخب
دولتی که واجد کارکردهای ملی و کالن هستند ،مأموریتهای
خود را در راستای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی با
مراکز آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری معتبر جهانی تعریف
کنند و از این طری  ،کیفیت عملکرد و خروجیهای خود را
بر اساس استانداردهای جهانی ارتقا بخشیده و موجبات بهبود
رتبه علمی خویش و سپس نظام آموزش عالی کشور را در
سطوح منطقهای و جهانی فراهم نمایند .این 16دانشگاه که
در حقیقت دانشگاههای تراز اول و دوم کشور هستند (که تا
کنون با این انسجام مورد مطالعه قرار نگرفته بودند) عبارتند
از :دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس،
خوارزمی ،امیرکبیر ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ،عالمه
طباطبایی ،خواجه نصیر ،الزهرا ،فردوسی مشهد ،شیراز،
اصفهان ،تبریز ،صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان که به عنوان
دانشگاههای کاندید برای بینالمللیشدن در ایران به اضافه 2
دانشگاه جامعهالمصطفی و دانشگاه بینالمللی امام خمینی

در حقیقت ،واژههایی نظیر جهانیشدن و بینالمللیسازی
غالباً برای تشری و توضی چگونگی تغییر ماهیت برخی از
پدیدهها به کار برده میشود که در برخی از موارد ابهاماتی را
ایجاد میکند .در رابطه با بینالمللیسازی آموزشعالی نیز
چنین ابهاماتی به وجود آمده است که نیازمند توضی است
چرا که همانند هر اقدام علمی دیگر تبیین موضوع میتواند
ضمن برطرف کردن ابهامات ،برنامهریزی اثربخش را تسهیل
کند .در رابطه با آموزشعالی از دو اصطالح جهانیشدن
آموزشعالی و بینالمللی شدن آموزشعالی استفاده میشود
که هر یک بار معنایی خاص خود را دارد که قطعاً بر هدفهای
مورد نظر اثر میگذارد .هنگامی که از جهانیشدن آموزش یاد
میشود غالباً فرآیندی مورد نظر است که از طری آن جهان
ما به هم پیوسته و وابستهتر میشود چرا که جریان دانش،
انسانها ،فرهنگها ،ایدهها و تجارت ،به واسطه جهانیشدن
افزایش مییابد .از سوی دیگر در مواردی که بر
بینالمللیسازی آموزشعالی تأکید میشود برنامهها و
سیاستهای خاص اتخاذ شده توسط دولتها ،سیستمهای

9
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قزوین ،مد نظر قرار گرفتهاند (سایت وزارت علوم.)1396 ،
همچنین تأکید سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در
اف  ،1404برنامههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،نقشه
جامع علمی کشور و برنامه راهبردی هر کدام از این
دانشگاههای  18گانه بر اهمیت بینالمللیشدن دانشگاهها و
توسعه روابط علمی بینالمللی سندی بر اهمیت بررسی این
موضوع است .با عنایت به نکات مطروحه فوق و تبین خالء
موجود برای انجام این پژوهش ،هدف از مطالعه حاضر تدوین
الگوی پیامدهای بینالمللیشدن دانشگاههای منتخب دولتی
ایران از دو منظر عوامل (مؤلفههای) درون و بروندانشگاهی
است که در این پژوهش ،با بهرهگیری از روش تحقی کیفی
پیگیری و اجرا شده است .لذا در این پژوهش تالش شده به
سؤالهای زیر پاسخ داده شود )1 :پیامدهای درون دانشگاهی
بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام
است؟  )2پیامدهای برون دانشگاهی بینالمللیشدن
دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام است؟
 -2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

1

. Altbach, P.
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دانشگاهی ،مؤسسات و حتی گروهها به صورت انفرادی برای
هماهنگ شدن با پدیده جهانیشدن مورد توجه قرار میگیرد
 .12طب نظر نایت( )1999جهانیشدن و
(دونا و مانتری)2010 ،
بینالمللی شدن مفاهیم فوق العاده به هم مرتبطی هستند و
بینالمللی شدن آموزشعالی میتواند به عنوان پاسخ فعالنه به
تسهیل جهانیشدن تعریف شود .به زعم موری( )2000این دو
مفهوم وجه مشترکی دارند که عبارت از توسعه مهارتهای میان
فرهنگی است و برای توصیف اهداف و فرآیندهای آموزشی که
دانشجویان را جهت روبرو شدن با واقعیت های دنیای به هم
پیوسته آماده میکند؛ درک آنها را از فرهنگ ،نظامهای مذهبی
و سیاسی خودی و سایرین افزایش میدهد ،به آنها دیدگاهی
کل نگر از دنیا و نقش کشورشان در آن میدهد و مهارتهای
الزم تصمیمگیری و حل مسایل دنیای معاصر را در آنها پرورش
میدهد ،از اینرو این دو مفهوم به طور جایگزین به کار برده
میشوند.
علیرغم این که بینالمللی کردن به روابط میان ملتها و دولتها،
در حالی که برای سنتها و تفاوتهایشان احترام قائل است
برمیگردد ،جهانی سازی تمایلی به احترام گذاشتن به تفاوتها
و مرزها ندارد ،در این معنی بینالمللی کردنمیتواند به عنوان
مکمل یا جبران کننده تمایالت جهانیسازی باشد ،چرا که
موجب مقاومت در مقابل عدم ملی گرایی و همگنسازی میشود.
بینالمللی کردن نباید به وسیله استانداردها و ارزشهای حاکم
بر اقتصادها و سیاستهای قدرتمند هدایت شود ،بلکه باید در
صدد برداشتن این محوریت و شناسایی سایر فرهنگ ها و تعامل
آن ها با یکدیگر شود .واژه جهانی سازی داللت بر استاندارد سازی
در میان فرهنگها دارد و عموماً به فرآیند و نتایج فوری و آنی
ارتباطات در سراسر دنیا که احتماال به واسطه فناوری جدید ایجاد
میشود برمیگردد .فناوری میتواند بزرگترین نیروی منفرد برای
تغییر در آموزشعالی باشد و بزرگترین تأثیراتش را در اشاعه
یادگیری میگذارد .فناوری در حال تغییر شکل تدریس ،تعلیم و
تربیت ،دگرگونسازی یادگیری تجارب و ایجاد تغییرات سازمانی
است .در نتیجه میزان دانش و دسترسی به دانش ،رشد انفجاری
و افزایش به هم وابستگی دنیای مالی و نظامهای اقتصادی را
تجربه کرده است .از منظری میتوان گفت که بینالمللی شدن

2
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به تبادل افراد و عقاید برمیگردد در حالی که جهانیسازی اصوالً
به ساختارها ،تولید و اشاعه خدمات برمیگردد.
در ادامه ،حرکت در مسیر بینالمللی شدن آموزشعالی ،مستلزم
درک و پذیرش مجموعهای از پیش نیازهای فکری و ذهنی است.
به عنوان مثال ،پذیرش این واقعیت که میبایست میان فرهنگ-
های مختلف یک گفتمان مشترک ایجاد گردد و این گفتمان جز
با احترام متقابل بین فرهنگها شکل نخواهد گرفت(فتحی
واجارگاه و همکاران .)1391 ،شکلگیری چنین گفتمانی
همچنین نیازمند در پیش گرفتن رویکردی انعطافپذیر برای
مواجهه با چالشها و مسائل پیشرو خواهد بود .از دیگر پیش
نیازها ،میتوان به زیرساختهای مورد نیاز برای بینالمللیشدن
آموزشعالی اشاره نمود .برای مثال ،ارتقای سط زبان انگلیسی
میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان یکی از این موارد است.
چرا که مهارتِ تعامالتِ نوشتاری و گفتاری به زبان انگلیسی نقش
کلیدی در برگزاری و موفقیت دورههای بینالمللی و برنامههای
تبادل دانشجو ایفا میکند .یکی دیگر از الزامات موفقیت و افزایش
برنامههای بینالمللیشدن دانشگاهها ،ایجاد و توسعه اف های
آکادمیک مشترک میان کشورها است (قورچیان و نکوزاد،
 ،1394بازرگان .)1386 ،شرایط کنونی جهانی در حوزه
آموزشعالی توجه به شاخصهای کیفی جامعتری را برای بهبود
اجتناب ناپذیر ساخته است؛ به عبارت دیگر ،چنانچه دانشگاه
بخواهد در عصر جهانیشدن به خوبی عمل کند ،توجه بیشتر به
محورهای چون محتوای درسی ،توانمندی استادان ،روشهای
تدریس ،ارشیابی پیشرفت تحصیلی ،منابع علمی و فضای فیزیکی
دانشگاهها با نگاهی بینالمللی ضروری است(آراسته و همکاران،
 .)1387مدلهای زیادی در ارتباط با بینالمللیشدن در دنیا
مطرح شدهاند اعم از مدل نایت( ،)1994مدل واندی (،)1996
مدل دوویت( ،)2002مدل کیانگ( ،)2003ساندرسون (،)2008
وندی( ،)2015مارکز و همکاران( ،)2011ژوو ( )2016و ...که در
ادامه به یکی از مطرح ترین آنها پرداخته شده است.
 مدل چرخه بینالمللیسازی نایت ()1994
این مدل به عنوان چرخه مداوم دانشگاهها که در این مطالعه
بررسی میشود ،در شکل زیر ارائه شده است.
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واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب

 2003میالدی توسط جین نایت انجام داد مجموع شاخصهای
بینالمللی شدن را بر حسب میزان اهمیت به شرح زیر شناسایی
و اولویتگذاری کرده است (نایت.)200313،
جدول .1شاخصهای بینالمللی شدن به زعم نایت2003 ،
مجموع شاخصهای بینالمللی شدن به زعم نایت،
2003
1

جابجایی و تبادل استاد و دانشجو

2

همکاریهای آموزشی و پژوهشی

3

توجه به استانداردها و کیفیت خدمات دانشگاهی

4

انجام طرحهای پژوهشی

شکل  .1فرایند و چرخه بینالمللیشدن آموزشعالی

5

همکاری و مساعدت به سایر موسسات آموزشعالی

( نایت)1994،

6

توسعه سرفصل ها و مفاد آموزشی

7

توسعه فهم بین فرهنگی و بینالمللی

8

ارتقای مرتبه و جایگاه موسسه

9

تنوع منابع تأمین استاد و دانشجو

10

مسائل و یکپارچگی منطقهای

نایت ( )1994فرایند بینالمللی شدن دانشگاهها را در قالب یک
چرخه بینالمللی شدن ،به صورت زیر بیان میکند:
 :1آگاهی ارکان اصلی دانشگاه (ایجاد آگاهی در استادان،
دانشجویان ،کارکنان و مدیران درباره اهمیت و منافع
بینالمللی شدن دانشگاه) و همچنین ،جامعه ،از اهداف و مزایا و
ضرورت آن
 :2ایجاد تعهد در استادان ،دانشجویان ،کارکنان و مدیران
دانشگاهی
 :3برنامهریزی و اتخاذ استراتژی جامع در مرود بینالمللی شدن
بر اساس نیازها ،اهداف و انتظارات
 :4عملیاتی کردن فعالیتها از طری اجرای استراتژیهای بین-
المللی شدن از ابعاد مختلف
 :5ارزیابی مسگگگتمر به منظور ارت قای کیف یت فرای ند بینالمللی
شدن
 :6تقویت انگیزه ذی نفعان و مشارکتکنندگان (کارکنان ،استادان
و دانشجویان) در اقدامات و فعالیتهای بینالمللی شدن دانشگاه.
نکته قابل توجه در این چرخه استمرار و تأثیر متقابل فعالیتها
به صورت دو سویه است.
 -3شاخصهای بینالمللی شدن:
اتحادیه بینالمللی دانشگاهها ( )IAUیکی از مهمترین مراکز رصد
بینالمللی شدن آموزشعالی است که از سال  1950فعالیت خود
را آغاز کرده است .این مراکز طی نخستین رصدی که در سال
3
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 11جذب دانشجوی بینالمللی
 12تنوع بخشیدن به منابع درآمدزا

اتحادیه بینالمللی دانشگاهها شاخصهای بینالمللی شدن را
در سه بخش به شرح زیر دستهبندی کرده است.
جدول .2اولویتبندی شاخصهای بینالمللی شدن
نایت2003 ،
اهمیت
درجه اول

جابجایی دانشجویان
تقویت همکاریهای پژوهشی بینالمللی
جابجایی اعضای هیأت علمی

اهمیت
درجه دوم

تدوین سر فصلهای آموزشی بینالمللی
انجام پروژههای بینالمللی
برگزاری دورههای مشترک دانشگاهی
توسعهی برنامههای مشترک
تأسیس شعب در خارج از کشور

اهمیت
داشتن رویکرد تجاری به صادرات و واردات
درجه سوم خدمات آموزشی
تعریف فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان
بینالمللی
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با مرور مختصری از مبانی نظری میتوان به این نتیجه رسید
که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است .ولی آیا
این تحقیقات توانستهاند مدلی جامع برای بستر و کانتکس
ایران اسالمی ارئه دهند؟ از جمله تحقیقاتی مشابهای که در
داخل کشور صورت پذیرفته است :موسوی و همکاران
( ،)1399در پژوهشی تحت عنوان راهبردهای سهگانه
بینالمللیشدن دانشگاههای منتخب دولتی ایران این مطالعه
از نوع پژوهشهای کیفی بوده که با استفاده از رویکرد
نظریهپردازی دادهبنیاد انجام شد ،در این پژوهش به
راهبردهای سه گانه آموزش ،پژوهش و خدمات دانشگاهی به
عنوان سه راهبرد اصلی برای دانشگاه در مسیر بین المللی
شدن توجه عمیقی شده است .فشالنج و بازرگان( )1392در
پژوهشی تحت عنوان چگونگی بینالمللیشدن یک دانشگاه
درکارکردهای آموزش ،پژوهش و خدمات :به بررسی وضعیت

بینالمللیشدن یک دانشگاه در کارکردهای مزبور پرداختند.
همچنین میتوان به پژوهش زمانی منش و همکارانش
( )1391استناد کرد که به روش پژوهش کیفی بوده و ده
خبره دانشگاهی به صورت هدفمند و شبکهای انتخاب و از
طری مصاحبههای عمی  ،کدها ،مفاهیم و مقولههای دانشگاه
بینالمللی اسالمی با روش تحلیل تم شناسایی شدند .نتایج
مستخرج از پژوهش نشاندهندة آن بود که بر اساس میزان
تشابه مفهومی کدها 66 ،کد استخراج و با توجه به وجه
اشتراک آنها در قالب  12مفهوم و دو مقولة اصلی دسته بندی
شدند ،همچنین میتوان به پژوهش احمدی و همکارانش
( )1396اشاره داشت .وی در پژوهشی با عنوان نقش متقابل
رتبهبندی دانشگاهها و بینالمللیسازی آموزش با روش مروری
و بهینه کاوی گسترده در سط رتبهبندی جهانی بوده است
و به پایگاههای معتبر رتبهبندی جهانی از جمله :دانشگاه
شانگهای جیائوتانگ ،نشریه آموزشعالی تایمز ،وبومتریک یا
وبسنجی ،کیواس و پایگاه اطالعاتی جهان اسالم استناد
داشته است .یافتههای پژوهش فوق حاکی از این است که
رتبهبندی دانشگاهها بر اساس ترکیبی از معیارها و
شاخصهای عملکرد انجام میشود .در ادامه پژوهش
اسماعیلنیا و آراسته ( )1395قابل ذکر است که در این
4
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مطالعه با هدف بررسی وضعیت موجود و مطلوب بینالمللی
شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحب نظران این حوزه به
تحلیل وضعیت فوق پرداختند .این پژوهش با توجه به هدف
از نوع کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی
و از نوع پیمایشی بود که در بین  48نفر از صاحبنظران
دانشگاه تهران قرار داده شد .نتایج پژوهش فوق نشان داد که
وضعیت موجود بینالمللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه
صاحبنظران پیرامون هدفهای ششگانه بینالمللیشدن یعنی
ایجاد صالحیتهای بینالمللی و بینفرهنگی در دانشجویان
(به عنوان شهروند جهانی) ،بهبود کیفیت آموزش ،بقای
دانشگاه در عرصه رقابت جهانی ،ارائه خدمات به جامعه ،تامین
منابع مالی جدید و افزایش شهرت دانشگاه در سط نسبتا
مطلوب قرار دارد .پیرامون وضعیت موجود فعالیتهای بین
المللی شدن دانشگاه تهران ،نتایج حاکی از آن است که مولفه
های مربوط به آگاهی ،تعهد ،برنامهریزی ،عملیاتی کردن
برنامهها ،تقویت و بازبینی از دیدگاه صاحب نظران در سط
نسبتا مطلوب ارزیابی شده است .در نهایت نتایج پژوهش
حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب
بینالمللیشدن دانشگاه تهران فاصله معناداری وجود دارد .از
جمله پژوهشهای که در خارج از کشور صورت گرفته
میتوان به مطالعه ای بیرام( )201814اشاره کرد .ایشان در
مقاله خود با عنوان "بینالمللیشدن در آموزشعالی –اف
بینالمللی پیش رو" ،به اهمیت بینالمللی کردن آموزشعالی
استدالل میکند .این مقاله یک اکتشاف مفهومی و فرارشته
ای است .در این پژوهش قبل از توضی مفهوم بینالمللی
بودن ،برخی از مفهوم سازیها و تعاریف بینالمللیسازی را
تحلیل میکند .همچنین دارای ابعاد متنوعی است که از جمله
این ابعاد بعد اخالقی است که نویسنده استدالل میکند
بینالمللیشدن دارای بعد اخالقی هم باید باشد و باید پایه
ارزشهای هنجاری برای فرایندهای بینالمللی را فراهم شود.
 )202015مطالعه تحت عنوان سه بعد از
همچنین.هانتین وو (
بین المللی آموزش عالی "برون گرا" را انجام داده است .این
مقاله رویکرد فعلی چین در استفاده از آموزش عالی
بینالمللی از ابعاد بیرونی جهت ارتقاء وضعیت فعلی و تصویر
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و چالشهای موجود در پاسخ به این رویکرد را بررسی میکند.
این سه بعد اصلی رویکرد کنونی چین از جمله دیپلماسی
فرهنگی این کشور بر اساس همکاری آموزش عالی چین و
خارج (یعنی برنامه مؤسسه کنفوسیوس) ،کمکهای
بینالمللی در توسعه آموزشعالی و استخدام دانشجویان
بینالمللی در سط آموزش عالی بررسی میشود .چارچوب
نظری براساس تئوریهای نومارکسیستی مدل پیرامونی مرکز
و سیستم جهانی توسعه یافته است .از مفاهیم "قدرت نرم" و
دیپلماسی عمومی ،استدالل نایت "دیپلماسی دانش" و
استداللهای هو در مورد گفتگوی تمدنی مبتنی بر HE
استفاده شده است .در این مقاله برنامههای استراتژیک چین
مربوط به بینالمللی آموزشعالی آن و همچنین ادبیات
دانشگاهی و غیر آکادمیک مربوط به سه بعد اصلی رویکرد
فعلی آن بررسی و تحلیل شده است .یافته ها نشان می دهد
که تنشها هنوز بین اهداف چین و واقعیت وجود دارد .در
نهایت پیشنهاد میکند که رویکرد فعلی چین باید ارزیابی و
 )201716در پژوهشی تحت
جدی انجام شود .وون و هیوو (
عنوان بررسی سیاست بینالمللیشدن در آموزشعالی چین ؛
"طرح ملی برای اصالحات و توسعه متوسط و بلند مدت
آموزشی ( ")2010 20-20را روشن می سازد که بینالمللیشدن
یک استراتژی توسعه بلند مدت آموزشعالی است و سیاست کالن یک
شرط ضروری برای حمایت از بینالمللی شدن آموزشعالی است.
همچنین در ادامه مطرح کرده اند که سیاست بینالمللی سازی شامل
چهار جنبه است :تحصیل در خارج از کشور ،دانشجویان خارجی،
آموزش تعاونیهای چینی و خارجی ،تبادل و همکاری بینالمللی .بر
اساس سیاست مبارزه ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی ،پیدا کردن آن سیاست
نقش تعیینکنندهای در بینالمللیشدن آموزشعالی و بعضی از
سیاستها حتی قالب را نیز از بین میبرد .سیاستهای چندگانه
بینالمللیشدن آموزشعالی را تسهیل میکنند .در نهایت اولویت اصلی
را این میدانند که با بررسی سیاست بینالمللی آموزشعالی و بهبود
سیستم پشتیبانی آن ،نقش اصلی را سیاست هر کشور و سیاستهای
حاکم بر نظام آموزشعالی بازی کند .در مطالعه ای که به وسیله
رودینوف و رودسکایا( )201417با استفاده از روش تحلیل کمی در
دانشگاههای روسیه به انجام رسیده است این نتیجه به دست آمد

با تو جه به این که هدف این پژوهش ارا ئه الگوی مفهومی
برای پیامدهای بینالمللیشگگگدن در دانشگگگگاههای منتخب
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که برای ارتقاء دانشگاهها در سط بینالمللی و ایجاد رقابت در
دانشگاههای روسیه میبایست دستاوردهای علمی ،نوآوریها و
فعالیتهای بینالمللی دانشگاه تقویت شود .دانشگاههای روسیه به
منظور ارتقا سط خود در رتبهبندیهای بینالمللی الزم است به
عواملی از جمله بهبود سرمایه فکری دانشگاه ،جذب دانشمندان و
اساتید برجسته ،حمایت از دانشجویان جوان ،ارتقاء سط تحقیقات
و نوآوری در سط بینالمللی و در نهایت ایجاد مشوقهای الزم
برای بهبود عملکرد اساتید و پژوهشگران توجه نماید (رودینوف و
رودسکایا .)2014 ،خورسندی طاسکوه ،)2014(18در پژوهشی با
عنوان تحلیل انتقادی سیاست بینالمللیشدن در دانشگاه ی اونتاریو
غربی ،با بررسی دو گفتمان پیشران بینالمللی شدن (لیبرال دانشگاهی
و نئولیبرال ابزاری) نشان داد بین برداشتها و نگرشهای درباره معانی،
اصول و دستورالعملهای بینالمللیشدن تفاوتهای معناداری وجود
دارد و طرحهای آکادمیک نیازمند هارمونی و توازن پویا میان دو گفتمان
ارزشی معرفی شده هستند .مرتفع نمودن این نیاز برای ابقای توازن در
بازار جهانی ،بینالمللی شدن و تقویت آکادمیک و ارزشهای بشردوستانه
و ارکان آموزشعالی ضروری است (خورسندی طاسکوه.)2014 ،

شکل  .2مدل مفهومی اولیه پژوهش
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دولتی کشگگوراسگگت ،برای انجام عملیات پژوهش و تجزیه و تحلیل
دادهها از رویکرد پژوهش کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد از
نوع ا شتروس و کوربین ا ستفاده شد .نظریه پردازی داده بنیاد یک
روش پژوهش اسگگتقرایی اسگگت که به پژوهشگگگران در حوزه های
موضگگگوعی گوناگون امکان میدهد تا به جای اتکا به نظریه های
موجود ،خود به تدوین نظریه از طری تجزیه و تحلیل مقایسگگه ای
مشگگگاهده ها اقدام کنند .نظریه حاصگگگل از اجرای چنین روشگگگی
پژوهشی ،نظریه ای فرایندی است که با استفاده از شیوه های منظم
گردآوری داده ها ،به تشخیص مقوله ها ،مضمون ها و برقراری رابطه
میان این مقولهها پرداخته و نظریهای برای تبیین یک فرایند عرضه
میشگگگود (اسگگگتراوس و کوربین  .)200819،جامعه آماری پژوهش
حاضگگر را "خبرهگان ،رؤسگگا و مدیران 18دانشگگگاه منتخب دولتی
کشور" تشکیل دادند .منظور از خبرهگان در این مطالعه ،آن دسته
از اسگگگاتید یا اعضگگگای هیأت علمی و مدیران دفاتر همکاریهای
علمی-بینالمللی و معاونت های دانشگگگگاه می باشگگگند که دارای
مطالعات و سگگگوابقی از قبیل انجام پایاننامه ،طرح پژوهشگگگی ،ارائه
مقاله ،تألیف و ترجمه کتاب در زمینه بینالمللیشگگگدن دانشگگگگاه
ه ستند .به طور کلی م شخ صه ا صلی و متمایز افراد در گروه خبره،
دارا بودن سگگگابقه فعالیت علمی و یا عملی و در ارتباط با موضگگگوع
پژوهش حاضر بگوده اسگگت .بگگرای انتگخگاب گگروه نمگونه از

راهبرد روش نمونهگزینی هدفمند اسگگتفاده شگگد .با اسگگتفاده از
روش نمونه گزینی هدفمند20آن دسگگگته از خبره گان که بنا به
شگگناخت و قضگگاوت محق  ،دارای مطالعات و سگگواب مرتبط در
زمینه موضوع مورد مطالعه هستند برای مصاحبه انتخاب شدند.
در این رابطه با  82نفر از خبرهگان ،رؤ سا و مدیران 18دان شگاه
منتخب دولتی مصگگاحبه صگگورت گرفته اسگگت .ابزار گردآوری
اطالعات در این پژوهش مصگگگاحبه بود .برای این منظور با افراد
گروه ن مونگگه بگگا اسگگگ تفگگاده از روش مصگگگگا حبگگه ن یمگگه-
سگگگاختاریافته21
مصگگگاحبه شگگگد .در ابتدای هر مصگگگاحبه با ارائه
توضگگگی حات مفصگگگگلتر اب ها مات احت مالی موجود در ذهن
شرکتکنندگان برطرف و سپس م صاحبه آغاز می شد .مدت
زمان هر مصگگگاحبه در حدود  45تا  1سگگگاعت و  30دقیقه بود.
برای به دسگگگت آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی
م شارکتکنندگان و مرور خبرگان(انعکاس پذیری پژوه شگر) و
ده معیار مقبولیت اشگگتراس و کوربن در پژوهش اسگگتفاده شگگد.
در این راسگگتا برخی از مشگگارکتکنندگان ،مقولههای به دسگگت
آمده را بازبینی کرده و نظر خود را درباره آنها مجدد بیان کردند.
به موازات در این مراحل هم از برخی مشگگگارکتکنندگان در
تحلیل و تف سیر دادهها با کمک ده معیار مقبولیت کمک گرفته
شد که در ادامه جدول آن ارائه شده است.

جدول .3ده معیار مقبولیت اشتراس و کوربن
ردیف
1
2
3
4

ده معیار مقبولیت
تناسب :آیا یافتههای پژوهش حاضر با تجارب متخصصان حوزة مورد مطالعه و مشارکت کننگدگان سازگاری و همخوانی دارد؟

[Grab your reader’s attention
with a great quote from the
کاربردی بودن یا مفید بودن یافته ها:یافته های تحقی میبایست بینش جدیدی را فراهم ساخته و کاربردی باشد
document or use this space to
مفاهیم :یافتههای پژوهش باید مفهوم پردازی مناسبی داشته باشد
emphasize a key point. To place
زمینه مفاهیم :یافتههایی که بستر و زمینهای ندارن گد ،ن گاقصان گد .ب گدون زمین گة مش گخص ،خواننده نمیتواند علت رخدادن وقایع را
this text box anywhere on the page,
درک کند.
]just drag it.

5

منطق  :خطوط داستان جریان منطقی را ترسیم کنند

6

عمق :تشری مفصل و مبسوط جزئیات به یافتههای پژوهش غنا می بخشد

7

انحراف :آیا نتایج و یافته های پژوهش حاضر ،ممکن است دچار انحراف از واقعیت شده باشند

8

بداعت  :آیا پژوهش حرف جدیدی برای گفتن دارد یا همان ایده های کهنه را در پوششی نو مطرح کرده است

9

حساسیت  :که آیا پژوهشگر نسبت به موضوع تحقی  ،مشارکت کنندگان و یافته های آن حساس بوده و آنها را جدی گرفته است؟

10

استناد به یاد نوشتها :آیا پژوهشگر توانسته است در فرایند پژوهش ،به شکل مطلوبی به یادنوشتها استناد نماید.
9
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 -5یافتههای پژوهش
 )1پیامدهای درون دانشگاهی بینالمللیشدن دانشگاههای
دولتی منتخب کشور ،کدام است؟
برای پاسخگویی به این سؤال دادههای کیفی جمعآوری شده
از طری مصاحبه بر اساس روند نظریهپردازی داده بنیاد تجزیه
و تحلیل شدند .به منظور تحلیل دادهها ،بر طب طرح نظامدار
نظریه زمینهای ،سه نوع کدگذاری شامل کدگذاری باز،
کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی انجام شد .درکدگذاری
باز ،پس از خواندن متن هرمصاحبه ،جملهها استخراج و به
.)2008 22
صورت کدهایی ثبت گردید(استراوس و کوربین ،
سپس کدهای ایجاد شده بر اساس وجوه اشتراک و
شباهتهایی که با هم داشتند در یک دسته یا مقوله قرار
گرفتند .دستهبندیها به گونهای بود که اجزای تشکیلدهنده
هگر مقوله با یکدیگگر حتگیالمگقدور همگاهنگ ،امگا با عگناصر
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تشکیلدهنده مقولههای دیگر متفاوت باشند .در جدولهای
 4و 5کدهای باز ،مقولههای فرعی و مقولههای مربوط به
پیامدهای درون و برون دانشگاهی مربوط ارائه شده است.
پ یا مد ها نتی جه کنش (اع مال) و واکنش (عکسالع مل ها)
شگگگرایطی اسگگگت که در خصگگگوص پدیده وجود دارد .اگر
راهبردهای بینالمللی شدن دان شگاه در ست به کار برده شود
باعث بهبود و ضعیت بینالمللی شدن در دان شگاههای دولتی
خواهد شگگگد ،و در نهایت ارتقای اعتبار و رتبه علمی و برند
دان شگاه در سطوح بینالمللی ،افزایش درآمدزایی دان شگاه و
کاهش وابسگگگتگی مالی به دولت ،ارتقای شگگگایسگگگتگیهای
بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه را در پی خواهد شد.
در این بخش از پژوهش پیامدهای درون دانشگاهی به دست
آمده در جدول  4ن شان داده شده ا ست .این پیامدها در سه
مؤلفه فرعی و  18کد باز در جدول ذیل شناسایی شد.

جدول . 4کدهای باز و مقوله های مربوط به پیامدها (درون دانشگاهی)
متغیر

مقوله های اصلی

پیامدها

درون
دانشگاهی

کد های باز

مقوله های فرعی

فراوانی

از توانمندی های خود در دنیا پرزنت خوب داشته باشیم
توانمندی های خود را به گوش دنیا برسانیم
برندسازی برخی از رشته ها و جذب استاد و دانشجوی خارجی برای حفظ و ارتقای
برند
با انجام پژوهش های یونیک و کمک به برندینگ دانشگاه
ارتقای اعتبار و رتبه علمی و
برند دانشگاه در سطوح بین
المللی

دعوت از اساتید به نام دنیا برای ورکشاپ ها کوتاه مدت و کمک به برندینگ دانشگاه
برگزاری ایونت های بین الملل با افراد سرشناس و کمک به برندینگ کردن دانشگاه
داخل

11کدباز

اطالع رسانی برون سازمانی به منظور معرفی توانمندی های آموزشی وپژوهشی
دانشگاه برای جذب دانشجویان خارجی از طری شرکت در نمایشگاه های بین المللی
تبلیغ مفید و جذاب از طری سایت ها
تاسیس دبیرخانة ارتباط با امور ایرانیان خارج از کشور
به روز رسانی سایت واحد و دفاتر بین الملل دانشگاه ها،
چاپ بورشور ،کاتالوگ و فیلم های تبلیغاتی

افزایش درآمدزایی دانشگاه و
کاهش وابستگی مالی به دولت
ارتقای شایستگی های
بین المللی اساتید و دانشجویان
دانشگاه

2

جذب منابع مالی خارجی از طری توسعه همکاری های بین المللی
جذب گرنت های بین المللی

3کدباز

بستن قراداهای با گردش مالی باالی دانشگاه در سطوح بین المللی
تقویت ویژگی های بین المللی در اساتید داخلی
اساتید با توانمندی های بین المللی داشته باشیم
باال بردن بینش تمامی اساتید دانشگاه در حوزه امور بین الملل
تأکید بر شایسته گزینی ،شایسته پروری و شایسته ساالری در دانشگاه

. Strauss & Corbin

2

4کدباز
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محیط باثگبات و سگاده طگراحگی مگیشگود و چنگین
سگاخگتاری پاسخگوی محیط پیچیده نخواهد بود .ساختار
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران همواره در حال
تغییر و تحول بوده است .در شرایط فعلی که سرعت در نشان
دادن واکنش به تغییرات محیطی و اخذ تصمیم در زمره
عناصر مهم اداره سازمانها به شمار میآید ،ساختار
آموزشعالی کشور به دلیل تمرکز آن ،توانایی همگامی با
شرایط و تغییرات موجود را ندارد .درآموزشعالی سوال اساسی
این است که چه کسی باید هزینههای آموزشعالی را تامین
کند؟ آیا منابع مورد نیاز بخش آموزشعالی باید از کل جامعه
مالیاتدهنده گرفته شود یا از دانشجویان یا از کسانی که
فارغالتحصیالن را استخدام میکنند؟ گرچه موسسات
آموزشعالی ظرفیت بالقوه تامین بخشی از مخارج خود را از
طری فروش خدمات دارا هستند .اگر شرایط مناسب باشد،
طرحهای مربوط به تامین مالی دانشگاهها میتواند به اجرا

درآید ،خصوصا اگر ظرفیت سازمانی برای اجرا وجود داشته
باشد ،حمایت سیاسی گستردهای از تامین مالی آموزشعالی
حاکم باشد ،مردم و رسانههای گروهی ضرورت اجرای برنامهها
را درک کنند و پشتیبانی خود را از سیاستهای اعالم شده،
به عمل آورند ،طرحهای حمایت مالی میتواند اجرا شود.
راهکارهای برای درآمدزایی دانشگاه میتواند مثل خصوصی-
سازی ،تجاریسازی ،حرکت به سمت بینالمللیشدن و ..باشد.
بینالمللیشدن میتواند برای دانشگاه و دولت درآمد زایی و
به اصالح ارزآوری زیادی داشته باشد .در این زمینه نظر یکی
از اعضای مشارکت کننده ذکر شده است.

"دانشگاهها باید بروند سراغ جذب منابع مالی خارجی از طری
توسعه همکاریهای بینالمللی .با جذب گرنتهای بینالمللی
در دانشگاهها و همچنین بستن قراداهای با گردش مالی باالی
دانشگاه در سطوح بینالمللی درآمد زایی باالی برای دانشگاه
به ارمغان میآورد”.

شکل  .3مدل خروجی پبامدهای درون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور

اصگگلی این پژوهش بینالمللی شگگدن در دانشگگگاههای
 ) 2پ یا مد های برون دانشگگگ گاهی بینالمللیشگگگگدن

دولتی منتخب ک شور ا ست .اگر تمام این شرایط و لوازم

دانشگاههای دولتی منتخب کشور ،کدام است؟

به خوبی به کار گرفته شوند پیامدهای برون دان شگاهی

همانطور که در سوال قبل به خوبی اشاره شد برای

توسگگگعه بینالمللیشگگگدن در سگگگط کالن میتواند به

پاسخگویی به این سؤال دادههای کیفی جمع آوری شده

مؤلفههای نظیر :حرکت در مسگگیر تحق اهداف اسگگناد

از طری مصاحبه بر اساس روند نظریهپردازی داده بنیاد

باالدسگگتی نظیر چشگگم انداز  ،1404حرکت در مسگگیر

تجزیه و تحلیل شدند .به منظور تحلیل دادهها ،بر طب

کمک به حل مشگگگکالت جامعه و صگگگنعت در کشگگگور،

طرح نظامدار نظریه زمینهای ،سه نوع کدگذاری شامل

نقشآفرینی ف عال در تول ید علم و ف ناوری در ایران و

کدگذاری باز ،کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی

جهان ختم بشگگگود .همانطور که قابل مالحظه اسگگگت

انجام شد .همچنین پیامدها نتیجه کنش واکنش

مؤلفههای پیامدهای برون دانشگگگگاهی در جدول  5ذکر

شرایطی است که در خصوص پدیده وجود دارد .پدیده

شده است.

اصلی این پژوهش بینالمللی شدن در دانشگاههای دولتی
منتخب کشور است .اگر تمام این شرایط و لوازم به خوبی
به کار گرفته شوند پیامدهای برون دانشگاهی توسعه
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واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب
جدول . 5کدهای باز و مقوله های مربوط به پیامدها (برون دانشگاهی)
متغیر

مقوله های
اصلی

مقوله های فرعی
حرکت در مسیر
تحق اهداف اسناد
باالدستی نظیر چشم انداز
1404

کد های باز

فراوانی

دانشگاه ها از این طری  ،نقش خود را در تحق اهداف و برنامه های باالدستی
کشور ایفا کنند
نقشآفرینی دانشگاه ها در زمینه دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری
منطقه مبتنی بر سند چشم انداز 1404

3کدباز

حرکت دانشگاه ها در جهت اهداف ملی کشور
ارتباط دانشگاه با جامعه
ارتباط با جامعه بیرونی و بین الملل
متناسب با نیاز جامعه بین الملل برنامه های دانشگاهی را تعریف کنند تا
دانشگاه در بطن دنیا باشد
ارتباط با جامعه و حل مسائل اجتماعی
انجام پروژه های مشکل محور برای حل مسایل جامعه و صنعت
گرایش به پژوهش های مساله محور در کشور نه صرفا کمی گرایی
انجام تحقبقات بر اساس آینده پژوهی و نیازسنجی
طرح های تحقیقاتی مساله محور برای حل مشکالت جامعه و صنعت در کشور
پژوهش ها برنامه محور باشند و مبتنی بر مسایل جامعه و صنعت
مساله محور شدن رساله ها(انطباق پژوهش با نیاز روز جامعه)
تحقیقات مسئله محور داشتن .اروپای ها ایرانی ها را برای حل مسایل خود می
خواهند در حالی که بودجه باید به خود کشور برگردد
تحقیقات کاربردی مثل کمک به چرخه صنعت و بحران اب در سط بین
المللی انجام بشود

پیامدها

برون
دانشگاهی

حرکت در مسیر
کمک به حل مشکالت
جامعه و صنعت در کشور

پرهیز از پژوهش های کمی نگر برای جلوگیری از هدر رفت منابع مالی کشور
انتقال دانش فنی به کشورهای حاشیه در امورات صنعت

27کدباز

تحقیقات کاربردی مثل کمک به چرخه صنعت و بحران اب در سط بینالمللی
انجام بشود
همکاری بین المللی با صنعت کشورهای پیشرو
حرکت به سمت نوآوری باز
جایگزینی اقتصاد دانشی به جای اقتصاد نفتی
ارائه مشاوره های علمی به جامعه و صنعت در حوزه بین الملل
همراهی همه جانبه دانشگاه و دولت و مجلس
نسل جدید دانشگاه ها در کره :دانشگاه از ابتدا با صنعت باشد پروژه ها را
بگیریم بعد تخصص های آنها پروژه ها را بسنجیم :نهایتا به وسیله آن تخصص ها
استاد و دانشجو جذب شود
باید این ارتباط نزدیکتر باشد استاد و دانشجو همزمان کارمند سامسونگ
هستندگ در کره
ارتباط با صنعت در حوزه بین الملل و داخل
فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت داخلی
معرفی توانمندی های اساتید به جامعه بین المللی در بخش صنعت
ایجاد مکانیزم های تشویقی برای صنعت برای اعتماد سازی و گسترش رابطه
قراداهای مشترک صنعتی بین المللی

نقشآفرینی فعال
در تولید علم و فناوری در
ایران و جهان

ایفای نقش فعال تر در فرایند تولید علم و فناوری در سطوح بین المللی
حرکت دانشگاه ها در مسیر کمک به گسترش مرزهای دانش بشری
کمک به تولید علم و فناوری در کشور

3کدباز

96

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 1399

اولین مؤلفه از پیامدهای برون دانشگاهی ،حرکت در مسیر

انتقال دانش شامل"فرآیند کسب ،جمعآوری و به اشتراک-

تحق اهداف اسناد باالدستی نظیر چشم انداز  1404است.

گذاری دانش صری

و ضمنی"است .توانایی دانشگاههای

نتایج حاصل از بررسی مصاحبهها ،بررسی اسناد و مدارک و

دولتی منتخب کشور برای فعالیت بیشتر در عرصه بینالملل

پیشینه و مبانی نظری حاکی از آن است که سند چشمانداز

و به عنوان نقش حیاتی که در رشد اقتصادی منطقه و هم

بیست ساله ایران ،سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران

چنین در عرصه بینالملل دارند ،به طور قابل مالحظهای به

در زمینههای مختلف فرهنگی ،علمی ،اقتصادی ،سیاسی و

نحوه ارتباط آنها با شرکتها در راستای انتقال دانش بستگی

اجتماعی است که به پیشنهاد مقام معظم رهبری ،توسط

دارد .جریان دانش بین مؤسسات دانشگاهی(ملی و

مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شدهاست .اجرای این

بینالمللی) ،صنایع و شرکتها وجود دارد که این امر انتقال

چشمانداز از سال  1384و در قالب چهار برنامه توسعه  5ساله

تکنولوژی و تجاریسازی آن را را تسهیل میکند .این جریان

انجام میگیرد .سال  1404خورشیدی ( 2025میالدی) اف

انتقال و تولید دانش باید بینالمللی باشد .امروزه بسیاری از

چشمانداز است .دومین مؤلفه از پیامدهای برون دانشگاهی؛

شرکتهای فناورانه مراکز علمی و تحقیقاتی و پارکهای علم

حرکت در مسیر کمک به حل مشکالت جامعه و صنعت در

و فناوری جزء رقبای استراتژیک دانشگاهها در تولید علم و

کشوراست .این مؤلفه از مهم ترین پیامد های بینالمللیشدن

فناوری محسوب میشوند .لذا با توجه به اهمیت مؤلفه علم

دانشگاههای دولتی منتخب کشور با  27کد باز است و از بین

وفناوری و تولید آن توسط دانشگاهیان با دید بینالمللی،

همه پیامدها بیشترین فراوانی را دارد .نتایج حاصل از بررسی

میتوان آن را جز یکی از مهمترین پیامدهای بینالمللیشدن

مصاحبهها ،بررسی اسناد و مدارک و پیشینه و مبانی نظری

دانست .در ادامه نقل قول مستقیم یکی از اعضای مشارکت

حاکی از آن است بینالمللیشدن دانشگاهها میتواند

کننده و مدل خروجی این بعد از پیامدها و تلفی هر دو بعد

پیامدهای چون ارتباط بهتر با صنعت بینالملل برای

ارائه شده است.

پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه و ارتباط بدان داشت .آنچه

"در برنامه ششم توسعه اجتماعی اقتصادی ایران دانشگاهها و

بدیهی است اشتراک و تسهیم دانش در عرضه بینالملل

مسائل مربوط بدان مثل بینالمللیشدن دانشگاهها بسیار

موجب همکاری بیشتر و بهتر بین دانشگاه و صنعت در حوزه

مورد توجه قرار گرفته است .در سند چشم انداز 1404و

بینالملل میشود .در ادوار مختلف جامعه ،نقش دانشگاهها

سیاستهای علمی کشور ،نقشه جامع علمی کشور نیز این

پیوسته در حال تغییر بوده است .دانشگاهها با قرار گرفتن در

مسائل مورد تأکید قرار گرفته است .به عقیده ما اساتید با

بطن جامعه میتوانند به حل مشکالت جامعه دولت و صنعت

توجه به اهمیت دانشگاهها در هر جامعهای ،دانشگاهیان باید

بپردازند .دانشگاهیان با نگاه بینالمللی میتوانند در پی

نقش پررنگتری در جامعه ،حل مسائل آن ،و همچنین در

پاسخگویی به نیازها و مسائل موجود در جامعه و صنعت

تولید علم وفناوری داشته باشند که باید تؤام آزادی عمل و با

باشند .نهایتا پیامد آخر بینالمللیشدن دانشگاههای دولتی

تفویض استقالل نسبی باشد تا بتوانند در این حوزه فعالتر

منتخب کشور نقشآفرینی فعال در تولید علم و فناوری در

عمل کنند بخصوص در حوزه بینالملل"

ایران و جهان است .نتایج حاصل از بررسی مصاحبهها ،بررسی
اسناد و مدارک و پیشینه و مبانی نظری حاکی از آن است که

واکاوی پیامدهای درون و بروندانشگاهی بینالمللی شدن دانشگاههای دولتی منتخب

شکل  .4مدل خروجی پیامدهای برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور

شکل  .5مدل خروجی کلی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور

شکل .6الگوی پارادایمی پیامدهای برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاههای منتخب کشور
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 -6بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،بنا به شکل  6شرایط علی در دو سط
جهانی و ملی شناسایی شد ،شرایط زمینه ای در سه حوزه
فرهنگی -ساختاری ،حوزره مدیریتی -ساختاری ،حوزه مالی-
تجهیزاتی،حوزه علمی-حرفه ای؛ شرایط واسطه ای در سه بعد
مفهومی ،بعد ساختاری و بعد کارکردی؛ راهبردهای در سه
حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات و در نهایت پیامدها در دو
بعد درون و برون دانشگاهی شناسایی شد .به دلیل گستردگی
جامعه درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه ،شرایط متنوع مترتب
بر آن پیامدهای بین المللی شدن در دانشگاه به دو دسته
درون و برون دانشگاهی تقسیم شد که هرکدام از این پیامدها
در قالب یک سؤال پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد.
مطاب جدول  4و جدول 5مؤلفهها و زیرمؤلفههای منتخب
دولتی کشور از طری مطالعه عمی مبانی نظری ،پیشینه
پژوهش(ملی و بین المللی) و مستندات موجود در سطوح
نهادی و ملی (سند چشم انداز ایران ،1404 ،قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه ،نقشه جامع علمی کشور ،شاخصهای
وزارت علوم برای بین المللی شدن) در این حوزه و هم چنین
بررسی سایر الگوها و مدلهای مطرح در حوزه بین المللی
شدن دانشگاههای منتخب دولتی کشور ،شناسایی اولیه شد.
در این بخش گردآوری دادهها از طری مطالعه کتابخانهای،
میدانی ،مشاهده ،یادداشت برداری و طبقه بندی دادهها
صورت گرفت و سپس از طری انجام مصاحبههای نیمه
ساختمند از مشارکتکنندگان جامعه پژوهش شامل مدیران،
خبرگان ،صاحبنظران و اعضای هیأت علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری 18 ،دانشگاه منتخب دولتی کشور به تائید
مولفههای شناسایی شده فوق و دادههای جدید به دست آمده
از مصاحبهها و همچنین تدوین ،تبیین و اعتباریابی الگوی
مستخرج از کار پرداخته شد .نوآوری این پژوهش را میتوان
در جامعیت و مانعیت آن نسبت به کارهای قبلی که با فرهنگ
ما سازگارتر است ،دانست .همچنین در این پژوهش مدل
پارادایمی ارائه شده است که در کارهای قبلی به این روش کار
صورت نگرفته است .یکی از وجوه تمایز این پژوهش با سایر
پژوهش ها در این بود که در این مطالعه که مستخرج از بخشی
از یافته های رساله دکتری بوده است 18 ،دانشگاه منتخب
وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری برای ارتقا به تراز بین المللی

بصورت عمی مورد مصاحبه قرار گرفته است و اینکه در هیچ
یک از پژوهش های داخلی همه ای این دانشگاه ها بصورت
تجمیع مورد مطالعه قرار نگرفته بود .بنابه گسترگی کار
پژوهشی رساله دکتری که به روش استراس و کوربن صورت
گرفت ،و بنا به شکل (6الگوی پارادامی) شرایط علی در دو
سط جهانی و ملی شناسایی شد ،شرایط زمینه ای در سه
حوزه فرهنگی -ساختاری ،حوزره مدیریتی -ساختاری ،حوزه
مالی-تجهیزاتی،حوزه علمی-حرفه ای؛ شرایط واسطه ای در
سه بعد مفهومی ،بعد ساختاری و بعد کارکردی؛ راهبردهای
در سه حوزه آموزش ،پژوهش و خدمات و در نهایت پیامدها
در دو بعد درون و برون دانشگاهی شناسایی شد .به دلیل
گستردگی جامعه درون دانشگاه و بیرون از دانشگاه ،شرایط
متنوع مترتب بر آن پیامدهای بین المللی شدن در دانشگاه
به دو دسته درون و برون دانشگاهی تقسیم شد که هرکدام از
این پیامدها در قالب یک سؤال پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته شد بنابر گستردگی مطالب در  5بعد الگوی پارادایمی
به دو بخش آن در این جستار اشاره شده است.
بنابر جدول 4مؤلفههای فرعی پیامدهای درون دانشگاهی
بینالمللیشدن در  18دانشگاه منتخب دولتی کشور که پس
از بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران کارآمد
شناسایی شد عبارتند از 3 :مؤلفه فرعی و 18کد باز که در
جدول  4نشان داده شده است .این مؤلفهها شامل :ارتقای
اعتبار و رتبه علمی و برند دانشگاه در سطوح بینالمللی
مشتمل بر 11کد باز ،افزایش درآمدزایی دانشگاه و کاهش
وابستگی مالی به دولت مشتمل بر 3کد باز ،ارتقای
شایستگیهای بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه
مشتمل بر 4کد باز است .مؤلفه ارتقای اعتبار و رتبه علمی و
برند دانشگاه در سطوح بینالمللی مشتمل بر 11کد باز
پرتکرارترین مؤلفه پیامدهای درون دانشگاهی بود .مطاب
مبانی نظری ارئه شده ،دانشگاههایی که در صدد هستند در
تراز بینالملل حرکت کنند باید با تولیدات و انتشارات علمی
و سایر ایونتها و فعالیتهای علمی بینالمللی دانشگاهی خود
در راستای ارتقای اعتبار و رتبه علمی و برند دانشگاه در
سطوح بینالمللی باشند .در این زمینه نظر مشارکتکنندگان
بر این بود که اکثر دانشگاههای داخل بنا به شرایط تحریم
حاکم نمیتوانند آنطور که شایسته است در جوامع بینالملل
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حاضر بشوند و توانمندیهای علمی خود را پرزنت کنند که
این خال و مسئله بزرگ نیاز به حمایتها و قوانین تسهیل
کننده وزارت علوم دارد .همچنین با انجام پژوهشهای خاص
و برجسته در سط دنیا در دانشگاههای داخل میتوان به
قطب کردن رشتههای خاص علمی و برندینگ کردن
رشتههای خاص در دانشگاههای داخل کمک شایانی کرد .با
حمایتهای وزارت علوم و قوانین تسهیل کنندهی آن میتوان
با دعوت از اساتید به نام و معتبر دنیا برای ورکشاپها کوتاه
مدت در دانشگاه به برندینگ دانشگاههای داخل کمک کرد.
توصیه میشود وزارت علوم برای افزایش درآمدزایی دانشگاه
به دنبال جذب منابع مالی خارجی از طری توسعه
همکاریهای بینالمللی در دانشگاهها باشند.
ارتقای شایستگیهای بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه
نیز پیامد درون دانشگاهی دیگری بود که باید با تقویت
توانمندی اساتید و دانشجویان بخصوص در سط بینالملل از
جمله ویژگیهای مثل تسلط بر زبانهای خارجه با برگزاری
کالسها و دورههای آموزشی فشرده برای اساتید و
دانشجویان و یا آموزش سبک نگارش مقاالت بینالمللی و..
می شود برای آینده دانشگاه متصور شد .در نهایت به زعم
یکی از مشارکتکنندگان برای ارتقای شایستگیهای
بینالمللی اساتید و دانشجویان دانشگاه باید به دنبال باال بردن
بینش تمامی اساتید و دانشجویان دانشگاه در حوزه امور
بینالملل بود .این مؤلفه میتوان یکی از پیامدهای منتج از
بینالمللیشدن در دانشگاه باشد که خود باعث افزایش تراز
علمی اساتید و دانشجویان خواهد شد .البته قابل ذکر است
این ارتقای شایستگی و توانمندی که یکی از پیامدهای
بینالمللیشدن دانشگاههاست مترتب بر عواملی قبل از شروع
به بینالمللیشدن است .به عنوان نمونه میتوان به جذب به
جا افراد فرهیخته و توانمند بعنوان اعضای هیأت علمی و یا
استخدام افراد متخصص در حوزه بینالملل در دفاتر روابط
بینالملل دانشگاهی .نهایتا باید برای رسیدن به
بینالمللیشدن در دانشگاه تأکید بر شایسته گزینی برای افراد
جامعه دانشگاهی ،شایسته پروری برای اساتید و دانشجویان و
شایسته ساالری در کل دانشگاه باید سرلوحه قرار بگیرد.
بنابر جدول 5مؤلفههای فرعی پیامدهای برون دانشگاهی
بینالمللیشدن در  18دانشگاه منتخب دولتی کشور که پس
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از بررسی پیشینه و مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران کارآمد
شناسایی شد عبارتند از 3 :مؤلفه فرعی و 33کد باز .این
مؤلفهها شامل :حرکت در مسیر تحق اهداف اسناد باالدستی
نظیر چشم انداز  ،1404حرکت در مسیر کمک به حل
مشکالت جامعه و صنعت در کشور و نقشآفرینی فعال در
تولید علم و فناوری در ایران و جهان بود .بنا بر مطالب
مطروحه فوق ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی سندی جهت
تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینههای مختلف فرهنگی،
علمی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است مطاب اسناد باال
دستی و از آنجایی که سیاستهای کلی برنامه  20ساله آینده
کشور تحت عنوان چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در اف
 1404هجری شمسی از سوی رهبر انقالب ابالغ شد ،اما
تحق اهداف و آرمانهای این سند باالدستی ،نیازمند الزاماتی
است که توجه و به کارگیری آنها میتواند نقش مهمی در
تحق آن ایفا نماید .از آنجایی که سند چشمانداز به آیندهای
آرمانی در دنیایی پررقابت و پیچیده کنونی در سط منطقه
آسیای جنوب غربی میپردازد ،ضرورت سیاستگذاریهای بلند
مدت کشور را بیش از پیش نمایان میکند .نکته قابل تأمل
این است که یکی از مهمترین ابزارها و نهادهای تأثیرگذار در
این سند و پیشبرد آن نهاد دانشگاه به عنوان نهاد تولید علم
وفناوری و نوآوری است .این سند بندهای متعددی دارد ،یکی
از بندهای آن دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و
فناوری در سط منطقهی آسیای جنوب غربی(شامل آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر
جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقاء نسبی سط درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال
کامل؛ است .دانشگاههای منتخب دولتی با پیروی از همین
بند میتوانند به بینالمللیشدن خود رون تازهای بخشیده؛ پر
واض است که تأکید بر کشورهای همسایه در زمینه
بینالمللی شدن دانشگاهها بعنوان یک مؤلفه اصلی در شرایط
مداخله گر و واسطه ای بینالمللیشدن دانشگاهها است .با
عنایت به این مسائل توجه به سند چشم انداز 1404میتواند
باعث توسعه چشمگیر بینالمللیشدن در دانشگاهها بشود.
یکی از مشارکتکنندگان در این باره عنوان کردند که" مطاب
با سند چشم انداز  1404حرکت دانشگاهها باید در جهت
اهداف ملی کشور باشد .دانشگاهها از طری ارتقای سط

100

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 1399

بینالمللیشدن ،نقش خود را در تحق اهداف و برنامههای
باالدستی کشور ایفا کنند .اولویت دانشگاهها باید نقشآفرینی
های در زمینه دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری منطقه
مبتنی بر سند چشم انداز  1404باشد " .مطاب جدول 5
مؤلفه دیگر پیامدهای برون دانشگاهی بینالمللیشدن
دانشگاههای منتخب دولتی کشور ،حرکت دانشگاه در مسیر
کمک به حل مشکالت جامعه و صنعت در کشور است .در
جامعه دانشی کنونی ،دانشگاهها به طور فزایندهای برای تبدیل
شدن به سازمان های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با چالش
روبرو بودهاند .دانشگاهها در مسیر تحوالت دانشگاهی خود،
برای حفظ و انتقال دانش ایجاد شده ،مشارکت در توسعه
اجتماعی– اقتصادی نیازمند تعامل نزدیک با صنعت ،دولت و
جامعه هستند .آنچه یک دانشگاه دولتی را از حاشیه به بطن
جامعه می کشاند؛ مردمی بودن و دغدغهمند بودن آن
است(پژوهش در خالء و بدور از مسائل و مشکالت جامعه در
دنیای قرن  21کمک چندانی نخواهد کرد) بدین معنی که با
نگاه بینالمللی به گرهگشایی از مسائل جامعه و صنعت داخلی
برآید( چه مشکالت کشور چه جهان) .چرا که االن نگرش
دهکده جهانی حاکم است و کوچکترین اتفاقات در سراسر دنیا
به هم مرتبط خواهد بود .از سوی دیگر با توجه به تأکیدات
مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاال و تولیدات ایرانی؛
و نامگذاری سالیان متوالی بر این اساس توسط معظم له؛
دانشگاهیان میتوانند از دانش و تخصص بینالمللی خود در
بطن جامعه داخلی استفاده کنند و چرخ تولیدات را به حرکت
در بیاورند و اجازه ندهند که صنعت داخلی مسکوت و ایستا
باشد .بلکه با حمایت دانشگاهیان و استفاده از فرایند تجاری
سازی و زنجیره ایده تا ثروت میتوان از صنعت رون یافته
داخلی بعنوان پلهای برای ارتباطات گستردهای علمی
بینالمللی نیز بهره جست.
در ارتباط با مؤلفه اول پیامدهای درون دانشگاهی و ارتقای
رتبه دانشگاه ،احمدی و همکارانش( )1396در پژوهشش
اقدام به جمعآوری اطالعاتی در خصوص رتبهبندی دانشگاهها
در سط جهان و معیارها و شاخص های مد نظر در این رتبه
بندی ها و ارتباط آن ها با بینالمللیسازی کردند .این پژوهش
با یافتههای مؤلفهی اول پیامدها یعنی ارتقای اعتبار و رتبه
علمی دانشگاه همسو است .همچنین در همین مؤلفهای اول

با پژوهشی که به وسیله هانتین وو ( )2020مطالعه تحت
عنوان سه بعد از بین المللی آموزش عالی "برون گرا" را انجام
داده است .این مقاله رویکرد فعلی چین در استفاده از آموزش
عالی بینالمللی از ابعاد بیرونی جهت ارتقاء وضعیت فعلی و
تصویر و چالشهای موجود در پاسخ به این رویکرد را بررسی
میکند .این سه بعد اصلی رویکرد کنونی چین از جمله
دیپلماسی فرهنگی این کشور بر اساس همکاری آموزش عالی
چین و خارج (یعنی برنامه مؤسسه کنفوسیوس) ،کمکهای
بینالمللی در توسعه آموزشعالی و استخدام دانشجویان بین-
المللی در سط آموزش عالی بررسی میشود .چارچوب نظری
براساس تئوریهای نومارکسیستی مدل پیرامونی مرکز و
سیستم جهانی توسعه یافته است .از مفاهیم "قدرت نرم" و
دیپلماسی عمومی ،استدالل نایت "دیپلماسی دانش" و
استداللهای هو در مورد گفتگوی تمدنی مبتنی بر HE
استفاده شده است .رودینوف و رودسکایا ( )2014انجام شد
همسو میباشد .در این پژوهش دریافتند برای ارتقاء دانشگاهها
در سط بینالمللی و ایجاد رقابت در دانشگاههای روسیه می-
بایست دستاوردهایعلمی ،نوآوریها و فعالیتهای بینالمللی
دانشگاه تقویت شود .در ادامه سایر یافتههای بخش اول
پژوهش مطاب جدول  4؛ خورسندی طاسکوه( )1394در
مقالهای خود به باز مفهوم سازی انتقادی پدیده بینالمللی
سازی و رابطه آن را با پدیده جهانی شدن پرداختند که در
نتایج خود با روش انتقادی-اسنادی به مفاهیمی نظیر
برندسازی و درآمدزایی در پی بینالمللیشدندانشگاه رسید.
نتایج این پژوهش با یافتههای زیرمؤلفههای اول و دوم
پیامدهای درون دانشگاهی همسو بود .همچنین اسماعیلنیا و
آراسته( )1395در پژوهش خود به نتایج کاهش وابستگی مالی
دانشگاه و افزایش شهرت دانشگاه رسیدن که با مؤلفههای
برندسازی و کاهش وابستگی مالی دانشگاه از پیامدهای درون
دانشگاهی همسو بود.
پیرو مطالب مطروحه فوق ،مسیر کلی حرکت کشور بر اساس
اسناد و برنامههای باالدستی نظام ،در یک اف بیستساله -
که نیمی از آن سپری گشته است -مشتمل بر دستیابی به
اقتصاد و توسعه دانشبنیان با تأکید بر توسعه نوآوری و
کارآفرینی در کشور و رتبه نخست در منطقه و در سط
بینالملل است .به عبارت دیگر ،مهمترین نهاد تولید دانش و
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فناوری و حرکت در مسیر ارتقای تراز علمی بینالمللی در
منطقه و در کل دنیا در راستای تحق اقتصاد و توسعه دانشی
و گسترش شرکتهای دانشبنیان بینالمللی در کشور ،نهاد
دانشگاه خواهد بود در دانشگاهها بنا به گستردگی دامنه
عملکردشان ،کارکردهای آنان از دو دید مورد بررسی قرار
میگیرد و به تعبیری دقی تر در این پژوهش سعی شده است
با نگاهی جامع به بررسی پیامدهای منتج از بینالمللیشدن
در دانشگاهها بر اساس یافتههای حاصل پرداخته بشود .در
حقیقت پیامدهای بینالمللیشدن منتج از راهبردهایی
هستند که دانشگاهها برای ایجاد و توسعه بینالمللی شدن به
کار گرفته میشود .پس با توسعه راهبردها در سه بخش اصلی
آموزش پژوهش و خدمات میتوان در دانشگاههای منتخب
کشور به پیامدهای حاصل رسید .یکی از این پیامدها ارتقای
رتبه بندی دانشگاه است .در حقیقت پیامدهای اعم از ارتقای
رتبه بندی در دانشگاه در سط بینالمللی میتواند باعث
ارتقای رنکینگ بینالمللیشدن دانشگاهها بشود که در بخش
یافتهها به تفصیل در مورد مزایای آن بحث شد .این پیامد
برای دانشگاه باعث افزایش درآمد زایی آنها در بخش خصوصی
میشود .از سوی نظام آموزشی عالی با حرکت به سمت
خصوصیسازی میتواند از استقالل مالی و بالتبع آن از
استقالل دانشگاهی و آزادی علمی نیز بهرهمند شود .از دیگر
پیامدهای بینالمللیشدن در بعد برون دانشگاهی میتوان به
حرکت در مسیر چشمانداز  1404اشاره کرد که این امر خطیر
هم خود باعث ارتقای جایگاه دانشگاه در مسیر تحق فرامین
مقام معظم رهبری در این سند و برنامههای سند الگوی پایه
پیشرفت ،گام دوم انقالب و ..هم افزایش اعتبار دانشگاههای
منتخب در سط منطقه بشود .از دیگر پیامدهای مهم
بینالمللیشدن حرکت در مسیر حل مشکالت جامعه و صنعت
بود،که خود این پیامد بین هر  6مؤلفه یافت شده مهم ترین
و پرتکرارترین مؤلفه از دید مشارکتکنندگان با  27کد باز
بوده است .این مؤلفه این نکته را یاداور کرد که دانشگاه جدایی
از جامعه نمیتواند پیشرفت کند و دانشگاه باید به فکر حل
مشکالت جامعه و در پی آن صنعت در آن باشد تا بتواند چرخ
تولید را بچرخاند .دانشگاه مرکز تولید ایده و صنعت مرکز به
کار گیری آن است .دانشگاه باید با به کارگیری ایدههای
بینالمللی در کل دنیا به رون صنعت و حل مشکالت جامگعه
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کمگک کنند چرا که دانشگاه را نمیتوان دور از بستر جامعه
متصور شد .دانشگاه و دانشگاهیان با توسعه نگاه علم و فناوری
به جامعه و صنعت میتوانند با بهرهگیری از دانش بینالمللی
هم به ارتقای رتبه بینالمللیشدن دانشگاهها کمک کنند و
هم به حل مشکالت صنعت و جامعه و هم تحق هدفهای
سند چشم انداز  .1404در حقیقت در بین این  18دانشگاه
مورد مطالعه دانشگاهها صنعتی و تخصصی بودند که تمایالت
زیادی برای همراهی با صنعت در ایران و در دنیا داشتند که
امید است با بهبود و اصالح قوانین و آیین نامههای مربوطه و
همچنین تدوین قوانین تسهیلکننده از سوی وزرات علوم این
امر تسهیل بشود.
مطالعه و تحلیل حیطههای مختلف فرایند بینالمللیشدن
آموزش عالی ،در قالب پیامدهای الگو پارادایمی پژوهش فوق
و مشتمل بر حیطههای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی،
یکی از ویژگیهای منحصر بفرد پژوهش حاضر بود .بدون
شک ،پدیده بینالمللیشدن آموزشعالی ،دارای پیامدهایی
است که در دو حیطه داخل و خارج دانشگاه ،قابل مطالعه و
بررسی است .نقشآفرینان اصلی در زمینه تحق فرایند
بینالمللی شدن در درون دانشگاه شامل اعضای هیأت علمی
و دانشجویان و همچنین کارکنان بخش ستادی نظیر مدیران
و کارشناسان دانشگاه هستند که این افراد بایستی ویژگیهای
فعالیت منطب با استانداردهای بینالمللی را در خود ایجاد و
توسعه دهند.
عالوه بر حیطه درون دانشگاه ،فرایند بینالمللیشدن ،حیطه-
های خارج از دانشگاه را نیز متاثر نموده و پیامدهایی ناشی از
آن ،به خارج دانشگاه نیز باز خواهد گشت .به طور طبیعی،
هیچ خرده سیستمی نمیتواند مجزا از سیستم کالنتری که
او را در برگرفته عمل نماید و در این صورت ،توسط آن سیستم
کالن ،پس زده میشود .بنابراین زمانی دانشگاه قادر خواهد
بود در مسیر بینالمللیشدن گام بردارد و در این زمینه به
موفقیت دست یابد که کشور نیز در حرکت در این مسیر،
دارای عزم و اراده جدی و سیاست و برنامه مشخص باشد .بر
این اساس ،پدیده بینالمللیشدن کشور و دانشگاه نیز بر هم
تاثیر و تاثرات متقابل داشته و پیامدهایی این پدیده به هر دو
سط باز خواهد گشت.
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بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
( )NTBFsشهر مشهد
*فاطمه ثناییپور **داود قرونه
* کارشناسی ارشد  ،مدیریت  ، MBAمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان ،ایران
** استادیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی  ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
تاریخ دریافت1931/11/82 :

تاریخ پذیرش1932/60/13 :

چکيده
این پژوهش در جهت بررسی نقش خدمات حمایتی مراکز رشد فناوری در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور صورت گرفته است.
نمونههای این پژوهش شامل  39شرکت جدید فناورانهمحور مستقر در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد میباشد .دادههای
پژوهش از طریق پرسشنامه محققساخته گردآوری شده است .روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و برای تعیین مولفه موثرتر
از بین مولفههای خدمات مراکز رشد ،تحلیل رگرسیون صورت گرفته است .نتایج گویای این است که با افزایش ارائه خدمات
حمایتی در مراکز رشد ،شرکتهای جدید فناورانهمحور نیز رشد بیشتری خواهد یافت .ضریب همبستگی بین خدمات مراکز رشد و
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور6/211است که در سطح6/61معنادار میباشد .همچنین همه مولفههای خدمات مراکز رشد
(استقرار در مرکز ،مشاورههای ارائه شده ،مزایای حضور در مرکز و خدمات و امكانات زیرساختی موجود) با رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور (رشد در میزان فروش ،اشتغال و سودآوری) رابطه مثبت و معنیداری داشتهاند .نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون
نشان می دهد ،مولفه های استقرار در مراکزرشد ،مشاوره های ارائه شده در مراکزرشد ،مزایای حضور در مراکز رشد و امكانات و
خدمات زیرساختی با هم بطور مشترک  6/319از واریانس عملكرد را تبیین میکنند.
واژههای کليدی :مراکز رشد ،فناوری ،خدمات و امكانات ،شرکتهای جدید فناورانهمحور((NTBF’s

نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
1

شرکتهای جدید فناورانهمحور به عنوان زیرمجموعههای از
شرکتهای کوچک و نوتاسیس که به طور مستقل فعالیهت
مهیکننهد ،بههر تجههاریسهازی فنهاوریهههای پیشهرفته در
آزمایشگاههای بخش عمومی و خصوصی تمرکز دارنهد .ایهن
شهرکتها نقهش مهمی در اقتصههاد مهلی بهازی میکنند و

. New Technology-Based Firms

و در صنایع نوظهور و محصوالت جدید بها فنهاوری پیشهرفته
پدیدار میشوند (کانها 8و همكاران.)8619،
این نوع شرکت هها ،بهه سهه دلیهل حهوزه مطالعهاتی جهالبی
هستند .اوال ،شرکتهای جدیدیاند کهه در بخهشههایی 9بها
سطهح فناوری باال 9فعالیهت میکننهد و فهناوری فرصتهای

1

نویسندة عهدهدار مكاتبات :فاطمه ثناییپور fateme.sanaei@gmail.com

. Cunha

2

.Sectors
.High Technology
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شههغلی امنههی را بههرای چنههدین نسههل فههراهم خواهههد کههرد
(استوری و تثر .)1332 ،3ثانیا ،این شرکتهها از منهابع مههم
اشتغال دانشمحور و مروج تغییهرات تكنولهوکیكی و نهوآوری
در بسیاری ازکشورها است (آتیو و همكاران8666 ،0؛کولومبو
و گریلی )8616 ،1و ثالثا ،اگرچه برخی از شرکتهای جدید
فناورانه محور ،در بازارهای خارج از کشور به موفقیهت دسهت
مییابند (نایت و کهیم8663 ،2؛ اونتهی 3و همكهاران8618 ،؛
اوویت و مک دوگال ،)1339 ،16ولی تعهداد قابهل تهوجهی از
آنها شكست می خورند یا کوششی برای گذشهتن از مرزههای
جهانی نمیکنند (کاهن 11و همكاران.)8610 ،
این شرکتها ،شرکتهای کوچک و جوانی هستند که توسط
یههک کههارآفرین یهها گروهههی از کارآفرینههان متخصهه و
تحصیلکرده با ههد توسهعه ،بهه کهارگیری و بههرهبهرداری
تجاری از ایده نوآورانه بر پایه دانش فنی تكنولوکیهک شهكل
میگیرنهد (لورانجها و فهونتز )1332 ،18و بیشهتر در زمینهه
الكترونیک ،مهندسی مكانیک ،فناوری دارویی ،فناوری نهانو،
مهندسی شیمی ،فناوری زیسهتی ،سهخت افهزار کهامتیوتر و
ریزپردازنده ها ،نرم افزار ،فناوری اطالعات و ارتباطات و سهایر
فناوریهای در حال ظهور و پیشرفته فعالیت دارند (مائوال،19
.)8661
شومتیتر ،مخترع مفهوم نوآوری امروزه ،که برای اولین بار بر
اهمیههت نههوآوری در چرخههههههای اقتصههادی تأکیههد کههرد،
کارآفرینی را با تأکید ویژه بر نوآوری در نظر گرفهت .از نظهر
وی ،نوآوری با مفاهیم زیر سهروکار دارد :محصهوالت جدیهد،
روشهای جدید تولید ،بازارهای جدید ،شكل جدید سهازمان
(ولنیاک وگربسكی .)8613،شرکتهای جدید فناورانه محهور
به رغم محدودیت منهابع و مسهوولیت جدیهد بهودن ،عمومها
بخاطر نوآوری باال مورد ستایش قرار مهیگیرنهد (فودیكهار و
هوتنروت.)8613 ،
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از نقطه نظر سیاست های کارآفرینی و نهوآوری ،شهرکتههای
جدید فناورانهمحور را میتوان به عنوان یكی از گونههایی که
بیشتر قابلیت ارتقا دارند معرفی نمود .از این شهرکتها انتظهار
می رود که به همان خوبی که شغل جدیدی ایجاد مهیکنهد،
به خلق نوآوری و بهبهود اسهتانداردهای تكنولهوکی بتهردازد
(اوآکی .)8661 ،19توسعه ظرفیت نوآوری از طریق تحقیق و
توسعه داخلهی ( )R&Dیها از طریهق همكهاری بها شهرکای
خارجی میتواند موفقیت شرکتهای جوان را در راه انهدازی
محصوالت جدید در بهازار تقویهت کنهد (رامیهرز و اولمهو ،
.)8611
از جمله نهادهای حیاتی و موثر در تقویت کارآفرینی در بین
جوامع دانشگاهی ،مراکز رشهد (انكوباتورهها) 13و پهارکههای
علمی و فنهاوری 10اسهت کهه مهیتوانهد بها ارائهه امكانهات و
خدمات ،روند تبدیل ایدههای علمی به محصوالتی با قابلیهت
عرضه به بازار را تسهیل کند و بنا بهه نظریهات صهاحبنظران
عرصه کهارآفرینی دانشهگاهی نظیهر اتزکهویتز ،11بهه توسهعه
اقتصاد ملی و توسعه منطقه ای 12نائل شود (روری اوشی 13و
همكاران.)8663 ،
امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمهی در پیشهرفت و توسهعه
اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعهیافته و در حهال توسهعه
ایفا میکننهد .شناسهایی و بررسهی عوامهل مختلفهی کهه بهر
توسعه کارآفرینی و مراکز رشد مهثثر هسهتند ،مهی توانهد در
برنامه ریزیهها و سیاسهتگهذاری ههای کهالن بهرای ارتقهای
فعالیههتهههای کارآفرینانههه کمكههی مههثثر باشههد (حبیبههی و
همكاران.)1931 ،
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با ارائه امكانهاتی نظیهر
تهیه مكان (استقرار) در مرکز ،تجهیهزات اداری ،شهبكهههای
قوی و پهرسهرعت رایانهه ای و امكهان دسهتیابی بهه امكانهات
تحقیقاتی نظیر منابع علمی و کتابخانهه ،همچنهین خهدمات
مشاوره ای در زمینه کسب وکار ،امور مالی ،مشهاوره حقهوقی،
مشاوره مهدیریتی و بازاریهابی و انهواع معافیهتهها (مالیهاتی،
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گمرکی و  )...توانسته اند به رشد شرکتها و موفقیت آنهها در
عرصه تجاریسازی تحقیقاتشان کمک کنند.
البته اسهتقرار در مراکهز رشهد و پهارکههای علهم و فنهاوری
مزایای مانند ایجاد تصویر 86مناسب برای شرکتها ،اشهتغال
نیروهای متخص و حرفهه ای ،بهبهود ارتبهاط بها نهادهها و
دولت و...را نیز به همراه دارد (پل وستهد و استفن بتستن،81
.)1331
در تحقیقههاتی کههه در همههین راسههتا در کشههورهایی نظیههر
انگلستان ،امریكا ،سوئد و  ...صورت گرفته ،محققهان بهر ایهن
نكته اتفاق نظر دارند که مراکز رشد و پارکههای فنهاوری از
عوامل تاثیرگذار در راستای تامین اهدا دانشگاه کارآفرین و
تبههدیل شههدن دانشههگاههههای سههنتی بههه دانشههگاه پویهها و
کارآفرین 88هستند (الستن و لیندلف8661 ،89؛ روری اوشی
و همكاران.)8663 ،
در کشور ما پدیده مراکز رشد و پارکهای فناوری به عنهوان
ابزاری در راستای برنامه های توسعه اقتصادی است و لوایح و
قوانین متناسب با آن نشهان از توجهه تصهمیمگیهران عرصهه
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و قانونگداران بهه مقولهه توسهعه
پایدار دانش محور مبتنی بر توجه بهه نهادههای دانشهگاهی و
بخش خصوصی است .سند کالن چشهم انهداز بیسهت سهاله
کشور ،دستیابی به جایگاه نخست علمی ،فناوری و اقتصهادی
منطقه آسیای جنهوب غربهی را در افهق  1969بهرای کشهور
ترسههیم نمههوده اسههت .در ایههن راسههتا و بهها هههد توسههعه
کارآفرینی ،ارزشآفرینی و ثروتآفرینهی در کشهور و تبهدیل
جامعه ایرانی به جامعه ای کهارآفرین در افهق  ،1969پدیهده
پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور به تبهع از یهک
حرکت جهانی مورد توجه قرار گرفته است (نعمتی.)1938 ،
از سال 1913به بعد با روند رو به رشد فناوری در صنایع و با
ترغیب توسعه فناوری درونزا و وجود پتانسیل علمی و عملی
خوب حاصل از دانشگاه ها ،انكوباتورهای علمی با هد تولید
دانش فنی و توسعه فناوری در کشهور شهكل گرفتنهد و بهه
موازات آن نیز پارکهای علم و فناوری با حمایت های دولت
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و دانشگاه ها ایجاد و مكانی جهت استقرار ایهن شهرکت هها
برگزیده شدند (رحمانتوری و همكاران.)1931،
با وجود فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاهها و برنامه های
ذیربط دیگر در چند سال اخیر ،نرخ فعالیتهای کارآفرینانهه
و تعداد کسب و کارهای نوآورانه ای که در ایران ایجاد شهده،
از میزان متوسط جهانی کمتهر اسهت (حبیبهی و همكهاران،
.)1931
باتوجه به نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری و شرکتهای
دانشبنیان در توسعه کسب و کار مبتنی بر علم درمییابیم
که خط مشیگذاری عمومی این مراکز با رویكرد رفتارههای
کارآفرینانه آنها بایستی در ایران مورد بازنگری جهدی قهرار
گیرند(شریف زاده و همكاران.)1931،
آئین نامه تصویب پارکههای علهم و فنهاوری و مراکهز رشهد
فنههاوری و مهمتههر از آن اصههل  99قههانون اساسههی در زمینههه
خصوصی سازی ،نشاندهنده توجه و موضهوعیت داشهتن ایهن
نهاد در روند توسعه اقتصادی -اجتماعی جامعه دارد .بیشک
توجه هر چه بیشتر به مراکز رشد و پارکهای فناوری و ارائه
هر چه بهتر امكانات و عرضه خهدمات بها کیفیهت مهیتوانهد
راهگشههای بسههیاری از مشههكالت موجههود در مسههیر رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور باشد.
در همین راستا بهه منظهور بههره بهرداری از توانمنهدیههای
موجود در منطقه خراسان و با توجه به زیر ساختههای الزم
در توسعه ی فنهاوری از نظهر سهخت افهزاری ،نهرم افهزاری و
ظرفیههتهههای تخصصههی موجههود در پههارک علههم و فنههاوری
خراسان ،مراکز رشد راهانهدازی شهدهانهد .ایهن مراکهز تحهت
مدیریت متخصصین حرفهای و با ارائهه خهدمات حمهایتی از
ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان پشهتیبانی
می نمایند؛ کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعهال در
زمینه های مختلف منتهی به فناوری تشكیل شهده و اههدا
اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند .این مراکز شامل مرکهز
رشد واحدهای فناوری جامع ،مرکز رشد واحهدهای فنهاوری
اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTمرکهز رشهد واحهدهای فنهاوری
فرآوردههای دارویی مشهد و مرکهز رشهد دانشهگاه فردوسهی
مشهد است.
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حال سوالی که در اینجا مطرح است ،این است که امكانات و
خدمات 89ارائه شده در مراکز رشهد تها چهه انهدازه در رشهد
شرکتهای جدید فناورانه محهور نقهش داشهته اسهتآ و آیها
اساسا این امكانات و خدمات است که باعث رشد شرکتهای
جدید فناورانهمحور مستقر میشودآ

شرمن و بورل )1322( 83شرکت های جدید فناورانه محهور را
شرکتهای جدید مستقل که در صنایع جدید گسترش پیهدا
کردهاند ،میداند.
96
با توجه به طبقهبندی ارائه شده توسط ریكنه و جاکوبسون
( ،)1330راههای مختلفی برای تشخی شرکتهای جدید
فناورانهمحور از شرکتهای دیگر وجود دارد .اول ،طبیعت
محصوالت یا خدمات شرکت میتواند به عنوان معیار
طبقهبندی استفاده شود .ضعف این تعریف در این نكته است
که محصوالت یا خدمات ارائه شده همیشه به درستی
توصیف هسته تكنولوکیكی یک شرکت نیست .دوم ،تعداد
ثبت اختراع ممكن است به عنوان یک معیار طبقهبندی به
کار برده شود .با این حال ،ریكنه و جاکوبسون ()1330
استدالل کردند که این رویكرد ممكن است نتواند متضمن
صالحیت تكنولوکیكی و علمی یک شرکت باشد .سوم ،سطح
آموزش کارکنان /شایستگی را میتوان برای شناسایی شرکت
جدید فناورانهمحور مورد استفاده قرار داد .با توجه به
استدالل ریكنه وجاکوبسون ( ،)1330معیار هسته
تكنولوکیكی شرکت جدید فناورانهمحور شاخ بهتری از
سنجش ثبت اختراع است.
لیندهولم )1331( 91شرکت های جدید فناورانهمحور را به دو
نوع دانشگاهی و شرکتی دستهبندی کهرد .بهر طبهق ایهن دو
نوع دسته بندی عمومها شهرکتههای جدیهد فناورانههمحهور
دانشهههگاهی در انتقهههال فنهههاوری از شهههرکتههههای جدیهههد
فناورانهمحور شرکتی -که اغلهب سهعی بهر تهداوم تحقیهق و
فناوری در درون شرکت دارند -فعالتر هستند.
بر طبق تحقیقات کالن )8661( 98واکه " شرکت های جدیهد
فناورانه محور" عموما توجه به شرکتهای کوچهک ،جدیهد و
فناوری برتر دارند که دارای سرمایه فكری هستند که مبهدا
و منشا در دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی عمومی دارد.
در بررسی جامعی که توسط پیرنهی 99و همكهارانش ()8669
صورت گرفت شرکتهای جدید فناورانهمحور را بهطور کلهی
بهعنوان نوع خاصی از شرکتی تعریف کردهاند که بهه منظهور
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نخستین تعریف موجود ادبیات و نقطه شهروع مفههومسهازی
شرکت های جدیهد فناورانهه محهور ،تعریهف کهوپر83در سهال
 1311است" :شرکتی که بر تحقیق و توسعه تاکید میکنهد
و یا تاکید عمده آن بهر بههره بهرداری از دانهش فنهی جدیهد
است".
80
آرتور دی لیتل در سال  ،1313اولهین مطالعهه تطبیقهی از
شرکت های جدید فناورانه محور انجام داد .در این پژوهش بها
بررسههی شههرکتههها درایههاالت متحههده ،انگلسههتان و آلمههان
خصوصیات زیر را برای این شرکتها تعیین نمود .اوال ،بیشتر
از  83سال از تاسیس آن نگذشته باشد .ثانیها ،کسهبوکهاری
است که بر نوآوری ها و اختراعهات بهالقوه متكهی اسهت و یها
کسبوکاری است که ریسکهای فنی و واقعی داشته باشد و
این ریسک باالتر از ریسک موجود درکسبوکارهای متهداول
باشد .ثالثا ،بهوسیله گروهی از افراد باید ایجاد شده باشهد نهه
بعنوان مكمل یک شرکتی که قبال تاسیس شده اسهت .بایهد
به منظور اهدا مرتبط بها بههره بهرداری از اختراعهات و یها
نوآوری فنی تاسیس شده باشد (مانک و همكاران.)1322 ،
در تعریف بولینگر )1329( 81شرکتهای جدید فناورانهمحور
شرکتههایی تهازهتأسهیس و مسهتقل بها گهروه کهوچكی از
بنیانگههذاران مههرتبط هسههتند و انگیههزه بههاالیی بههرای کشههف
ایدههای نوآورانه تكنولوکیكی دارند.
بوچههارت )1321( 82شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور را
شرکت های کوچک و متوسط که در بخش فناوری بها سهطح
باال فعالیت میکنند ،تعریف کرد.
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بهره برداری تجاری از دانش ،فناوری ،و یا نتایج تحقیقاتی که
درون دانشگاه ها توسعه داده شده است ،ایجاد شهده انهد (در
قیا با شرکتهای جدید فناورانهمحوری که با هد انجهام
تحقیقههات دانشههگاهی و بهههره بههرداریهههای علمههی تاسههیس
شدهاند).ویژگیهای مشترک شرکتهای جدید فناورانهمحور
عبارت است از :پتانسیل نسبتا باالی رشهد ،نیهاز بهه تهأمین
مهالی بیرونهی بهه دلیهل زمهانبهر بهودن توسهعه محصهول،
شرکتهای زایشی ،تمرکز بر بازارهای مشخ  ،گهرایش بهه
خوشههسهازی در منهاطق خها از سهازمانههای فعلهی
(دانشگاهها و ،)...گرایش به راهاندازی در یک مرکز رشهد یها
پارک علمی ،تمایل به انتقال فناوری در داخل منطقه ،شكل
گهرفتن بهه وسهیله تهیمهها و راهانهدازی شهده بهه وسهیله
کارآفرینانی با تحصیالت باال .بهعلت اندازه نسبتا کوچكشهان،
این شرکتها میتوانند بر موانع متعددی که بر سهر راهشهان
بههه منظههور اسههتقرار در یههک بههازار وجههود دارد غلبههه کننههد
(الساندرا رسیكو.)8669،99
ماین 93و همكاران ( )8616شرکت های جدید فناورانه محهور
را شرکت هایی جوان که فعالیتشان را از بخشهای تحقیهق
و توسعه شروع میکنند ،تعریف نمودهاند .این شهرکتهها در
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوری زیستی فعالیهت
میکنند .میانگین سهن ایهن شهرکتهها  3سهال و متوسهط
فروش  13میلیون دالر در سال است.
رانیكههو )8618( 90شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور،
شرکتهای مستقل بهاکمتر از ده سهال سهن تعریهف نمهودو
مبنای کسبوکار آنها توسعه ،تجاری سازی و یا تولید فناوری
دانست.
91
شههیائو ( )8619شههرکتهههای جدیههد فناورانهههمحههور را
شرکتهای کارآفرینی میداند که به صنعت با فناوری باال یها
به بخش خدمات کسبوکار دانشمحور وارد شدهاند.
گریلو و سانتو  )8613( 92شرکتهای جدید فناورانهمحهور
را دارای مشخصات و ویژگیهای زیر میدانند:
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 )1درصد باالیی از مهندسان و محققهان در میهان کارمنهدان
شرکت باشد.
 )8نرخ رشد سریع و بازار جهانی برای محصوالت
 )9وجود نوآوری و فنهاوری ههای پیشهرفته در محصهوالت و
خدمات خود
 )9حداقل  9درصد از درآمد و بازده خود را در بخش تحقیق
و توسعه سرمایهگذاری کند.
تورسیال و همكاران )8613( 93شرکت جدید فناورانه محور را
شرکت مستقلی می دانند که ترکیبهی از اختهراع ،پیشهرفت
تكنولوکیک یا نوآوری مبتنی بهر تكنولهوکی قابهلتهوجهی در
فرایند یا محصول داخلی خودش داشته و بیش از  98مهاه از
ایجاد این شرکت نگذشته باشد (بعد از ایهن دوره بهه عنهوان
شهههرکت تثبیهههت شهههده در بهههازار شهههناخته کهههه فقهههط
فناورانهمحوراست).
رایدل و همكاران( )8613به بررسهی شهبكه ههای تجهاری و
اثرات بومی سازی شرکتهای جدید فناورانهمحور در زمینهه
عملكرد نوآورانه (تعهداد ثبهت اختراعهات و تمهایز محصهول)
پرداختند .آنها با بررسهی961شهرکت جدیهد فناورانهه محهور
کوچک و جوان به این نتیجه رسهیدند کهه مهمتهرین عامهل
برای عملكرد نوآورانه در رابطه با شبكه های تجهاری و ابعهاد
بههومیسههازی ،خههدمات شههبكهای حرفهههای اسههت .همچنههین
عملكرد نوآورانه ،توانایی شرکتها را برای دسترسی به تأمین
اعتبار خارجی از طریق خدمات شبكه تخصصهی (بهه عنهوان
مثال  ،شرکتهای سرمایه گذاری) افزایش می دهد.
بودالئی( )8686درپژوهش خود به شناسایی ویژگیهای
شرکتهای جدید فناورانهمحور پرداخت .وی آثار پژوهشی
که طی سال های  1336تا  8611به ماهیت این مفهوم
پرداخته اند ،با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل
قرار داد .نتایج این پژوهش به شناسایی ،تائید و اولویت
بندی پنج ویژگی منجر شد که به ترتیب شامل؛ جدید
بودن ،فناوری پیشرفته داشتن ،استقالل ،کوچكی از نظر
تعداد کارکنان و حجم فروش و تامین سرمایه توسط
موسسین است.
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خالدی و همكاران( )1931در پژوهشی  81عامل مثثر
(نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده) بر همكاری فناورانه بین
شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک فناورانهمحور
شناسایی و این عوامل را ذیل  0بعد راهبردی؛ اطالعاتی؛
ویژگیهای سازمانی؛ زیرساخت قانونی و نهادی؛ فناوری و
صنعت؛ و رابطهای دسته بندی نمودند3 .عامل شامل :وجود
زیرساختها و نهاد تسهیلگر ،برگزاری رویدادهای بههمرسانی،
ویژگیهای صنعت ،تعیین تیم نظارت و هماهنگی ،نقطه
اتصال مشخ  ،سابقه آشنایی قبلی ،شدت تعامالت ،داشتن
منابع مكمل و تناسب طرفین همكاری صرفا به عنوان
نیروهای تسهیلکننده عمل میكنند و عدم حضور یا ضعف
آنها به عنوان نیروی بازدارنده همكاری فناورانه عمل
نمیکند .در مقابل 12عامل دیگر بر اسا شرایط و
وضعیتشان میتوانند به عنوان تسهیلکننده و بازدارنده
مكاری فناورانه عمل کنند.
 -3مبانی مرکز رشد (انکوباتور)
مراکز رشد و پهارک ههای فنهاوری بهرای تحریهک تشهكیل و
توسعه شهرکتههای جدیهد فناورانههمحهور ایجهاد شهدهانهد.
علی رغم اهمیت این نهادها بهعنوان یک مكانیزم برای ایجهاد
مزیههتهههای فنههی و رشههد اشههتغال ،تحلیههل سیسههتماتیک و
نظاممند نسبتا کمی از این تهاثیر شهرکتهها صهورت گرفتهه
اسههت .شههكلگیههری ،بقهها و رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانههههمحهههور ،در حهههال حاضهههر موضهههوعی در حهههوزه
سیاستگذاری و تدوین خط مشی است و توجه به این پدیده
نوظهور راهگشای مسائل تدوین خهطمشهیههای مربهوط بهه
اشتغال است (سیگل ،وستهد ورایت .)8669 ،96ایده و عمهل
انكوباتور تجاری حدود  36سال پیش در کشورهای پیشرفته
مقرر شده است (اولكویچ و همكاران.)8612،
تجربیات موجود در کشهورهای صهنعتی و در حهال صهنعتی
شههدن نشههان مههیدهههد کههه تجمیههع شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور در پایگاههایی به نام مراکز رشد و پارک علهم و
فناوری نه تنها پشتیبانی از آنها را تسهیل مهیکنهد بلكهه از
اجتماع آنها موجودیت نوینی شكل میگیرد که توانمندی آن
بههه مراتههب بههیش از جمههع جبههری توانمنههدی یكایههک آن
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شرکتهاست .این توانمندی اضافی نتیجه هم افزایی 91ناشی
از مبادالت موثر اطالعات ،همكاری و همكوشی و بهرهبرداری
از امكانات و تسهیالت 98است (کاسنجینا هارپر ،جرجنیهو،99
 .)8663مراکهز رشهد مشهوق شهكلگیهری و تجهاریسهازی
ایدههای خالق و نوآور هستند و ابزاری مناسب برای جهذب
کارآفرینان محسوب میشوند (نصر و حاجی حسینی.)1930،
انكوباتور در اصطالح پزشكی بهه دسهتگاه نگههداری نهوزادان
نار اطالق میشود .مراکز رشد در فهراهم کهردن محیطهی
برای توسعه شرکتهای جدید فناورانهمحور بسیار موثر است
(مهاین .)1330،در ادبیهات کهارآفرینی ،مراکهز رشهد جهز
ساختهای فنی محسوب میشود و نهادهایی برای ایجهاد یها
پرورش کسب وکارهای کوچک هستند .مراکز رشد با تهأمین
تسهیالت سازمان یافته در کسبوکار ،جذب سرمایه گهذاران
بیرونی و مشاوران حرفهای به دوام و رشد شرکتهای کوچک
جدید کمک میکنند (مک آدام و مارلو.)8662 ،99
در تعریف انجمن بینالمللی مراکهز رشهد ایهاالت متحهده از
مراکهز رشهد  93NBIAآمهده اسهت" :انكوبهاتوری فراینهد
دینامیک توسعه شرکت های تجهاری اسهت .مراکهز رشهد بها
کمک به شرکت های جهوان بهرای بقها و رشدشهان در طهول
دوران اولیه تاسیس از آنهها حمایهت مهیکننهد .ایهن مراکهز
خدمات مهدیریتی ،دسترسهی بهه سهرمایه و دیگهر خهدمات
پشتیبانی فنی را فراهم می آورند .آنها همچنیین خهدماتی از
قبیههل خههدمات اداری اشههتراکی ،دسترسههی بههه تجهیههزات،
اجارههای انعطها پهذیر و فضهای قابهل گسهترش را در یهک
ساختمان ارائه میکنند".
هد ابتدایی پارک های فناوری این است کهه محهل رشهد و
نمو فناوری باشد و جهت بازی کردن نقهش "انكوبهاتور" کهه
توسعه و رشد شرکتهای جدید،کوچک و با فنهاوری برتهر را
پههرورش دهههد ،انتقههال وتسهههیل دانههش و فههن دانشههگاه بههه
شرکت های مستاجر در پارک و مشوق توسهعه شهرکتههای
منتج از تحقیقات دانشگاهی و نیز مشوق توسعه محصوالت و
فرایندهای نوآورانه باشند .هد ثانویهه آن سهازماندهنهده و
41
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کاتالیزور برای توسعه یا تجدید حیات اقتصاد محلهی و بهرای
ترویج و ترفیهع رشهد اقتصهادی اسهت(کو،کهو و تداسهكن،90
.)8663
شرکتهای جدید فناورانهمحور( )NTBF’sاز طریق رشد
خود به طور مستقیم بر رشد اقتصادی اثر میگذارد .این
شرکتها تمایل به همكاری در انتقال فناوری در یک منطقه
و بهرهمندی و استقرار در یک پارک فناوری و یا انكوباتور
دارد (دال استرند .)8661 ،مهمترین نتیجة فعالیت مراکز
رشد نیز خلق شرکتهای جدید و کمک به بقای شرکتهای
نوپاست .مراکز رشد در تقویت روحیة کارآفرینی ،ایجاد
اشتغال مولد و انتقال و تجاریسازی فناوری مفید واقع
میشوند (آقاجانی و طالبنژاد .)1936،تجاریسازی دانش به
نوبه خود می تواند باعث نوآوری در حوزه های مختلف
شرکت مثل بازار ،محصول و فرایندها شود .و در این صورت
عملكرد شرکت ها بهبود خواهد یافت و این یكی از اهدا
مهم شرکتهای امروزین در محیط های پویا و متالطم است
که ایجاد مزیت رقابتی میکند (انصاری و همكاران.)1933،
 -4پيشينه پژوهش
مطالعات مانک و همكهارانش ( )1322در بهین شهرکتههای
جدید فناورانهمحور در داخهل و خهارج از پهارکههای علهم و
فناوری ،نشان داد شرکتهای مسهتقر در پهارکههای علهم و
فناوری هرچند کهه در سهطوح پهایینتهری از لحهات تعهداد
کارمندان و همچنین سابقه فعالیهت قهرار دارنهد امها عمومها
موفقتر هستند.
وستهد و استوری ( )1339در پژوهش خود دریافتند که نهرخ
ماندگاری و بقای شرکتهای جدیهد فناورانههمحهوری کهه در
داخل و خارج از پارکههای فنهاوری مسهتقر هسهتند تفهاوت
معنیداری با هم ندارد.
وسههتهد و کالینهه  )1333(91دریافتنههد کههه متوسههط رشههد
کارمنههدان شههرکتهههای مسههتقردر پههارکهههای علمههی بهها
شرکتهایی که در خارج از پارک مستقر بودند ،واقعا یكسهان
بود.
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پژوهش وستهد و استوری ( )1333نهرخ بقهای شهرکتههای
جدید فناورانهمحور را طی سالههای  1320تها  1338بهرای
شرکتهایی که در پارکهای علهم و فنهاوری مسهتقر بودنهد
مورد ارزیابی قرار دادند .دستهای از این شرکتها هم با نههاد
آموزش عالی ارتباط داشتند و تعداد دیگر با هیچ دانشهگاهی
مرتبط نبودند .آنها دریافتند که نرخ ماندگاری شهرکتههایی
که با نهاد آموزش عالی مرتبط بودند در حهدود %18و سهایر
شرکتها نرخ ماندگاریشان  %39بود.
وستهد ( )1331تفاوتهای بهین نههادههها و بهازده (نتهایج)
تحقیق و توسعه شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور در بهین
شرکتهایی که در داخل و خارج از پارکهای علمی مسهتقر
بودند را آزمایش کرد .گزارش کهرد کهه شهرکتههای داخهل
پارکهای علمی نسبت به شرکتهای خارج از پارک گرایش
به تحقیق و توسعه دارند؛ هرچند این اختال چندان فاحش
نیست .وی تفاوت معنیداری بین شرکتهای داخل و خهارج
از پارکهای علمی در تمامی ابعهاد نتهایج تحقیهق و توسهعه
پیدا نكرد (سیگل،وستهد و رایت.)8669 ،92
ماین )1339( 93پژوهش خود را بر پارکهای علم و فنهاوری
متمرکز کرد که تحت حمایت دولت و بخش خصوصی بودند.
نمونه وی شامل سهه دانشهگاه مهورد حمایهت دولهت و سهه
دانشگاه مورد حمایهت بخهش خصوصهی بهود .مطالعهات وی
نشان داد پارکهایی که تحت حمایت بخش خصوصهی قهرار
داشتند عملكرد موفقتری نسبت به شرکتههایی کهه تحهت
حمایت دولت و سازمانهای دولتی بودند ،داشتند.
فلسنتاین )1339( 36نقش پارکههای علهم و فنهاوری را بهه
عنههوان یههک محههل رشههد و نمههو بههرای شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور جهت کسب سود بررسی کرد .برای تایید ارزش
اضافه شهده توسهط شهرکتهها از منظهر اسهتقرار در پهارک
فناوری ،عامل نوآوری در شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور
مورد ارزیابی قهرار گرفهت .ایهن عامهل بههواسهطه امكانهات و
خدماتی که شرکتها از پارکهای فناوری میگیرنهد ،بهود و
نشان داد که امكانات و خدمات پارکهای فناوری باعث رشد
شرکتهای مستقر در پارکها میشود (وستهد.)1333 ،
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فرگوسن )1333( 31یک بررسی اکتشافی درباره کمکههایی
که استقرار در پارک علمهی در رشهد و توسهعه شهرکتههای
جدید فناورانهمحور میرسانند ،انجام داد .نتهایج بیهانکننهده
این است که شرکتهای مستقر در پارک سودآوری باالتری
داشتهاند .همچنین مهمترین و سهازگارترین تفهاوت درمیهان
شرکتهای جدیهد فناورانههمحهور کهه در داخهل و خهارج از
پارکهای علم و فناوری مستقرند منافعی است که از تصهویر
شرکتها بهواسطه حضور در پارکهای فناوری ایجاد میشود
و این موضوع بطور مستقیم با استقرار در پارک علمی مرتبط
اسههت .ایههن مزیههت بصههری مههیتوانههد ارزش خاصههی بههرای
شرکتهای نوپایی کهه از فنهاوریههای جدیهد بههرهبهرداری
میکنند ،ایجاد کند.
الستن و لیندلف ( )8661از رویكرد ارزیابی تطبیقی استفاده
کردند و نه پارک علم و فناوری سوئدی را مورد ارزیابی قهرار
دادند .جهت تعیین و اثبات ارزش بهوجود آمده از استقرار در
پارکهای فناوری شرکتهای جدید فناورانهمحهور در داخهل
پارک علمی با یهک گهروه قابهل قیها

از شهرکتههایی کهه

مكانشان در داخل پارک نبود ،مقایسه شدند .مقیا

ارزیابی

مطالعه و بررسهی میهانگین رشهد شهرکتهها در سهه مقولهه
فروش ،سودآوری و اشتغال بوده است .نمونهه بررسهی شهده
شامل  809شرکت سوئدی بهود کهه 109شهرکت در داخهل
پارک و  166شرکت نیز مكانشان در خارج پهارک بهود .داده
های جمع آوری شده شامل سه سهال از فعالیهت شهرکتهها
میشود .یافتههایی که از عملكهرد پهارکههای علمهی ناشهی
میشود نمایشدهنده تاثیر مثبت بر رشهد (فهروش و تعهداد
کارمندان (مشاغل)) شهرکتهاسهت .هرچنهد کهه شهواهدی
مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین استقرار شرکتها در داخل
پههارکهههای علمههی و قابلیههت سههودآوری آن وجههود نههدارد.
بررسیهای وی نشان مهیدههد کهه بههطهور میهانگین بهین
سالهای1330-1339یک گرایش عمهومی در رشهد فهروش
شرکتهای جدید فناورانه محور وجود داشت .بر ایهن اسها
شرکتهایی کهه در داخهل پهارک مسهتقر بودنهد  %93.06و
. Fergusen
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شرکتهای خارج پارک  %18.39رشد داشته انهد .همچنهین
رشد کارمندان در بین شرکتهای داخهل و خهارج از پهارک
تفاوت زیادی داشت .بگونه ای که میانگین رشد شرکتههای
جدید فناورانهمحور مستقر در داخل پارکهای علم و فناوری
 %81.33و میانگین رشد شرکتهای خارج از پارک در حدود
 %16.11بوده است .بهه نظهر مهی آیهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محوری که در داخل پارکهای فناوری مستقرند نرخ
باالتری از سود ایجاد کنند .این شرکتها منبع مهمهی بهرای
نوآوریهای فنی و تكنولوکیک ایجاد میکنند .همچنین نقش
مهمی در چرخاندن بهازار دارنهد .بنهابراین رشهد بهالقوه ایهن
شرکت ها برای توسعه اقتصادی بلند مدت اهمیت و ضهرورت
دارد .متغیر سهوم ارزیهابی رشهد شهرکتهها ،میهانگین رشهد
سودآوری این شرکتها است .این مقیا

برای شهرکتههای

جدیهد فناورانههمحههور مسهتقر در داخهل پههارکههای علههم و
فناوری %81.16و میانگین رشد شرکتهای خهارج از پهارک
 %3.09بوده است .مشاهده میشود که در این بعد از ارزیهابی
شرکتهای داخل پارک مهوفقتر بهوده انهد و میهانگین رشهد
سودآوری در بین شرکتهای خارج از پارک باالتر است.
الساندرا رسیكو ( )8669به ارزیابی و مقایسه بین پارکههای
فناوری فرانسوی و ایتالیایی پرداخت .نتایج نشان داد کهه در
پارکهای فرانسوی در مقایسه با پارکهای ایتالیایی ارتبهاط
بین سرمایهگذاران و شرکتها گسهتردهتهر اسهت .مهمتهرین
نتیجه وی از این پژوهش  ،تاثیر مزایای حضور شهرکتههادر
پارکهای فناوری میباشد .وی بیان میکنهد کهه شهرکتهها
اهمیت بیشتری به تصویر ایجاد شده و همچنین دیده شهدن
در پارکهای فناوری میدهند ،که نه تنها برای منافعی که از
ارتباطشان با مشتریان حاصل میشهود بلكهه جههت تقویهت
همكههاری درون پههارکهههای فنههاوری بهها دیگههر شههرکتههها،
دانشگاهها و همچنین مراکز تحقیقاتی دارای اهمیت است.
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فرگوسههن و الفسههن )8669( 38نههرخ رشههد شههرکتههها را بهها
متغیرهایی نظیر فروش ،اشتغال و همچنین ماندگاری و بقای
شههرکتههها مههورد بررسههی قههرار دادنههد .نتههایج نشههان داد
شههرکتهههایی کههه بههین سههالهههای 1333-8668در داخههل
پارکهای علمی مستقر بودند ،نرخ بقهای بهتهری نسهبت بهه
شرکتهایی که خارج از پارکها مسهتقرند ،دارنهد .در عهین
حال ،رشد نیروی کهاری و فهروش در طهی سهالهای -8666
 1331تفاوت معنیداری در بین شرکتهایی که در داخهل و
خارج از پارکهای علمی هستند نداشت.
کو ،کو و تد-اسكن ( )8663در مطالعات خود دریافتنهد کهه
عوامل و قابلیتهایی در پارکهای فناوری وجود دارد که آنها
را قادر می سازد تا در طول زمان رشد کنند .وجود پارکهای
علمی و خوشهها برای شرکتههای جدیهد فناورانههمحهور بها
رشد باال میتواند باعهث ایجهاد مشهاغل ،رشهد شهرکتههای
جدیههد ،نیههروی کههاری مسههتعد ،تحریههک سههرمایهگههذاری و
انگیزش بیشتر برای متخصصین و مالكین شهرکتهها شهود.
همچنین وجود پارکهای علم و فناوری باعث مهیشهود کهه
سرمایه گذاران تمایل بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در آن
ناحیه پیدا کنند.
فوکوگاوا )8660( 39به بررسی پهارک علهم و فنهاوری کشهور
کاپن و تاثیر آن و ارزش افزوده آن بر روی شرکتهای جدید
فناورانهمحور پرداخت .مطالعه وی بر احتمال برقراری ارتباط
دانشی و انجام پروکهههای تحقیقهات مشهترک شهرکتههای
جدید فناورانه محور داخل پارک با موسسات علهوم پیشهرفته
تمرکز داشت و نشهان دادکهه آنهها تمایهل زیهادی بهه انجهام
پروکههای تحقیقات مشترک با موسسات علوم پیشرفته دارند
و تفاوت معنیداری بین میزان ابتكارات مبتنی بر مالكیت بها
توجه به میزان پشتیبانی پارک از شرکتهای مسهتقر در آن
و برقراری ارتباط دانش با موسسهات علهوم پیشهرفته وجهود
ندارد.
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الستن ،لیندلف ،ودتویلر )8660( 39مدلی برای فراینهد رشهد
برمبنای خطمشیهای مدیریتی و اثر بخشهی آنهها پیشهنهاد
نمود .عناصر کلیدی آن شامل .1 :فراهم آورندگان امكانهات و
خدمات .8 ،امهور مهالی .9 ،اههدا و سهاختارها .9 ،منهابع و
حمایت از شرکت های مبتنی بهر فنهاوریههای جدیهد ،و )3
ایجهههاد یهههک محهههیط کارآفرینانهههه اسهههت همچنهههین
نتایج(خروجیهای) عملكهرد بها اسهتفاده از سهه دسهته زیهر
ارزیههابی میشههود .1 :رشههد و بقههای شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور .8 ،برنامههههای رشهد و پایهداری و  .9تهاثیرات
مرتبط با جامعه.
ماکی و هایتی )8662( 33رشهد شهرکتههایی کهه در مراکهز
رشد قرار دارند نسبت به دیگر شرکتها و اینكه چه عهواملی
باعث رشد این شرکتها می شود را مورد بررسی قرار دادنهد.
آنها  181شرکت واقع در 19مرکهز رشهد فنالنهد را بها روش
مصههاحبه در بههین سههالهای  8669تهها  8661بهها تكیههه بههر
ویژگی هایی نظیر محصوالت شرکت و یا خهدمات آن و سهن
شرکت و همچنین مدت زمان فعالیهت و نیهز شهاخ ههایی
نظیر رشد اشتغال ،حجم معامالت و جهتگیری برای رشد را
مورد مطالعه قراردادند.
یان 30و همكاران ( )8663به بررسی این که آیا شرکتهای
واقع در داخل پارکهای علم وفناوری تایوان در مقایسه با
شرکتهایی که در خارج از پارک واقع شده اند از لحات
سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه کارآمدتر هستند،
پرداختند .آنها دادههای خود را از  891شرکت طی سالهای
 1332تا  8669جمعآوری نمودند که شامل  31شرکت
واقع در پارک علم و فناوری تایوان است .نتایج نشان داد
که کشش تحقیق و توسعه با توجه به خروجی شرکتهای
مستقر در پارک به طور قابل توجهی باالتر از سایر
شرکتها است .آنها نشان دادند که سرمایهگذاری در
شرکتهای جدید فناورانهمحور واقع در پارک علم و فناوری
موثرتر از دیگر نقاط است.
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سهههیلیتو و چاکرابهههارتی 82 )8616( 31شهههرکت جدیهههد
فناورانه محور در  11مرکز رشد آمریكها و 19شهرکت جدیهد
فناورانه محهور در  0مرکهز رشهد فنالنهد را بررسهی نمودنهد.
مطالعات آنها نشان داد تعامالت مختلف ایهن شهرکتهها بها
مدیریت مرکز رشد بر کمک فنی کسبوکار تاثیر میگهذارد.
ایهن کمهکهها بهه یهک فهرد کهارآفرین بهرای پهرداختن بههه
چالشههای پهیشرو و یها نیازههای وی ماننهد تهدوین طهرح
کسبو کار یها تجزیهه تحلیهل مشهكالت بازاریهابی یها تولیهد
محصول ارائه میگردد.
کولومبو 32و دیگران ( )8618با بررسی  390شهرکت جدیهد
فناورانهمحور ایتالیایی ،تهاثیر سوبسهیدهای دولتهی بهر رشهد
اشتغال شرکت جدید فناورانه محهور در طهول یهک دوره 16
سههاله ( )1339-8669را ارزیههابی نمودنههد .نتههایج نشههان داد
شرکتهایی که در سالههای ابتهدایی طهرحههای پشهتیبانی
انتخابی داشتند در مقایسه با شرکت هایی که طرح حمهایتی
به صورت غیر انتخهابی داشهتند ،از رشهد اشهتغال بیشهتری
برخوردار بودهاند.
گریلی 33و همكاران ( )8619تاثیر سرمایه انسانی کارآفرینان
در عملكرد رشد فروش992شرکت ایتالیایی از سال  1333تا
 8662را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .آنها در این مطالعه
بر رشد فروش به عنوان عملكرد اندازهگیری رشد شرکتهای
جدید فناورانه محور متمرکهز شهدند و اثهرات ابعهاد مختلهف
سرمایه انسانی کارآفرینی در رشد فروش این نوع شهرکتهها
رابطه مثبت و معناداری دارد.
شههیائو )8619( 06بههه بررسههی مالكیههت بههر افههزایش رشههد
شرکت های جدید فناورانه محور پرداخت .وی حدود  99هزار
شرکت سوئدی که از سال  1331تا  8668ثبت شهدهانهد را
بررسی و تا سال  8663آنها را پیگیری نمود .یافتههههای وی
نشان داد مالكیت شرکت های چند ملیتی به طور معنیداری
رشد شرکتهای جدیهد فناورانههمحهور را در شهاخ رشهد
کارمندان بهبود داده است.
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دیزویال و اولمهو  )8613( 01بهه بررسهی  11861شهرکت
جدید فناورانهمحور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علهم و
فناوری استانیا طی سالهای  8661تا  8611پرداختند .آنهها
با تمرکز بر درصد رشد فهروش سهالیانه محصهوالت جدیهد و
نوآور شرکتها ،به بررسی تاثیر استقرار در پارک بهر افهزایش
نوآوری و تبادل دانش پرداختند و به این نتیجه رسیدند کهه
این پارکها در افزایش نوآوری شرکتها بسیار موثرند .البتهه
میزان این تاثیر وابسته بهه اسهتراتژیهها و اقهدامات داخلهی
شرکتها است.
08
( )8613شهههرکتههههای جدیهههد
گریلهههو و سهههانتو
فناورانهههمحههور مسههتقر در مرکههز رشههد مههادان در کشههور
پرتغههال را طههی سههال هههای  8663تهها  8611تجزیههه و
تحلیل نمودند و مهدلی بهرای ارزیهابی کهارایی فنهی و رشهد
بهرهوری این نهوع شهرکتهها ارائهه دادنهد .نتهایج نشهان داد
شههرکتهههای ناکارآمههد بههیش از انههدازه در بخههش تحقی هق و
توسهههعه سهههرمایهگهههذاری مهههیکننهههد و رشهههد بههههرهوری
متوسطی دارند.
موتمنی و همكاران ( )1931پژوهشی را بهه منظهور تعیهین
نسبت موفقیت شرکتهاى دانشبنیان مستقر در مراکز رشد
و پارکهاى علم و فناوری انجهام دادنهد .آنهها ارتبهاط بهین
میزان موفقیت واحدهای فناور با تعداد افهراد شهاغل در ایهن
واحدها و مدت زمان استقرار واحدهای فنهاور مهورد بررسهی
قرار دادند .نتایج نشان داد میزان موفقیت واحدهای فنهاور،
 02درصهد بهوده و نسهبت موفقیهت واحهدهای فنهاور در
پارکهاى مختلف با هم یكسان نیست .آزمهونههاى آمهارى
رابطه معنیدار بین مدت استقرار و میزان موفقیت را تأییهد
نمودند.
خیاطیان و همكاران ( )1939در پژوهشی با هد شناسهایی
عوامل رشد و پایداری شرکتههای دانهشبنیهان در ایهران از
رویكرد کیفی با روش مصاحبه ساختاریافته جههت تبیهین و
شناسههایی عوامههل مههوثر بههر رشههد و پایههداری شههرکتهههای
دانشبنیان استفاده نمودند .یافتههای وی بیانگر آن است که
مهههمتههرین دسههته از عوامههل اثرگههذار بههر رشههد و پایههداری
شرکتههای دانهشبنیهان عبهارت انهد از :ویژگهی موسسهان،
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مشخصات عمهومی شهرکت ،ایهده محهوری شهرکت ،نیهروی
انسانی ،بازار و رقابت ،سازماندهی ،زیرساختها ،تأمین مهالی
و عوامل محیطی.
ثقفی و حدادی( )1931در پژوهشی تأثیر خدمات پارکهای
علم و فناوری بر عملكرد نوآورانه شهرکتههای دانهشبنیهان
مسهتقر در آنهها سهنجیدند .نتهایج نشهان داد کهه خهدمات
پارکهای علم و فناوری شامل خدمات مشاورهای ،زیربنایی،
مزایای شبكه سازی و حمایتهای اعتباری اثر خوبی بر چهار
بعد عملكرد نوآورانه شرکتها شامل نوآوری محصول ،فرآیند،
بازار و سازمانی دارد.
09
تحقیقات الینا کویین سانی و لوون کهویین ( )8668نشهان
داد یكی از محدودیتهای اصلی رشد شهرکتههای کوچهک،
نبود مهارتهای مدیریتی در مهدیریت اسهتراتژیههای رشهد
است .این نبود مهارتها در مواقعی پیش میآید کهه مالكهان
شرکت های کوچک که اغلب رشد مختصری دارند ،سهعی در
کنترل شرکت داشته و احسا میکنند که تواناییهاییشان
برای مدیریت شرکت کافی و مناسب است.
تحقیقات غالمی و رمضانی( )1931نشان داد کهه بسهیاری از
شرکتهای نوپا توانستهاند مراحل مختلف رشد را طی کننهد
و به تولید محصول و خدمات پیشرفته بتردازند .امها در ایهن
بین با یک چالش راهبردی مواجه شدهانهد .آنهها بهه بررسهی
عوامل چهارگانهای بیشترین تهأثیر را در نهاتوانی و شكسهت
شرکت ها در زمینه فروش ،مبادلهه و تجهاریسهازی فنهاوری
خود داشتهاند ،پرداختند .این چهالش مشهكل شهرکتهها در
زمینه فروش کاال و خدمات دانشبنیان است .نتایج نشان داد
که عدم موفقیت فهن بهازار ،عهدم دخالهت دولهت در فراینهد
تسهیل در مبادله فناوری ،فقدان برند و بیاعتمهادی صهنایع،
ارگان های دولتی و بازار به محصوالت دانهشبنیهان بهر عهدم
موفقیههت شههرکتهههای دانههشبنیههان در زمینههه مبادلههه و
تجاریسازی فناوری تأثیرگذاراست.
در جدول  1عوامل شناسایی شده در پهژوهشههای مختلهف
که بر رشد شرکت های فناورانهه محهور اثرگهذار هسهتند ،بهه
صورت خالصه آورده شده است.
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جدول  .1عوامل اصلی اثرگذار بر رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور( )NTBF’sدر سایر پژوهشها
صاحبنظران

عوامل اصلی شناسایی شده

مانک و همكاران
( ) 1322

افزایش رشد تعداد کارمندان شرکتهای مستقر
در پارکها در مقایسه با شرکتهای خارج از
پارکها

فلسنتاین
()1339

امكانات و خدمات پارکهای فناوری باعث رشد
شرکتهای مستقر در پارکها است.

فرگوسن
()1333

افزایش سود شرکتهای مستقر در داخل پارکها
نسبت به شرکتهای خارج پارکها
ارتقای تصویر شرکتها بهواسطه حضور در
پارکها

الستن و
لیندلف
()8661

تاثیر مثبت پارک فناوری بر رشد شرکتها در
زمینه فروش و تعداد کارمندان(مشاغل)

رسیكو ()8669

مزایای حضور شرکتهادر پارکهای فناوری

فرگوسن و
الفسن ()8669

افزایش نرخ بقای شرکتهای داخل پارکها نسبت
به شرکتهای خارج از پارک
نرخ رشد بیشتر شرکتهای فناورانه محور کوچک
و جوان

کو ،کو و تد-
اسكن ()8663

رشد شرکتهای فناورانهمحور بخاطر عوامل و
قابلیتهای موجود در پارکهای فناوری
ایجاد مشاغل ،رشد شرکتهای جدید ،نیروی
کاری مستعد ،تحریک سرمایهگذاری و انگیزش
بیشتر برای متخصصین و مالكین شرکتها در
نتیجه حضور پارکهای علمی

ماکی و هایتی
()8662

رشد اشتغال ،حجم معامالت و جهتگیری برای
رشد

کولومبو و
همكاران()8618

تاثیر سوبسیدهای دولتی بر رشد اشتغال شرکت
جدید فناورانهمحور

گریلی و
همكاران()8619

تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد عملكرد
شرکتهای جدید فناورانهمحور

شیائو ()8619

تاثیر شاخ رشد کارمندان در رشد شرکتهای
جدید فناورانهمحور

دیزویال و
اولمو ()8613

تاثیر پارکهای علم و فناوری در افزایش درصد
رشد فروش سالیانه محصوالت جدید

موتمنی و
همكاران
()1931

افزایش موفقیت شرکت با افزایش تعداد شاغلین
واحدهای فناور
وجود رابطه معنیدار بین مدت استقرار در پارک
و میزان موفقیت شرکت

خیاطیان و
همكاران

ویژگی موسسان ،مشخصات عمومی شرکت،
ایده محوری شرکت ،نیروی انسانی ،بازار و رقابت،
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()1939

ثقفی و
حدادی()1931

سازماندهی ،زیرساختها ،تأمین مالی و عوامل
محیطی.
تأثیر مثبت خدمات پارکها (شامل خدمات
مشاورهای ،زیربنایی ،شبكه سازی و حمایتهای
اعتباری) بر چهار بعد عملكرد نوآورانه شرکتها
(شامل نوآوری محصول ،فرآیند ،بازار و سازمانی)

 -5ارزیابی رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
برخی از شرکتهای جدید فناورانهمحور رشدشان را بهوسیله
افزایش در گردش مالی ،فهروش و سهود ارزیهابی مهیکننهد.
هرچند تعدادی از شهرکتهها رشدشهان منحصهرا از ایهن راه
اندازهگیری نمی شود .میتوان اینگونه تحلیل کرد کهه راههی
که یک شرکت رشدش را ارزیابی میکند تحت تهاثیر نهوع و
میزان منافعی است که آنها را بههدسهت آورده اسهت .البتهه
نباید با در نظر گرفتن یک جنبه ،از دیگر جنبهها غافل شهد؛
بعنوان مثال اگر این منافع با میزان آموزشی که کارمندان در
هر سال دریافت کردهاند ارزیابی شود ،ارزیابی دیگر حوزه هها
ممكن است مورد غفلت واقع شود مانند ارزیابی سطوح سهود
و فروش شرکت.
متغیر وابسته این پژوهش میهزان رشهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محور است .بر مبنای تحقیقات صورت گرفته توسهط
السههتن و لینههدلف در سههال  8661و همچنههین فرگوسههن و
الفسن در سال  8669و نیز دیگر محققین متغیرهای فروش،
سودآوری و تعداد کارمندان از طریق زیر محاسبه میشود:
 -1رشد کارکنان(به درصد) :مقداری است کهه در طهی دوره
زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست می آید.
g e = ((a2 – a1)/ a1) 100
 -g eرشد کارکنان
 -a1تعداد کارمندان در ابتدای دوره
 -a2تعداد کارمندان در انتهای دوره

 -8رشد در میزان فروش(به درصد) :عددی است که در طهی
دوره زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست می آید.
g s = ((a2 – a1)/ a1) 100
 -g sرشد فروش
 -a1میزان فروش در ابتدای دوره
 -a2میزان فروش در انتهای دوره

 -9رشد در میزان سود آوری(به درصد)  :عددی است که در
طی دوره زمانی مشخ و از طریق رابطه زیر بدست میآید.
g p = ((a2 – a1)/ a1) 100

 -g pرشد سودآوری
 -a1میزان سودآوری در ابتدای دوره
 -a2میزان سودآوری در انتهای دوره

 -6مدل مفهومی پژوهش
با استفاده از ادبیات تحقیق مدل مفهومی پژوهش (نمودار)1
استخراج گردید .این مدل  ،بیهانکننهده روابطهی اسهت کهه
نشان میدهد خدمات مراکز رشد چگونه مهیتوانهد بهر رشهد
شرکتهای جدید فناورانهمحور تهاثیر بگهذارد .همهانطور کهه
مشخ است ،این مدل بیانگر موضوع اصهلی ایهن پهژوهش
یعنی مطالعه نقش خدمات مراکز رشد بر رشهد شهرکتههای
جدید فناورانهمحوراست.
در نمودار  ،1خدمات مراکز رشد به متغیرها و عواملی تقسیم
می شود .این عوامل که ارزیابی خدمات مراکز رشد بهواسهطه
آنها صورت می گیرد شامل استقرار در مراکهز رشهد ،مزایهای
حضور در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد و
همچنین خدمات و امكانات زیرساختی مراکز رشد می شهود.
البته هر کدام از این عوامل بواسطه عوامهل دیگهری ارزیهابی
میشود که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .1استقرار شامل :ارائه مكان مناسب و کافی بهه شهرکتهها،
نزدیكی مكهان ارائهه شهده بهه بازارهها و منهابع انسهانی و ،...
انطباق مكان ارائه شده با ایدههای توسعهای شرکتها و تاثیر
مكان بر کاهش هزینههای سربار نظیر حملونقل.
 .8مزایای حضور در مراکز رشد شهامل :همجهواری بها دیگهر
شرکتها و ایجاد شبكه دانش ،اعتبار دانشگاه و تصویر بوجود
آمده از شهرکت بواسهطه حضهور در مرکهز رشهد ،دورهههای
آموزشههی برگههزار شههده توسههط مراکههز رشههد ،پههروکهیههابی و
بازاریابی ،حمایتهای مالی (نظیر وام و  ،)...کیفیت و قابلیهت
محیط ،امكان تولیهد مشهترک محصهول بها مشهارکت چنهد
شههرکت مسههتقر در مرکههز رشههد ،دسترسههی بههه دانشههگاه ،
معافیت های مالیاتی و گمرکی و تمایل بیشتر سرمایهگهذاران
به سرمایهگذاری.
 .9مشاوره ههای ارائهه شهده شهامل :مشهاورهههای بازاریهابی،
مدیریتی ،حقهوقی ،مهالی ،فنهی و مهندسهی و برنامهه ریهزی
کسبوکار.
 .9خههدمات و امكانههات زیرسههاختی موجههود در مراکههز رشههد
شامل :ثبت اختراعات و محفوت ماندن حقوق مالكیت فكری،

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

استفاده از سیستم اطهالع رسهانی تخصصهی  ،ارائهه خهدمات
بانكی و بیمه ای ،خدمات دفتری و اداری و همچنین استفاده
از سالن کنفرانس و تجهیزات صوتی و تصهویری ،اسهتفاده از
آزمایشگاه و کارگهاهههای تخصصهی دانشهگاههها ،اسهتفاده از
اینترنههت پرسههرعت و وجههود انبههار اختصاصههی و نگهبههانی و
انتطامات.
متغیههر وابسههته ایههن پههژوهش رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانه محور است که شامل رشد در میزان فروش ،اشتغال و
سودآوری شرکتها است.

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

 -7روش شناسی
این پژوهش از لحات هد کاربردی است و با توجه به این کهه بهه
توصیف شرایط پرداخته است ،از نوع تحقیقات توصیفی میباشهد.
همچنین از آنجا که این پژوهش به بررسی رابطه و تهأثیر بهین دو
متغیر خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحهور
میپردازد ،از نوع همبستگی است که پژوهشگر با اسهتفاده از یهک
گروه آزمودنی ،دست کم در مورد دو متغیر ،بدون اینكه هیچ کدام
از آنها را دستكاری یها کنتهرل کنهد ،اطالعهاتی بدسهت مهی آورد
(هومن.)1921،
در این پژوهش از ابهزار سهنجش پرسشهنامه متناسهب بها اههدا
پژوهش و محدودیت زمانی استفاده شده است .این پرسشنامه ناظر
بر سنجش مولفههای این پژوهش میباشهد کهه دارای 91سهوال
است و در آن از طیف لیكرت ( خیلی زیهاد ،زیهاد ،متوسهط ،کهم،
خیلی کم) استفاده شده است.
مولفههای مورد سنجش در ایهن پرسشهنامه عبارتنهد از.1 :مولفهه
مكان ارائه شده از طر مرکز رشد (استقرار در مرکز رشهد) بهرای
شرکتهای جدید فناورانهمحور.8 ،مولفه مشاورههای ارائه شهده از
طر مرکز رشد به شرکتهای جدید فناورانهمحور.9 ،مولفه مزایای
حضور و فعالیت شرکتهای جدیهد فناورانههمحهوردر مرکزرشهد و
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.9مولفه خدمات زیرساختی و تسهیالت ارائه شده از طهر مرکهز
رشد برای شرکتهای جدید فناورانهمحور.
برای بدست آوردن روایی پرسشهنامه بها بههرهگیهری از نظهرات و
راهنماییهای کارشناسان و خبرگان و نظر برخهی صهاحبنظهران
حوزه مراکز رشد و پارکهای فناوری ،سواالت این پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفت و ابهامهات آن برطهر گردیهد .بهرای سهنجش
پایایی آزمون در پرسشنامه خهدمات مرکهز رشهد ،ابتهدا و قبهل از
اجرای نهایی 83 ،شرکت از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخهاب
گردیدند ،ستس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفهت و دادهههای
حاصل از آن ضریب آلفای کرانباخ  .391را بدسهت داد کهه بیهانگر
ثبات و همسانی درونی پرسشنامه است.
جامعه آماری این پژوهش شرکتهای جدید فناورانهمحور مسهتقر
در مراکز رشد و پارک فنهاوری شههر مشههد اسهت .طبهق آمهار و
اطالعات موجود ارائه شده ،تعداد شرکتهای جدید فناورانههمحهور
که در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد مسهتقر هسهتند 29
شرکت میباشد .با توجه به جامعه تحقیق در این پژوهش ،از روش
نمونهگیری تصادفی و از نوع طبقهای دو مرحلهای اسهتفاده شهده
است .روش نمونهگیری طبقه ای در مطالعههایی که محقق قصهد
مقایسه زیرگروههای مختلفی را داشته باشد ،مناسب اسهت (دالور،
 .)1928نمونه بهدست آمده برابر با تعداد  39شرکت میباشد .که
تعداد  91شرکت در مرکز رشد دانشگاه فردوسی ،تعداد  90شرکت
از مرکز رشد پارک علم و فناوری و تعداد  0شرکت از مرکهز رشهد
فرآوردههای دارویی مشهد میباشد.
در راستای تحلیلهای استنباطی و آزمون فرضیات کلهی و جزئهی
تحقیق با استفاده از مدل آماری همبسهتگی پیرسهون بهه آزمهون
معنیداری رابطه بین خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحور پرداخته شده است .همچنهین جههت پهیشبینهی و
برآورد میزان اثرپذیری رشد این شرکتها ازخدمات ارائه شهده در
مراکز شد از ضریب تعیین و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
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جدول  .2حجم نمونه آماری به تفکيک طبقه
نام مرکز

ب :آمار استنباطی

مرکز رشد
دانشگاه
فردوسی

مرکز رشد
پارک
علموفناوری

مرکز رشد
فرآوردههای
دارویی

جمع
کل

نرم افزارIT ،

3

1

-

18

برق الكترونیک

8

8

-

9

مكانیک-مكاترونیک

9

9

-

2

مشاوره فنی

1

1

-

8

بیوفناوری،داروسازی

8

1

1

9

مهندسههی شههیمی،
نفت،پتروشیمی

8

8

1

3

مهندسی کشاورزی
صنایعغذایی

3

9

-

2

مهندسههههی مههههواد
نانوتكنولوکی

8

1

-

9

مهندسی پزشكی

1

8

1

9

عمران  -معماری

1

8

-

9

جمع کل

83

83

9

39

حوزه
فعالیت

فرضيه اول پژوهش :بین خدمات ارائه شده در مراکز رشد
(شامل استقرار در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده ،مزایای
حضور در مراکز رشد ،و خدمات و امكانات زیرساختی مراکهز
رشد) و رشد شرکتهای جدید فناورانههمحهور (شهامل رشهد
فروش ،رشد اشتغال ،و رشد سودآوری) رابطه وجود دارد.
در جههدول  ،9همبسههتگی بههین متغیرهههای پههژوهش و رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور آورده شده است.
جدول .4همبستگی بين متغيرها و رشد
متغیرها

نوع
همبستگی

میزان
همبستگی

جهت
همبستگی

Sig.

مولفهههه اسهههتقرار و
رشد شرکتها

پیرسون

6/382

مثبت

6/66

مولفه مشهاورهههای
ارائههه شههده و رشههد
شرکتها

پیرسون

6/310

مثبت

6/66

مولفه مزایای حضور
و رشد شرکتها

پیرسون

6/233

مثبت

6/66

در پژوهش حاضر از هر دو نهوع آمهار توصهیفی و اسهتنباطی
برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است.

مولفهههه خهههدمات و
رشد شرکتها

پیرسون

6/206

مثبت

6/66

الف :آمار توصيفی

مولفه خدمات ورشد
فروش شرکتها

پیرسون

6/239

مثبت

6/66

خهههدمات و رشهههد
اشتغال شرکتها

پیرسون

6/213

مثبت

6/66

مولفهههه خهههدمات و
رشهههد سهههودآوری
شرکتها

پیرسون

 -8یافتههای پژوهش

پس از استخراج دادههای پرسشنامه ،ابتدا جهت بررسیههای
جمعیت شناختی ،توزیع آماری نمونهه بهر حسهب جنسهیت،
سن ،مدرک تحصیلی ،گرایش به بین المللیسازی و ورود بهه
بازارهای جهانی ،حوزه فعالیت و روش تامین سرمایه ابتدایی
شرکت در قالب جدول 8مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .3توزیع آماری نمونه
جنسیت
سههن موسههس

زن 3:نفر

مرد 92:نفر

باالتر از

86تا91سال:

91تا96سال:

91تا36سال:

%39

92%

1%

فوق دیتلم:

کارشناسی:

کارشناسی

دکترا:

8%

00%

ارشد82% :

9%

روش تهههامین

سرمایهگذاری

وام بانكی:

:VC

کمکدولت:

سرمایه اولیه

شخصی91% :

96%

19%

16%

(سال)
مههههههههدرک
تحصیلی

36سال:
8%

گرایش به بین المللی سازی و

گرایش:

عدم گرایش:

ورود به بازارهای جهانی

13%

21%

6/293

مثبت

6/66

همههانگونههه کههه در جههدول  9مشههاهده مههیشههود ،ضههریب
همبستگی  r =6/382نشان میدهد که ارتباط بین اسهتقرار
در مراکز رشد و رشد شرکتههای جدیهد فناورانهه محهور در
سطح  6/63معنادار است و بین دو متغیر همبستگی بهاالیی
وجود دارد .یعنی با افزایش استقرار در مراکز رشهد ،احتمهال
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور افزایش خواهد یافت.
ضرایب همبستگی سایر خدمات ارائه شده در مراکز رشد از
جمله مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد (،)r =6/310
مزایای حضور در مراکز رشد ( ،)r =6/233و خدمات و
امكانات زیرساختی مراکز رشد ( ،)r =6/20با رشد
شرکتهای جدید فناورانهمحور نیز در سطح  6/63معنیدار

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

است .یعنی هرچه این نوع خدمات ارائه شده در مراکز رشد
بیشتر باشد نیز رشد شرکتها افزایش خواهد یافت.
همچنین ،جدول  9نشان میدهد که بین مجموع خدمات
ارائه شده در مراکز رشد با هر سه مثلفه رشد شرکتهای
فناوریمحور (رشد فروش با ضریب همبستگی  ،6/239رشد
اشتغال با ضریب همبستگی  ،6/213و رشد سودآوری با
ضریب همبستگی  )./293رابطه معنیداری در سطح 6/63
وجود دارد .به عبارت دیگر ،هرچه خدمات بیشتری در مراکز
رشد ارائه گردد؛ رشد فروش ،اشتغال ،و سودآوری در
شرکتهای جدید فناورانهمحور در سطح باالتری خواهد بود.
 -9تحليل رگرسيون
به منظور بررسی سوال دوم تحقیق ،به آزمون تاثیر همزمهان
متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته تحقیق به کمک رگرسیون
چندگانه و به روش گام به گام 09پرداخته شهده اسهت .بهرای
این منظور ،جهت دستیابی به معادله رگرسیون از رگرسهیون
ریج استفاده شده است.
فرضيه دوم پژوهش :هر یک از متغیرها در پیشبینی رشد
شرکتهای جدید فناورانهمحور سهم دارند.
در جدول  3نتایج رگرسیون گام به گام برای پیشبینی تاثیر
خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
آورده شده است.
جدول  .5نتایج رگرسيون گامبهگام
آمهاری

شاخ

مدل رگرسیون

ضههههههههریب

R2

همبستگی

Rتعدیل

خطای استاندارد

شده

برآورد(پیشبینی)

)(R
1

./382

./201

./232

./998

8

./391

./211

./218

./910

9

./336

./369

./231

./829

9

./330

./319

./361

./803

 .1متغیر پیش بین :استقرار
 .8متغیر پیش بین :استقرار و خدمات و امكانات زیر ساختی
 .9متغیر پیش بین :اسهتقرار  ،خهدمات و امكانهات زیهر سهاختی و
مزایای حضور

. Stepwise

64

113

 .9متغیر پیش بین :اسهتقرار  ،خهدمات و امكانهات زیهر سهاختی ،
مزایای حضور و مشاوره های ارائه شده

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گهام بهه گهام در جهدول 3
نشان میدهد در مدل اول که مولفه استقرار در مراکهز رشهد
وارد معادله شده است ،مقهدار ضهریب همبسهتگی ) (Rبرابهر
 6/382است .بدین معنی که مولفه اسهتقرار در مراکهز رشهد
 20درصد از واریانس عملكرد را تبیین میکند .در مهدل دوم
با اضافه شدن مولفه خدمات و امكانات زیرساختی در مراکهز
رشد به معادلهه میهزان ضهریب همبسهتگی ) (Rبهه 6/391
افزایش یافته است ،یعنی مولفه های استقرار در مراکز رشهد
و خدمات و امكانات زیر ساختی در مراکز رشد  22.1درصهد
از واریانس عملكرد را تبیین میکنند .در مدل سوم با اضهافه
شدن م ولفه مزایای حضور در مراکز رشد بهه معادلهه میهزان
ضریب همبستگی) (Rبه  6/33افزایش یافته است ،یعنی کهه
مولفههه هههای اسههتقرار در مراکههز رشههد  ،خههدمات و امكانههات
زیرساختی ارائهه شهده در مراکهز رشهد و مزایهای حضهور در
مراکز رشد با هم بههطهور مشهترک  36درصهد از واریهانس
عملكرد را تبیین میکنند .نهایتا ،در مهدل چههارم بها اضهافه
شدن مولفه مشاورههای ارائه شده به معادلهه میهزان ضهریب
همبستگی به  6/330افزایش یافته است .یعنهی مولفههههای
استقرار در مراکز رشد ،مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد،
مزایای حضور در مراکز رشد و امكانات و خدمات زیرسهاختی
با هم بهطهور مشهترک  31.9درصهد از واریهانس عملكهرد را
تبیین میکنند.
باتوجههه بههه Error! Reference source not
 ،3found.مالحظه میشود که ضهریب تعیهین R2 = ./319
میباشد ،یعنی حهدودا  31.9درصهد از تغییهرات مربهوط بهه
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور از طریق خهدمات ارائهه
شده در مراکز رشد نظیر استقرار ،مشهاورهههای ارائهه شهده،
مزایای حضور و امكانهات و خهدمات زیرسهاختی موجهود در
مراکز رشد قابل تبیین است .بهرای اینكهه بتهوانیم  3درصهد
عوامل باقیمانده که از طریهق ترکیهب خطهی متغیرهها قابهل
پیش بینی نمیباشد را پیشبینی نمائیم ،باید متغیر دیگهری
را وارد معادله کنیم که با رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
ارتباط قوی و با متغیرهای پیشبین همتوشی نداشته باشد.
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همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده در میان مولفههای خهدمات

 .8استقرار و خدمات و امكانات زیر ساختی
 .9استقرار  ،خدمات و امكانات زیر ساختی و مزایای حضور
 .9استقرار  ،خدمات و امكانات زیهر سهاختی  ،مزایهای حضهور و مشهاوره
های ارائه شده

زیرساختی مراکز رشد کمترین همبستگی را بها رشهد شهرکتههای

در جدول  1ضرایب رگرسیون برای بررسی اثر متغیرهای
پیشبین بر متغیر رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
آورده شده است .از آنجا که هد اصلی در رگرسیون
بهدست آوردن ضرایب متغیر پیوسته مستقل در مدل خطی
میباشد ،جدول  coefficientsکه حاوی اطالعات ضرایب
مجهول مدل میباشد ،بصورت زیر است:

مراکز رشد ،مولفههای استقرار و مشاورهههای ارائهه شهده بیشهترین
همبسههتگی و مولفههههههای مزایههای حضههور و امكانههات و خههدمات
جدید فناورانهمحور دارند.
به منظور آزمون معنیداری ضهرایب رگرسهیون بهه دسهت آمهده،
آزمون  Fمورد استفاده قرار میگیرد کهه بهر اسها نسهبت بهین
مربع میانگین رگرسیون باقیمانده صورت میگیرد .همان طور کهه
آزمونهای Fنشان میدههد ،اثهر متغیرههای پهیشبهین اسهتقرار،
مشههاورههههای ارائههه شههده ،مزایههای حضههور و خههدمات و امكانههات
زیرساختی در مراکز رشد در سطح  P < 6/63معنیدار است.
در جههدول  0خالصههه تحلیههل واریههانس بههه منظههور بررسههی اثههر
متغیرهههای پههیش بههین بههر متغیههر رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور آورده شده است .همهانطور کهه مشهاهده مهیشهود،
مقدار معنیداری ) (sig.کمتر از  6/63می باشد که نشهاندهنهده
وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسهته اسهت
و همچنین این فرضیه که مدل خطهی مهدل مناسهبی در بهرازش
مدل رگرسیون نیست را رد میکند.
جدول  .6خالصه تحليل واریانس ()ANOVA
شاخص

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

99/368

1

99/368

باقیمانده

3/091

31

6/111

کل

96/393

38

رگرسیون

93/306

8

11/126

باقیمانده

9/313

36

6/166

کل

96/393

38

رگرسیون

90/013

9

18/860

باقیمانده

9/386

93

6/26

کل

96/393

38

رگرسیون

91/600

9

3/801

باقیمانده

9/919

92

6/618

کل

96/393

38

اماری
مدل
1

8

9

9

 .1متغیر پیش بین :استقرار

F
913/11

112/333

138/330

182/620

Sig.
0/00

0/00

0/00

0/00

جدول  .7جدول ضرایب رگرسيون
شاخ
مدل
constant

β

Std.
Error

آماری

-8.883

6.301

Beta
___

t

Sig.

-9.311

6/66

استقرار

6.196

6.698

6.131

9.911

6/668

خدماتزیرساخت

-6.113

6.698

-1.990

-3.911

6/66

مزایایحضور

6.612

6.696

6.10

8.313

6/619

مشاوره

6.138

6.601

6.293

8.920

6/610

متغیر وابسته :رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور
متغیرهای مستقل (پیش بین) :استقرار ،خدمات و امكانات زیهر سهاختی،
مزایای حضور و مشاورههای ارائه شده.

در جدول باال ضهریب رگرسهیون متغیهر مسهتقل امكانهات و
خدمات برخال وجود همبستگی باال با متغیر وابسهته رشهد
منفی است.
وقتی هد بررسی تاثیر چند متغیر مسهتقل بهرروی متغیهر
وابسته است یک مدل چندگانه را به دادهها برازش میدههیم
که در این مدل همبستگی کهه بهرای هرکهدام از متغیرههای
مستقل و وابسته را نشان میدهد ،همبسهتگی جزیهی اسهت.
در همبستگی جزیی که رابطه بین متغیهر مسهتقل و متغیهر
وابسته در حضور متغیرهای مستقل دیگر بررسهی مهیشهود
ممكن است نتیجه آن با مدل خطی چندگانه فرق کند.
رفتههار متغیههر مسههتقل و مقههدار آن تحههت تههاثیر متغیرهههای
مستقل دیگر در مدل ما و رفتار این متغیرها تغییر مهیکنهد.
درنظر نگرفتن مسائل جنبی روش رگرسیون مهیتوانهد روی
نتیجهگیریهای ما اثر نامطلوب گذاشهته و نتهایجی متفهاوت
با آنچه که باید باشد بدست بیاوریم .یكی ازاین مسائل جنبی

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

وجود همخطی 03در ماتریس دادهها میباشد .چشمپوشهی از
این مساله باعث بوجود آمهدن اثهرات منفهی و بهی اعتبهاری
نتایج خواهد شد .معموال بین ستونهای ماتریس مشهاهدات
هیچگونه وابستگی خطی وجود ندارد و با فهر مسهتقل بهودن
این ستونها ،یعنی پر رتبه بهودن مهاتریس  Xتجزیهه وتحلیهل
معمول رگرسیونی را انجام میدهیم .اما در مواردی ممكن اسهت
که یک رابطه خطی بین دو یا چنهد سهتون از مهاتریس دادههها
وجود داشته باشد .لذا در این حالت مسهاله همخطهی بههوجهود
خواهد آمد.
روشهای متفاوتی در مهورد مقابلهه بها اثهرات نهامطلوب وجهود
همخطی وجود دارد .بطورکلی ایهن روشهها شهامل جمهعآوری
بیشههتر و مجههدد دادهههها ،تشههخی دوبههاره مههدل و اسههتفاده از
روشهایی غیراز روش کمترین توانهای دوم معمولی میباشهد.
یک روش دیگر برای مقابله با اثرات نامطلوب همخطهی اسهتفاده
از برآوردگرهای اریب میباشهد و یكهی از مههمتهرین وکهاراترین
روشهای رگرسیونی اریب ،روش رگرسیون ریج است.
از آنجا که بین سه متغیر توضیحی (مكههان ،اسههتقرار ،مزایهههای
حضههور و امكانههات و خههدمات زیرسههاختی) همخطی وجود دارد.
معادلههه ضههرایب رگرسههیون معمولی برازش مناسبی بر دادهها
نخواهد داشههت .لذا بههرای بههرازش رابطه مههدل از رگرسیون ریج
استفاده خواهد شد .جههدول  2جههدول ضههرایب رگرسههیون ریههج
بههرای بررسههی اثههر متغیرهههای پههیش بههین بههر متغیههر رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور را نشان میدهد.
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جدول  .8جدول ضرایب رگرسيون ریج

مدل

استقرار

مشاورههای
ارائه شده

مزایای حضور

امکانات و خدمات
ارائه شده

1

.915

-.084

.789

-.748

2

.483

.491

.148

-.146

3

.780

.473

.212

-.496

4

.653

.505

.134

-.327

5

.444

.497

.099

-.077

6

.287

.329

.172

.194

7

.282

.321

.175

.200

8

.263

.241

.255

.203

9

.259

.241

.251

.206

10

.256

.240

.248

.208

 -10مالك انتﺨاب  kمناسب و ضرایب متناﻇر با آن:
با افزایش پارامتر ریج ( )kاز صفر به  ،1تغییرات در ابتدا
ناگهانی و ستس به سمت پایداری میل میکند .مقدار
مناسب برای  ،kناحیهای استکه در آن ضرایب متناظر بهها k
پس از تغییر ناگهانی به ثبات نسبی برسد.
همانگونه کهه در جهدول  2مشهاهده مهیشهود ،در مهدل 3
ضرایب به ثبات نسبی رسیدهاند که متنهاظر بها  k=0.160در
جدول رگرسیون ریج است که ضریب تعیهین متنهاظر بها آن
 6.303است .یعنی  9متغیهر مسهتقل مها تقریبها  31درصهد
باعث تغییرات در متغیر وابسته مهیشهوند .بههعبهارت دیگهر
 30.3درصد تغییرات متغیر وابسهته رشهد مهیتوانهد توسهط
تغییرات در متغیرهای مستقل توضیح داده شود (همانگونهه
که مشاهده میشود خطای پیشبینی  6.691است که کمتهر
از  6.63است و ضرایب بهدست آمده در ایهن مهدل را تاییهد
میکند)
معادله رگرسیون بر اسا جدول بصورت رابطه ( )1است:
(رابطه Growth = 0.259 location + )1
0.241concil +0.251 presence
+0.206 facilities
فرضيه اصلی پژوهش :نهایتا ،فرضیه اصهلی پهژوهش بیهان
میکند که خدمات مراکز رشد فناوری بر رشد شهرکتههای
جدید فناورانهمحور نقش دارد.

. Collinearity

65
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برای آزمودن فرضیه اصلی ،ابتدا از نتایج آزمون همبستگی و
ستس از نتهایج ضهریب رگرسهیون اسهتفاده شهده اسهت .در
جههدول  3همبسههتگی بههین خههدمات مراکههز رشههد و رشههد
شرکتهای جدید فناورانهمحور آمده است.
جدول  .9همبستگی بين خدمات مراکز رشد و رشد
متغیرها
خدمات مراکز رشهد
شرکتها

نوع

میزان

جهت

همبستگی

همبستگی

همبستگی

پیرسون

6.211

مثبت

Sig.

6/66

همان گونه که جدول  3نشان مهیدههد ،ضهریب همبسهتگی
 r =6/211بین خدمات مراکز رشد و رشد شرکتهای جدید
فناورانهمحوردر سطح  6/63معنادار است و نتیجه می گیریم
که بهین خهدمات مراکهز رشهد و رشهد شهرکتههای جدیهد
فناورانه محور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این ضریب
همبستگی باال نشان از این دارد که هر چهه میهزان خهدمات
مراکز رشد فناوری و پارکهای فنهاوری بیشهتر باشهد ،رشهد
این شرکتها نیز بیشتر خواهد بود.
همچنین همان گونه که ضرایب رگرسیون گامبهگام و ضرایب
رگرسیون ریچ نشان میدههد (جهداول  3و  ،)2بهیش از 36
درصههد از تغییههرات مربههوط بههه رشههد شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور را میتوان از طریق خدمات ارائه شده در مراکز
رشد نظیر استقرار ،مشاورههای ارائه شهده ،مزایهای حضهور و
امكانات و خدمات زیرساختی موجود در مراکهز رشهد تبیهین
نمود .لذا ،می توان نتیجه گرفت که مراکز رشد فناوری نقهش
مثثری در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور شههر مشههد
دارند.
 -11بحث و نتيجه گيری
یافتههای مربوط به فرضیه اصلی پژوهش نشهان مهیدهدکهه
با افزایش خدمات ارائهه شهده در مراکهز رشهد ،شهرکتههای
جدید فناورانهه محهور نیهز از میهزان رشهد بیشهتر برخهوردار
میشوند .ضریب همبستگی بین این دو متغیهر  r =6/21در
سطح  6/63معنادار است و ضرایب رگرسیون نشان میدههد
که بیش از  36درصهد از تغییهرات رشهد ایهن شهرکتهها را
میتوان از طریق مجموع خدمات ارائه شهده در مراکهز رشهد
فناوری تبیین نمود .همچنین ،نتایج بهه دسهت آمهده نشهان

میدهد بین استقرار در مراکز رشد ،بهین مشهاورهههای ارائهه
شده در مراکز رشد ،مزایای حضور شرکت ها در مراکز رشهد،
بین خدمات و امكانات زیرساختی موجهود در مراکهز رشهد و
رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد که مولفهه
های استقرار در مراکزرشد ،مشاورههای ارائهه شهده در مراکزرشهد،
مزایای حضور در مراکزرشد و امكانات و خدمات زیرساختی با ههم
بطور مشهترک دارای ضهریب همبسهتگی ) (Rبهه میهزان 6/330
میباشند یعنی آن چهار مثلفه میتوانند  31.9درصد از واریهانس
عملكرد را تبیین میکنند.
نتایج نشان میدهد بین خدمات ارائه شده در مراکز رشهد و رشهد
فههروش ،رشههد اشههتغال و رشههد سههودآوری شههرکتهههای جدیههد
فناورانهمحور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
توجه به خدمات ارائه شده در مراکز رشد ،یعنی تاکید بر روشهایی
که رشد شرکتها را دگرگون میسازد تها شهاخ ههای عملكهرد
شرکتها (رشد فروش ،سودآوری و اشتغال) افزایش یابد و تاثیرات
و عوامل منفی نظیر وجود دیدگاههای سنتی برای نقش دانشگاهها
در جامعههه ،عههدم کههارایی تحقیقههات دانشههگاهی ،بیكههاری فههار
التحصیالن و مسائلی از این دست کاهش پیدا کند .ههر چنهد کهه
مراکز رشد نیز با همین اههدا تاسهیس شهده و از طهر نهادهها
خصوصا دانشگاهها و دولت حمایت میشهوند و ههد غهایی آنهها
توسعه اقتصادی فناورانهمحور از طریق حضور شرکتههای جدیهد
فناورانهمحور در مراکز رشد و پارکها و بهبود فرایند ارائه خدمات و
امكانات به این شرکتها است اما همچنان نیاز شدیدی به بهبهود
ارائه خدمات در مراکز رشد احسا میشود.
نكته قابل توجه اینكه تمهامی ایهن خهدمات بهرای بهبهود فعالیهت
شرکتهای جدید فناورانهمحور و کمهک بهه رشهد و توسهعه ایهن
شرکتها اسهت .همچنهین سهرمایهگهذاران تمایهل بیشهتری بهه
سرمایهگذاری در کسب وکارهای مستقر در پارک دارند و از طرفی
قوانین دولت نیز مشوق شرکتهای جدید فناورانهمحور است؛ چرا
که معافیتهای مالیاتی و معافیت گمرکی (برای شرکتهای صادر
کننده و وارد کننده کاال) تاثیر مثبتی بر رشد کسب وکار دارد.
نتایج بهدست آمده در این تحقیق با نتایج بهدست آمده در تحقیقات
فرگوسن ( ،)1333الستن و لیندلف ( ،)8661دونالد ا .سیگل ،پهل
وستهد ،مایهک رایهت ( ،)8669السهاندرا رسهیكو ( ،)8669ریچهارد

بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور ( )NTBFsشهر مشهد

فرگوسن و کریستر الفسن ( ،)8669فهیچهن تهد اسهكن ،وینسهتن
تی.اچ کو ،فرانسیس سی.سی.کو ( ،)8663روری اوشی ،توما جهی
آلن ،آرنود کاوالیر و فرانک روشه ( ،)8663السهتن ،لینهدلف ،دتهویلر
( ،)8660و مانوئهل اچ.گهوبلی ،دیویهد دولهروکس ( ،)8663مهاکی و
هههایتی ( ،)8662یان ه وهمكههارانش ( ،)8663کولومبههو و دیگههران
(،)8618گریلههی و همكههاران ( ،)8619گریلههو و سههانتو ()8613
همخوانی دارد و رابطه بین خدمات مراکز رشد و پهارکههای علهم و
فناوری و رشد شرکتهای جدید فناورانهمحور در این تحقیقات نیهز
مورد تایید قرار گرفته است.
پژوهشگر پس از انجام تحقیق حاضر ،پیشنهادهایی را با توجه به
یافتههای تحقیق بهطور خالصه عنوان می نماید.
 -1استقرار شرکتها در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
مزایایی نیز برای آنها خواهد داشت که این مسوله خود باعث تشدید
تمرکز مراکز رشد و پارکها بر مبحث استقرار است .با افزایش
استقرار شرکتها در مراکز رشد ،طبیعتا درآمد آنها نیز افزایش خواهد
یافت و یا حداقل اینكه بخشی از هزینههای مراکز رشد بدین طریق
جبران خواهد شد،که این خصیصه نهایتا میتواند به بهبود
خدماترسانی مراکز رشد به شرکتها و همچنین کمک به اهدا
توسعهای شرکتها که در راستای توسعه ملی است ،کمک
قابلتوجهی برساند.
 -8منابع و منافع منحصر بفردی بهواسطه حضور در مراکز رشد عاید
شرکتها خواهد شد .همانند تشكیل شهبكههها و ارتباطهات قهوی و
پایدار بین شرکتها  ،همكاری مابین شهرکتهها و تولیهد مشهترک
محصوالت و  ...که بهواسطه حضور در مراکز رشد برای شرکتههای
جدید فناورانهمحور بهدست میآید .لذا تشكیالت مناسب و سهاختار
حمایتی منسجمی برای خدماترسانی به شرکتهای مستقر در مراکز
رشد فراهم شود.
 -9مراکز رشد ارتباط علمی و عملی خود با دانشگاهها و نهادهای
آموزش عالی را بهصورت پویا و زنده حفظ کنند .در این وضعیت
مراکز رشد امكان مشارکت و همكاری شرکتهای جدید
فناورانهمحور با دانشگاهها و دیگر نهادهای آموزش عالی را پیدا کرده و
همچنین امكان یافتن کارمندان و نیروهای کاری متخص و با
کیفیت برای شرکتها بهوجود میآید .آنها میتوانند از نتایج آخرین
تحقیقات صورت گرفته در
دانشگاهها در راستای بهبود محصوالت و فرایندهای تولیدی استفاده
کنند.
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تعامل و کنش متقابل محیطهای دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی
وسازمانهای بیرونی چنانچه سازمانیافته و با سازوکارهای اثربخش
همراه باشد ،حاصلی جز اشتغالزایی ،بهرهوری بیشتر از منابع انسانی
و غیر انسانی و رفاه به دنبال نخواهد داشت(تاری و همكاران.)1939 ،
 -9ثبت اختراعات و محفوت مانهدن حقهوق مالكیهت فكهری تهاثیر
مثبتی بر رشد کسب وکارها دارد و از مهمترین اقهداماتی کهه مراکهز
رشد در راستای صیانت از تحقیقات انجام میدهند ،حفظ ،نگههداری
و ثبت مالكیت فكری تحقیقات و تولیدات این شرکتها میباشد.
 -3از جانب مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری ،اهمیت بیشتری
به ارائه مشاوره داده شود .مشاورههای مرتبط با حوزه فعالیت
شرکتهای جدید فناور محور داده شود بهگونهای که بتوانند از منافع
آن در راستای بهبود هرچه بیتشر فعالیتشان استفاده کنند.
 -0اگر مشاورههای ارائه شده در مراکز رشد تخصصیتر باشد
شرکتها به نحو مطلوبتری میتوانند از آنها بهرهمند گردند لذا
پیشنهاد میشود که بهصورت تخصصی به شرکتها مشاوره ارائه
شود و همچنین از نیروهای متخص و با تجربه در زمینه های
مختلف استفاده شود .مسائل مادی ،مدیریتی ،بازاریابی ،حقوقی،
فنی-مهندسی و کسب وکار هرکدام به نوعی برای شرکتهای
مستقر در مراکز رشد مسولهساز هستند که میتوان از طریق
راهنماییها و مشاورههای مرتبط آنها را رفع کرد.
 -1اگر امكانات و خدمات زیرساختی موجود در مراکهز رشهد بیشهتر
شود ،شرکتها از رشد بیشتر و باالتری برخوردار خواهنهد بهود .ایهن
امكانات و خدمات شامل استفاده از سیستم اطالع رسهانی تخصصهی
(پایگاههای علمی) و مراکز تحقیقاتی دانشگاهها ،استفاده از آزمایشگاه
و کارگاههای دانشگاه ،استفاده از اینترنت پر سرعت  ،استفاده از سالن
کنفرانس و تجهیزات صوتی و تصویری ،استفاده از تجهیزات اداری و
کامتیوتری ،وجود انبار اختصاصی ،امكانات و خدمات دفتری و اداری
(منشیگری) ،وجود نگهبهانی مناسهب و انتظامهات ،ارائهه امكانهات و
خدمات رفاهی و تفریحی ،ارائه تسهیالت بانكی و امكانات و خهدمات
بیمه ای و مواردی از این قبیل است که در مجموع به آنها امكانهات و
خدمات زیر ساختی اطالق میشود .از آنجا که این امكانات و خدمات
که بهواسطه حضور در مرکز رشد و پارک فناوری به شرکتهها اعطها
میشود ،لذا توصیه میشود که در هر کدام از موارد ذکر شده کیفیت
و کمیت مورد نیاز شرکتهای جدید فناورانهمحور رعایت شود.
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دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 1933

منابع
 .1آقاجانی ،حسنعلی و طالب نژاد ،عاطفه ( .)1936ارزیهابی
مقایسهای عملكرد مراکز رشهد فنهاوری منتخهب در ایهران،
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 .8تهاری ،مهدیهه ،مههرادی ،محمهود و ابههراهیمپهور ،مصههطفی
( ،)1939بررسی عوامل موثر بر رشهد و موفقیهت شهرکتهای
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شرکتهای دانشبنیهان مسهتقر در آنهها .فصهلنامه مهدیریت
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 .3انصههاری ،رضهها ،جعفههری بنههه عیسههی ،زهههرا ،و کرمتههور،
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مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان .فصلنامه نوآوری
و ارزشآفرینی. 91-08: )3( 3 ،
 .0حبیبی،روزبه،اصغری،زهرا،جعفری،کامران)1931(.شناسهای
ی و اولویت بندی عوامل مثثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای
فناور دانشگاه (مهورد مطالعهه :مرکهز رشهد واحهدهای فنهاور
دانشگاه گیالن) ،فصلنامه رشد فناوری.1-3 .19)30(،
 .1حسینی ،سید محمد رضا و بنهادکوکی ،دهقهان (.)1923
گزارش پایش فضای کسب و کار خرداد مهاه سهال ، 1923
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،شماره .16963
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علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
 .11رحمانتوری محمد ،شهفیعی مسهعود ،بههادری مرتضهی.
( .)1931بررسی موانع و راهكارهای ارتباط صنعت و دانشگاه
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 ،)98(2ص .98-96
 .11نصر .علی .حاجی حسهینی .حجهت الهه .)1930( .نقهش
پههارک هههای علههم و فنههاوری در توسههعه نههوآوری و فنههاوری.
فصلنامه رهیافت  ، .81)03( .ص .91-93
 .12نعمتی محمد علی( .)1938مثلفه های مثثر بهر مهدیریت
موفق مراکز رشد علم و فناوری کشور .فصلنامه آموزش عالی
ایران103-120 ،3)1( .
 .13هومن ،حیدر علی(  .) 1919پایه های پهژوهش در علهوم
رفتاری .تهران :انتشارات سمت.
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رابطه جهانیشدن علمی آموزشعالی با دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان دانشگاه سمنان
*سکینه جعفری **نازنینزهرا یامینی
*استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
**دانشآموخته رشته مدیریت آموزشی ،دبیر آموزش و پرورش
تاریخ پذیرش2931/61/61 :
تاریخ دریافت2931/60/12 :

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه جهانیشدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان میباشد.
پژوهش حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب
میشود .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 29666نفر) در سال 2930-31
میباشد .شرکتکنندگان  196نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 201نفر کارشناسی 01 ،نفر
کارشناسی ارشد) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شدند .همه شرکتکنندگان
پرسشنامههای جهانیشدن علمی آموزش عالی و دستاوردهای تحصیلی را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از آزمونهای تی تک
نمونهای ،ضریب همبستگی و مدل معادالت ساختاری و نرمافزارهای  SPSSو  LISRELتحلیل شدند .یافتهها نشان داد که
میانگین میزان اهمیت ابعاد جهانی شدن علمی آموزش عالی در سطح مطلوب و میانگین دستاورد تحصیلی دانشجویان در سطح
نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است .بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی ،افزایش
سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی دانشگاهیان رابطهی معناداری وجود دارد .جهانیشدن علمی آموزش
عالی با ضریب رگرسیون  6/99بر میزان دستاورد تحصیلی دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد .یافته دیگر پژوهش نشان داد
بهمنظور افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی
شکل گیرد و سپس به یک اجتماع علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به همکاری علمی
بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور پرداخت.
واژههای کلیدی :جهانیشدن علمی ،دستاورد تحصیلی ،دانشجویان
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر جامعه ،معرّف باالترین
سطح از تفکر و علم آن جامعه محسوب میشوند و اصول
جهانبینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود
متجلّی میسازند و باتربیت متفکران و دانشمندان آینده در
جهت بخشیدن به حرکتهای گوناگون فکری ،اعتقادی،
فـرهنگی و سیـاسی جامـعه مؤثـر واقـع میشـوند .بهعـالوه

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی یکی از مهمترین اجزای نهاد
آموزش و از مهمترین عوامل شکلدهی آینده جامعه تلقی
میشوند؛ اما به دلیل دگرگونیهای شدیدی که امروزه دنیای
آموزش عالی را تحت تأثیر قرار داده ،اهداف ،برنامهها و
جهتگیریهای آنان بیش از پیش در کانون توجه
واقعشدهاند چونکه امروزه دانشگاه را نمیتوان با دانش،

نویسندة عهدهدار مکاتبات :سکینه جعفری sjafari.105@semnan.ac.ir
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ذهنیت ،الگوها و روشهای دیروز اداره کرد .تحوالت و
دگرگونیهای گسترده ،پویا و پیچیده امروزی ایجاب میکند
که دانشگاهها همواره نگرشها و الگوهای جدید ذهنی و
عملی را بیاموزند ،توسعه دهند و البته بهدرستی بهکارگیرند.
از طرفی ،در عصر جهانیشدن 2که مراکز آموزشی در معرض
محیط رقابتی و پیچیدهی جهانی قرار دارند وجود یک
رویکرد یا تئوری آموزشی پویا و کارآمد در دانشگاه ـ آنهم
دانشگاهی که میخواهد در قلمرو تخصصی و محیط خود
پیشرو و پیشآهنگ باشد ـ ضرورتی انکارناپذیر و عاملی
حیاتی در موفقیت آنان محسوب میشود (جعفری،)2931 ،
چون دانشگاهها و نهادهای آموزش عالی نقش مهمی در
آموزش نسلهای آینده و نیروی متخصص مورد نیاز جامعه،
ایفا میکنند ،به گونهای که بین توسعه یافتگی جامعه و
آموزش عالی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد (زمانی.)2930 ،
واقعیت این است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
بهعنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده در محیط خود
فعالیت میکنند .لذا از یکسو از جهات مختلف علمی،
آموزشی ،خدماتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر
محیط خود و تحوالت آن اثر میگذارند؛ از سوی دیگر ،خود
از محیط و تحوالت آن تأثیر میپذیرند .طبیعتاً مطلوب است
که این تأثیر و تأثر تا آنجا که ممکن است بهگونهای
بسترسازی و هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه
جامعه و دانشگاه به ارمغان آورد .در این راستا ،دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی بهعنوان مراکزی راهبردی در نظر گرفته
میشوند که رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و
کیفیت محصوالت آنها وابسته میباشد ،بنابراین ضرورت
بررسی چگونگی گسترش کمّی و کیفی فرصتهای آموزشی
در آن انکارناپذیر است (هال1663 ،1؛ علی و طاهر.)1663 ،9
مروری بر تحوالت آموزش عالی از ظهور اولین دانشگاه در
قرن سیزدهم تا به امروز و همچنین دگرگونیهای بارز و
آشکار ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشورها
نشان میدهد که آموزش عالی همواره نهادی پویا و متغیر
بوده و همگام با تحوالت و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و
1

.globalization
.Hall
3
.Ali & Tahir
2

معرفتی تغییر کرده است .یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف
این تحوالت در نظام آموزش عالی ،جهانیشدن میباشد
(لِولِن .)1626 ،1جهانیشدن بهعنوان فرآیند تلفیق ابعاد
بینالمللی ،میان فرهنگی و جهانی در اهداف ،کارکردها و
نحوه آموزش تعریفشده است (نایت و دِویت 2331 ،؛ ژان
یو )1626 ،0که اثر شگرفی بر همهی جنبههای زندگی
انسان و ازجمله آموزش عالی (ویرا1661 ،1؛ رابرتسون،
نوولی ،دیل ،تیکلی ،داچی ،دبِال1661 ،1؛ رحمان سرشت
 2911به نقل از صالحی عمران و قاسمزاده ،واقعیت این
است که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بهعنوان یک
سیستم اجتماعی پیچیده در محیط خود فعالیت میکنند.
لذا از یکسو از جهات مختلف علمی ،آموزشی ،خدماتی،
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بر محیط خود و
تحوالت آن اثر میگذارند؛ از سوی دیگر ،خود از محیط و
تحوالت آن تأثیر میپذیرند .طبیعتاً مطلوب است که این
تأثیر و تأثر تا آنجا که ممکن است بهگونهای بسترسازی و
هدایت شود که بیشترین بهره را در توسعه جامعه و دانشگاه
به ارمغان آورد .در این راستا ،دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی بهعنوان مراکزی راهبردی در نظر گرفته میشوند که
رشد و توسعه پایدار جوامع مستقیماً به کمیت و کیفیت
محصوالت آنها وابسته میباشد ،بنابراین ضرورت بررسی
چگونگی گسترش کمّی و کیفی فرصتهای آموزشی در آن
انکارناپذیر است (هال1663 ،3؛ علی و طاهر.)1663 ،26
مروری بر تحوالت آموزش عالی از ظهور اولین دانشگاه در
قرن سیزدهم تا به امروز و همچنین دگرگونیهای بارز و
آشکار ساختارهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشورها
نشان میدهد که آموزش عالی همواره نهادی پویا و متغیر
بوده و همگام با تحوالت و ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و
معرفتی تغییر کرده است .یکی از مفاهیم اصلی برای توصیف
این تحوالت در نظام آموزش عالی ،جهانیشدن میباشد
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(لِولِن .)1626 ،22جهانیشدن بهعنوان فرآیند تلفیق ابعاد
بینالمللی ،میان فرهنگی و جهانی در اهداف ،کارکردها و
نحوه آموزش تعریفشده است (نایت و دِویت2331 ،21؛ ژان
یو )1626 ،29که اثر شگرفی بر همهی جنبههای زندگی
انسان و ازجمله آموزش عالی (ویرا1661 ،21؛ رابرتسون،
نوولی ،دیل ،تیکلی ،داچی ،دبِال 1661 ،2؛ رحمان سرشت
 2911به نقل از صالحی عمران و قاسمزاده )2931 ،داشته
است .بهطوریکه برخی از محققان ،قرن بیست و یکم را،
قرن تحرک آموزشی 20و تعلیم جهانی 21توصیف کردهاند
(لی.)1662 ،21
اگرچه جهانیشدن نمیتواند یک نتیجه عمومی داشته باشد
یا یک جهان همگن خلق کند و نتایج گوناگون و متضادی
دارد (شافر ،)1662 ،23اما به باور متخصصان ،همه دانشگاهها
تحت تأثیر جهانیشدن هستند و جهانیشدن در تمام
سطوح و ابعاد آنان تأثیرات عمیقی بهجای گذاشته است
(تورس و مورو1666 ،16؛ دلنتی .)1661 ،12درواقع،
جهانیشدن آموزش عالی نهتنها یک ضرورت ،بلکه پاسخی
مبتنی بر آیندهنگری است (ویرا )1661 ،زیرا محیط محدود
و ایزوله شده دیگر نمیتواند به اهداف گستردهی آموزش
عالی جامهی عمل بپوشاند .بر این اساس برخی از
صاحبنظران معتقدند که آموزش عالی نیازمند بازنگری
مطلوبیتهای اساسی (چشمانداز ،ارزش ،رسالت ،اهداف و )...
خود میباشد (جکسون .)1661 ،11تحقق این مهم قبل از هر
چیز مستلزم درک عمیق مسئوالن آموزش عالی از تحوالت
درون و برون سیستم آموزشی ،انعطافپذیری و
مسئولیتپذیری (وُرِک و موگان ،)1629 ،19پاسخگویی به
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تغییرات محیط پویا و پیچیده (گلمن ،)1661 ،11حمایت و
مشارکت و درستکاری  1تمامی اعضای آموزش عالی و
شناخت نوع جهانیشدن آموزش جهانی و بسترسازی الزم
در راستای توسعه جوّ سازمانی مناسب (حامی تغییر)
(آبریکس ،)1662 ،10بهبود تصویر بیرونی ،11تصمیمسازی
برای بهسازی و تغییر (بالندگی) و توسعه چشمانداز مشترک
از آموزش عالی (توماسکی1661 ،11؛ کالن)166 ،13
میباشد .بههرحال ضرورتهای عصر جدید ایجاب میکند
توجه ویژهای نسبت به رویکرد جهانیشدن صورت گیرد
(ویلیامز )1661 ،96لذا الزم است به جهانیشدن و همراستا
شدن آموزش عالی با فرصتهای آن توجه بیشتری معطوف
شود.
از سوی دیگر عالوه بر جهانیشدن آموزش عالی،
دستاوردهای تحصیلی 92دانشجویان یکی دیگر از عوامل
تعیینکننده در ارزیابی برتری آموزشی میباشد (سالیم و
کورشی .)1622 ،واضح است که دستاوردهای تحصیلی
یادگیرندگان نقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت
فارغالتحصیالنی که سرمایهی ملی و عامل پیشرفت اقتصادی
و اجتماعی جامعه هستند ایفا میکند (علی ،جوزاف ،علی،
مختار و سالمت .)1663 ،91دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان به میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق اهداف
مهم آموزشی (ویلیامز ،)1661 ،ارزیابی خود گزارششدهی
دانشجویان از پیشرفتهای صورت گرفته (هاردی،)166 ،99
عملکرد موفقیتآمیز تحصیلی آنان در دانشگاه و اعتماد به
نفس دانشجویان در کاربرد روشها و داشتن دانش مرتبط به
آن (چن )1661 ،91اطالق میشود .پیس و کووه )1661( 9
دستاوردهای تحصیلی را شامل دستاوردهای حرفهای
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(نتایجی که منجر به یادگیری هنر و فن کاربردی گردد)؛
دستاوردهای رشد فردی (نتایجی که منجر به ارتقاء
خصوصیات شخصی فرد شود)؛ دستاوردهای تحصیلی
(نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد شود) و
دستاوردهای ذهنی (نتایجی که منجر به رشد و ارتقاء فکری
و عقالنی شود) میدانند که عوامل بسیاری از قبیل
تحصیالت دورههای قبلی و میزان موفقیت در آنها ،عوامل
انگیزشی ،عوامل شخصی ،روشهای تدریس و محیط کالس،
عوامل مرتبط با برنامه درسی ،مسائل محیط آموزشی و
موضوعات درس مطابق با علم جهانی بر عملکرد دانشجویان
و دستاوردهای آنان از تحصیل اثر میگذارد (اشنایدر،90
1661؛ کارمرا1669 ،91؛ سالیم و کورشی1622 ،91؛ مرشا،
بیشاو و تگنگه .)1629 ،93بنابراین دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان بیانگر نظام آموزشی کارآمد و موفق است که
عوامل و متغیرهای مختلفی از جمله همراه شدن آموزش
عالی با علم جهانی با آن رابطه دارند (هو و کووه،1661 ، 16
166؛ شرودر و کووه1669 ،12؛ کزار و کنزی.)1660 ، 11
با این اوصاف ،پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه
جهانیشدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان طرحریزی و
اجرا شده است ،تا ضمن بررسی رابطهی بین این دو متغیر
به اصالح و بهبود راهبردهای کیفیت دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان در راستای جهانیشدن آموزش و به طور کلی به
توسعه و بهسازی آن یاری رساند .در این راستا پرسشهای
زیر مطرح و پیگیری شده است:
 .2آیا جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی کننده
معنادار دستاوردهای تحصیلی دانشجویان میباشد؟
 .1کدام یک از ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
(همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی،
افزایش سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی ،رشد
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اجتماعی دانشگاهیان) پیشبینیکننده قویتر دستاورد
تحصیلی دانشجویان میباشد؟
از آنجایی که فرایند جهانیشدن برای تمام مراکز آموزش
عالی نتایج یکسانی به بار نمیآورد ،بلکه تغییرات حاصل از
آن از حوزه به حوزه دیگر متفاوت خواهد بود ،و در میان
حوزههای مختلف اجتماعی ،این دانش است که به دلیل
ماهیت غیرشخصی و جهانی خود بیش از هر حوزهی دیگر،
تحت تأثیر جهانیشدن قرار میگیرد ،لذا یافتههای این
پژوهش میتواند به آگاهی درباره جهانیشدن علوم در
آموزش عالی و تأثیرگذاری آن بر دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان که یکی از مهمترین مؤلفههای آموزش عالی
است ،کمک نموده و شکافهای احتمالی بین علوم جهانی و
دستاوردهای تحصیلی دانشجویان را کمتر نماید و در نتیجه
موجبات توسعه آموزش عالی را فراهم آورد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هدف از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش تبیین و
توصیف بهتر جهانیشدن آموزش عالی و پیامدهای آن در
سازمانهای آموزشی است .از این رو ،در ادامه مفاهیم
جهانیشدن آموزش عالی و دستاورد تحصیلی بسط داده
شده است.
 -3جهانیشدن آموزش عالی
واژه جهانیشدن به عنوان یک مفهوم تا اوایل یا حتی اواسط
دهه  2316در محافل دانشگاهی چندان به رسمیت شناخته
نمیشد (کارنوی .)2333 ،19انتشار کتاب «جنگ و صلح در
دهکده جهانی» اثر مک لوهان )2316( 11را میتوان در یاری
یاری رسانی به عمومی شدن این مفهوم مؤثر دانست .مک
لوهان به عنوان یکی از نخستین اندیشمندان جهانیشدن،
مفهوم دهکده جهانی  1را با تجزیه و تحلیل تماسهای
اجتماعی حاصل از فناوری رسانهای مطرح و در این مفهوم از
در هم فشردگی زمان ـ مکان سخن به میان آورد (به نقل از
کیم و بهاک .)1661 ،10گیدنز )2336( 11معتقد است
جهانیشدن روابط اجتماعی را از محیط داخلی کشورها
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خارج ساخته و آن را در قلمرو بینهایت زمان و مکان قرار
داده است .آلبرو )2331( 11و هِلم و سورنس)233 ( 13
معتقدند که جهانیشدن یعنی تشدید و تقویت روابط
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در ورای مرزها که به وسیله آن
مردمان جهان درون یک جامعه واحد جهانی ادغام
میگردند .مک گرو )2331( 6بیان میدارد که جهانیشدن
عبارت است از فرآیند تحول ساختاری در فعالیت اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی که منجر به شکلهای فراملی و
منطقهای قدرت و روابط بینالملل خواهد شد.
متفکــرین اجتمــاعی ،جهــانیشــدن را بــه طــرق مختلــف
دسته بندی کرده اند ،از جمله شولت )1666( 2با رجـوع بـه
ادبیات معاصر ،پنج تعریف کلی از جهانیشدن را به شرح زیر
ارائه میدهد :جهانیشدن به معنای بینالمللی شـدن : 1ایـن
تعریف رشد تبادل بـینالمللـی و وابسـتگی بـین کشـورها را
توصیف میکند و به روابط بـرون مـرزی کشـورها در عرصـه
تجارت و سرمایه گذاری و همچنـین بـه وابسـتگی متقابـل و
بین المللی شدن اقتصادهای ملی میپردازد؛ جهانیشـدن بـه
معنای آزاد سازی : 9در ارتباط با فرآیند حذف موانع تجـاری
و کنترل سرمایه است که از طرف دولـت بـر تحرکـات بـین
کشورها تحمیل میشود .در این معنی ،هـدف ایجـاد دنیـای
اقتصــادی بــدون مــرز و آزاد ســازی اقتصــاد ملــی در جهــت
حرکت به سمت اقتصاد جهانی است .جهانی شدن به معنـای
همگانیشدن و عالمگیر شدن : 1بر این اساس ،جهـانیشـدن
فرایند اشاعه کاالها و ایدهها و تجربیات به مردم سراسر دنیـا
است ،که مـی تـوان بـه اشـاعه کـامپیوتر ،مـاهواره و وسـایل
ارتباطی مثل تلفن همراه اشاره نمود .جهانیشدن به معنـای
غربــی شــدن بــه ویــژه در شــکل آمریکــایی  :ایــن تعریــف
جهانیشدن را به معنای نیروی پویـایی مـیبینـد کـه در آن
ســاختارهای مدرنیتــه ماننــد کاپیتالیســم ،صــنعتیشــدن و
بروکراسی بر دنیا چیره شده و فرهنـگهـای محلـی را نـابود
48
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میکنـد؛ جهـانی شـدن بـه معنـای قلمروزدایـی 0یـا ادغـام
قلمروها در هم و تبدیل آن به قلمرویی واحد :در این تعریـف
جهانی شدن بـر هـم زدن و برداشـتن فضـاها ،محـدودههـا و
فاصلههـا و مرزهـای جغرافیـایی اسـت (شـولت .)1666 ،بـر
اساس تعاریف ارائه شده ،جهانیشدن یک فرصـت اسـت کـه
بتــوان دیــدگاههــای مختلــف و گفتمــانهــای متفــاوت و
اندیشههای گوناگون را بـه نمـایش گذاشـت و ضـمن حفـ
استقالل از توانمندی های دیگر جوامع در حداقل زمان بهـره
جست و بهترینهـا را انتخـاب نمـود .چونکـه جهـانی شـدن
فرایندی تـک بعـدی نیسـت ،بلکـه مجموعـه ی فراینـدهای
پیچیده ای است که به موجب آن دولـتهـای ملـی بـه نحـو
فزایندهای به یکدیگر مرتبط و وابسته میشوند و جهانیشدن
در واقع همکاری آگاهانه و یا الزامـی ملـتهـا و فرهنـگهـا
جهت زیستن در یک جامعهی واحد جهانی است.
 -4دیدگاههای مختلف در رابطه با جهانیشدن
مسأله جهانیشدن در سالهای اخیر از سه نگاه مختلف قابل
بررسی و توجه بوده است .در یک نگاه جهانیشدن بـه مثابـه
ضرورتی اجتنابناپذیر مطرح بوده و طرفداران این نگرش بـه
صورت کامالً اغراق آمیز 1به فرایند جهانی شدن نگریسـته و
بر این باورند که میبایست برای تحقق هر چه سریعتـر ایـده
جهانی شدن با همه توان و سرعت از همه ظرفیتهای جهانی
استفاده کرد .پیروان ایـن نگـرش ،جهـانیشـدن را مقولـهای
ارادی و در کنترل عده ای خاص می دانند ،به زعم آنهـا ،ایـن
اراده در حال حاضـر در اختیـار جهـان سـرمایه داری اسـت.
طرفداران این نگرش با تأکید بر پدیده جهانیشـدن بـر ایـن
باورند که دیگر عمر قلمرو یک دولت و یـک ملـت بـه پایـان
رسیده و فرایند جهانیشدن و حاکمیت اقتصاد و سلطه بـازار
خود یک نظام نوین اجتماعی را در پی خواهد داشت (گیدنر،
 .)2336دیدگاه مزبور بیانگر نـوعی جهـانیسـازی در مقابـل
جهانی شدن است که داللت بر قصـد ،برنامـه و فعالیـتهـای
پشت پرده ای است که نیروهای توانمند در قالب چند کشـور
و یا شرکتهای چند ملیتی در راستای عالیق و منـافع خـود
به کار همگونسازی و یکدستسازی جهان مشـغول هسـتند
(گل محمدی2912 ،؛ حمیدی و سرفرازی)2936 ،
De-Territorialization
Hyperglobalists
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نگاه دوم به پدیده جهانیشـدن یـک نگـاه انتقـادی و تردیـد
آمیز 1است .صاحبان این نگرش بر این عقیدهاند که اندیشـه
جهانیشدن به معنای دقیق آن در حـال حاضـر یـک رویـا و
آرمانی بیش نیست و نباید توان و قدرت و ظرفیـت دولـت و
ملت های مستقل را نادیده انگاشت و زمینه انـزوای هـر چـه
بیشتر دولت های فقیـر را فـراهم سـاخت .چـرا کـه اندیشـه
جهانی شدن و سیطره سـلطه قدرتمنـدان نتیجـهای جـز بـه
حاشــیه رانــدن کشــورهای فقیــر در پــی نخواهــد داشــت.
جهانی شدن نمیتواند تجربه ای جز نابرابری توزیع درآمـد در
سطح جهان ،کم رنگ شدن نقش دولتهـا در فعالیـتهـای
کالن اقتصادی و بیثباتی و سستی در وابستگیهـای ملـی و
فرهنگــی بــه همــراه داشــته باشــد (گــل محمــدی2912 ،؛
حمیدی و سرفرازی.)2936 ،
نگاه سوم بـه مفهـوم جهـانیشـدن بـر ایـن بـاور اسـت کـه
میبایست جهانیشدن را به عنوان یک فرایند انتقال 3مـورد
توجه قرار داد (گیدنر .)2333 ،فراینـدی کـه در اثـر توسـعه
فناوری اطالعات و ارتباطات الکترونیکی موجـب فشـردگی و
تراکم جهان و تقویت خودآگاهی جمعی در میان ابنای بشـر
می شود .بنابراین جهانی شدن فرایندی است که به تدریج بـر
تمامی جنبه های زندگی بشری سایه افکنده و رونـدی اسـت
که به خودی خود ،تحول زا و دگرگون کننده است .طرفداران
این نگرش با قبول فرایند جهانیشدن ،پدیده جهانیشـدن را
یک تغییر و انتقال تدریجی میدانند (حمیـدی و سـرفرازی،
.)2936
جهانیشدن ،صرف نظر از دیدگاهی که در مقابل آن اتخاذ
میشود ،داللتهایی را برای آموزش عالی به همراه دارد .در
هزاره جدید ،در نتیجه جهانیشدن ،جهان به طور روز افزونی
به هم پیوسته میباشد ،در پاسخ به این پدیده ،مؤسسات
آموزش عالی در مأموریت خود ،ارزیابی دوباره دارند تا
بتوانند به این سؤال پاسخ دهند که چگونه آنها میتوانند
فارغ التحصیالتشان را بهتر آماده کنند تا شهروندان جهانی و
حرفهای در دنیای متغیر امروز باشند (جکسون.)1661 ،06

 -5دستاورد تحصیلی
کالرک )1662( 02دستاوردها را میزان رشد دانشجویان در
سطح دانشگاه میداند ،وی معتقد است که دستاوردها
بهطورکلی به دو دسته دانشی (افزایش دانش تخصصی در
زمینه علوم و واحدهای درسی تخصصی) و نگرشی (افزایش
رشد و بالندگی دانشجویان در زمینههای فردی ،اجتماعی،
اخالقی ،انتقادی) تقسیم میگردند .در اصل دستاوردهای
تحصیلی طبق گفتههای کووه و پیس ( ،)2311پیشرفت
دانشجویان در جهت تحقق اهداف آموزشی تعریفشده است.
آستین ( ،)2311بر عامل زمان نیز تأکید بسیاری دارد ،او
معتقد است که یکی از اساسیترین ابعاد مؤثر بر
دستاوردهای دانشجو ،مدتزمانی است که جهت تحصیل
صرف میگردد .قطعاً بین دانشجویانی که در مدت کوتاه
مشغول به تحصیل هستند با دانشجویانی که مدت بیشتری
تحت تحصیل باشند ،نتایج متفاوتی به دست میآید.
چارچوب مفهومی که آستین برای دستاوردهای دانشجویان
از تحصیل ارائه میدهد ،مدل درونداد (ویژگیهای فردی
دانشجویان در بدو ورود به محیط دانشگاه) ،محیط دانشگاه
(برنامههای دانشگاهی گوناگون ،سیاستهای آموزشی ،منابع
آموزشی ،اساتید ،دوستان و همکالسیها ،تعامالت و
بهطورکلی تجاربی اکتسابی در فرایند تحصیل) ،برونداد
(میزان رشد و توسعه همهجانبه دانشجو پس از
فارغالتحصیلی) است.
بیگز و تنگ )1622( 01در یک دستهبندی ،دستاوردهای
تحصیلی به سهطبقه دستاوردهای مؤسسه ،دستاوردهای
رشته و دستاوردهای درس خاص تقسیم میشوند ،دستاورد-
های مؤسسه که شایستگیهای کلیدی نیز گفته میشوند
اهداف کلی مراکز آموزشی (توسعه خالقیت ،اخالق حرفهای،
تفکر انتقادی) را شامل میشوند ،دستاوردهای برنامه در
سطح پایینتری از کلیت بیان میشوند و متمرکز بر
شایستگیهای نهایی حاصل از یکرشته آموزشی (مثالً رشته
تحصیلی علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی) هستند،
دستاوردهای دوره بهطور مستقیم به نتایج حاصل از کیفیت
تدریس و یادگیری در یک دوره یا یک درس خاص مربوط
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میشوند ،دستاوردهای یک درس خاص در سطح خرد بیان
میشوند و توانمندیهای مربوط به آن درس را پوشش
میدهند .نقش دستاوردهای دانشجویان از تحصیل ،مالک و
معیار مناسبی جهت ادراک تحقق اهداف مهم آموزشی در
سطح کالن میباشد .ویلیامز ( )1661بدیهی است که برای
کسب این دستاوردها ،بایستی به دو عامل مهم ویژگیهای
فردی (جنسیت ،رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی) و تجارب
دانشگاهی (ترکیبی از رویدادها ،فعالیتها و فعالیتهای
مرتبط با برنامه درسی یا فوقبرنامه درسی ،تعامل و روابط
دانشجویان با اساتید ،کارکنان و سایر همدانشگاهیها)
دانشجویان توجه کرد.
پیس و کووه ( )1661دستاوردهای تحصیلی را شامل
دستاوردهای حرفهای (نتایجی که منجر به یادگیری هنر و
فن کاربردی گردد)؛ دستاوردهای رشد فردی (نتایجی که
منجر به ارتقاء خصوصیات شخصی فرد شود)؛ دستاوردهای
تحصیلی (نتایجی که منجر به ارتقاء دانش و معلومات فرد
شود) و دستاوردهای ذهنی (نتایجی که منجر به رشد و
ارتقاء فکری و عقالنی شود) میدانند .دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان شامل میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق
اهداف مهم آموزشی است .پیس و کووه ( )1661این اهداف
را به پنج گروه اصلی آموزش عمومی ،ادبیات ،هنر و علوم
اجتماعی ،رشد و بهسازی فردی و شایستگیهای اجتماعی،
آموزش علوم و تکنولوژی ،کسب مهارتهای ذهنی و کسب
شایستگیهای حرفهای طبقهبندی نمودند.
با رویداشت به پژوهشهای انجامشده بر اهیمت جهانیشدن
آموزش عالی و پیامدهای مثبت آن تأکید شده است .جونز و
کیلیک )1661( 09با مرور پژوهشهای مرتبط با جهانیشدن
برنامههای درسی آموزش عالی موارد زیر را بهعنوان
ارزشهای مدنظر در چنین برنامههایی شناسایی کردهاند:
گشودگی ،پذیرش ،تحمل پایه مشترک اخالقی ،حساسیت
فرهنگی و محیطی (آیالک)2331 ،؛ شهروندی جهانی ،تکثر
فرهنگی و پیوستگی اجتماعی (های)1661 ،01؛ ذهن
گسترده باز ،درک و احترام به مردم و فرهنگهای دیگر،
ارزشها و روشهای زندگی ،درک ماهیت نژادپرستی

29

(نیلسون )1669 ،0؛ احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به
سایر فرهنگها ،گشودگی و پذیرش بدون پیشداوری،
کنجکاوی و کشف ،قابلیت تحمل (دیردروف و هانتر،
)1660؛ کیفیت آموزش عالی (جی ینگ .)1663 ،00جعفری
و عبد شریفی ( )2939در پژوهش خود به نقش مؤثر
شایستگیهای تدریس اساتید بر رشد دستاوردهای تحصیلی
فراگیران تأکید کردند.
01
ویلیامز ( )166؛ آلتبک و نایت ( )1661و ویلیس و
ساتُشی و جرمی )1661( 01مهمترین عوامل بینالمللی شدن
را رشد و توسعه دانش ملی و بومی به کمک دانش
کشورهای دیگر؛ اعتبار سنجی به تحصیالت عالی بینالمللی؛
بهسازی و توسعه نظام آموزشی و بهبود کیفیت منابع
انسانی؛ کسب توانایی برای رقابت در جوامع دانشمحور؛
کسب مهارتهای الزم برای رویارویی با چالشهای اقتصادی
جهان؛ کشف راههای جدید برای حل مسائل؛ افزایش
خودآگاهی و کسب تجربیات جدید از جوامع مختلف؛ ایجاد
تعامل بینالمللی و کسب مهارتهای زبانی در محیط واقعی
و ایجاد چشمانداز مناسب شغلی در آینده؛ گسترش ظرفیت
داخلی دانشگاهها بهخصوص در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترا؛ استفاده از زبان انگلیسی بینالمللی بهعنوان یک
وسیله آموزشی و پژوهشی بهخصوص در سطح تحصیالت
تکمیلی؛ ارتقاء برنامههای درسی با محتوای بینالمللی؛
گسترش آموزش مجازی و تالش برای اجرای بهینه برنامهها
و نظارت بر آنان و اطمینان از کیفیت برنامههای میدانند.
جی یونگ ( )1663در پژوهش خود با عنوان رابطه میان
بینالمللی شدن و کیفیت آموزش عالی به این نتایج دست
یافت که میان بینالمللی شدن و کیفیت آموزش عالی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش علی و طاهر
( )1663حاکی از آن بود که تمرکززدایی در امر آموزش ،به
بهبود کیفیت محصوالت آموزشی ازجمله دستاودرهای
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان کمک خواهد کرد .ولدان،
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رگپی ،چانگ ،جونز ،لیتون )1626( 03معتقدند که
جهانیشدن آموزش عالی بستر مناسب برای کالسهای
درسی متنوع و گسترش دانش و در دسترس بودن آن برای
دانشجویان و اعضای هیأت علمی فراهم میسازد و این امر
بهنوبه خود باعث افزایش عالقهمندی آنان به فعالیتهای
پژوهشی و آموزشی میگردد و از سوی دیگر دانش موجود
در سرتاسر جهان به سهولت در دسترس ذینفعان ازجمله
دانشجویان و اعضای هیأت علمی قرار گیرد.
12
بر اساس نتایج پژوهش آل اِبری )1622( 16و عبدالرزاق
( )1622نظام آموزش عالی باید به یادگیری مادامالعمر،
برنامه درسی ملی و فناوریهای بینالمللی و گنجاندن
تدریس زبان انگلیسی در برنامه درسی توجه ویژه مبذول
دارد .آکانی )1621( 11و استیونز )1621( 19در پژوهشهای
خود به این نتایج دست یافتند که جهانیشدن موجب تغییر
سیستمهای آموزش و روند کیفیت در آموزش میشود .این
تأثیرات مثبت جهانیشدن بر تعلیم و تربیت قابلمالحظه
است و در این راستا سیستم آموزشی باید مبنای خود را بر
کیفیت جهانی قرار داده و استانداردهای بینالمللی پیش

گیرد .در سال  1621پژوهشی توسط شانگ وینگ

11

صورت گرفت .یافته پژوهش حاکی از آن بود که بهمنظور
استفاده از فرصتهای جهانیشدن آموزش عالی بایستی
تعهدی به توسعه برنامه درسی دانشگاهها در راستای
محتوای بینالمللی آموزش ایجاد شود و بر اساس آن
شهروندان جهانی تربیت شوند که خواهان صلح جهانی
باشند (شانگ وینگ .)1621 ،پیت من  )1669( 1در
پژوهشی خود گزارش نمود که کیفیت تالش دانشجویان و
ادراک آنان از محیط دانشگاهی تأثیر معناداری بر میزان
10

تحقق دستاوردهای آنان دارد .نتایج پژوهش میلر ()1661
حاکی از آن بود که کیفیت تالش دانشجویان در حین
69
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تدریس و بازخورد به آنان از سوی اعضای هیأت علمی بر
رشد فردی و کسب دستاوردهای دانشگاهی آنان تأثیرگذار
است .نتایج تحقیق آجبه و آجیم ،)1626( 11در زمینهی
تأثیر شایستگی معلمان بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان
نشان داد که بین میزان شایستگی معلمان و افزایش یا
کاهش عملکرد تحصیلی یادگیرندگان رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد .به این معنا که با افزایش
شایستگیهای تدریس معلمان و افزایش تجارب آنان عملکرد
تحصیلی یادگیرندگان بهبود مییافت و در مقابل آموزش
بهوسیلهی معلمانی که کمتر صالحیت داشتند باعث افت
عملکرد تحصیلی آنان میشد.
11
همچنین بر اساس نتایج پژوهش آگوآنی ( )1621رابطهی
مثبتی بین شایستگیهای معلمان و افزایش بهبود مدیریت
آموزش کالسی و دستاورد تحصیلی وجود دارد .بر اساس
مطالعه وُرِک و موگان ( )1629مدیران و مسئوالن دانشگاهها
برای استفاده بهینه از استراتژیهای جهانیشدن در آموزش
عالی بایستی متعهد به برقراری ارتباط و تعامل با دیگر
دانشگاههای جهان و تحوالت درون و برون سیستم آموزشی
گردند .به نظر میرسد با عنایت به جایگاه و نقش آموزش
عالی در پیشرفت همهجانبه جامعه و با توجه به فرآیند
جهانیشدن بهصورت امواجی توفنده و غیرقابلاجتناب
تمامی مرزهای سیاسی و قانونی کشورها را در هم مینوردد،
ضرورت درک بهتر اهداف آموزش عالی و توسعه آن با توجه
به مسئله جهانیشدن ،میتوان افقهای جدیدی برای
آموزش عالی ترسیم کرد ،توجه به این مهم میتواند شرایط
مطلوب برای توسعه دستاوردهای تحصیلی دانشجویان و به
تبع توسعه همه جانبه کشور را فراهم نمود .یافته پژوهش
جعفری و عسگری ( )1616حاکی از آن بود که جوّ باز
کالس درس میتواند دستاورد تحصیلی دانشجویان را
پیشبین کند .عباس پور ( )2931در پژوهش خود با عنوان
ارزیابی تأثیر جهانیشدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری به
این یافتهها دست یافت که بین دیدگاه اعضای هیأت علمی
بر اساس ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،رشته،
سابقه تدریس و مرتبه علمی) در مورد تأثیر جهانیشدن بر
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ایعاد فرآیند یاددهی ـ یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
آدمزاده ( )2911در پژوهشی جهانیشدن و نظامهای
آموزشی را مورد مطالعه قرار داد و اصالح و تغییر در
شیوههای تدریس و ارزشیابی از کیفیت فرایند یاددهی ـ
یادگیری امری ضروری بیان کرد.
عالی ( )2911در پژوهش خود با عنوان جهانیشدن تعلیم و
تربیت به این نتایج دست یافت که جهانی شدن تأثیر
مستقیمی بر تعلیم و تربیت و دستاورد تحصیلی دارد.
یافتههای پژوهش امین بیدختی ،محمدی و جعفری
( )2931نشان داد که از دیدگاه دانشجویان ،ادراک اجتماعی
ـ فرهنگی و تأکید بر یادگیری مادامالعمر باالترین میانگین
را به خود اختصاص دادهاند .بین ادراک دانشجویان از
جهانیشدن آموزش عالی (ادراک فردی ،ادارک اقتصادی،
ادارک اجتماعی ـ فرهنگی) با ابعاد ارزیابی آنان از کیفیت
فرایندهای یاددهی ـ یادگیری
(فناوری اطالعات و ارتباطات ،عناصر آموزشی ،تبادل استاد و
دانشجو ،سرمایهگذاری ،تأکید بر یادگیری مادامالعمر ،تنوع
رشته و مدارک ،برنامه و پروژه) در بیشتر موارد رابطه مثبت
و معنادار وجود دارد .ادراک دانشجویان از جهانیشدن
آموزش عالی پیشبینی کننده مثبت و معنادار ارزیابی آنان
از کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری میباشد .ادراک
دانشجویان از جهانیشدن آموزش عالی به طور مستقیم
ارزیابی آنان از کیفیت فرایندهای یاددهی ـ یادگیری را
تحت تأثیر قرار میدهد.
با توجه به اوصاف ذکر شده و بررسی پیشینه پژوهش و
اهمیت نقش جهانیشدن آموزش عالی در موفقیت
سازمانهای آموزشی جهت دستیابی به مطلوبیتهای
آموزشی و سازمانی و همچنین ایجاد شرایط مطلوب در
توسعهی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان ،در این پژوهش
مدل فرضی زیر از روابط ساختاری بین جهانیشدن علمی
آموزش عالی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان در نظر
گرفته شد .در مدل مفهومی ارائه شده جهانیشدن علمی
آموزش عالی به عنوان متغیر برونزاد بر دستاوردهای
تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر درونزاد اثر ساختاری
دارد (شکل .)1
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متغیر برون زاد

جهانیشدن علمی
آموزش عالی:
همکاری بینالمللی

متغیر درونزاد

دستاورد تحصیلی
دانشجویان:

اجتماع علمی جهانی

دستاورد حرفهای

افزایش سرعت توسعه

دستاورد ذهنی

علمی

دستاورد فردی

شکلگیری تفکر جهانی

دستاورد تحصیلی

رشد اجتماعی دانشگاهیان

شکل  .1مدل مفهومی اثر جهانیشدن علمی آموزش
عالی بر دستاورد تحصیلی دانشجویان

-6روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطه جهانیشدن
آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه
سمنان در سال تحصیلی  2930-31میپردازد ،روش
پژوهش مورداستفاده ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی
میباشد.
 -7جامعه آماری ،برآورد نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان ( 29666نفر) در سال
تحصیلی  2930-31بوده است .شرکتکنندگان  196نفر از
دانشجویان دانشگاه سمنان ( 201نفر معادل  %16/1در
مقطع کارشناسی 01 ،نفر معادل  %13/0در مقطع
کارشناسیارشد) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای متناسب بر حسب مدرک تحصیلی
(کارشناسی و کارشناسی ارشد) انتخاب شدند.
 -8ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه جهانی شدن علمی آموزش عالی:
بهمنظور سنجش جهانیشدن علمی آموزش عالی از
پرسشنامه جهانیشدن علمی آموزش عالی جعفری ()2931
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که مشتمل بر  11گویه و شش بعد همکاری علمی
بینالمللی (مبادله دانشجویان فارغالتحصیل و پژوهشگران با
سایر دانشگاههای خارجی)؛ اجتماع علمی جهانی (حضور
داشتن دانشجویان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور
برای گذراندن دورههای کوتاه کارآموزی)؛ افزایش سرعت
توسعه علمی (تطبیق عناوین رشتهها و گرایشهای تحصیلی
با عناوین موجود در دانشگاههای معتبر جهانی)؛ شکلگیری
تفکر جهانی (پاسخگویی و مسئولیتپذیر بودن آموزش عالی
در ابعاد فراملی)؛ رشد اجتماعی دانشگاهیان (تأکید آموزش
عالی بر شکستن عقاید قالبی فرد و تعدیل تعصبات بیهوده)
استفاده شده است ،این مقیاس بهصورت طیف پنج گزینهای
لیکرت از بیاهمیت ( )2تا بسیار پراهمیت ( )
درجهبندیشده است .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط محقق
به روش آلفای کرونباخ به ترتیب همکاری علمی بینالمللی
()6/162؛ اجتماع علمی جهانی ( )6/19؛ افزایش سرعت
توسعه علمی ()6/1 1؛ شکلگیری تفکر جهانی ( )6/161و
رشد اجتماعی دانشگاهیان ( )6/111محاسبه شده است .به
منظور تعیین روایی خرده مقیاسها ،ضریب همبستگی نمره
کل هر خرده مقیاس با گویههای مربوط به آن محاسبه شد.
دامنه همبستگی گویههای هر یک از خرده مقیاسها با نمره
کل به شرح زیر میباشد :همکاری علمی بینالمللی (-6/01
)6/ 6؛ اجتماع علمی جهانی ()6/03 -6/19؛ افزایش سرعت
توسعه علمی ()6/1 -6/19؛ دستاورد ذهنی (-6/11
)6/16؛ شکلگیری تفکر جهانی ()6/12 -6/19؛ رشد
اجتماعی دانشگاهیان (.)6/13 -6/11
ب) پرسشنامه دستاورد تحصیلی :با توجه به
هدف پژوهش به منظور سنجش میزان دستاورد تحصیلی
دانشجویان از پرسشنامه دستاوردهای تحصیلی جعفری
( )2939مبتنی بر مدل پیس و کووه ( )1661مشتمل بر 16
گویه و چهار بعد دستاورد حرفهای (کسب مجموعه ای از
اطالعات مرتبط با یک حرفه)؛ دستاورد رشد فردی (شناخت
توانایی ها ،عالیق و خصوصیات فردی خود)؛ دستاورد
تحصیلی (آگاهی نسبت به فلسفهها ،فرهنگها و روشهای
مختلف زندگی) و دستاورد ذهنی (توانایی پذیرش دیدگاه ها
و عقاید مختلف) استفاده شده است؛ که بهصورت طیف پنج
گزینهای لیکرت از خیلی کم ( )2تا خیلی زیاد ( )

درجهبندیشده است .اعتبار ابعاد این مقیاس توسط محقق
به روش آلفای کرونباخ به ترتیب دستاورد حرفهای ()6/11؛
دستاورد رشد فردی ()6/32؛ دستاورد تحصیلی ( )6/36و
دستاورد ذهنی ( )6/11محاسبه شده است .به منظور تعیین
روایی خرده مقیاسها ،ضریب همبستگی نمره کل هر خرده
مقیاس با گویههای مربوط به آن محاسبه شد .دامنه
همبستگی گویههای هر یک از خرده مقیاسها با نمره کل
به شرح زیر میباشد :دستاورد حرفهای ( 6)/ 2 -6/0؛
دستاورد رشد فردی ( )6/11 -6/1؛ دستاورد تحصیلی
( )6/11 -6/1؛ دستاورد ذهنی (.)6/12 -6/31
 -9روش تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها از بستهبندی آماری برای تحلیل
دادههای علوم اجتماعی نسخه  1323و نرمافزار روابط خطی
ساختاری نسخه  168.5استفاده شد .مدلیابی معادله
ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و
نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر
بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان میدهد
مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه هم زمان مورد
آزمون قرار دهد .مدلیابی معادله ساختاری یک رویکرد
آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین
متغیرهای مشاهده شده و مکنون است ،که گاه تحلیل
ساختاری کوواریانس و مدلیابی علّی نامیده شده است
(هومن .)2911 ،در این پژوهش شاخصهای توصیفی شامل
میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی با استقاده از
نرمافزار  SPSSمحاسبه شد .سپس با استفاده از نرمافزار
 LISRELروابط فرضی ساختاری با مدل معادالت
ساختاری آزمون شد و شاخصهای برازندگی مدل نهایی
گزارش شد.

 -11یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای جهانیشدن علمی آموزش
عالی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان از آمار توصیفی
میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی بین
متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول  .)2در دانشگاه
79

.Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)V19
80
).Linear Structural Relations (LISREL V8.5

رابطه جهانیشدن علمی آموزشعالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان

موردمطالعه میانگین شکلگیری تفکر جهانی ()M=1/661
دریک بازه درجهای نشان میدهد که دانشجویان میزان
اهمیت شکلگیری تفکر جهانی در راستای رشد
دستاوردهای تحصیلی خود را باالتر از سطح متوسط ()9
ارزیابی کردهاند .الگوی مشابهی در مورد اجتماع علمی
جهانی و افزایش سرعت توسعه علمی مشاهده میشود.
دانشجویان میانگین دستاورد تحصیلی خود را در سطح
متوسط ارزیابی نمودهاند .دستاورد تحصیلی با همکاریهای
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علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی ،افزایش سرعت
توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی
دانشگاهیان رابطه مثبت و معنادار دارد .شدت رابطه
دستاورد تحصیلی با شکلگیری تفکر جهانی باالتر از متوسط

و بیشتر از سایر متغیرها است (.)r =0.610, p<.05
کمترین میزان رابطه بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با
رشد اجتماعی دانشگاهیان میباشد ( r = 0.372,

.)p<.05

جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغيرها

ميانگين

انحراف
استاندارد
0/879
0/897
0/475

1
**0/818
**0/592

1
**0/844

1

**0/372

**0/537

**0/598

1

**0/581

**0/587

**0/802

**

**

**

1

 .1همکاریهای علمی بينالمللی
 .2اجتماع علمی جهانی
 .3افزایش سرعت توسعه علمی

3/859
3/878
3/870

 .4شکلگيری تفکر جهانی

4/002

0/595

 .5رشد اجتماعی دانشگاهيان

3/853

0/481

**0/485

 .8دستاورد تحصيلی

3/142

0/889

**

-11پاسخگویی به پرسشهای پژوهش
 .3آیا جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی
کننده معنادار دستاوردهای تحصیلی دانشجویان
میباشد؟
نتایج بهدستآمـده از شـکل ( )1حـاکی از آن اسـت کـه
جهانیشدن علمی آموزش عالی پیشبینی کننده معنـادار
دســــتاوردهای تحصــــیلی دانشــــجویان مــــیباشــــد
)  . (   0.33, p  .05, t  4.30نتــایج مــدل در
حالت تخمین استاندارد حـاکی از آن اسـت کـه در میـان
ابعاد پنجگانه جـهانیشـدن علمـی آمـوزش عـالی ،ابعـاد

0/559

2

0/479

3

0/484

4

0/810

5

1
**

0/372

شکلگیری تفکر جهانی بـا بـار عـاملی ( ،)6/11اجتمـاع
علمی جهانی با بار عاملی ( )6/11و افزایش سرعت توسعه
علمــی بــا بــار عــاملی ( )6/16ســهم بیشــتری در تبیــین
جهانی شدن علمی آموزش عالی دارند .براساس یافتههـای
حاصل میتوان گفت در فرایند جهانی شدن علمی آموزش
عالی باید به ابعاد شکلگیری تفکر جهانی ،اجتماع علمـی
جهانی و افزایش سـرعت توسـعه علمـی توجـه بیشـتری
نمود .بررسی شاخصهای برازش مدل حـاکی از آن اسـت
که مدل نهـایی ،بـرازش نسـبتاً مناسـبی بـا دادههـا دارد
(جدول .)1
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 .4کدام یک از ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
(همکاریهای علمی بینالمللی ،اجتماع علمی جهانی،
افزایش سرعت توسعه علمی ،شکلگیری تفکر جهانی،
رشد اجتماعی دانشگاهیان) پیشبینی کننده قویتر
دستاورد تحصیلی دانشجویان میباشد؟

شکل  .2مدل نهایی اثر جهانیشدن علمی آموزش عالی
بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

*ضرایب استاندارد گزارششدهاند
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی اصالحشده
شاخص
X2
Df
X2/df
RMSEA
GFI
AGFI
NFI

CFI
IFI

منبع
91

مولر
()1888
92

بولن
()1898
93
مک کالوم
()1888
باگوزی و
یی)1899( 94
باگوزی و یی
()1899
فُرنل و
95
الرکر
()1891
98
هو و بنتلر
()1888
97
شاه و وارد
()2007

دامنه

مقدار

نتیجه

موردقبول
P< 0/05

41/85

تأیيد

3 -5

23
1/91

تأیيد

> 0/09
RMSEA
< 0/90
GFI
< 0/90
AGFI
<0 /80
NFI

0/058

تأیيد

0/88

تأیيد

0/82

تأیيد

0/87

تأیيد

0/88

تأیيد

0/88

تأیيد

< 0/80
CFI
< 0/80
IFI

81

Mueller
Bollen
83
MacCallum
84
Bagozzi&Yi
85
Fornell & Larcker
86
Hu & Bentler
87
Shah & Ward
82

بهمنظور میزان پیشبینی دستاورد تحصیلی دانشجویان بر
اساس ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی از رگرسیون گام
به گام استفاده شد و نتایج بهدستآمده نشان میدهد که :در
گام اول شکلگیری تفکر جهانی  % 2 /3از واریانس
دستاورد تحصیلی دانشجویان را پیشبینی میکند .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که شکلگیری تفکر جهانی
با ضریب رگرسیون  6/169و سطح معناداری  6/62دارای
قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار دستاورد تحصیلی
دانشجویان میباشد ). (   0.403 , p  .01, t  6.51
این یافته بدان معناست که شکلگیری تفکر جهانی در میان
ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی بیشترین نقش را در
افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان دارا میباشد.
در گام دوم شکلگیری تفکر جهانی در تعامل با اجتماع
علمی جهانی  %16/2از واریانس دستاورد تحصیلی
دانشجویان را پیشبینی میکنند .نتایج بهدستآمده حاکی
از آن است که افزایش شکلگیری تفکر جهانی با ضریب
رگرسیون  6/922دارای قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
)  (   0.311, p  .01, t  4.737و اجتماع علمی
جهانی با ضریب رگرسیون  6/199و سطح معناداری 6/62
دارای قابلیت پیشبینی مثبت و معنادار دستاورد تحصیلی
دانشجویان )  (   0.233 , p  .01, t  3.537میباشند.
این یافته بدان معناست که اجتماع علمی جهانی پس از
شکلگیری تفکر جهانی در میان ابعاد جهانیشدن علمی
آموزش عالی بیشترین نقش را در افزایش دستاورد تحصیلی
دانشجویان دارا میباشد.
در گام سوم شکلگیری تفکر جهانی و اجتماع علمی جهانی
در تعامل با افزایش سرعت توسعه علمی  %11/1از واریانس
دستاورد تحصیلی دانشجویان را پیشبینی میکنند .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که شکلگیری تفکر جهانی
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با ضریب رگرسیون  6/111دارای قابلیت پیشبینی مثبت و
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
معنادار
) (   0.227 , p  .01, t  3.131؛ اجتماع علمی
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را پیشبینی میکنند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است
که شکلگیری تفکر جهانی قویترین پیشبینی کننده
دانشجویان
تحصیلی
دستاورد
معنادار
)  (   0.212 , p  .01, t  2.947و همکاری علمی
بینالمللی ضعیفترین پیشبینی کننده معنادار دستاورد
تحصیلی دانشجویان )(   0.142 , p  .01, t  2.211
میباشد .این یافته بدان معناست که بهمنظور افزایش
دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی
آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل
گیرد و سپس به یک اجتماعی علمی جهانی رسید و
همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به
همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور
پرداخت .اما رشد اجتماعی دانشگاهیان نمیتواند بر
دستاوردهای تحصیلی دانشجویان اثر داشته باشد که از مدل
رگرسیون خارج شده است.

جهانی با ضریب رگرسیون  6/232و سطح معناداری 6/62
دارای دومین پیشبینی کننده مثبت و معنادار دستاورد
دانشجویان
تحصیلی
) (   0.191, p  .01, t  2.861و افزایش سرعت
توسعه علمی سومین پیشبینی کننده معنادار دستاورد
تحصیلی دانشجویان ) (   0.190 , p  .01, t  2.628
میباشند .این یافته بدان معناست که افزایش سرعت توسعه
پس از شکلگیری تفکر جهانی و اجتماع علمی جهانی در
میان ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی بیشترین نقش را
در افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان دارا میباشد.
در گام چهارم شکلگیری تفکر جهانی ،اجتماع علمی جهانی
و افزایش سرعت توسعه علمی در تعامل باهمکاری علمی
بیـنالمللی  %19/0از واریانس دسـتاورد تحصیلی دانشجویان

جدول  .3میزان پیشبینی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بر اساس ابعاد جهانیشدن علمی آموزش عالی
گام

متغیرهای پیشبین

گام اول

شکلگیری تفکر جهانی
شکلگیری تفکر جهانی

گام دوم

اجتماع علمی جهانی
شکلگیری تفکر جهانی

گام سوم

اجتماع علمی جهانی
افزایش سرعت توسعه علمی

متغیر
مالک

F

دستاورد
تحصیلی

/916
11
p>6/62

دستاورد
تحصیلی

11/ 09
6
p>6/2

دستاورد
تحصیلی

12/102
6
p>6/2

R
1
6/69
1
6/ 0
1
6/19

گام چهارم

اجتماع علمی جهانی
افزایش سرعت توسعه علمی
همکاریهای علمی بینالمللی

دستاورد
تحصیلی

6/66

t

R2

β

6/2 3

6/169

0/ 26

6/922

1/191

6/162

6/111

شکلگیری تفکر جهانی
21/329
p>6/62

سطح

6/190

مقدار

معناداری
6/662
6/662
6

6/199

9/ 91

6/111

9/292

6/662

6/232

1/102

6/662

6/236

1/011

6/662

6/121

1/311

6/662

/2 1
6

1/111

6/662

6/21

1/111

6/662

6/211

1/122

6/662

6/62
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 -12بحث و نتیجهگیری
نخستین یافتهی این پژوهش حاکی از آن است که
جهانیشدن علمی آموزش عالی میتواند دستاوردهای تحصیلی
دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .این یافته با برخی از یافتههای
پژوهشگرانی چون جی ینگ ()1663؛ جونز و کیلیک ()1661
هماهنگ است.
امروزه پدیده جهانیشدن تمام ابعاد زندگی انسان را در برگرفته و
اثر شگرفی بر همه جنبههای زندگی انسان و از جمله آموزش عالی
به ویژه در حوزهی دستاورد تحصیلی دانشجویان دارد .از سوی
دیگر مؤسسات آموزش عالی برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت
علمی با فرصتها و چالشهای زیادی روبه رو هستند .لذا در توجیه
یافته به دست آمده شاید بتوان چنین گفت که دانشگاهها ،شبکه-
های تشکیل شده از افراد هستند و با توجه به اینکه افراد دارای
نیازها ،عالیق و خواستههای متنوع و گوناگونی هستند و با عنایت
به اینکه تولید و توزیع علم و دانش به عنوان رسالت اصلی آموزش
عالی ،فعالیتی جهانی است و عالوه بر این موارد ،دانشگاهها با
انتظارات فزاینده در خصوص کیفیت برنامههای آموزش عالی،
مرتبط کردن برنامهها با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ،تحوالت
تکنولوژی ،تغییرات در نوع دستاوردها و مهارتهای دانشجویان
متناسب با نیاز بازار کار روبرو هستند .بر این اساس میتوان گفت
که از دیدگاه دانشجویان نمونه پژوهش ،جهانی شدن آموزش عالی
بر میزان دستاورد تحصیلی آنان تأثیرگذار است .در مورد تأثیر
جهانیشدن علمی آموزش عالی بر دستاورد تحصیلی دانشجویان
میتوان گفت که ،امروزه تغییرات اجتماعی ـ اقتصادی ساختارهای
آموزش عالی و از طرفی فرآیند کسب مهارتهای کاربردی
دانشجویان را متأثر ساخته است و نیاز به تغییر محتوا و ایجاد تنوع
در برنامههای آموزشی را مورد تأکید قرار داده است .از سوی دیگر،
جهانیشدن علمی آموزش عالی باید به گونهای باشد که بر رشد و
توسعة کیفیتهای تحصیلی ،آموزشی و عقالنی ،کیفیتهای هنری
و خالقانه ،توانمندیهای نقادانه ،ارزشیابانه و تحلیلی ،رشد و توسعه
فهم و درک آنان از ارزش و قدر انسانها ،رشد حرفهای و شایستگی
تحصیلی آنان تأکید نماید و در نتیجه ،احساس مطلوبیت شخصی
و احساس مثبت آنان به ارزش علمی رشته ایشان را افزایش دهد،
در حالی که طبیعی است که به دالیل تنوع نیازها و درخواستها،
هیچگاه نمیتوان انتظار داشت که همه دانشگاهیان و دانشجویان
راضی باشند به همین دلیل بهتر است آموزش عالی در جهت و

سمت و سوی جهانیشدن گام بردارد تا همه همگام با آن شروع به
حرکت نموده و در راستای رسیدن به اهداف عالیتر گام بردارند.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که به منظور افزایش دستاورد
تحصیلی دانشجویان در راستای جهانیشدن علمی آموزش عالی
ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل گیرد و سپس به یک
اجتماعی علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را
افزایش و درنهایت به همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی
خارج از کشور پرداخت .این یافته با برخی از یافتههای پژوهشهای
ویلیامز ( )166؛ آلتبک و نایت ()1661؛ ویلیس و همکاران
()1661؛ ولدان ،رگپی ،چانگ ،جونز ،لیتون ()1626؛ آل اِبری
()1622؛ عبدالرزاق ()1622؛ آکانی ()1621؛ استیونز ()1621؛
آگوآنی ()1621؛ شانگ وینگ ()1621؛ وُرِک و موگان ()1629
همراستا میباشد.
در گام اول به منظور بهبود و ارتقای دستاورد تحصیلی دانشجویان،
باید تفکر جهانی در آموزش عالی را شکل داد ،که این امر از طریق
پاسخگو و مسئولیتپذیر بودن آموزش عالی در قبال تربیت نیروی
انسانی ماهر و نمیه ماهر ،شناسایی و تقدیر از افراد مؤثر علمی در
حیطه بینالملل و تشویق افراد بورسیه آموزش عالی به بازگشت به
داخل کشور (با فراهم کردن امکانات پیشرفت علمی و زندگی آنان)
انجام خواهد شد .در گام دوم ،باید به یک اجتماع علمی جهانی با
تأکید بر عضویت دانشجویان در مجامع و نهادهای علمی
بینالمللی ،مشارکت آموزش عالی در سازمانهای علمی بینالمللی،
مشارکت در تولید علم در سطح جهان (کتاب ،مقاله ،طرح
تحقیقاتی و  ،)..فراهم نمودن فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور
برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،تالش برای ارتقاء دادن
جایگاه آموزش عالی در نظامهای رتبهبندی معتبر و بهرهگیری از
خدمات کتابخانهای و پایگاههای علمی خارج از کشور بینالمللی
توجه داشت .در گام سوم ،برای تحقق هدف و رسالت اصلی
آموزش عالی که همان کیفیت دستاورد تحصیلی دانشجویان می-
باشد ،باید سرعت توسعه علمی آموزش عالی را با تأکید بر پذیرش
اساتید خارجی برای گذراندن فرصتهای مطالعاتی در دانشگاههای
برتر کشور ،پذیرش دانشجویان دکتری خارجی برای گذراندن
فرصتهای مطالعاتی ،دعوت کردن از استادان و متخصصان
خارجی و حضور آنها در دانشگاهها برای ارائه آموزشهای کوتاه
مدت و بلند مدت به دانشجویان داخلی ،ارائه دروس توسط اساتید
خارجی ،رعایت استانداردهای آموزشی و خدمات آموزشی جهانی،
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تسلط اساتید به زبانهای خارجی و ارائه دروس به زبان انگلیسی،
ایجاد رشتههای جدید جهانی توسط آموزش عالی ،تطبیق عناوین
رشتهها و گرایشهای تحصیلی با عناوین موجود در دانشگاههای
معتبر جهانی ،تطبیق عناوین و محتوای دروس با عناوین و محتوای
دروس در دانشگاههای معتبر جهانی ،تألیف کتب و مقاالت به زبان
انگلیسی توسط اساتید و فراهم نمودن فرصتهای مطالعاتی خارج
از کشور برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان ارتقاء داد .در نهایت
همکاری علمی بینالمللی با آموزش عالی خارج از کشور را با برگزار
نمودن آموزش مشارکتی با سایر دانشگاههای کشورهای خارجی،
استفاده از بررسیهای کارشناسی و پژوهشی در خصوص
بینالمللی کردن برنامههای آموزشی ،شرکت کردن اعضای هیأت
علمی و دانشجویان در پروژههای بینالمللی ،همکاری در برگزاری
کنفرانسها و سمینارهای علمی بینالمللی ،انجام پروژههای
تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاههای خارجی ،مبادله دانشجویان
فارغالتحصیل و پژوهشگران با سایر دانشگاههای خارجی فراهم
نمود تا بتوان از این طریق میزان دستاوردهای تحصیلی دانشجویان
را ارتقاء داد که این امر خود میتواند زمینه مناسب توسعهیافتگی
کشور را فراهم آورد.
در نهایت از جمله عوامل مؤثر در ادراک دانشجویان از جهانیشدن
آموزش عالی و تأثیر آن بر دستاوردهای تحصیلی آنان را میتوان
به اعتقادات دانشجویان نسبت به داشتن منافع همکاری دانشگاهها
با دانشگاههای خارج از کشور و سازمانهای جهانی؛ پرورش
قابلیتهای دانشجویان برای یادگیری الگوهای جدید در تعامالت
فرهنگی و ارائه پاسخهای رفتاری صحیح به تعامالت؛ باز بودن
درهای آموزشعالی به سوی ایدهها و افکار جدید بینالمللی؛ تربیت
دانشجویانی با خصوصیات دانش ،مهارت و نگرش جهانی اندیشیدن
و محلی عمل کردن؛ برابر سازی فرصتها؛ تقویت نهادهای
بینالمللی گفتگوی تمدنها برای حمایت از صلح و آرامش جهانی؛
زمینهسازی رشد فرهنگ تجارت جهانی با تأکید بر حف محیط
زیست در بین دانشجویان؛ تمایل به نقل مکان برای یک موقعیت
بهتر کاری در یک کشور دیگر و باور داشتن به اهمیت
انعطافپذیری در سازگاری با تغییر در دنیای امروزی؛ دانست .به
طور کلی ،توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،با روشن ساختن
الگوی نگرشی حاکم بر بخشی از جامعه دانشجویان ،در خصوص
پدیده جهانشدن میتواند در امر برنامهریزی و ارزیابی کیفیت
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دستاوردهای تحصیلی ،مورد توجه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
کشور واقع شود.
نخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط به نمونه شرکتکنندگان
است .یافتههای حاصل از این مطالعه به جامعه دانشجویان دانشگاه
سمنان قابل تعمیم هستند ،لذا ،پژوهشگران نسبت به هر گونه
تعمیم غیر مجاز هشدار میدهند .محدودیت دیگر این مطالعه
مربوط به ابزارهای اندازهگیری است .ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتی (خطاهای
اندازهگیری ،عدم خویشتننگری ،پاسخهای قابل پذیرش اجتماعی
و  )...هستند .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه ناشی از خود
گزارشی بودن آن است که برخی از دانشجویان ممکن است
پاسخهایشان را بر اساس آنچه مورد پسند اجتماع است ارائه داده
باشند .در این زمینه بهتر است از سایر روشهای جمعآوری دادهها
مانند مصاحبه ،مشاهده رفتار و  ...استفاده کرد .پیشنهاد میشود
عالوه بر استفاده از ابزارهای معتبرتر برای اندازهگیری سازهها ،از
سایر روشهای اندازهگیری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط
مشاهده شده از یک روش به روشهای دیگر به دست آید.
همچنین محققین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر
گرفتن مشاهدات و شواهد موجود به منظور تأثیر گذاشتن بر ادراک
دانشجویان از جهانیشدن علمی آموزش عالی و نقش آن بر
دستاورد تحصیلی ،پیشنهادهایی مطرح مینمایند.
 .2برگزاری دورههای آموزشی و آشناسازی دانشجویان در زمینه
آموزش جهانی به منظور آمادگی بیشتر برای پذیرش و به کارگیری
تأثیرات این فرایند در آنان؛
 .1گنجاندن مبحث جهانیشدن آموزش عالی به عنوان یک واحد
درسی در برنامههای درسی؛
 .9سنجش جهانیشدن و تأثیر آن بر کیفیت دستاورد تحصیلی
دانشجویان در دانشگاهها با توجه به تغییرات محیط داخلی و
خارجی فرا صنعتی و مقابله با چالشهای پیش روی دانشگاهها؛
 .1مورد توجه قرار دادن یادگیری مادامالعمر در تمام رسالتهای
آموزش عالی اعم از آموزش ،پژوهش و خدمات در راستای
جهانیشدن علوم؛
 .آشنایی بیشتر سیاستمداران و برنامهریزان آموزش عالی با
الگوهای ملی و بینالمللی و جهانیشدن آموزش عالی (شیوههای
مختلف و جدید تدریس و کاربرد آنها به تناسب موضوع).
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چکیده
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاههای ایران بود .این پژوهش از
نوع آمیخته کیفی-کمی بود .حوزه پژوهش در بخش کیفی کلیه مقاالت و کتب مربوط به نوآوری باز در بازه زمانی سال  0222تا
 0221بود که با استفاده از تحلیل مضمون و به شیوه استقرایی مؤلفههای نوآوری باز استخراج شد .در این پژوهش از « شبکه
مضامین» استفاده شد .روایی پژوهش ،با روش ممیزی کردن از سوی داور مورد تایید قرار گرفت .برای محاسبه پایایی ،کدگذاری با
مطالعه سطر به سطر منابع منتخب و به صورت دستی توسط دو نفر به صورت جداگانه انجام گرفت و بعد از اتمام کدگذاری ،نتایج
این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی استفاده شد .نتیجه حاصل از تحلیل مضمون ،استخراج تعداد  02مضمون
پایه از بخشهای مختلف متون مقاالت بود .از این مضامین پایه تعداد  9مضمون سازماندهنده و در نهایت مضمون فراگیر «عوامل
سازماننگر» استخراج شدند .سپس مدل پیشنهادی نوآوری باز ﻃراحی و پرسشنامهای جهت برازش این مدل تهیه و تنﻈیﻢ شد.
مدل ارائه شده دارای سه بخش عوامل مرتبط با آمادهسازی سازمانی ،آمادهسازی منابع انسانی و بسترسازی برای خلق ایده بود که
برای بهرهبرداری دانشگاه از نوآوری باز سه بعد ذکر شده را پیشنهاد داد .جامعه آماری در بخش کمی پژوهش ،مدیران مراکز رشد و
نوآوری دانشگاههای مختلف اعﻢ از دولتی ،آزاد ،پیام نور ،علمی و کاربردی و علوم پزشکی دارای مجوز از ﻃرف وزارت علوم و اعضای
هیأت علمی مدیریت کارآفرینی و نوآوری بود .برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از روش الوشه استفاده شد .به منﻈور بررسی
رواییسازهای آزمون به تجزیه و تحلیل سواالت با روش تحلیل عاملی تاییدی پرداخته شد .کلیه بارهای عاملی محاسبه شده بزرگتر
از  2/0بود که بیانگر وضعیت مطلوب آنها بودند .همچنین کلیه مقادیر پی محاسبه شده کوچکتر از  2/22بود که نشاندهنده ارتباط
معنیدار هر مضمون با عامل اصلی مرتبه باالتر از خود بود .پایایی آزمون نهایی نیز از ﻃریق روش ضریب آلفا کرونباخ مورد بررسی
قرار گرفت .کلیه ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از  2/2بود که قابل قبول بودن پایایی را نشان داد .نتایج حاصل از
بررسی روایی و پایایی بخش کمی ،مدل پیشنهادی را مورد تأیید قرار داد.
واژههای کلیدی :نوآوری باز ،تحلیل مضمون ،دانشگاههای ایران ،عوامل سازمانی ،تحلیل عاملی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
نوآوری باز یک مفهوم غنی و بدین معنی است که شرکتها
و سازمانها میتوانند و باید ایدههای مطرحشده در بیرون از

سازمان خود را هﻢچون ایدههای مطرحشده در درون
سازمان مورد توجه و پذیرش قرار دهند و از ﻃریق فرآیندها

نویسندة عهدهدار مکاتبات :فریبا کریمی faribakarimi2005@yahoo.com
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و راههای بیرونسازمانی و درونسازمانی آن ایدهها را به بازار
برسانند (چسبرو .)0229 ،2در حالی که «آموزش» و
«تحقیق» جریان اول و دوم فعالیتهای دانشگاهی را تشکیل
میدهند ،جریان سومی از فعالیتها نیز وجود دارد که
مشارکت دانشگاهها در جوامع بیرونی از ﻃریق انتقال فوت و
فن0های دانشی میباشد .اگرچه جریان سوم بر مبنای دو
جریان اول شکل میگیرد اما به اندازهی دو مورد اول به آن
توجه «اساسی» نشده است (ووگلرز و دل ری.)0222 ،9
پژوهشهای زیادی در ارتباط با شناسایی عوامل موفقیت
نوآوری باز صورت پذیرفته است .بطور مثال این عوامل
موفقیت در پژوهش دارست و استاله )0229( 2به گروه
عوامل نهگانه -2جنبههای ارتباﻃی -0 ،افراد درگیر
فرایندهای سازمان -9 ،دولت -2 ،تسهیلکنندهها -2 ،تأمین
منابع -0 ،استراتژی -2 ،مدیریت فرایندهای سازمان-1 ،
رهبری و  -3فرهنگ دسته بندی شده اند.
از آنجاکه مدل سازمانی یک شرکت به شدت روی عملکرد و
رقابتپذیری شرکت تأثیر دارد و همین ﻃور ارتباط قوی بین
ساختار سازمانی و ظرفیت نوآوری وجود دارد لذا نوآوری
بعنوان عامل کلیدی توانمندساز برای سازمان برای افزایش
احتمال یافتن ایدهها و مفاهیﻢ جدید و کاهش زمان
رسیدن محصوالت و خدمات به بازار است .از آنجا که ساختار
سازمانی به اندازه پیشرفتهای تکنولوژیکی و تغییرات بازار
دارای اهمیت است لذا تمایل به نوآوری ارائه شده توسط
ساختار سازمان یک عامل ضرورری برای جذب دانش و
تکنولوژی جدید است (استینر و همکاران.)0222 ،2
با توجه به اهمیت و نقش کلیدی عوامل سازمانی در موفقیت
نوآوری باز ،پژوهشهای زیادی در این زمینه در ارتباط با
شناسایی و بررسی این عوامل صورت پذیرفته است .بطور
مثال در پژوهش انجام شدهای (لی و همکاران)0220 ،0
اثرات ساختار سازمانی روی نوآوری باز مورد بررسی قرار
داده شده است.
. Chesbrough
. Know-how
. Veugelers and Del Rey
. Durst and stahle
. Steiner et al.
. Lee et al.

همچنین پژوهشهای زیادی در ارتباط با تأثیر ساختار و
فرهنگ سازمانی بر نوآوری و نوآوری باز در صنایع مختلف
داخلی صورت پذیرفته است ولی پژوهشهای به نسبت
کمتری در ارتباط با تأثیر عوامل سازمانی بر نوآوری در
دانشگاه به ویژه تأثیر این عوامل بر پیادهسازی نوآوری باز در
دانشگاههای ایران صورت پذیرفته است .بطور مثال در
پژوهشی که توسط مدهوشی و کیاکجوری ( )2930روی
اساتید حوزه نوآوری دانشگاههای دولتی استان مازندران
انجام شده است موانع نوآوری باز در دانشگاهها شناسایی
شدهاند که از بین این موانع ،بعضی از موانع مرتبط با ساختار
و عوامل سازمانی نیز شناسایی شده اند.
مسأله ای که محقق را به انجام این پژوهش ترغیب کرده
است این مسأله بوده است که برای پیادهسازی نوآوری باز در
دانشگاههای ایران ،با توجه به ساختار و شرایط سازمانی
متفاوت آنها ،چه عوامل سازمانی میتوانند در موفقیت و یا
عدم موفقیت نوآوری باز در دانشگاههای ایران تأثیرگذار
باشند .محقق سعی در پاسخ به این سواالت دارد که چه
عوامل سازمانی بر پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاههای
ایران مؤثر است و اینکه میزان تأثیر هر یک از عوامل
سازمانی شناسایی شده چه میزان است.
لذا در این پژوهش سعی شده است عوامل سازمانی برای
پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاههای ایران شناسایی و
بررسی شوند.
 -2مبانی نظری و پیشینه
نوآوری باز ،استفاده هدفمند از جریانات ورودی و خروجی از
دانش برای شتابدهی به نوآوری در بازار خود و به همین
ترتیب ،توسعه استفاده از دانش درونی در بازارهای بیرونی،
تعریف میگردد (چسبرو .)0229،نکته قابل توجه آن است
که نوآوری باز چیزی فراتر از استفاده صرف از ایدهها و
فناوریهای بیرونی است .این مدل در واقع تغییر در روش
استفاده ،مدیریت ،استخدام و حتی خلق دارائی فکری است.
نوآوری باز یک رویکردی جامع برای مدیریت نوآوری است
که به صورت سیستماتیک مشوق و بهرهبردار از ﻃیف
گستردهای از منابع داخلی و بیرونی برای فرصتهای نوآورانه
است که به دقت در راستای بهرهگیری از تواناییها و منابع
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بنگاه و از مجرای کانالهای مختلف تجمیع شده است (تید،2
 .)0222سازمانها دریافتهاند که نیازی نیست ایدههای با
ارزش در داخل سازمان تولید شود و حتماً توسط
فعالیتهای خود سازمان در بازار انتشار یابد (چسبرو،
.)0229
در مقابل نوآوری بسته ،همان دیدگاهی است که موفقیت را
در گرو اعمال کنترل بر فرآیند نوآوری میداند .بر پایه این
دیدگاه ،شرکتها باید ایده وِیژه خود را بیافرینند ،سپس آنها
را توسعه دهند ،بسازند ،به بازار ببرند ،توزیع کنند ،تأمین
مالی نمایند و خدمات پس از فروش ارائه دهند .به عبارتی
تمامی فعالیتهای نوآوری شامل ایدهپردازی ،اختراع و ثبت
پتنت ،ﻃراحی و ساخت ،تولید ،بازاریابی و فروش در داخل
مرزهای شرکت و منحصراً با منابع داخلی انجام میشود.
بسیاری از موانعی که سر راه اجرای نوآوری باز وجود دارد،
موانع فرهنگی میباشد .با توجه به اینکه ساختار سازمانی
جایی است که فرهنگ نوآوری در آن ظهور مییابد ،با تغییر
در ساختار سازمانی میتوان برای غلبه بر این موانع
برنامهریزی کرد (حسن آبادی و منطقی.)2932 ،
یکی از ابعاد رویکرد نوآوری باز که برای سازمانهایی که این
رویکرد را بکار میگیرند الزام است ،آمادگی سازمانی
میباشد .آمادگی سازمانی شامل تمامی عاملهایی در
سازمان است که به ﻃور عمومی برای سازمانهای نوآور
وجود دارد و شامل گشودگی فرهنگی سازمان ،توانمندی-
های پویا برای تغییرها و بازسازی سازمان ،ﻃراحی خاص
فرآیند و ساختار سازمان و بهبودهای فناورانه است
(خسروپور و همکاران.)2930 ،
در پژوهش انجام شده دیگری (زنجیرچی و همکاران،
 )2932هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در
دانشگاهها و ارائه مدلی جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت
نوآوری باز در دانشگاه یزد بوده است .بر اساس نتایج ،بهره-
مندی از خالقیت کارکنان ،عرضه یافتههای پژوهشی به
محیط بیرون ،توسعه روابط صنعت و دانشگاه ،واحدهای
تحقیق و توسعه خارجی ،وجود فضای خالق ،فرآیند برونی-
سازی دانش و سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه در
.Tidd
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سطح یک ،عوامل مشارکت پژوهشی ،جذب کارکنان
شایسته ،زیر ساختهای مناسب فناوری اﻃالعات و نیروی
کار شایسته در سطح دوم و سوم و در سطح چهار مدل نیز
سبک رهبری به عنوان زیر بنای مدل نوآوری باز استخراج
گردیده است .این پژوهش از منﻈر هدف کاربردی و از حیث
روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای و پیمایشی با ابزار
پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی
دانشگاه یزد را در بر داشت.
در پژوهشی که توسط مدهوشی و کیاکجوری ( )2930با
هدف پاسخگویی به این سئوال که « موانع نوآوری باز در
دانشگاه ها چیست؟» انجام شده است ،از روش تحقیق
کیفی "تﻢ" با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختارمند
استفاده شده است .اﻃالعات از هفده نفر اساتید حوزه
نوآوری و تجاریسازی دانشگاههای دولتی استان مازندران
جمعآوری شده و با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری،
دادهها تحلیل شده اند .نتایج تحقیق نشاندهنده موانع
درونی (نﻈیر ضعف خلق ایده و تشریک دانش ،ساختار
نامناسب سلسله مراتبی و دولتی ،نبود مدل کسب و کار
مناسب) و بیرونی ( نﻈیر موانع سیاسی و قانونی ،موانع
همکاری دانشگاه با صنعت ،موانع همکاری با دانشگاههای
دیگر) برای نوآوری باز دانشگاهی بوده است و در انتها
پیشنهاداتی جهت کاهش موانع درونی و بیرونی و توسعه
نوآوری باز در دانشگاهها ارائه گردیده است.
پژوهش پیشین دیگری (صفدری رنجبر و همکاران)2939 ،
با هدف مطالعه مروری بر روی پژوهشهای انجام شده در
زمینه نوآوری باز ( 22مقاله) انجام شده است ،به مفاهیﻢ،
رویکردها ،دیدگاهها ،روندهای اصلی و عوامل کلیدی
موفقیت نوآوری باز اشاره شده است .از جمله یافتههای این
پژوهش میتوان به ضرورت توجه شرکتها و سازمانها به
هر دو رویکرد درون به بیرون و بیرون به درون در نوآوری
باز ،توجه به دیدگاهها و روندهای جدید و نوظهور در زمینه
نوآوری باز و مورد توجه قرار دادن عوامل کلیدی موفقیت
نوآوری باز مانند شبکهسازی خارجی ،واسطههای نوآوری،
هوشمندی فناوری ،ظرفیت جذب ،مدل کسب و کار باز و
عوامل انسانی نﻈیر فرهنگ و انگیزش اشاره نمود .نتیجه
اصلی اینگونه بیان شده است که مدیران سازمانها و
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شرکتها میبایست از نوآوری باز به عنوان راه حلی برای
مقابله با تغییرات پرشتاب فناوری ،چرخه عمر کوتاه فناوری-
ها ،هزینه باالی تحقیق و توسعه درونی و رقابت شدید
جهانی بهره بگیرند.
در پژوهش انجام شده دیگری (رمضانپور نرگسی و همکاران،
 )2939هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی
نوآوری باز بوده است .به همین منﻈور عوامل اصلی تاثیر
گذار بر نوآوری باز در دو بعد عوامل درونی(ساختار و فرایند،
مالی وکارکنان) و عوامل بیرونی (همکاری با رقبا ،ارتباط با
مشتریان ،عوامل سیاسی/قانونی و ارتباط با دانشگاه) در نﻈر
گرفته شدهاند.این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش
تحقیق از شاخه توصیفی-همبستگی و ابزار اندازهگیری
پرسشنامه بوده است که بین 222نفر از خبرگان مراکز
تحقیقاتی وزارت صنایع وعلوم با روش نمونهگیری تصادفی
آزمون شده است .نتایج این تحقیق نشان داده است که همه
ابعاد شناسایی شده از عوامل درونی و بیرونی ،بر پیادهسازی
نوآوری باز تاثیر دارد.
در پژوهشی که توسط باقری نژاد و جاوید ( )2939انجام
شده است هدف این بوده است که رابطه بین نوآوری باز به
عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی
تبیین گردد .در این راستا یک مدل مفهومی نوآوری باز
شامل سه سازه عمده نﻈیر عوامل داخلی (منابع تکنولوژیک
،توانمندی جذب ایدهها) ،عوامل خارجی (منابع دانش
خارجی ،تغییرات تکنولوژیک) و عوامل رابطهای (اعتماد)
ﻃراحی شده است .نتایج پژوهش مؤید آن بوده است که در
بعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکلگیری نوآوری باز ،رابطه
مستقیﻢ مثبت ندارد درحالیکه توانمندی جذب ایدهها با
شکلگیری نوآوری باز  ،رابطه مثبت دارد .در بعد خارجی،
منابع دانش خارجی و تغییرات تکنولوژیک با شکلگیری
نوآوری باز ،رابطه مثبت دارند .سرانجام در بعد عوامل رابطه
"با
اعتماد
ای"،
شکلگیری نوآوری باز ،رابطه مثبت دارد.
در پژوهشی که بارن )0222( 1در دانشگاه های فنی لهستان
انجام داد ،نقش دانشگاهها به عنوان تسهیلگر در اکوسیستﻢ

نوآوری و جذبکننده و ارائهدهنده دانش و نوآوری
نتیجهگیری شده است.
3
در پژوهشی توسط بکر و اییوب ( )0221انجام شده است
نقش دولت ،دانشگاهها و شرکتهای خصوصی در تحقق و
موفقیت نوآوری باز مورد توجه قرار گرفته است و سعی شده
است شکاف تحقیقاتی در ارتباط با این موضوع آشکار شده و
پاسخی به آن با توجه به قالب سازمانی داده شود .همچنین
سعی شده است تقاضای جدید و نقش متضاد دانشگاهها در
ارتباط همکاری با شرکتهای خصوصی برجسته گردد.
دانشگاهها به عنوان یک تامینکننده دانش نقش مهمی را در
چارچوب سازمانی ایفا میکنند و نیاز به باز تعریف از
خودآگاهی دانشگاهها نسبت به همکاری با شرکتهای
تجاری ،اهمیت خود را به دست آورده است.
22
در پژوهشی انجام شده دیگری (گنزالز میالن و همکاران ،
 )0223که در دانشگاه گواناجواتا 22مکزیک و دانشگاه
بویاکا 20کلمبیا صورت پذیرفته است نقش مدیریت دانش در
پیادهسازی نوآوری باز بیان شده است.
-3روش شناسی
این پژوهش یک پژوهش کیفی-کمی است که با استفاده از
تحلیل مضمون تعدادی مقاله در ارتباط با نوآوری باز ،به
شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیادهسازی نوآوری
باز در دانشگاههای ایران میپردازد و یک مدل برای آن
پیشنهاد داده است و سپس به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی
پرداخته است .به منﻈور تحلیل دادههای جمع آوری شده از
روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین استفاده شده است.
تحلیل مضمون به دنبال استخراج مضامین برجسته یک متن
در سطوح مختلف است و شبکه مضامین به دنبال تسهیل
ساختاردهی و ترسیﻢ این مضمون ها میباشد.
بر اساس مضامین استخراج شده و پس از شناسایی مولفه-
های مرتبط با عوامل سازمانی موثر بر پیادهسازی نوآوری باز،
مدل پیشنهادی ارائه شده است .رواییبخش کیفی پژوهش،
با روش ممیزی کردن از سوی داور مورد تایید قرار گرفته
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است .در این روش محقق با توضیح در مـورد چگـونگی
جمـعآوری دادهها ،چگونگی مشتق شدن مقولهها و
چگونگی اخذ تصمیﻢ در ﻃول پژوهش برای ممیز و تأیید آن
به دست داور ،قابلیت اﻃمینان نتایج پژوهش را افزایش می-
دهد که در پژوهش پیش رو این کار توسط آگاهان کلیدی
در یک فرآیند مشاورهای فیمابین محقق و اساتید انجام
پذیرفت .برای محاسبه پایایی ،کدگذاری با مطالعه سطر به
سطر منابع منتخب و به صورت دستی توسط دو نفر به
صورت جداگانه انجام گرفته است و بعد از اتمام کدگذاری،
نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایسه و از روش هولستی
استفاده شده است که درصد توافق مشاهده شده (ضریب
پایایی)  2/39محاسبه شد .در بخش کیفی حوزه پژوهش در
تحلیل متون وابسته به نوآوری باز ،اعﻢ از کلیه مقاالت در
پایگاهها وکتب معتبر علمی در حوزه نوآوری باز از سال
 0222تا  0221برای منابع خارجی و از سال  2932تا
 2930برای منابع داخلی بود .سپس ،برای اعتبارسنجی
مدل پیشنهادی پرسشنامهای در قالب ﻃیف پنجگزینهای
لیکرت تدوین شده است .قبل از جمعآوری
دادهها سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه صورت
پذیرفته و بعد از جمعآوری دادهها برای سنجش روایی
سازهای پرسشنامه ،یعنی اینکه تا چه میزان خصیصه و یا
مفهوم خاص مورد مطالعه را اندازهگیری میکند از تحلیل
عاملی تاییدی استفاده شده است .کلیه بارهای عاملی
محاسبه شده بزرگتر از  2/0بود که بیانگر وضعیت مطلوب
آنها بود .برای سنجش پایایی پرسشنامه که این مساله را
بررسی میکند که آیا نتایج حاصل از یک پرسشنامه قابل
اتکا است یا نه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
کلیه ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از  2/2بود
که قابل قبول بودن پایایی را نشان داد.
جامعه آماری در بخش کمی مطالعه متشکل از مدیران
مراکز رشد و نوآوری دانشگاههای مختلف و اعضای هیأت
علمی رشتههای مدیریت کارآفرینی و نوآوری بودند .با توجه
به گستردگی جامعه ،حجﻢ این جامعه آماری  922نفر
برآورد شد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ()2322
تعداد نمونه آماری تعیین شده برای این جامعه آماری 203
نفر در نﻈر گرفته شد.
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روش نمونهگیری در بخش کمی مطالعه بدین صورت بوده
است که در مرحله اول استانهای کشور بر اساس مناﻃق
دهگانه آموزش عالی ،به  2منطقه شمالی (منطقه 2و  0و ،)2
جنوبی( منطقه  2و  1و ،)22غربی( منطقه  9و ،)2
شرقی(منطقه  )3و مرکزی ( منطقه  )0تقسیﻢبندی شدند.
سپس به شکل تصادفی از هر منطقه مراکز رشد انتخاب و
تعداد مدیران مراکز رشد و نوآوری دانشگاهی و اعضای
هیأت علمی رشتههای مدیریت کارآفرینی و نوآوری مشخص
گردید و برای هر منطقه تخصیص نمونه متناسب صورت
پذیرفت .در مرحله سوم جهت توزیع پرسشنامه ،محقق با
مراجعه به دانشگاههای دارای مرکز رشد انتخاب شده و
همچنین ارسال لینک پرسشنامه الکترونیکی ،نمونه متناسب
با منطقه مورد نﻈر را تکمیل نمود .همچنین با توجه به
تعداد ارسال لینک پرسشنامه و توزیع حضوری در دانشگاه
های مربوﻃه ،نرخ بازگشت پرسشنامه  22درصد محاسبه
گردید.
 -4یافتههای پژوهش
سوال اول پژوهش  :عوامل سازمانی برای پیادهسازی
نوآوری باز در دانشگاه های ایران کدامند ؟
در پاسخ به سوال اول پژوهش فرایند تحلیل مضمون منجر
به استخراج تعدادی مضمون شد .سپس بهمنﻈور تلخیص
دادهها ،مضامین مشابه و تکراری در متون و مقاالت
مطالعهشده در زمینه پژوهش با یکدیگر تلفیق شده و در
نهایت مضامین پایه ای حاصل از تحلیل مضمون استخراج
گردیدند .در این پژوهش تعداد  02مضمون پایه ای
استخراج و سپس سعی شد با سازماندهی مجدد مضامین
پایه ای به مضامین انتزاعی تر ،مضمون های اصلی تر ،فراگیر
تر مشخص شوند که تعداد  9مضمون سازمان دهنده و یک
مضمون فراگیر «عوامل سازمان نگر» استخراج شدند.
مضمون فراگیر «عوامل سازمان نگر» از  9مضمون سازمان
دهنده «آماده سازی سازمانی»« ،آماده سازی منابع انسانی»،
«بستر سازی برای خلق ایده» شکل گرفته است .وجود
توانایی خود سازماندهی و تجدید سازمانی  ،ایجاد تغییر در
فرآیندهای نوآوری سازمان ،عوامل فرهنگی سازمان ،وجود
یا عدم وجود حمایت مدیر عالی سازمان ،اختصاص یا عدم
اختصاص بودجه و منابع کافی برای پیاده سازی فرآیندهای
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نوآوری باز و همچنین عوامل خارجی و محیطی ،عوامل
در
مهمی
شکلگیری آمادگی سازمانی برای پیادهسازی نوآوری باز در
سازمان است .مؤلفه مهﻢ دوم ،آماده سازی منابع انسانی
است .وجود سبک مدیریت و رهبری متناسب ،اصالح
ساختار ارتباﻃات سازمانی ،وجود سیستﻢ پاداش مناسب،
ایجاد مشارکت کارکنان و مسئولین سازمان ،میزان بهره-
گیری از ظرفیتهای خالق کارکنان ،شیوه جابجایی مدیران
اجرایی در سازمان ،آموزش کارکنان و آموزش صاحبان ایده
و نوآوری ،عوامل مهمی در شکلگیری آمادهسازی منابع
انسانی است .مولفه سوم بستر سازی برای خلق ایده است.
عواملی همچون تکمیل زیر ساختهای نوآوری و رفع نواقص
آن ،وجود مراکز کنترل و فیلتر کننده برای خروجیهای
نوآوری دانشگاهی ،میزان ظرفیت جذب دانش و فناوری،
وجود سیستﻢهای مدیریت دانش و نوآوری ،وجود سیستﻢ
برای تعیین اولویتها و ساختار ارزیابی ایدهها و همچنین
جبران فقدان نیروی تخصصی تحقیق و توسعه در صنایع ،در
ایجاد بستر مناسب برای خلق ایده بسیار تاثیرگذارند .جدول
شماره  2مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر عوامل
سازمانی نوآوری باز را نشان میدهد.

مضمون
فراگیر

مضامین
سازمان
دهنده

مضامین پایه
جابجایی مدیران اجرایی
آموزش کارکنان
آموزش صاحبان ایده و نوآوری
رفع نواقص و تکمیل زیرساختهای نوآوری
مرکز کنترل و فیلترکننده ای برای
خروجی های نوآوری
ظرفیت جذب دانش و فناوری

بسترسازی
برای خلق
ایده

سیستمهای مدیریت دانش و نوآوری
تعیین اولویتها و ساختارهای ارزیابی ایده
ها
جبران فقدان نیروی تخصصی تحقیق و
توسعه در صنایع

سوال دوم پژوهش  :چه مدلی را می توان برای پیااده
سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران از بعد عوامال
سازمان نگر ارائه داد ؟
در پاسخ به سوال دوم پژوهش مدل پژوهش پیشنهاد داده
شد که در شکل  2نشان داده شده است.
نوآوری باز

جدول  .1مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر عوامل
سازمانی نوآوری باز
مضمون
فراگیر

مضامین
سازمان
دهنده

مضامین پایه
وجود توانایی خودسازماندهی و تجدید
سازمانی

آماده
سازی
سازمانی

تغییر در فرایند نوآوری سازمان
عوامل فرهنگی سازمان

دانشگاههای ایران از بعد عوامل سازمان نگر)

حمایت مدیریت عالی سازمان

سوال سوم پژوهش  :آیا مدل ارائه شده دارای اعتباار

عوامل خارجی و محیطی
سبک مدیریت و رهبری متناسب
آماده
سازی
منابع
انسانی

آماده سازی
منابع انسانی

آماده سازی
سازمانی

بسترسازی
برای خلق ایده

شکل  .1مدل پژوهش ( مدل نوآوری باز در

اختصاص بودجه و منابع به نوآوری باز

عوامل
سازمان نگر

عوامل سازمان نگر

اصالح ساختار ارتباﻃات سازمانی
سیستﻢ پاداش
مشارکت کارکنان و مسئولین سازمان
بهره گیری از ظرفیتهای خالقیت
کارکنان

است ؟
در پاسخ به سوال سوم پژوهش اعتبار عاملی مربوط به
مضمون فراگیر «عوامل سازمان نگر» مورد بررسی قرار
گرفت .مقادیر برآورد شده در جداول گزارش شده در ادامه،
مربوط به بارهای عاملی که همگی بزرگتر از  2/0محاسبه
شدند  ،مقادیر بحرانی و سطح معناداری بیانگر این است که
بارهای عاملی مربوط به همه مضامین پایه و سازماندهنده

شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران

 -5آمادهسازی سازمانی
مدل عاملی مضمون "آمادهسازی سازمانی" به صورت مدل
عاملی سلسه مراتبی (مرتبه دوم) تدوین گردید ،برآوردهای
مربوط به این مدل؛ شامل شاخصهای اعتبار و پایایی و
بارهای عاملی مضامین پایه و معرفها در شکل  0و جداول
 0و  9گزارش شده است:

شکل  .2مدل عاملی مرتبه دوم مضمون آمادهسازی
سازمانی

برحسب مقادیر جدول  : 0الف) شاخص های اعتبار همگرا و
ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز مضامین پایه
"آمادهسازی سازمانی" دارند .ب) مقادیر ضریب آلفای
کرنباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازهگیری
باالی ابزار مضامین پایه "آماده سازی سازمانی "و به عبارت
دیگر پایا بودن ابزار مربوط به این مضامین است.
همچنین مقادیر برآورد شده در جدول ( 9بار عاملی ،مقادیر
بحرانی و سطح معناداری) بیانگر این است که بارهای عاملی
مربوط به همه مضامین و معرفهای مضمون "آمادهسازی
سازمانی"دارای وضعیت مطلوبی هستند ،به عبارت دیگر
همبستگی این مضمون با مضامین پایه و معرفهای مربوط
به این مضامین در حد باال برآورد شده است در نتیجه ابزار
سنجش از اعتبار عاملی الزم برخوردار است.

جدول  .2شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش
مضمون آماده سازی سازمانی

2/20

فونل الکر

عاملی

بارهای

متقاﻃع
HTM

تأیید

آلفا

AVE

وجود توانایی
خودسازماندهی
و تجدید
سازمانی

کرونباخ

مضامین پایه

اعتبار ممیز

2/20

پایایی

اعتبار
همگرا

پایایی
ترکیی

"عوامل سازماننگر" دارای وضعیت مطلوبی هستند ،به
عبارت دیگر همبستگی این مضمون با مضامین سازمان-
دهنده و پایه مربوط به این مضامین در حد باال برآورد شده
است ،در نتیجه ابزار سنجش از اعتبار عاملی الزم برخوردار
است.
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2/12

تغییر در
فرایند نوآوری
سازمان

2/02

تأیید

2/20

2/12

عوامل فرهنگی
سازمان

2/20

تأیید

2/22

2/23

حمایت
مدیریت عالی
سازمان

2/20

2/12

تأیید

2/13

اختصاص
بودجه و منابع
به نوآوری باز

2/03

تأیید

2/22

2/12

عوامل خارجی
و محیطی

2/03

تأیید

2/21

2/12

جدول  .3مقادیر بارهای عاملی مضامین پایه و معرف های
مضمون آماده سازی سازمانی
مضامین پایه

بار عاملی

مقدار
بحرانی

P

وجود توانایی
خودسازماندهی و
تجدید سازمانی

2/00

2/22

2/222

تغییر در فرایند
نوآوری سازمان

2/13

02/92

2/222

عوامل فرهنگی
سازمان

2/30

92/01

2/222

حمایت مدیریت
عالی سازمان

2/12

22/00

2/222

اختصاص بودجه و
منابع به نوآوری باز

2/22

22/32

2/222

عوامل خارجی و
محیطی

2/21

22/22

2/222

220

 -6آمادهسازی منابع انسانی
مدل عاملی مضمون "آمادهسازی منابع انسانی" به صورت
مدل عاملی سلسه مراتبی (مرتبه دوم) تدوین گردید،
برآوردهای مربوط به این مدل؛ شامل شاخصهای اعتبار و
پایایی و بارهای عاملی مضامین پایه و معرفها در شکل  9و
جداول  2و  2گزارش شده است:

شکل  .3مدل عاملی مرتبه دوم مضمون آمادهسازی منابع
انسانی

اعتبار همگرا
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مضامین
پایه

پایایی

اعتبار ممیز

سازمان
بهره گیری
از
ظرفیتهای
خالقیت
کارکنان

2/02

تأیید

2/22

2/10

جابجایی
مدیران
اجرایی

2/02

تأیید

2/22

2/10

آموزش
کارکنان

2/22

تأیید

2/10

2/13

آموزش
صاحبان
ایده و
نوآوری

2/20

تأیید

2/12

2/32

جدول  .4شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش

فونل و الرکر

متقاﻃع

بارهای عاملی

HTMN

آلفای کرونباخ

AVE
2/02

اصالح
ساختار
ارتباﻃات
سازمانی

مشارکت
کارکنان و
مسئولین

اعتبار ممیز

جدول .5مقادیر بارهای عاملی مضامین پایه و معرفهای
مضمون آمادهسازی منابع انسانی

سبک
مدیریت و
رهبری
متناسب

سیستﻢ
پاداش

پایایی

پایایی ترکیبی

مضامین
پایه

اعتبار همگرا

مضمون آماده سازی منابع انسانی

برحسب مقادیر جدول  : 2الف) شاخصهای اعتبار همگرا و
ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز مضامین پایه
"آمادهسازی منابع اانسانی" دارند .ب) مقادیر ضریب آلفای
کرنباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازهگیری
باالی ابزار مضامین پایه "آمادهسازی منابع انسانی "و به
عبارت دیگر پایا بودن ابزار مربوط به این مضامین است.

تأیید

2/22

2/10

مضامین پایه

بار عاملی

مقدار بحرانی

P

سبک مدیریت و
رهبری متناسب

2/21

20/20

2/222

اصالح ساختار
ارتباﻃات سازمانی

2/22

3/02

2/222

سیستﻢ پاداش

2/22

20/12

2/222

مشارکت کارکنان و
مسئولین سازمان

2/20

22/33

2/222

2/32

2/22

تأیید

2/10

2/13

2/02

تأیید

2/22

2/10

بهره گیری از
ظرفیت های
خالقیت کارکنان

2/13

جابجایی مدیران
اجرایی

2/29

تأیید

2/12

2/29

99/92

22/22

2/222

2/222

شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران
مضامین پایه

بار عاملی

مقدار بحرانی

آموزش کارکنان

2/12

29/29

P
2/222

آموزش صاحبان
ایده و نوآوری

2/02

2/01

2/222

مقادیر برآورد شده در جدول ( 2بار عاملی ،مقادیر بحرانی و
سطح معناداری) بیانگر این است که بارهای عاملی مربوط به
همه مضامین و معرف های مضمون "آمادهسازی منابع
انسانی"دارای وضعیت مطلوبی هستند ،به عبارت دیگر
همبستگی این مضمون با مضامین پایه و معرفهای مربوط
به این مضامین در حد باال برآورد شده است در نتیجه ابزار
سنجش از اعتبار عاملی الزم برخوردار است.
 -7بستر سازی برای خلق ایده
مدل عاملی مضمون "بسترسازی برای خلق ایده" به صورت
مدل عاملی سلسه مراتبی (مرتبه دوم) تدوین گردید،
برآوردهای مربوط به این مدل؛ شامل شاخصهای اعتبار و
پایایی و بارهای عاملی مضامین پایه و معرف ها در شکل  2و
جداول  0و  2گزارش شده است:
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و تکمیل
زیرساخت
مرکز
کنترل و
فیلترکننده

2/22

تأیید

2/21

2/12

ظرفیت
جذب
دانش و
فناوری

2/20

تأیید

2/12

2/13

مدیریت
دانش و
نوآوری

2/02

تأیید

2/22

2/10

تعیین
اولویتها و
ساختارهای
ارزیابی
ایده ها

2/29

جبران
فقدان
نیروی
تخصصی

2/03

تأیید

تأیید

2/10

2/22

2/13

2/12

برحسب مقادیر جدول  : 0الف) شاخصهای اعتبار همگرا و ممیز
داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز مضامین پایه "بسترسازی برای
خلق ایده" دارند .ب) مقادیر ضریب آلفای کرنباخ و قابلیت اعتماد
ترکیبی گویای دقت اندازهگیری باالی ابزار مضامین پایه "بسترسازی
برای خلق ایده "و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار مربوط به این مضامین
است.
جدول  .7مقادیر بارهای عاملی مضامین پایه و معرفهای
شکل  .4مدل عاملی مرتبه دوم مضمون بسترسازی برای

مضمون بسترسازی برای خلق ایده

خلق ایده

مضامین پایه

بار عاملی

جدول  .6شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش

رفع نواقص و
تکمیل
زیرساختهای
نوآوری

2/19

فونل و الرکر

بارهای عاملی
متقاﻃع

HTMN

آلفای کرونباخ

رفع نواقص

2/23

اعتبار ممیز

تأیید

پایایی

پایایی ترکیبی

مضامین
پایه

AVE

اعتبار همگرا

مضمون بسترسازی برای خلق ایده

2/22

2/12

مقدار بحرانی

20/22

P

2/222

مرکز کنترل و
فیلترکننده ای
برای خروجی های
نوآوری

2/12

1/12

2/222

ظرفیت جذب
دانش و فناوری

2/12

29/99

2/222

سیستمهای

2/32

92/09

2/222
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مدیریت دانش و
نوآوری
تعیین اولویتها و
ساختارهای
ارزیابی ایده ها

2/23

جبران فقدان
نیروی تخصصی
تحقیق و توسعه
در صنایع

2/02

20/02

2/20

2/222

2/222

مقادیر برآورد شده در جدول ( 2بار عاملی ،مقادیر بحرانی و
سطح معناداری) بیانگر این است که بارهای عاملی مربوط به
همه مضامین و معرف های مضمون "بسترسازی برای خلق
ایده"دارای وضعیت مطلوبی هستند ،به عبارت دیگر
همبستگی این مضمون با مضامین پایه و معرفهای مربوط
به این مضامین در حد باال برآورد شده است در نتیجه ابزار
سنجش از اعتبار عاملی الزم برخوردار است.
 -8مضمون فراگیر « عوامل سازمان نگر»
جدول  .8شاخصهای ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار سنجش

2/21

بسترسازی
برای خلق
ایده

2/09

فونل و الرکر

بارهای عاملی

متقاﻃع

AVE

آماده سازی
منابع
انسانی

تأیید

تأیید

HTMN

اعتبار
آماده سازی
سازمانی

2/02

اعتبار ممیز

تأیید

پایایی
آلفای کرونباخ

مضامین
پایه

همگرا

مضمون عوامل سازماننگر

پایایی ترکیبی

مدل عاملی مضمون "عوامل سازماننگر" به صورت مدل
عاملی سلسه مراتبی (مرتبه دوم) تدوین گردید ،برآوردهای
مربوط به این مدل؛ شامل شاخصهای اعتبار و پایایی و
بارهای عاملی مضامین سازماندهنده و پایه در شکل  2و
جداول  1و  3گزارش شده است:

شکل  .5مدل عاملی مرتبه دوم مضمون عوامل سازماننگر

2/13

2/30

2/32

2/11

2/30

2/32

برحسب مقادیر جدول  : 1الف) شاخص های اعتبار همگرا و
ممیز داللت بر مطلوبیت اعتبار همگرا و ممیز مضامین
سازماندهنده "عوامل سازماننگر" دارند )0 .مقادیر ضریب
آلفای کرنباخ و قابلیت اعتماد ترکیبی گویای دقت اندازه-
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گیری باالی ابزار مضامین سازماندهنده "عوامل سازماننگر
"و به عبارت دیگر پایا بودن ابزار مربوط به این مضامین
است.
جدول  .9مقادیر بارهای عاملی مضامین سازماندهنده و
پایه عوامل سازماننگر
مضامین پایه

بار عاملی

مقدار بحرانی

P

آماده سازی
سازمانی

2/30

21/21

2/222

آماده سازی منابع
انسانی

2/32

23/22

2/222

بسترسازی برای
خلق ایده

2/39

22/32

2/222

مقادیر برآورد شده در جدول ( 3بار عاملی ،مقادیر بحرانی و
سطح معناداری) بیانگر این است که بارهای عاملی مربوط به
همه مضامین پایه و سازماندهنده "عوامل سازماننگر"دارای
وضعیت مطلوبی هستند ،به عبارت دیگر همبستگی این
مضمون با مضامین سازماندهنده و پایه مربوط به این
مضامین در حد باال برآورد شده است در نتیجه ابزار سنجش
از اعتبار عاملی الزم برخوردار است.
 -9بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای
پیادهسازی نوآوری باز در دانشگاههای ایران با استفاده از
تحلیل مضمون مقاالت متعددی در حوزه نوآوری باز انجام
شده است .پس از مطالعه و انتخاب و کدگذاری متون
مقاالت مرتبط با نوآوری باز ،تعداد  02مضمون پایه از
بخشهای مختلف متون مقاالت استخراج گردید .از این
مضامین پایه تعداد  9مضمون سازماندهنده و در نهایت یک
مضمون فراگیر «عوامل سازماننگر» استخراج شدند .نتایج
تحلیل مضمون نشان داد  9عامل اصلی سازمانی برای پیاده-
سازی نوآوری باز 9 ،مضمون سازماندهنده «آمادهسازی
سازمانی»« ،آمادهسازی منابع انسانی»« ،بسترسازی برای
خلق ایده» میباشند که هر یک خود از عوامل دیگری
(مضامین پایه) شکل میگیرند .مضامین استخراج شده
همسویی خود را با پیشینه تحقیق نشان دادند.
تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مضامین پایه :عوامل
فرهنگی سازمان (با ضریب مسیر  )2/32و تغییر در فرآیند
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نوآوری سازمان (با ضریب مسیر  )2/13و حمایت مدیریت
عالی سازمان (با ضریب مسیر  )2/19دارای همبستگی قوی
با عامل آمادهسازی سازمانی ،مضامین پایه :بهرهگیری از
ظرفیتهای خالقیت کارکنان (با ضریب مسیر  )2/32و
آموزش کارکنان (با ضریب مسیر  )2/23و سبک مدیریت و
رهبری متناسب (با ضریب مسیر  )2/21دارای همبستگی
قوی با عامل آمادهسازی منابع انسانی ،و مضامین پایه:
سیستﻢهای مدیریت دانش و نوآوری (با ضریب مسیر )2/32
و رفع نواقص و تکمیل زیرساختهای نوآوری (با ضریب
مسیر  )2/19و ظرفیت جذب دانش و فناوری (با ضریب
مسیر  )2/12دارای همبستگی قوی با عامل بسترسازی برای
خلق ایده بوده و شاخص قوی برای اندازهگیری آنها محسوب
میشود .همچنین مقادیر پی برای کلیه مضامین پایه این
عوامل کوچکتر از  2/22بوده که نشاندهنده ارتباط معنیدار
هر مضمون با عامل اصلی مرتبه باالتر از خود میباشد.
نتایج این پژوهش همسویی خود را با نتایج پیشینه تحقیق
نشان میدهند .همچنین نوآوری باز در دانشگاههای سایر
کشورها نیز صورت پذیرفته است .در  0دانشگاه آمریکای
التین (دانشگاه بویاکا کلمبیا و دانشگاه جواناگواتا مکزیک)
نقش مدیریت دانش در پیادهسازی نوآوری باز پراهمیت بیان
شده است .همچنین در دانشگاههای فنی لهستان نقش
دانشگاهها به عنوان تسهیلگر در اکوسیستﻢ نوآوری و
جذبکننده و ارائهدهنده دانش و نوآوری بیان شده است که
همسویی با نتایج پژوهش حاضر دارند.
برای برازش این مدل پرسش نامهای تهیه و تنﻈیﻢ شد .برای
بررسی روایی محتوایی آن از روش الوشه و بعد از جمعآوری
پرسشنامههای تکمیل شده برای بررسی رواییسازهای
آزمون روش تحلیل عاملی تاییدی و برای پایایی آزمون
نهایی از روش ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است .نتایج
حاصل نشان داد که ابزار سنجش از اعتبار عاملی الزم
برخوردار است.
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نتیجه گیری :
برای پیادهسازی نوآوری باز ،پیادهسازی  9عامل سازمانی
اصلی و عوامل پایهای ذکر شده در فوق با بیشترین
همبستگی با عامل اصلی خود (شاخصهای قوی) که در
جدول  22نشان داده شده اند ،ضروری هستند و کمک
شایانی به پیاده سازی نوآوری باز خواهند نمود .دانشگاه
برای تبدیل شدن به یک دانشگاه دارای نوآوری باز ،الزاماً
نباید بطور مستقیﻢ نقش کارآفرین را بازی کند بلکه باید
نقش مشارکتی با کارآفرینان در زمینه جذب و ارائه دانش و
نوآوری و راه حل داشته باشد.
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چکیده
محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیتهای کارآفرینانه را گوشزد کردهاند؛ باوجوداین ،مطالعاتی که
بهصورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیتهای کارآفرینانه در مراحل
مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است .لذا ،هدف مطالعه حاضر ،پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و
نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعهیافتگی کشورها است .در این راستا ،با استفاده از دادههای  010کشور
عضو دیدهبان جهانی کارآفرینی ( )GEMبرای سالهای  8112 -8100و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم-
یافته ( ،)GMMرابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و میزان فعالیتهای کارآفرینانه انجام شده است .نتایج این مقاله نشان
داد که تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است .بااینحال ،تأثیر آموزش
کارآفرینی در سطوح پایه ،پویایی بازار داخلی ،منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر
روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است .همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل
اکوسیستم مانند سیاستها و برنامهها ی دولت ،مالیات و بروکراسی ،آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی ،انتقال
تحقیقوتوسعه ،زیرساختها ،پویایی بازار و محیط کسبوکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیتهای کارآفرینانه در مراحل
مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است .درمجموع نتایج این مطالعه نشان
میدهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم ،سیاستهای حمایتی دولتها برای کارآفرینان،
تحصیالت پایهای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی ،زیرساختهای بازرگانی و قانونی توسعه یافته ،وجود فرهنگ هنجاری
حمایتکننده کارآفرینی و محیط کسبوکار مناسب ،فعالیتهای کارآفرینانه افزایش مییابد.
کلیدواژگان :اکوسیستم کارآفرینی ،دیدهبان جهانی کارآفرینی ،کارآفرینی نوپا ،کارآفرینی تثبیتشده ،انگیزههای کارآفرینانه
نوع مقاله :پژوهشی
 -1مقدمه
اکوسیستمهای کارآفرینی ،مجموعههایی متشکل از تعداد
زیادی بازیگران مستقل (مانند دولتها ،دانشگاهها،
سرمایهگذاران ،مشاوران باتجربه ،ارائهدهندگان خدمات،
رسانهها و شرکتهای بزرگ) هستند که میتوانند نقش
مهمی در توسعه و سطح فعالیتهای کارآفرینانه برای یک

محیط خاص داشته باشند .عواملی مانند دسترسی به
تأمین مالی کارآفرینانه ،حمایت و سیاستهای دولت،
وجود برنامههای کارآفرینی دولتی ،آموزش کارآفرینی،
سیاستهایی که به انتقال تحقیقوتوسعه منجر میشوند،
زیرساختهای قانونی و تجاری ،پویاییهای بازار در ارتباط
با تغییر و باز بودن تجاری ،سهولت مقررات ورود به
کسبوکار و حمایت از حقوق مالکیت معنوی از جمله

نویسنده عهدهدار مکاتبات :محسن محمدی خیاره m.mohamadi@gonbad.ac.ir
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عوامل تشکیلدهنده یک اکوسیستم کارآفرینانه است .این
عوامل باعث ایجاد ارتباطات پیچیده بین بازیگران
اقتصادی میشود که آنها را برای ایجاد یک جامعه
کارآفرینانه تشویق میکند.
پژوهش حاضر ،مبتنی بر این دورنما و با هدف درک و
شناسایی نقش اکوسیستم کارآفرینانه بر فعالیتهای
کارآفرینانه انجام گرفته است .گرچه دانش موجود در مورد
کارآفرینی افزایش یافته است ،اما مراحل مختلف
کارآفرینی در طی روند توسعهیافتگی کشورها متفاوت
است .موانع اجتماعی ،فرهنگی و ایدئولوژیک میتوانند بر
کارآفرینی تأثیر گذاشته و در نهایت بر تمایل افراد برای
مشارکت در فعالیتهای کارآفرینی تأثیرگذار باشند .در
ادبیات موجود ،رابطه بین توسعه اقتصادی و کارآفرینی با
استفاده از دو مدل توضیح داده میشود .در مدل اول ،این
ارتباط از طریق تفاوت در فعالیتهای اقتصادی در بین
مراحل توسعه اقتصادی توضیح داده میشود (پورتر،0
 .)0111در مدل دوم برای توضیح ارتباط بین کارآفرینی و
توسعه اقتصادی ،انگیزهی فعالیتهای کارآفرینی بهعنوان
عامل توضیح دهندهی این ارتباط مورد بررسی قرار
میگیرد (رینولدز و همکاران .)8110 ،8تحقیقات تجربی
در این ارتباط ،سه مرحله مختلف فعالیت کارآفرینی را
نمایان ساختهاند که عبارتند از :انگیزههای کارآفرینی،9
کارآفرینی نوپا 1و کارآفرینی تثبیتشده .0همانطور که
کشورها به سمت مراحل باالتر توسعه اقتصادی حرکت
میکنند ،نرخ فعالیتهای کارآفرینی نوپا بتدریج کاهش
یافته و بر میزان سطوح کارآفرینی تثبیتشده افزوده
خواهد شد (رینولدز و همکاران.)8110 ،
با توجه به اهمیت کارآفرینی در اقتصاد هر کشور و
همچنین اهمیت فعالیتهای کارآفرینانه برای ایجاد
اشتغال و افزایش رشد اقتصادی ،این مطالعه به دنبال
پاسخگویی به سؤاالت زیر انجامگرفته است:
 آیا اکوسیستم کارآفرینانه بر سطح فعالیتهای
کارآفرینانه تاثیر دارد؟

 آیا تأثیر اکوسیستم کارآفرینانه بر فعالیتهای
کارآفرینانه برحسب درجه توسعهیافتگی کشورها متفاوت
است؟
6
به پیروی از تحقیقات قبلی مانند لوی و اوتیو (،)8112
در این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته 0آرالنو و بوند ،)0110( 2تأثیر شرایط و
چارچوب کارآفرینی 1ارائهشده توسط دیدهبان جهانی
کارآفرینی ( ،)GEMبر میزان فعالیتهای کارآفرینانه در
مراحل مختلف توسعهیافتگی کشورهای عضو  ،GEMادر
دوره زمانی  8112تا  8100مورد بررسی قرار میگیرد.
ساختار مقاله حاضر بهصورت زیر سازماندهی شده است:
در بخش دوم ،مبانی نظری تحقیق ارائه میگردد که در
آن مفهوم اکوسیستم کارآفرینانه و تأثیر اجزاء آن بر میزان
فعالیتهای کارآفرینی تشریح میگردد؛ در بخش سوم،
روششناسی تحقیق و دادهها ارائه شده است که توضیح
دقیق از روش و جمعآوری دادهها ارائه میدهد .در بخش
چهارم ،تجزیهوتحلیل تجربی انجام شده و در بخش پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه
-1-2اکوسیستم کارآفرینی
توسعه کارآفرینی نیازمند شبکهای از عناصر مختلف است
که از این شبکه بهعنوان اکوسیستم کارآفرینی نام میبرند.
در تجزیه واژه اکوسیستم کارآفرینانه کلمه کارآفرین،
فردی است که عهدهدار برنامهریزی و ریسکهای مربوط
به بنگاه خود است و از واژهی فرانسوی Entreprendre
مشتق میشود و اولین بار در فرانسه در سال  0268به کار
رفت که به معنی بر عهده گرفتن و متعهد شدن است .واژه
اکوسیستم به معنی محیط نزدیک است و در مورد روابط
پیچیده میان ارگانیسمهای زنده و محیط آن و تأثیر
فعالیتهای انسان بر این روابط است (کریستیان،01
 .)8119قرار دادن این دو واژه با یکدیگر ،یک واژه جدید
به نام اکوسیستم کارآفرینی خلق میکند که بهعنوان
عنصری _اعم از افراد ،سازمانها یا نهادها تعریف میشود
(تئودوتو و همکاران .)8108 ،00اکوسیستم کارآفرینی به
6

1

. Porter
. Reynolds
3
). Entrepreneurial intentions (IEA
4
). Total early-stage EntrepreneurialActivity (TEA
5
). Established Business Ownership (EST
2

. Levie & Autio
). General Method of Moments (GMM
8
. Arellano & Bond
9
). Entrepreneurial Framework Conditions (EFCs
10
.Christian
11
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عناصر -افراد ،سازمانها یا مؤسسات -خارج از فرد
کارآفرین اشاره دارد که محرک یا مانع تصمیم فرد برای
کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت راهاندازی
کسبوکار کارآفرینانه است (فورفاس.)8108 ،08
اکوسیستم کارآفرینی شامل شبکههای کارآفرینان،
رهبری ،تأمین مالی ،استعداد ،دانش و خدمات پشتیبانی
است .حضور این عناصر و تعامل بین آنها عمدتاً موفقیت
اکوسیستم را تعیین میکند (استام .)8100 ،09در تعریفی
دیگر ،کاکیه 01و همکاران ( )8106اکوسیستم کارآفرینانه
را بهعنوان یک "منطقه محدود  91مایلی ( 01کیلومتر)
که توسط افراد ،کسبوکار جدید آنها و انواع مختلف
سازمانهای حمایتکننده تعریف میکنند که مانند یک
سیستم پیچیده برای ایجاد یک بنگاه جدید و یا توسعهی
بنگاههای موجود باهم در تعاملاند ".عالوهبراین ،بنا به
گفته تئودوراکی و مسگم ،)8100( 00اکوسیستم
کارآفرینانه شامل سه بعد است :بازیگرانی که آن را
تشکیل میدهند و تعامالت آنها (شبکه رسمی و
غیررسمی) ،زیرساختهای فیزیکی ،و فرهنگ .اکوسیستم
کارآفرینانه همچنین شامل نهادهایی است که از
کارآفرینان حمایت میکنند :آژانسهای مالی دولتی یا
خصوصی (بانکها ،حامیان کسبوکار ،سرمایهگذاران ،و
غیره) .نهادهای حمایتی (انکوباتورهای کسبوکار،
مشاوران ،و غیره)؛ سازمانهای تحقیقاتی (مراکز
تحقیقاتی ،آزمایشگاهها ،و غیره)؛ و کنسرسیومهای
کسبوکار (کسبوکار فعال ،انجمنها و اتحادیههای
کارگری ،و غیره).
در دهههای اخیر ،مطالعات زیادی درباره اکوسیستم
کارآفرینی انجام شده و مدلهای جامعی در این زمینه
طراحی شده است .در ادامه ،سه مدل مختلف که توسط
نیاولی و فوگل)0111( 06؛ آیزنبرگ )8100( 00و دیدهبان
جهانی کارآفرینی ( )8100طراحی شده است را بهطور
مختصر مورد بحث قرار میدهیم.
الف) مدل نیاولی و فوگل ()0111
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16
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Isenberg
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چارچوب این مدل بیانگر تأثیر عوامل محیط نهادی بر
ایجاد کسبوکارهای جدید و نوآور در یک منطقه است.
تأکید ویژه در این چارچوب بر نقش وضعیت محیطی بر
توسعه فرصتها و افزایش تمایل و قابلیت افراد به
کارآفرینی است .این چارچوب دارای چهار بُعد است که
این ابعاد شامل سیاستهای دولت و رویهها ،وضعیت
سیاسی -اقتصادی ،مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی،
مساعدتهای مالی و غیرمالی میباشند .در این مدل
اهمیت هر یک از ابعاد در راستای ایجاد محیطِ مساعد
برای توسعه کارآفرینی نشان دادهشده است .برای مثال
اگر در محیطی فرصتهای کارآفرینانه کم باشند ،تمرکز
باید بر روی بهبود وضعیتِ سیاستهای کالن اقتصادی و
رویهها و همچنین توسعه نهادهای قانونی برای افزایش
کارایی بخشهای خصوصی موجود در محیط کسبوکار
باشد .نمودار شماره ( ،)0نشان دهنده عناصر سازنده این
چارچوب است.

نمودار  .1مدل اکوسیستم کارآفرینی نیاولی و فوگل
()1۹۹۱

ب) مدل آیزنبرگ ()8100
بنا به تحقیقات آیزنبرگ در سال  8101و  ،8100کلید
کارآفرینی پایدار در ترکیب ویژهای از اجزاء اکوسیستم
کارآفرینانه است .این اجزا بر فاکتورهای کلیدی موجود
همانند نیروی انسانی ،تأمین مالی و خدمات رسمی یا
اداری (چارچوب تنظیمی و دولتی) و نهادهای غیررسمی
(حمایت فرهنگی) و در نهایت دستیابی به مشتریان
بازارهای محلی و خارجی تمرکز دارد .در نمودار شماره
( ،)8مدل آیزنبرگ مشاهده میگردد.
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جدول  .1هسته اصلی شرایط چارچوب کارآفرینی
GEM

نمودار  .2مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ ()2۱11

ج) مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی ()8100
اکوسیستم کارآفرینانه در برنامه دیدهبان جهانی
کارآفرینی ،در قالب مصاحبههای نیمه ساختاریافته و
پرسشنامههای استاندارد ساالنه از خبرگان کارآفرینی 02در
حوزهی عوامل محیطی و زمینهای در کشورهای عضو
پروژه به دست میآید .انتظار میرود متغیرهای مربوط به
شرایط چارچوب کارآفرینانه در کشورهای مختلف،
متفاوت باشند .الزامات اساسی مانند ثبات اقتصاد کالن،
نهادها ،زیرساختها و تحصیالت ابتدایی شرایط زیربنایی
هستند که برای عملکرد مناسب یک محیط کسبوکار
خوب الزم میباشند .این الزامات معموالً نقطه تمرکز
تالشها برای توسعه در کشورهای منبعمحور 01محسوب
میشوند .هنگامیکه این عوامل بهطور نسبی برقرار شدند
و کشور به مرحله اقتصاد کاراییمحور 81گذار کرد ،آنگاه
تالشهای مالی و توسعهای بر عوامل توسعه کارایی تمرکز
مینماید .این عوامل شامل تحصیالت عالی و آموزش
تخصصی ،پویایی بازار ،پیچیدگی بازارهای مالی و اندازه
بازار میشود .پس از این مرحله ،کشورها به سطح اقتصاد
نوآوریمحور 80میرسند و بر عواملی متمرکز میشوند که
نوآوری و کارآفرینی نوآورانه را تهییج میکند .در جدول
( )0مهمترین عواملی که بر کارآفرینی در هر گروه از
کشورها با توجه به سطوح توسعهیافتگی مختلف اثر
معناداری دارند ،نشان دادهشده است.
این عوامل هسته اصلی شرایط چارچوب کارآفرینی را
تشکیل میدهند (دیدهبان جهانی کارآفرینی.)8100 ،
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تأمین مالی کارآفرینان

8

قابلیت دسترسی منابع مالی برای
بنگاههای کوچک و متوسط( یارانه و کمک
مالی را نیز در بر میگیرد).

A

سیاستهای
عمومی دولت

سیاست های عمومی دولت برای حمایت از
کارآفرینی بهعنوان یک مسئله مرتبط با
اقتصاد

b

قوانین

قوانین و مالیاتها که یا اثر خنثی دارند یا
مشوقی برای بنگاههای جدید و کوچک و
متوسط به شمار میروند.

9

برنامههای کارآفرینانه
دولت

1

وجود برنامههایی که در تمامی سطوح
دولت (ملی ،منطقهای ،شهرداریها)
مستقیماً به بنگاههای کوچک و متوسط
کمک مینماید.

a

آموزش
کارآفرینانه در
سطح پایه

گنجاندن آموزش ایجاد و مدیریت
بنگاههای کوچک و متوسط در سطح
تحصیالت پایه (ابتدایی و متوسطه)

B

آموزش
کارآفرینانه در
سطح عالی

گنجاندن آموزش ایجاد و مدیریت
بنگاههای کوچک و متوسط در سطح
تحصیالت عالی (فنی و حرفهای ،دانشگاه،
دانشکدههای کسبوکار و غیره)

0

انتقال تحقیق و توسعه

توسعه و تحقیقات ملی تا چه اندازه به
فرصتهای تجاری جدید تبدیل میشوند
و در دسترس بنگاههای کوچک و متوسط
قرار میگیرند

6

زیرساخت تجاری و
قانونی

وجود حقوق مالکیت ،قوانین حسابداری،
تجاری و مؤسساتی که از بنگاههای
کوچک و متوسط حمایت میکنند و
موجب ترفیع آنها میشوند

0

a

پویایی بازار

b

باز بودن بازار

سطح تغییر ساالنه بازارها
تا چه حد شرکتهای جدید برای ورود به
بازارهای موجود آزاد هستند

2

زیرساختهای فیزیکی

سهولت دسترسی به منابع فیزیکی ازجمله
ارتباطات ،خدمات آب و برق ،حملونقل،
زمین ( در سطحی از قیمت که به
بنگاههای کوچک و متوسط آسیب
نمیزند)

1

هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی

هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تا چه حد
فعالیتها را به سمت روشهای جدید
کسبوکار و فعالیتهای که بهطور بالقوه
درآمد و ثروت شخصی را افزایش
میدهند ،هدایت میکنند

( منبع :دیدهبان جهانی کارآفرینی)
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در این پژوهش بر اساس مدل مفهومی ( GEMرینولدز
و همکاران )8110 ،اجزای شرایط چارچوب کارآفرینانه
مدل اکوسیستم کسبوکار  GEMو بررسی تأثیر این
اجزا بر روند فعالیتهای کارآفرینانه در مراحل مختلف
توسعهیافتگی کشورها مورد بررسی قرار میگیرد.
در ادامه توضیح مختصری از هرکدام از اجزای اکوسیستم
و نحوه تأثیرگذاری آنها بر روند فعالیتهای کارآفرینانه
توضیح داده میشود.
2ـ1ـ 1تأمین مالی کارآفرینان

2

رشد فعالیتهای کارآفرینانه در گرو طراحی شیوههای
نـوین تأمین مالی است .فقدان دسترسی مناسب
کارآفرینان به منابع تأمین مالی ،بهعنوان یکی از مهمترین
چالشهای شروع کسبوکار تلقی میگردد .تــأمین
مــالی مناســب یکــی از مشکلترین و پیچیدهترین
عناصــر در فراینــد راهانــدازی کســبوکارهــای
کارآفرینانــه اســت کــه نقــش بســیار مهمــی را در
راهانــدازی و توســعه کسبوکارهای نوپای کارآفرینانه بر
عهده دارد" .تأمین مالی" تنها عامل محیطی مؤثری است
که شومپیتر با تمرکز بر "دسترسی به اعتبارات بانکی" و
"تأمین کنندگان خصوصی" ،به صراحت به آن اشاره کرده
است .از نظر شومپیتر فعالیتهای کارآفرینانه فراتر از
فعالیت های عادی به تأمین مالی وابسته میباشد و
"اعتبار مالی اصواال الزمه ترکیبی جدید است"
(شومپیتر .)0191:01 ،81منابع مالی به عنوان یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در تخصیص فعالیتهای اقتصادی به
سوی فعالیتهای کارآفرینانه شناخته میشود .دسترسی
به منابع مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط بسیار مهم
میباشد .بنا به گفته لوی ،)8110 (80هرچه میزان حمایت
مالی برای کارآفرینان در کشور بیشتر باشد نرخ فعالیتهای
کارآفرینی در آن کشور بیشتر خواهد بود.
فرضیه اول :تأمین مالی دارای تأثیر مثبت بر فرآیند
کارآفرینی میباشد.

060

2ـ1ـ2ـ سیاست و حمایت دولت

86

از آنجایی که دولت نقش مهمی در در وضع و تصویب
قوانین کسب و کار ایفا میکند ،سیاستهای بخش دولت
میتواند محدودیتهای کارآفرینان را از طریق کاهش
هزینههای فرصت برای کسبوکارهای جدید رفع نماید.
بهعبارت دیگر سیاستهای دولت به نوبه خود منجر به
شکلدهی محیط نهادی میشود که در آن تصمیمات
کارآفرینانه اتخاذ میشود .بنابراین این سیاستها برای
توسعه کارآفرینی مهم است .از طرفی تلفیق سیاست و
حمایت دولت ،سیاستها را بهطور گسترده به سمت
حمایت از فعالیتهای متمرکز بر نوآوری سوق میدهد.
در واقع ،سیاستهای کارآفرینی شامل اقداماتی است که
با هدف تأثیر مستقیم بر افزایش سطح فعالیتهای
کارآفرینانه و پیامدهای آن برای جامعه در یک کشور یا
منطقه به اجرا در میآید (استیونسون و لندستورم ،
 .)8110مدل  ،GEMکارآفرینی را در اولویتبندی
عمومی برنامههای دولتها در نظر میگیرد (لوی و اوتیو،
 )8112و به همین صورت ،افزایش کارایی بازار ،فراهم
کردن شرایط برای انگیزش کارآفرینان (لیبنشتاین ،
 )0162و توسعه اقتصادی را در بر میگیرد (اکس و
همکاران .)8101 ،
فرضیه دوم :سیاستهای دولت باعث تسهیل فرآیند
کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ ـ مالیاتها و سیاست دولت
سیاستهای دولت در قبال کارآفرینان برای ارائه
کمکهای مالی از طریق یارانهها و وامهای ترجیحی یا
سیاستهای مالی مساعد که آن را " محیط تنظیمی"
برای کارآفرینی مینامند ،فرصتهای قابل دسترس را در
کسبوکارهای موجود و کسبوکارهای جدید افزایش می-
دهد .یکی دیگر از ابزارهای مقرراتی مهم برای اجرای
سیاستهای دولتی ،مالیات میباشد .مقررات ،مالیاتها و
قوانین بازار کار ،ازجمله موانع پیشروی فعالیتهای
ریسکی مانند کارآفرینی هستند (اکس و همکاران،
 .)8112مقررات بازرگانی و تجاری که فرآیند
سرمایهگذاری را طوالنی میسازد میتواند باعث از دست-
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رفتن فرصتهای کسبوکار کارآفرینان شود (مولینز و
فورالنی .)8110 ،90سیاستهای مالیاتی تناسبی و
همچنین ،بکارگیری صحیح سیاستهای مالیاتی میتواند
مشوق نوآوری و رشد بنگاهها باشد (کوشنیگ و نیلسون،98
 .)8111بااینحال ،مطالعات زیادی نتیجه گرفتهاند که
مالیاتها ،هزینههای مالی مستقیم بر سازمانها تحمیل
میکند و در نتیجه بر رابطه منفی که مالیات بر هزینههای
مالی شرکتها تحمیل میکند و رشد و سودآوریشان را
تحت تأثیر قرار میدهد ،تمرکز کردهاند (هنریکسون و
دیویدسون8118 ،99؛ لوی و اوتیو8112 ،؛ کوشنیگ و
نیلسون8111 ،؛ بالو .)0120 ،91اشپیگل )8100( 90بر این
باور است که سیاستهای توسعه کارآفرینی دولت میتواند
با توجه به درجه توسعهیافتگی کشورها میتواند نتایج
متفاوتی داشته باشد .بهعنوان مثال صمدی و میرهاشمی
( )0916دریافتند که نرخ مالیات در کشورهای منبع محور
و کارایی محور بر کارآفرینی اثر منفی و معنیداری داشته
و در کشورهای نوآوری محور این اثر معنیدار نبوده است.
درنتیجه فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه سوم :مالیات و بروکراسی دارای اثرات منفی بر
فرآیند کارآفرینی میباشد.
2ـ1ـ۱ـ برنامههای دولت
برنامهها و سیاستهای دولت به نوبه خود منجر به
شکلدهی محیط نهادی میشود که در آن تصمیمات
کارآفرینانه اتخاذ میشود .برنامههای دولت یا خدمات
حرفهای (بهعنوانمثال حسابداران ،بانکداران ،وکال و یا
مشاوران کسبوکار) که ارائهدهنده خدمات و مشاوره
حرفهای هستند ،میتوانند ظرفیتهای کارآفرینی را در
میان اقتصادها افزایش دهند (کالریس و برونیل،90
 .)8110دولت میتواند کارآفرینان را از طریق برنامههای
آموزشی کسبوکار که یارانه ،مواد و ملزومات و مشاوره
حرفهای را برای فعالیتهای کارآفرینانه ارائه میدهند
حمایت نماید و همچنین با هماهنگی و همکاری اتاقهای
بازرگانی یا از طریق انکوباتورهای تحت نظر دولت،

فعالیتهای کارآفرینانه را توسعه بخشد (کیوشینگ و
نیلسن .)8111 ،چنین برنامههایی هزینههای معامالتی را
برای سازمانها و بنگاهها به حداقل میرساند (شین و
کابل )8118 ،92و درعینحال ،سرمایه انسانی صاحبان
کسبوکار را افزایش میدهند (دلمار و شین .)8116 ،91با
توجه به موارد فوقالذکر فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه چهارم :وجود برنامههایی در تمام سطوح دولتی
برای کسبوکارهای کوچک و متوسط باعث تسهیل
فرآیند کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ۵ـ آموزش کارآفرینی

۱۱

آموزشهای کارآفرینی عالوه بر ایجاد انگیزش در افراد
برای موفقیت و اقدام عمل جهت راهاندازی کسبوکار ،به
ایجاد و اشاعه فرهنگ کارآفرینی نیز کمک شایانی
میکند .آموزش ،با فراهم آوردن مهارتهای کاربردی برای
شروع کسبوکار( ،دیتاین و چندلر ،)8110 ،10از طریق
بهبود توانایی درک و تشخیص فرصتهای کارآفرینی و از
طریق تشویق فعالیتهایریسکی بهعنوان یک گزینه
شغلی ،موجب افزایش تعداد کارآفرینان میشود (پترمن و
کندی .)8119 ،18تحقیقات پیشین نشان میدهند که بین
آموزش کارآفرینی و یا برنامههای کارآفرینی در دانشگاهها
و تشخیص فرصتهای کارآفرینی و راهاندازی کسبوکار
جدید ،ارتباط مثبت وجود دارد (دلمار و دیویدسون،
 ،)8111انتظار بر این است کشورهایی که برنامههای
آموزشی قویتری برای حمایت از کارآفرینی دارند میزان
باالتری از مشارکت کارآفرینان را شاهد باشند .اشپیگل
( )8100معتقد است دانشگاهها به توسعهی سرمایهی
انسانی یک منطقه کمک میکنند و بهصورت همزمان
فضای ذهنی کارآفرینانه در دانشجویان را پرورش میدهند
و آنها را به راهاندازی کسب و کار مخاطرهآمیز جدید یا
کار در درون آنها تشویق میکنند .عالوه براین مطالعات
زیادی در داخل کشور نیز بر اهمیت ارتباط صنعت و
دانشگاه به عنوان راهکاری برای توسعه نوآوری و ایجاد
کسبوکارهای فناورانه و نوآوریمحور و توسعه کارآفرینی
صحه گذاشتهاند (امیرپورسعید0910 ،؛ احمدی0911 ،؛
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شیری0911 ،؛ شفیعی و همکاران .)0910 ،بنابراین
فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه پنجم :آموزش کارآفرینی میتواند باعث افزایش
کارآفرینی شود.
2ـ1ـ ـ انتقال تحقیق و توسعه

۱

تحقیق و توسعه ،کار خالقانهای است که در یک چارچوب
سیستماتیک سامان مییابد تا به دانش موجود در زمینه
انسان ،فرهنگ و جامعه بیفزاید و برای این دانش،
کاربردهای تازهای را ایجاد کند .دانش جدید غالباً در
مؤسسات پژوهشی و یا شرکتهای بزرگ ایجاد میشود.
دانش موجود و نتایج پژوهشها برای ایفای نقش در
اقتصاد نیازمند تبدیل شدن به دانش اقتصادی مفید
هستند و ابداعات و ابتکارات میبایست به نوآوری تبدیل
شوند .این فرایند تبدیل میتواند هم توسط شرکتهای
تثبیت شده و هم از طریق شرکتهای کارآفرین نوآور
انجام شود (آکس و همکاران.)8116 ،
تئوری کارآفرینی سرریز دانش بیانگر آن است که
فعالیتهای کارآفرینانه به سرمایهگذاری در دانش دیگر
بنگاهها واکنش نشان میدهد و بهاینترتیب برای
کارآفرینان فرصت ایجاد میکند (اکس و همکاران،
 .)8112بر پایه این تئوری ،در مدل دیدهبان جهانی
کارآفرینی فرض بر این است که کشورهایی که انتقال
دانش توسط فرآیندهای تحقیق و توسعه از آزمایشگاهها
به کسبوکارها و استارت آپها و کارآفرینان نسبتاً سریع
و ارزان میباشد ،کسبوکارها نوآور بیشتری خواهند
داشت .لذا هر چه دسترسی به فناوریهای جدید برای
افراد در کشور بیشتر باشد ،میزان فعالیت کارآفرینی و
خصوصاً کارآفرینی نوآورانه بیشتر خواهد شد .بر این
اساس ،در اقتصادهایی که در آن انتقال دانش از صاحبان
کسبوکار به کارآفرینان سریعتر و ارزانتر است ،در
مقایسه با کشورهایی که این روند آهسته و پرهزینهتر
است ،نرخ فعالیتهای کارآفرینانه باالتری دارند .عالوه-
براین ،در کشورهایی که زیرساختها و شبکه روابط بین
بنگاهها ،دانشگاهها و دولت وجود دارد ،انتشار سریعتر
اطالعات و دانش و گسترش نوآوریهای علمی و
تکنولوژیک را بدنبال خواهد داشت (نقوی و فالح.)0918 ،
لذا فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
R&D transfer
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فرضیه ششم :میزان تحقیق و توسعهای که به فرصتهای
تجاری منتهی شده و در دسترس کسبوکارها قرار
میگیرد باعث تسهیل روند کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ۷ـ زیرساخت تجاری و حقوقی

۱۱

مطابق با تعریف دیدهبان جهانی کارآفرینی ،زیرساخت
تجاری و قانونی درباره وجود قانون حقوق مالکیت،
خدمات تجاری ،حسابداری ،ارزیابی و قانونی و نهادهایی
است که از شرکتها حمایت کرده یا آنها را ارتقا میدهند.
در دسترس بودن خدمات کسب وکاری خوب به کارآفرین
اجازه میدهد بر فرایند اصلی کسب و کارش تمرکز کرده
و تبعا به کارایی و بهره تخصصی حاصل از فرایند اصلی
کسب و کار دست یابند(لووی .)8110 ،فقدان خدمات
حقوقی میتواند مانعی برای فعالیتهای کارآفرینانه باشد
(برنر .)0118 ،10به همین ترتیب ،سیستمهای حقوقی با
قوانین ورشکستگی کمتر پیچیده و شفافتر ،بر میزان
فعالیتهای کارآفرینانه در سطح ملی تأثیر مثبت
میگذارند .با توجه به موارد گفتهشده فرضیه زیر پیشنهاد
میشود:
فرضیه هفتم :دسترسی به زیرساختهای تجاری و قانونی
باعث تسهیل فرآیند کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ۸ـ پویایی بازار داخلی

۱

ورود به بازار در مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی به عنوان
عامل برونزا ساختار بازار مورد توجه قرار گرفته که شامل
دو بخش "پویایی بازار" که بر سرعت تغییرات بازار تمرکز
داشته و " باز بودن بازار" که مرتبط با آسانی ورود به
عرصه کسب و کار است.
پویایی بازار و ساختار صنعت عوامل محرک فعالیتهای
کارآفرینانه هستند .ورود شرکتهای جدید عامل محرک
مهمی برای پویایی بازار ایجاد میکند ،ولی پویایی بازار به
خودی خود نیز فرصتهایی برای ورود کارآفرینان ایجاد
میکند .بدین ترتیب رابطهای دوطرفه بین ورود شرکتهای
جدید و پویایی بازار وجود دارد پویایی بازار بر رشد اقتصاد
کالن در بلندمدت تأثیر میگذارد (کلیپر و اسلیپر،10
 .)8110پویایی بازار بهویژه در بخشهایی که دارای
فناوری پیشرفته هستند چشمگیر است .بخشهایی که
Commercial and legal infrastructure
Brenner
Internal market dynamics
Klepper & Sleeper
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دارای فناوری پیشرفته هستند به علت کوتاهتر شدن
چرخهی عمر محصوالت و خدمات که اغلب به دلیل
نوسانات ناشی از معرفی محصوالت و خدمات جدید است،
بیثباتتر هستند (رونیویچ واردین .)8109 ،12در
کشورهایی که پویایی بازار بهسرعت در حال تغییر است،
انتظار میرود میزان باالیی از فعالیتهای کارآفرینانه
وجود داشته باشد .درنتیجه فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه هشتم :تغییرات چشمگیر در فرصتهای بازار،
باعث بهبود فعالیتهای کارآفرینی است.
2ـ1ـ۹ـ گنجایش بازار داخلی

۱۹

گنجایش بازار داخلی (باز بودن بازار داخلی) سهولت ورود
به بازار را در بر میگیرد .یافتهها دربارهی گنجایش بازار
مبهم هستند و به نتیجه واحدی نرسیده اند .تحقیقات
نشان میدهد که ارتباط بین موانع ورود به بازار با فعالیت
کارآفرینانه در کلیه اقتصادها منفی است (سوبل و
همکاران .)8110 ،باوجوداین ،نتایج تعدادی از مطالعات
نشان داده است که موانع ورود بر توزیع فعالیت تجاری
بین اقتصاد رسمی و غیررسمی تأثیر میگذارد ،نه بر حجم
کل فعالیت در سطح ملی (ون استل و همکاران،01
 .)8110در سایر مطالعات ،موانع ورودی بهجای حجم کل
فعالیت در سطح ملی بر توزیع فعالیت تجاری بین اقتصاد
رسمی و غیررسمی تأثیر میگذارد (ون استل و همکاران،
 .)8110نرخ باالی کارآفرینی در یک اقتصاد،
بهاحتمالزیاد ،دارای تأثیر مثبت بر ورود به بازار جدید
است (سالیمات و کولن .)8101 ،00بنابراین فرضیه زیر
پیشنهاد میشود:
فرضیه نهم :میزان آزادی شرکتهای جدید در ورود به
بازارهای موجود باعث افزایش کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ1۱ـ دسترسی به زیرساختهای فیزیکی

۵2

زیرساختهای فیزیکی (حملونقل ،زمین یا فضای
عملیاتی ،خدمات ارتباطات و غیره) برای کارآفرینی حیاتی
است (وندی ون .)0119 ،09دسترسی به زیرساختهای
فیزیکی ،با سرعت بخشیدن به دسترسی به منابع (دفتر
کار ،تجهیزات ،حملونقل ،مخابرات و خدمات عمومی)،
48

. Runiewicz-Wardyn
. Internal market burdens
50
. Van Stel
51
. Salimath & Cullen
52
. Access to physical infrastructure
53
. Van de Ven
49

کارآفرینی را تسهیل میکند .درحالیکه دسترسی به
زیرساختهای فیزیکی ممکن است در اقتصادهای مبتنی
بر نوآوری بیاهمیت باشد ،در اقتصادهای مبتنی بر منابع
(منبع محور) ،یک مانع عمده برای راهاندازی یک کسب
وکار جدید محسوب میشود (غنی و همکاران.)8101 ،01
اودرچ و همکاران )8100( 00نشان میدهند که کارآفرینی
ممکن است با نوع خاصی از زیرساختها مانند پهنای باند
در ارتباط باشد ،درحالیکه با سایر اشکال زیرساختها
مانند بزرگراهها و راهآهنها در ارتباط نباشد .لذا فرضیه
زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه دهم :سهولت دسترسی به منابع فیزیکی و خدماتی
باعث تسهیل روند کارآفرینی میشود.
2ـ1ـ11ـ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

۵

در بین عوامل تقویت یا تضعیفکننده کارآفرینی ،فرهنگ
عامل بسیار مهمی تلقی میشود .ارزشها و هنجارهای
جامعه تا حد بسیار زیادی توسعه کارآفرینی را تحت تأثیر
قرار میدهد .بنابراین ،نوع نگرشها ،ارزشها و هنجارهای
موجود ،فرهنگ را تعیین میکند و چگونگی رشد و
پیشرفت نوآوری را فرهنگ را رقم میزند .دو ویژگی اصلی
از ویژگیهای فرهنگی اکوسیستم کارآفرینانه عبارتاند از
نگرشهای فرهنگی و تاریخچهی کارآفرینی در یک
فرهنگ (اشپیگل .)8100 ،به نظر میرسد ،در جامعهای
که ارزشها و هنجارهای اجتماعی در سطح باالیی قرار
داشته و افراد متعهد به رعایت آنها هستند ،اعتماد وجود
داشته و تمایل به درگیر شدن در رفتار فرصتطلبانه و
رانتی محدود است.
الزم است که بین معیارهای فرهنگ ملی یا ارزشهای
جهانی در مقابل نگرشهای خاص به کارآفرینی یا
اعتقادات مربوط به کارآفرینی تفاوت قائل شد (لوی و
اوتیو .)8112 ،منزلت اجتماعی برای کارآفرینی (با توجه
به نگرشها در مورد افرادی که ثروت شخصی خود را از
طریق فعالیت کارآفرینی کسب کردهاند) و همچنین
تبلیغات مثبت و رسانهای در مورد این موضوع ،میتواند
بر برداشت فرد از مطلوبیت اجتماعی و تمایل به شرکت
در کارآفرینی تأثیر بگذارد (رینولدز  .)8100با توجه به
موارد فوقالذکر فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
54

.Ghani
.Audretsch
56
.Social and cultural norms
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تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای دادههای GEM

فرضیه یازدهم :هنجارهای اجتماعی و فرهنگی میتوانند
سبب بهبود فرآیند کارآفرینی شوند.
 اکوسیستم کارآفرینی در ایرانکارآفرینی در خأل رخ نمیدهد بلکه فعالیتهای
کارآفرینانه متأثر از اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کار در
جامعه هستند .در واقع عوامل محیطی مانند عوامل
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در خلق کسب و کار جدید
و محیط کارآفرینانه ،نقش کلیدی دارند .ساالنه ،همه
کشورهای شرکتکننده در برنامه دیدهبان جهانی
کارآفرینی حداقل با 96خبره کارآفرینی و یا کارآفرینان
خبره مصاحبه میکنند .نظرسنجی از خبرگان ملی
کارآفرینی )مانند دیگر مطالعات برای ارزشیابی شرایط
خاص ملی در نظرگرفته میشود) .اما نظرسنجی از
خبرگان ملی تنها بر ویژگیهایی از محیط تمرکز میکند
که اثر معنیداری بر رویکردها و فعالیتهای کارآفرینانه
دارند .بر این اساس از خبرگان کارآفرینی و کارآفرینان
خبره خواسته میشود دیدگاه خود را درباره مهمترین
شرایطی که میتواند بر تسهیل (یا بازدارندگی) فعالیت
کارآفرینانه و توسعه کشور اثر بگذارد را بیان نمایند.
نظرسنجی از خبرگان کارآفرینی با استفاده از مقیاس
لیکرت  0گزینه ای صورت میگیرد.
براساس مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی 08 ،شاخص،
شرایط چارچوب یا اکوسیستم کارآفرینانه کشورها را نشان
میدهد .ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران بیانگر اهتمام
جدی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه است (زالی و
فقیه .)8102 ،00براساس گزارش دیدهبان جهـانی
کـارآفرینی ( ،)8101مقایسـه اکوسیستم کارآفرینی ایران
با متوسط اقتصادهای سهگانه منطقه ،نشان میدهد
وضعیت کشـور در دو عامل زیرساختهای فیزیکی و
پویاییهای بازار داخلی مطلوب بوده و همچنین بر اساس
جدول  ،8بیشترین رشد در سال ( 12نسبت به )10
مربوط به سیاستهای دولت (عوارض و بروکراسی) است.
سیاستهای دولت در زمینه توسعه کارآفرینی با 90
درصد رشد نیز در رتبه دوم ایـن افـزایش قـرار دارد.
جدول  .2مقایسه اکوسیستم کارآفرینانه بین سالهای
 1 ۹تا 1 ۹۸

Zali & Faghih
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000

شرایط/چارچو
ب کارآفرینانه

سال
0916

دسترسی به
تأمین مالی
کارآفرینانه

1/8

سیاستهای
دولت :حمایتی
و ارتباطی

0/9

سال
0910

9/28

9/29

درصد
رشد 10
نسبت
به 16
-0/92

-9/10

سال
0912

9/86

9/10

درصد
رشد 12
نسبت به
10
-1/60

-1/06

سیاستهای
دولت :مالیات و
بروکراسی

8

8/19

1/19

9/81

1/90

برنامههای
کارآفرینی دولت

0/8

8/10

0/00

9/11

1/02

آموزش
کارآفرینی در
دوران مدرسه

0/9

8/21

0/01

8/21

1

آموزش
کارآفرینی بعد از
دوران مدرسه

2/9

9/06

-1/01

9/86

-1/01

انتقال تحقیق و
توسعه

6/8

9/91

-8/1

9/00

-1/01

زیرساختهای
قانونی و تجاری

1/0

9/06

-0/01

8/12

-1/60

زیرساختهای
فیزیکی

6

0/00

1/81

9/01

-8/80

پویاییهای بازار
داخلی

6/1

0/66

1/01

9/11

-8/68

سختی ورود به
بازار داخلی یا
مقررات ورود

8/0

هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

8/1

9/20

1/02

0/00

0/02

9/98

9/10

-1/00

-0/00
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نمودار  .مقایسه اکوسیستم کارآفرینانه در ایران بین
سالهای  ۹۷، ۹و ۹۸

با توجـه به آمار گزارش شده در جدول  ،9از آنجایی که
بـه ایـن کـه ایـران در گـروه درآمدی متوسط قرار دارد،
مقایسه در این گروه نشان میدهد که کشـورمان تنهـا در
شـاخص پویاییهای بازار داخلی از میانگین گروه درآمدی
متوسط باالتراسـت (.)8102 ،GEM
جدول  .شاخصهای اکوسیستم کارآفرینی در سه
سطح درآمدملی کشورها (گزارش )2۱1۸
شرایط چارچوب
کارآفرینانه

درآمد
ملی
پایین

متوسط

باال

میانگین
جهانی

ایران

به
دسترسی
مالی
تأمین
کارآفرینانه

9/28

1/08

1/00

1/06

9/28

سیاستهای
دولت :حمایتی
و ارتباطی

9/11

9/10

1/00

1/06

9/29

سیاستهای
دولت :مالیات و
بروکراسی

9/00

9/68

1/11

9/01

8/19

برنامههای
کارآفرینی دولت

9/08

1/10

1/28

1/80

8/10

آموزش
کارآفرینی در
دوران مدرسه

8/10

9/10

9/80

9/11

8/21

آموزش
کارآفرینی بعد از
دوران مدرسه

1/96

1/01

1/20

1/66

9/06

انتقال تحقیق و
توسعه

9/10

9/12

1/82

9/01

9/91

زیرساختهای
قانونی و تجاری

1/02

1/60

0/10

1/28

9/06

زیرساختهای
فیزیکی

0/01

6/01

6/69

6/11

0/00

پویاییهای بازار
داخلی

0/61

0/90

0/10

0/90

0/66

سختی ورود به
بازار داخلی یا
مقررات ورود

9/18

هنجارهای
اجتماعی
فرهنگی

1/01

و

9/10

0/10

1/16

1/21

1/01

1/28

9/20

1/02

نمودار  ،1مقایسه اکوسیستم کارآفرینانه ایران با
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا)MENA(02
نشان داده است که شاخصهای اکوسیستم کارآفرینانه در
ایران قریب به اتفاق کمتر از متوسط شاخص های
اکوسیستم کارافرینی در  01کشور عضو MENA
شرکتکننده در گزارش  GEMسال  8101است.
…
دسترسی به تأمین مالی
…
20هنجارهای فرهنگی
سیاستهای دولت…:
 10باز بودن بازار داخلی
…
سیاستهای دولت :مالیات

…
برنامه های کارافرینی

0

پویاییهای بازار داخلی

زیرساختهای فیزیکی
…
آموزش کارآفرینی در
…
زیرساختهای قانونی و
…
آموزش کارآفرینی بعد از
انتقال تحقیق و توسعه
متوسط  01کشور عضو خاورمیانه و شمال آفریقا

ایران

نمودار  .۱مقایسه اکوسیستم کار آفرینی در ایران با
کشورهای منطقه MENA

سیاست های دولت ایران برای تشویق مشاغل دانش بنیان
بسیار موثر بوده است .با این حال ،سیاستهای دولت در
رابطه با مالیات ،بهویژه سیاستهای مالیات بر ارزش
افزوده ،بر کارآفرینی تأثیر منفی گذاشته است ،بهطوری
که کسبوکارهای کوچک و متوسط بهویژه تحت تأثیر
قرار گرفتهاند .با توجه به نتایج نظرسنجی  GEMایران در
)Middle East and North Africa (MENA
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سال  ،8101پرواضح است که کسبوکارهای دانش بنیان و مراکز
نوآوری باید در دانشگاههای کشور توسعه یابد .بر اساس گزارش اخیر
در مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ) ، (SDGsبخش
کارآفرینی اجتماعی ایران بهبود یافته است ،به خصوص در مورد
کارآفرینی سبز در جهت دستیابی به هدف تولید و مصرف
مسئوالنه .در سال های اخیر تعداد استارتاپهای ایرانی مشارکت
کننده در  SDGسازمان ملل افزایش یافته است که نمونههای آن
استارتاپهای گردشگری پایدار است .اخیراً ،تمرکز دولت ایران بر
توسعه مشاغل دانش بنیان و نوآورانه بوده است .با اطالع از نتایج
نظرسنجی  GEMایران ،معاونت علمی و فناوری جمهوری اسالمی
ایران معافیت های مالیاتی را برای مشاغل دانش بنیان و مبتکر تا
 00سال پیشنهاد کرده است .عالوهبراین ،براساس توصیه و
پیشنهادات تیم  GEMایران ،وزارت آموزش و پرورش برنامه های
آموزش کارآفرینی جوانان را با جامعه هدف دانشآموزان دبستان و
دبیرستان ارائه داده است.
 -۱روششناسی
دادههای موجود در پژوهش حاضر به دوره زمانی کوتاه و تعداد
مقاطع زیاد دارای تورش درونزایی متغیرهای توضیحی است که
دادههای تابلویی قادر به حل این مشکل نیستند .ازآنجاییکه دادهها
در پژوهش حاضر دارای ساختار پانل پویا نامتوازن است؛ از اینرو
امکان درونزایی و ناهمگن بودن غیرقابل مشاهده دادهها با استفاده
از برآوردگرهای روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMارائهشده
توسط (آرالنو )8119 ،01کنترل میشود .در پژوهش حاضر با بهره-
گیری از مطالعه هشاواریا و اینگرام ،)8102(61به بررسی اثر اجزاء
مختلف شرایط چارچوب کارآفرینانه (اکوسیستم کارآفرینی) بر
سطح فعالیتهای کارآفرینانه ،برای کشورهای عضو دیدهبان جهانی
کارآفرینی ،طی دوره زمانی  8112-8100پرداخته میشود .الگوی
اقتصادسنجی مورداستفاده در این پژوهش ،روش  GMMبا
استفاده از نرمافزار  STATA 14میباشد .تابع تولید بکار
گرفتهشده در این تحقیق بهصورت زیر تصریح میشود:
) E  F ( EFCs, Z
()0
که در آن E ،متغیر وابسته و بیانگر مراحل مختلف کارآفرینی شامل
انگیزه کارآفرینی ،کارآفرینی نوپا و کارآفرینی تثبیتشده میباشد.
 EFCsبیانگر اجزاء 08گانه اکوسیستم کارآفرینانه است که
عبارتاند از :تأمین مالی کارآفرینان ،سیاستهای دولت ،مالیات و
بروکراسی ،برنامههای دولت ،تحصیالت پایهای کارآفرینی،
تحصیالت دانشگاهی کارآفرینی ،انتقال تحقیق و توسعه ،زیرساخت
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تجاری و حقوقی ،پویایی بازار داخلی ،گنجایش بازار داخلی،
زیرساختهای فیزیکی و خدماتی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی.
متغیر  Zبیانگر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص داخلی ،رشد
تولید ناخالص داخلی سرانه ،زمان الزم برای شروع کسبوکار و نرخ
بیکاری است .آمارهای مربوط به اجزاء  EFCاز سایت دیدهبان
جهانی کارآفرینی استخراج شده است و متغیرهای کنترل برای
تمامی کشورها از سایت بانک جهانی استخراج شدهاند .الگوی
اقتصادسنجی ( )0برای سه گروه از کشورهای منتخب
منبعمحور ،کاراییمحور و نوآوریمحور و بر اساس تقسیمبندی
دیدهبان جهانی کارآفرینی در سال  ،8100برآورد شده است .در
جدول ( ،)1نمونه کشورهای مورد بررسی در مطالعه حاضر گزارش
شده است.
مبندی GEM
جدول  .۱لیست کشورها بر اساس تقسی 
کشورهای منبعمحور

کشورهای
کارآییمحور

کشورهای
نوآوریمحور

آنگوال ،بنگالدش،
باربادوس ،بلیز،
بولیوی ،بوتسوانا،
بورکینافاسو،
کامرون ،اتیوپی،
گواتماال ،غنا ،اردن،
قزاقستان ،کوزوو،
لبنان ،لیبی،
ماداگاسکار ،ماالوی،
مراکش ،نامیبیا،
نیجریه ،فلسطین،
پاکستان ،سنگال،
سورینام ،سوریه،
تونگو،
ترینیدادوتوباگو،
تونس ،وانواتو،
ونزوئال ،ویتنام،
اوگاندا ،زامبیا

الجزیره ،آرژانتین،
بوسنی ،برزیل،
بلغارستان ،شیلی،
کلمبیا ،کاستاریکا،
قبرس ،دومینیکن،
اکوادور ،مصر،
السالوادور،
گرجستان ،اندونزی،
هند ،ایران،
جامائیکا ،لتونی،
لوکزامبورگ،
مقدونیه ،مکزیک،
مونتهنگرو ،پاناما،
پرو ،فیلیپین،
پورتوریکو ،روسیه،
عربستان،
صربستان ،آفریقای
جنوبی ،تایوان،
اروگوئه ،تایلند

استرالیا ،اتریش،
بلژیک ،کانادا،
چین ،کرواسی،
جمهوری چک،
دانمارک ،استونی،
فنالند ،فرانسه،
آلمان ،یونان،
هنگکنگ،
مجارستان،
ایسلند ،ایرلند،
اسرائیل ،ایتالیا،
ژاپن ،لیتوانی،
مالزی ،کره
جنوبی ،هلند،
نروژ ،لهستان،
پرتقال ،قطر،
سنگاپور ،اسلواکی،
اسلوونی ،اسپانیا،
سوئد ،سوئیس،
ترکیه ،امارات،
انگلیس ،آمریکا

 -۵یافتههای پژوهش
۵ـ1ـ نتایج آزمون ریشه واحد
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بهمنظور بررسی پایایی متغیرها ،از آزمون ریشه واحد
پانلی فیشر -فیلیپس پرون ( )PP-Fisherو فیشر -دیکی

جدول  .۵نتایج آزمون ریشه واحد

متغیر

نوع آزمون

ضریب

نتیجه

محیط مالی

آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP

910501

پایا

601509

پایا

سیاستهای دولت

آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP

802509

پایا

811598

پایا

مالیات و بروکراسی

آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP

880512

پایا

019508

پایا

برنامههای دولت

آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP

820506

پایا

991509

پایا

029568

پایا

908561

پایا

189500

پایا

019520

پایا

112520

991501

پایا

820500

پایا

881598

پایا

020590

پایا

020518

پایا

010508

پایا

882590

پایا

تحصیالت پایهای
کارآفرینی
تحصیالت دانشگاهی

انتقال تحقیق و توسعه

زیرساخت تجاری و
حقوقی

آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP
آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP
آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP
آماره آزمون
ADF
آماره آزمون PP

متغیر
پویایی بازار داخلی

گنجایش بازار داخلی

زیرساختهای فیزیکی
و خدماتی
هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی

ضریب

نتیجه

980590

پایا

801508

پایا

192588

پایا

811512

پایا

806588

پایا

909512

پایا

891509

پایا

901580

پایا

869511

پایا

906580

پایا

106500

پایا
پایا

تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص
داخلی

سهولت کسبوکار

نرخ بیکاری

منبع :یافتههای تحقیق

پس از اطمینان از پایایی متغیرها و در ادامه ،قبل از
تخمین ارتباط پویای بین متغیرهای مدل ،بهمنظور
بررسی وجود همخطی بین متغیرهای مدل از آزمون
همبستگی استفاده شده است که نتایج آن در
جدول ( )6گزارششده است.
فولر تعمیمیافته ( )ADF-Fisherاستفاده شده است.
نتایج آزمون ریشه واحد در جدول ( )0گزارش شده است.
با توجه به نتایج ،فرضیه وجود ریشه واحد در متغیرها
منتفی است و ازاینرو همه متغیرها در سطح پایا هستند.

019582

پایا

آزمون همبستگی استفاده شده است که نتایج آن
در جدول ( )6گزارششده است.

جدول  .ضریب همبستگی بین متغیرهای مدل
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000

15121

Chi2

15226

Prob > chi2

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول ( ،)0فرضیه صفر مبنی بر اعتبار
متغیرهای ابزاری مورداستفاده در مدل رد نمیشود.
بنابراین ،ابزارهای استفادهشده در مدل معتبر بوده و مدل
صحیح میباشد.
۵ـ2ـ نتایج و بحث
در جدول ( )2نتایج برآورد مدل برای تأثیرگذاری
اکوسیستم کارآفرینانه بر مراحل کارآفرینی در کشورهای
منبعمحور گزارش شده است.
جدول .۸نتایج برآورد مدل برای کشورهای منبعمحور
انگیزه
کارآفرینانه

کارآفرینی نوپا

کارآفرینی
تثبیتشده

ضرایب

ضرایب

ضرایب

محیط مالی

-1٫182
()-1٫01

-1٫1020
()-8٫81

-6٫010
()-8٫11

سیاستهای
دولت

-6٫001
()-0٫66

-8٫128
()-1٫10

9٫608
()-0٫66

مالیات و
بروکراسی

1٫890
()0٫12

-2٫2000
()-1٫81

8٫20
()-0٫96

برنامههای
دولت

-6٫281
()-1٫10

9٫0000
()1٫16

0٫612
()1٫11

تحصیالت
پایهای
کارآفرینی

01٫280
()1٫11

01٫9166
()8٫11

2٫001
()9٫11

تحصیالت
دانشگاهی
کارآفرینی

9٫119
()1٫09

0٫6119
()1٫81

0٫800
()1٫92

انتقال تحقیق و
توسعه

-96٫101
()-0٫18

-0٫0069
()-1٫10

-8٫628
()-1٫09

متغیر

منبع :یافتههای تحقیق

به دلیل عدم وجود همبستگی باال بین متغیرهای مدل ،از
همه ارکان رقابتپذیری در تخمین مدل استفاده شده
است .در گام بعدی برای برآورد مدل ،بهمنظور تعیین
مشخص بودن معادله برآوردی ،از آزمون تشخیص
سارگان 60استفاده میشود که نتایج آن در جدول ()0
آورده شده است.
جدول .۷آزمون اعتبار ابزارهای مورداستفاده در مدل
ارزش احتمال

آماره  2
Sargan
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زیرساخت
تجاری و
حقوقی

-01٫110
()-0٫80

-9٫1992
()-1٫96

2٫800
()0٫10

پویایی بازار
داخلی

01٫089
()9٫99

8٫6180
()1٫20

1٫601
()0٫08

گنجایش بازار
داخلی

-0٫811
()-0٫10

-00٫1060
()-8٫81

-6٫08
()-8٫11

زیرساختهای
فیزیکی و
خدماتی

9٫201
()0٫10

-0٫1160
()-1٫11

-9٫001
()-8٫61
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هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

0٫000
()0٫00

2٫1092
()0٫62

01٫019
()1٫68

تولید ناخالص
داخلی

-9٫10
()-0٫12

-0٫69
()-0٫19

-9٫02
()-1٫00

رشد تولید
ناخالص داخلی
سرانه

0٫102
()8٫80

1٫0900
()0٫00

1٫108
()1٫81

زمان الزم برای
شروع
کسبوکار

-1٫018
()-8٫10

-1٫0008
()-8٫19

-1٫010
()-8٫22

بیکاری

1٫006
()1٫00

1٫0280
()1٫11

1٫906
()0٫01

آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند
Pr>Z
وجود
خودهمبستگی

151110

عدم وجود
خودهمبستگی

15600

Z
1508
1519

وقفه

کارآفرینی تثبیتشده تأثیر مثبت و معنادار داشته است.
رشد تولید ناخالص داخلی بر شکلگیری انگیزههای
کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار داشته است .و با توجه به
محیط کسبوکار نامناسب در این کشورها ،شاخص
سهولت کسبوکار بر روند مراحل مختلف کارآفرینی در
این کشورها تأثیر منفی و معنادار داشته است.
در جدول ( )1نتایج برآورد مدل بر روند مراحل کارآفرینی
در کشورهای کارآییمحور آورده شده است.
جدول .۹نتایج برآورد مدل برای کشورهای کاراییمحور
انگیزه
کارآفرینانه

کارآفرینی
نوپا

کارآفرینی
تثبیتشده

ضرایب

ضرایب

ضرایب

محیط مالی

8٫010
()1٫11

1٫8062
()1٫06

0٫000
()0٫06

سیاستهای
دولت

1٫18
()8٫10

0٫0920
()1٫10

-1٫100
()-0٫00

مالیات و
بروکراسی

-1٫001
()-0٫12

-0٫0891
()-1٫10

9٫986
()9٫80

برنامههای
دولت

0٫01191
()8٫91

8٫1120
()0٫86

1٫060
()8٫01

تحصیالت
پایهای
کارآفرینی

0٫08
()8٫09

1٫0001
()1٫0

-0٫201
()-0٫11

تحصیالت
دانشگاهی
کارآفرینی

1٫028
()1٫06

8٫116
()8٫09

0٫288
()9٫00

انتقال تحقیق
و توسعه

08٫010
()9٫02

6٫0128
()9٫88

-1٫818
()-1٫00

زیرساخت
تجاری و
حقوقی

00٫226
()9٫01

9٫1910
()0٫26

1٫118
()1٫21

پویایی بازار
داخلی

1٫122
()1٫16

8٫1999
()8٫21

0٫021
()8٫80

گنجایش بازار
داخلی

6٫609
()8٫00

-1٫220
()-1٫11

8٫008
()9٫00

زیرساختهای
فیزیکی و
خدماتی

8٫001
()0٫09

8٫9219
()8٫10

0٫602
()8٫10

متغیر

اول
دوم

*اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آماره  tمی باشد

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج جدول  ،2تأثیر محیط مالی بر کارآفرینی
نوپا و تثبیتشده منفی و معنیدار بوده است که با توجه
به توسعهنیافتگی بازارها و مؤسسات مالی در کشورهای
منبعمحور ،این نتیجه دور از انتظار نیست .اما ،با توجه به
ناکارآمد بودن سیاستگذاری دولتها و بوروکراسی
گسترده در کشورهای منبعمحور ،سیاستها و برنامههای
دولت و بر روند کارآفرینی در این کشورها تأثیرگذار نبوده
است .آموزش کارآفرینی در سطوح پایهای بر روند
کارآفرینی در این کشورها تأثیر مثبت و معنادار داشته
است در حالی تحصیالت و آموزش کارآفرینی در سطوح
باالتر دانشگاهی بر روند کارآفرینی تأثیر معنادار نداشته
است .متغیر زیرساختها و انتقال تحقیق و توسعه با توجه
به توسعهنیافتگی و زیرساختهای ضعیف و توسعهنیافته
تجاری ،فیزیکی و حقوقی بر روند کارآفرینی در این
کشورها تأثیرگذار نبوده است .پویایی بازار داخلی بر روند
انگیزه کارآفرینانه و کارآفرینی تثبیتشده تأثیر مثبت و
معنادار داشته است که این نتیجه را میتوان با توجه به
سطح باالی تقاضا و نیازهای برآورده نشده در این کشورها
توضیح داد .هنجارها و منزلت اجتماعی کارآفرینان در
کشورهای منبعمحور بر روند انگیزههای کارآفرینانه و
کارآفرینی نوپا تأثیر مثبت اما بیمعنی داشته است و بر
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هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

0٫690
()8٫01

0٫6119
()0٫11

8٫011
()8٫68

تولید ناخالص
داخلی

-8٫01
()-0٫09

-0٫19
()-1٫0

-6٫10
()-0٫90

رشد تولید
ناخالص
داخلی سرانه

-1٫100
()-1٫81

-1٫1201
()-1٫60

-1٫186
()1٫90-

زمان الزم
برای شروع
کسبوکار

1٫1961
()1٫12

1٫1912
()0٫10

1٫110
()8٫18

بیکاری

-1٫862
()-0٫26

1٫8011()-8٫00

1٫186
()1٫8

آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند
Z
Pr>Z
وجود خود
همبستگی

151110

عدم وجود
خودهمبستگی

15602

9520
1591

000

نرسیده است .با توجه به محیط پویا ،رقابتی بودن بازارها و
رشد پایدار تقاضا در این کشورها ،پویایی و گنجایش بازار
داخلی بر روند کارآفرینی تثبیتشده و نوپا تأثیر مثبت و
معنادار داشته است .تأثیر هنجارهای کارآفرینی بر روند
شکلگیری و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه در این
کشورها تأثیر مثبت داشته است .توجه به منزلت
کارآفرینی و وجود فرهنگ کارآفرینی در این کشورها
موجبات رشد کارآفرینی در این کشورها فراهم آورده
است .با توجه به محیط کسبوکار رو به رشد در این
کشورها و زمان شروع به کسبوکار نسبتاً مناسب در این
کشورها ،تأثیر این متغیر بر کارآفرینی تثبیتشده مثبت و
معنادار شده است.
جدول .1۱نتایج برآورد مدل برای کشورهای نوآوری محور
انگیزه
کارآفرینانه

کارآفرینی
نوپا

کارآفرینی
تثبیتشده

ضرایب

ضرایب

ضرایب

محیط مالی

1٫981
()8٫81

-1٫800
()-1٫10

1٫1060
()8٫19

سیاستهای
دولت

8٫912
()8٫00

0٫611
()9٫19

1٫1010
()1٫00

مالیات و
بروکراسی

1٫201
()1٫01

-1٫011
()-1٫18

-1٫111
()-1٫00

برنامههای
دولت

-8٫180
()-0٫01

0٫010
()8٫16

1٫902
()1٫91

تحصیالت
پایهای
کارآفرینی

-0٫060
()-1٫22

1٫1001
()1٫0

0٫021
()8٫08

تحصیالت
دانشگاهی
کارآفرینی

1٫120
()1٫91

1٫810
()1٫90

0٫009
()8٫91

انتقال تحقیق
و توسعه

9٫091
()0٫10

0٫108
()1٫88

0٫121
()8٫89

زیرساخت
تجاری و
حقوقی

0٫111
()1٫11

1٫018
()8٫18

0٫111
()8٫01

پویایی بازار
داخلی

-0٫999
()-0٫10

1٫811
()8٫11

1٫121
()0٫01

گنجایش بازار
داخلی

8٫980
()8٫11

-1٫066
()-1٫81

0٫161
()8٫66

زیرساختهای

1٫801

-1٫268

0٫009

وقفه
اول

متغیر

دوم

با توجه به نتایج جدول  ،1تأثیر محیط مالی بر روند
مراحل کارآفرینی در کشورهای کاراییمحور مثبت اما
بیمعنی بوده است که با توجه به روند روبه رشد بازارهای
مالی در این کشورها و گذار از مرحله منبع محوری و ورود
به مرحله کاراییمحور پدیدهای قابلانتظار است .سیاستها
و برنامههای دولت و کارایی مالیاتی بروکراسی در
کشورهای کاراییمحور تأثیر مثبت و معنی بر روند
شکلگیری انگیزههای کارآفرینانه و کارآفرینی تثبیتشده
در اینگونه کشورها داشته است .آموزش کارآفرینی در
سطح پایه موجب ترغیب انگیزه کارآفرینانه در این
کشورها شده است و درعینحال تحصیالت کارآفرینی در
سطح دانشگاهی بر روند کارآفرینی نوپا و تثبیتشده تأثیر
معنادار و مثبت داشته است که این مطلب مؤید کارایی
سیستم آموزشی در اینگونه کشورهاست .انتقال تحقیق و
توسعه و سرریز دانش در اینگونه کشورها بر انگیزه
کارآفرینی و کارآفرینی نوپا مطابق با مبانی نظری تأثیر
مثبت داشته است .تأثیر زیرساختها در این کشورها بر
انگیزه کارآفرینی و کارآفرینی نوپا تأثیر مثبت و معنیدار
داشته است در حالی بر کارآفرینی تثبیتشده تأثیر منفی
اما بیمعن ی داشته است که بیانگر این است که سطح
زیرساختها در این کشورها هنوز به توسعهیافتگی کامل
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()9٫88

()-0٫01

()8٫01

هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

0٫092
()1٫00

1٫601
()8٫18

0٫101
()0٫10

تولید ناخالص
داخلی

9٫80
()0٫16

-8٫12
()-8٫26

-8٫06
()-8٫6

رشد تولید
ناخالص
داخلی سرانه

1٫001
()0٫10

1٫100
()0٫22

-1٫1001
()-0٫00

زمان الزم
برای شروع
کسبوکار

1٫86
()9٫81

1٫011
()8٫20

1٫119
()1٫06

بیکاری

-1٫019
()-1٫21

-1٫089
()-8٫80

1٫111
()1٫06

آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند
Pr>Z
وجود خود
همبستگی

151110

عدم وجود
خودهمبستگی

15619

Z
9589
1501

وقفه
اول
دوم

اعداد داخل پرانتز بیانگر ارزش احتمال آماره  tمی باشد

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول  ،01تأثیر محیط مالی بر انگیزه
کارآفرینی و کارآفرینی تثبیتشده در کشورهای
نوآوریمحور مثبت و معنیدار است که این پدیده مؤید
توسعهیافتگی بازارهای مالی در این کشورهاست .سیاست
و برنامههای دولت در کشورهای نوآوریمحور تأثیر مثبت
و معنی بر روند شکلگیری انگیزههای کارآفرینانه و
کارآفرینی نوپا داشته است .آموزش کارآفرینی در سطح
پایه و در سطح دانشگاهی هردو بر کارآفرینی تثبیتشده
تأثیر معنادار و مثبت داشته است که این پدیده را میتوان
با توسعهیافتگی سیستم آموزشی و ارتباط صنعت و
دانشگاه در اینگونه کشورها مرتبط دانست .سطح تحقیق
و توسعه و نوآوری در اینگونه کشورها بر کارآفرینی نوپا
و تثبیتشده تأثیر مثبت داشته است که بیانگر
سرمایهگذاری کالن این کشورها در امر تحقیق و توسعه
است .تأثیر زیرساختها در این کشورها بر تمام سطوح
کارآفرینی مثبت و معنیدار است که بیانگر زیرساختهای
قوی و توسعهیافته در این کشورها است .گنجایش و

پویایی بازار داخلی در کشورهای نوآوریمحور محیط
مناسبی برای ترغیب انگیزههای کارآفرینانه و رشد و
پایداری و تثبیت این کسبوکارها است .که نتایج برآورد
مدل با این نتایج همخوانی دارد .تأثیر هنجارهای اجتماعی
بر روند شکلگیری و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه نوپا
در این کشورها تأثیر مثبت داشته است .با توجه به
محیط کسبوکار مناسب در این کشورها و زمان شروع به
کسبوکار پایین در این کشورها ،تأثیر این متغیر بر انگیزه
کارآفرینی و کارآفرینی نوپا مثبت و معنادار شده است.
 بحث و بررسی نتایجنتایج ارائه شده در جدول  ،2بیانگر آن است که تأثیر
محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبعمحور
منفی و معنادار بوده است .این نتایج مخالف نتایج
استام )8100( 68و فریزر 69و همکاران ( )8100میباشد.
این نتیجه بهدلیل عدم توسعهیافتگی بازارهای مالی در
اینگونه کشورهاست .همچنین سیاستها و برنامههای
دولت و بروکراسی اداری گسترده ،زیرساختهای تجاری،
فیزیکی و حقوقی و میزان انتقال تحقیق و توسعه بر
روند کارآفرینی در این کشورها تأثیر معنادار نداشتهاست.
بااینحال ،تأثیر آموزش کارآفرینی ،پویایی بازار داخلی،
منزلت اجتماعی کارآفرینان و رشد تولید ناخالص داخلی
بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبعمحور تأثیر
مثبت و معنادار داشته است .این نتیجه در راستای یافته-
های اشپیگل ( ،)8100دیتاین و چندلر ( ،)8110کلیپر
و اسلیپر ( )8110و رونیویچ و واردین ( )8109است.
در خصوص کشورهای کاراییمحور نتایج جدول  1بیانگر
آن است که عوامل اکوسیستم مانند تحصیالت ،انتقال
تحقیقوتوسعه ،پویایی بازار داخلی و زیرساختهای
فیزیکی و تجاری در کشورهای کارایی محور رابطهی
مثبت و منفیداری با اکوسیستم کارآفرینانه دارد .این
نتایج با تحقیقات اودرچ و همکاران ( ،)8100اشپیگل
( ،)8100غنی و همکاران ( )8101و رونیویچ واردین
( )8100همخوانی دارد.
درمورد کشورهای نوآوریمحور ،نتایج در جدول  01بیانگر
آن است که سیاستها و برنامههای حمایتی دولت ،انتقال
تحقیق توسعه ،زیرساختهای حقوقی و تجاری ،پویایی
بازار و فرهنگ و منزلت اجتماعی کارآفرینان بر روند رشد
Stam
Fraser
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فعالیتهای کارآفرینانه در کشورهای نوآوریمحور تأثیر
مثبت و معنادار داشته است .این نتایج مؤید نتایج
تحقیقات استام ( ،)8100رینولدز ( ،)8100کالریس و
برونیل ( ،)8110لوی و اوتیو ( )8110و مارکمن و
همکاران میباشد.
تأثیر سیاستها بر نهادها و توسعه بازار مالی بر روند رشد
اقتصادی کشورهای کاراییمحور و کشورهای نوآوریمحور
تأثیر مثبت داشته است در حالی تأثیر این متغیرها بر
روند رشد اقتصادی در کشورهای منبعمحور منفی بوده
است .همچنین تأثیر متغیرهای کارایی بازار کاال و
پیچیدگی کسبوکار بر رشد اقتصادی کشورهای منبع-
محور تأثیر منفی و بر روند رشد اقتصادی کشورهای
نوآوریمحور تأثیر مثبت داشته است .این نتیجه با یافته-
های هشاواریا و اینگرام ( )8102و آکس و همکاران
( )8102سازگار است.
 -۷نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
در این مقاله ،تأثیر اکوسیستم کارآفرینانه بر انگیزههای
کارآفرینی ،کارآفرینی نوپا و کارآفرینی تثبیتشده در
 010کشور بین سالهای  8112- 8100و با استفاده از
منابع دادههای دیدهبان جهانی کارآفرینی ()GEM
موردبررسی قرارگرفته است .نتایج برآورد مدلها نشان داد
که تأثیر اکوسیستم کارآفرینانه بر روند فعالیتهای در
مراحل مختلف توسعهیافتگی کشورها متفاوت است.
با توجه به یافتههای پژوهش فوق ،پیشنهادهایی بهصورت
زیر مطرح میگردد:
دولت و سیاستگذاران باید با توجه به سطوح متفاوت
توسعهیافتگی کشورها ،سیاستهای بهبود محیط کسب و
کار و اکوسیستم کارآفرینانه را تصویب و اجرا کنند.
دسترسی به تأمین مالی و محیط مالی توسعهیافته برای
شروع کسبوکار و همچنین دوام و پایداری کسبوکارهای
نوپا الزم و ضروری است .یک اکوسیستم کارآفرینانه با
ویژگیهایی مانند موانع ورود به بازار کم ،سیاستهای
حمایتی دولتها برای کارآفرینان ،تحصیالت پایهای و
دانشگاهی در زمینه کارآفرینی ،زیرساختهای بازرگانی و
قانونی توسعه یافته ،وجود فرهنگ هنجاری حمایتکننده
کارآفرینی و نیز محیط کسبوکار مناسب ،میتواند
موجبات افزایش انگیزه کارآفرینانه ،فعالیتهای کارآفرینانه
و تثبیت این نوع فعالیتها را فراهم آورد .دولتها نیز باید
از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی ،پرداخت وامهای
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ضروری و دیگر برنامههای تنظیمی ،کارآفرینان را حمایت
کنند و بدین طریق باعث رشد و تثبیت بیشتر کسب-
وکارهای نوپا شود .همچنین دولتها باید با کاهش
مقررات بازرگانی و تجاری ،زمان فرآیند سرمایهگذاری و
هزینههای کارآفرینان را کاهش دهند.
محدودیت های پژوهش و پیشنهادات آتی
شایان ذکر که محدودیتهای موجود در این پژوهش هم
میتواند مربوط به مدل مورد استفاده در پژوهش و هم
نتایج پژوهش باشد .محدودیت اول مربوط به نتایج
تخمین مدل است ،زیرا از آنجاییکه خطای استاندارد
کشورها دستهبندی نمیشود ،میتواند منجر به نتیجه
نادرست در نمونه کشورهای مورد بررسی شود .محدودیت
دوم مربوط به کمیاب بودن دادههای کشورها و دوره
زمانی مربوطه است .محدودیت سوم مربوط به جنبههایی
خاصی است که در مودل نادیده گرفته شده است؛ به
عنوان مثال ،ویژگیهای خاص کشورها مانند سایر عوامل
اقتصاد کالن از قبیل نرخ تورم و میزان سرمایهگذاری
خارجی ،یا ویژگیهای فردی کارآفرینان مانند ترس از
شکست ،مهارتها یا قابلیتهای کارآفرینانه و همچنین
عوامل مرتبط با محیط کسب و کار را برای کشورها در
تحقیقات آتی میتواند مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین،
مدل پیشنهادی بهطور بالقوه میتواند متغیرهای بیشتری
داشته باشد و در واقع یافتههای تحقیق حاضر مرتبط با
ویژگیهای خاص مدل مورد استفاده است .بااینحال
تحقیقات بیشتری الزم است که این جنبه ها را نیز در بر
بگیرد .یک جنبه برای تحقیقات بیشتر ،غلبه بر مفروضات
و سادهسازیهایی است که به عنوان محدودیتهای مدل
هستند.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشتههای کشااورزی دانشاگاه باوعلی ساینا و دانشاگاه پیاامناور
همدان و در چارچوب کلی پژوهشهای پیمایشی به انجام رسیده است .نمونه آماری این تحقیا را تعاداد  919نفار از دانشاجویان
دختر و پسر رشتههای کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند .برای جمعآوری اطالعات ،از ابازار
پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ باه منظاور تشاخی پایاایی
پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان  9/01محاسبه گردید کاه ضاریب اعتباار مناسابی مایباشاد .جهات تجزیاه و تحلیال
اطالعات ،از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان ماورد مطالعاه از
روحیه و نیت کارآفرینی باالیی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر میباشد .بعالوه نتاایج حاصال از تحلیال
همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسکپذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان
عالقه با نیت کارآفرینی آنها رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود و نیز اختالف معناداری از نظر نیت کارافرینانه باین دانشاگاه-
های مورد مطالعه وجود داشت.
واژههای کلیدی :کارآفرینی  ،نیت کارآفرینانه ،ریسک پذیری ،همدان.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
امروزه بیکاری یکی از چالشهاای جادی کشاور اسات .و در
بین دانشآموختگان دانشاگاههاا رشاد بایش تاری دارد ،باه
گونهای که نرخ بیکاری کل کشور در ساال 21/0 ،09درصاد
بوده که این نرخ برای دانشآموختگان دانشگاهها و مرکزهای
آموزش عالی از  20/1درصد و برای بیسوادان  0درصد باوده
است .نرخ بیکاری نسبت به سال قبل  9درصد افزایش یافتاه
است (مرکز آماار ایاران .)2901 ،یعنای عرضاه نیاروی کاار
دانشآموخته بر تقاضای آن پیشی گرفته است،آنگونه که از

نویسندة عهدهدار مکاتبات :نسیم ایزدی izadi.nasim@yahoo.com

آمار بر می آید باین ساالهاای  2911تاا  2909نارخ رشاد
متوسط ساالنه ی دانشجویان رشتههای دانشگاهی  99درصد
بوده است (مداح .)2901 ،این روند در دهاه بعاد نیاز اداماه
داشته و متأسفانه شایوع بیکااری در باین داناشآموختگاان
کشاورزی بیش ازدیگر رشتههاست .برآوردها نشان میدهاد
که نیاز بازار کار کشاورزی سااالنه حاداکثر  229هازار نفار
دانشآموخته از رشتههای کشاورزی است .در حالی که 199
هازار نفر هرسااله از رشتاههای کشااورزی در داناشگاههای
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کشور فارغالتحصیل میشوند و بر این اساس هر ساله حدود
 11تا  11درصد از دانشآموختگان این بخش بیکار میمانند
(وطنخواه و رضایی مقدم .)2909 ،همچناین نارخ بیکااری
بین  291هزار نفر دانشآموخته بخش کشاورزی  10درصاد
گزارش شده ،این نارخ بیکااری باه نوباه خاود در باین کال
دانشآموختگان دانشاگاهی کشاور بااالترین و دو برابار نارخ
بیکاری در بین تودههای بیکاردیگر در کل کشور بوده اسات
(شااهبازی و علای بیگای 2901 ،؛آقاسای زاده2901 ،؛ علای
بیگی و زرافشانی.)1991،آنان عالوه بر این که با فرصت های
شغلی بسیار محدود در اداره هاا ،ساازمانهاا و شارکتهاای
دولتی و خصوصی روبه رو هستند ،از سرمایه و امکانات مالی
چندانی بارای آاااز کاار ،و پیشاه جدیاد و سارمایهگاذاریی
مرتبط با رشته تحصیلی خود برخوردار نمایباشاند .برخای
کارشناساااان معتقدناااد عملکااارد دانشاااگاه در تعلااایم
دانشآموختگان برای ورود به جامعه مطلاوب نباوده اسات و
دانااشآموختگااان باارای ایجاااد شااغل و کااارآفرینی ،مهااارت
ضروری را ندارند (اسکندری و همکاران2901 ،؛ دی الهارپ،
1999؛ آقاساایزاده2901 ،؛ زمااانی2909 ،؛ حسااینینیااا و
همکاااران .)2901 ،ورمااال ( )1999ریسااکپااذیری ،میاازان
تجربه و پیشینه فرد در زمینه کارهاای گروهای را از عامال
های موثر بر گرایش فرد به کارآفرینی میداند .او هم چنین
معتقد است فردگرایی و عدم مسئولیتپذیری از عامال هاای
تأثیرگذار بر گسترش کارآفرینی اسات.کشااورزی باه دلیال
برخورداری از رشد مستمر و پایدار اقتصادی ،تأمین امنیات
اذایی ،بازدهی سرمایه ،ارزآوری ،ارزبری کم و ایجاد عدالت
اجتماعی در قیاس با ساایر بخاشهاای اقتصاادی کشاور از
قابلیتهای خاصی برخوردار است ،به نحاوی کاه مایتواناد
نقش بسیار بارزی در عرصه اقتصادی کشور داشته باشد .این
بخش نقش حیاتی را در اقتصاد ایران بار عهاده دارد ،زیارا
حدود  22درصد تولید ناخال ملای 19 ،درصاد اشاتغال و
تأمین اذای بیش از  09درصد جامعاه را پوشاش مایدهاد
(جمشیدی فر و همکاران .)2900 ،این در حالی است که در
بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،آموزش منابع انساانی
در کشاورزی از اولویت باالیی در برنامههای توسعه برخوردار
نیست .نتیجه اینکه ،برنامههای آموزشی لزوماا باا نیازهاای
بازار و تقاضای اشتغال بخش کشاورزی انطباا نادارد .لاذا،

رشد بحاران اقتصاادی در بسایاری از کشاورهای در حاال
توسعه وضعیت نابهنجاری را در سالهای اخیر بوجاود آورده
است .به گونهای که امکاان جاذب هماه داناشآموختگاان
کشاورزی از سوی بخش دولتی که در گذشته معمول باود،
دیگر وجود ندارد و دانشآموختگان این بخش برای ورود به
عرصه اشتغال با مشکالت جدی مواجهاند .از طرفی نظامهای
رایج آموزش کشاورزی ،قادر به پاسخگویی تقاضای روزافزون
نیروی انسانی بخش خصوصی نیستند .این امار بادان دلیال
است که آموزش عالی در ایران از ابعاد مختلف باویژه از نظار
کمی پیشرفت چشمگیری داشته است .اما پیشارفت بیشاتر
در آمااوزش عااالی عمااومی بااوده اساات و باارای کشااوری بااا
جمعیت بسیار جوان مانند ایاران نسابتا ناکاافی باودهاسات.
االب دانشکدهها فقط آموزش را در گساتره رساالت خاویش
بدون های برناماه و تمهیاداتی باه منظاور تزریا اندیشاه
کارآفرینی و ارزشآفرینی فراگیران در دستور کار خاود قارار
میدهند و فقط شااید رساالت خاویش را منحصاراو آماوزش
بدانند و کمتر برنامههایی با دورنمایه کارآفرینی داشته باشند
و نتیجه آن هزاران دانشآموختاهای مایشاود کاه کمتارین
نشانه نوآوری و اندیشه آفرینی در آنان وجود ندارد و هماواره
پیجوی کار و اشتغال در هر زمینهای ،ولو بی ارتباط باا ناوع
تخص و رشته تحصیلی خود هستند .لذا همواره شاهد موج
وسیعی از بیکاران و کارجویاان بای مهاارت یاا کام مهاارتی
هستیم که محصول ماشین آموزشی هستند که صارفا دارای
یک خط تولید ،آن هم خاط تولیاد نظاری اسات (حساینی
لرگانی و همکاران .)2901 ،این درحالی است که دانشگاههاا
با استفاده از آموزش کارآفرینی میتوانناد باهعناوان نهاادی
باشد که نیات دانشاجویان را بارای راهانادازی کساب و کاار
جدید تقویت کند (موسیوند و همکاران2901 ،؛ علیآبادی و
همکاران2901 ،الف) .دانشگاهها از طری ترویج کارآفرینی و
آموزش کارآفرینی میتوانند دانشاجویان را باه سامت باروز
رفتار کارآفرینی ترایب کنناد (احمادی و همکاارانو 2902؛
آراسااتی و سااعید بنااادکی2901 ،؛ مردانشاااهی و همکاااران،
2909؛ موسیوند و همکاران.)2901 ،
اکنون کامالو واضح است که «کار آفرینی» یا حتای جزییاات
مربوط به آن را میتوان آماوزش داد .متخصصاان و فعااالن
آموزش کسب وکار این افسانه را شکل دادهاند که فرد ،دانش
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مربوط به کارآفرینی را کسب نمیکند بلکه مادرزاد کارآفرین
متولد میشود (علیآبادی و همکاران2901 ،الف؛ موسایوند و
همکاران« .)2901 ،پیتر دراکر» که امروزه به عنوان یکی از
متفکران تأثیرگذار در زمینه مدیریت محسوب میشود ،مای
گوید :مقوله کارآفرینی چیز عجیب و اریبای نیسات .حتای
جادو هم نیست و نمی توان آن را چیزی مرموز دانست .ایان
دانش تنها یک مقوله منظم و منسجم است که هی ارتباطی
به مسائل ارثی و مادرزادی ندارد .دانشی است که مانند تمام
علوم مدون دیگر می توان آن را فرا گرفت و آموخات (علای-
آبادی و همکاران2901 ،ب؛ علی میری.)2901 ،
با شروع دهه  (2009دههی کارآفرینی) موجی از مقااالت و
آثار در کشورهای توسعه یافته ،در راستای تمرکز بر ویژگی
ها و خصیصه هاای شخصایتی کارآفریناان ،ایان پرساش را
مطرح ساختند که « آیا شما از جوهره الزم بارای کاارآفرین
شدن برخوردار هستید؟» این آثار در واقع در پی آن بودند تا
ویژگی های مهم کارآفرینان را توصیف کنند .برخای از صاا
2
حبنظران نیز آزمون هاایی را باه منظاور ارزیاابی از خاود
جهت تعین قابلیاتهاای افاراد در زمیناه کاارآفرین شادن
طراحی کردناد (مساعودنیا2901 ،؛ علایآباادی و همکااران،
2901ب).
فرهنگ لغت «وبستر» کارآفرین را کسی میداند کاه متعهاد
میشود مخاطرههای یک فعالیات اقتصاادی را ساازماندهی،
اداره و تقباال کنااد(.میاارزا محماادی و همکاااران .)2901
کارآفرین شخ است ،در حالی که کاارآفرینی یاک فرآیناد
اساات .کااارآفرینی فرآینااد خااال در اسااتفاده از منااابع و
سازماندهی آنها برای نیازهای اشخاص اسات (جااروی  1و
همکاران .)2002 ،نتایج تحقیا دونلان و همکااران1929 ،
نشان داد که در آموزش کارآفرینی باید به هویات سااختاری
کارآفرینی بعنوان یک هدف مهم برای توسعه دانش و مهارت
کارآفرینی توجه شود (دونلن 9و همکاران .)1929 ،تیمونز در
 2009با ترکیب نتایج مطالعات مکرر خود راجع به ویژگای-
هاااای شخصااایتی کاااارآفرین ،دوازده ویژگااای را
برمای شامارد :تعهاد و عازم راساخ ،اشاتیا نسابت باه
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مسئولیت ،اشتغال ذهنی نسبت به فرصت ،مدارا نسابت باه
خطر ،ابهام و عدم قطعیت ،اتکا به خود ،خالقیت و انعطااف
پذیری ،تمایل به بازخورد فوری ،سطح باالی انرژی ،انگیزش
نسبت به ممتاز شدن ،جهت گیری نسبت به آینده ،تمایل به
یاادگیری از طریا نقاائ و خطاهاا ،و تواناایی رهباری
(تیمون .)2009 ،9
در دو دهه گذشته ضرورت کارآفرینی و توسعه آن به ویاژه
آموزش کارآفرینی بیش از پیش مشهود گردیده و ایان امار
موجب افزایش تالشها برای توسعه کارآفرینی و آموزش آن
شده است .در این راساتا پاژوهشهاا نشاان مایدهاد کاه
مهمترین عامل مؤثر در حرکت کارآفرینی و از قوه باه فعال
درآوردن آن ،بروز روحیه کارآفرینی و نیات کارآفریناناه در
افراد از طری آموزش میباشد .پرورش روحیه کارآفرینی در
افراد ایرکارآفرین از اهمیت فو العاادهای برخاوردار اسات
(موحدی و همکاران .)2900 ،پژوهشهای بسیاری نیز ثابات
کردهاند که نیت کارآفرینانه یکی از زیربناهای اصالی رفتاار
کااارآفرینی ماایباشااد (کاااتونن 1و همکاااران ;1921 ،دو و
دادوری ;1921 ،1بارباسانشاز و آتینازا سااهوکویلو.)1920 ،1
هنلی ( ،)1991بیان کرد که کارآفرینی فرآیندی ارادی و از
روی قصد است که تعداد زیادی از آن نیات حداقل یک سال
قبل از ایجاد سرمایه گذاری جدید تشکیل شده اند .از ایان
رو مطالعااات بساایاری در زمینااه کااارآفرینی و روحیااات
دانشجویان صورت گرفت است که باه برخای از آنهاا اشااره
میگردد.
 -2پیشینه پژوهش
یافتههای پژوهش جمشیدی فار و همکااران ( )2900نشاان
داد که  90درصد از دانشجویان باه دالیلای از جملاه نباود
سرمایه یا نبود مهارتهای الزم برای کسب و کار تمایلی به
کارآفرینی ندارند .همچنین نتایج تحلیل مدل لوجیت نشان
داد که متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،دریافت وام ،مواناع
اقتصادی ،سابقه فعالیت ،درآمد ،کساب مهاارتهاای الزم و
ریسکپاذیری از عوامال ماؤثر بارای انگیازه کاارآفرینی در
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دانشجویان بودناد کاه از باین ایان متغیرهاا سان و مواناع
اقتصادی اثر معنیدار منفی و بقیاه متغیرهاا اثار معنایدار
مثبات داشاتند .شاریف زاده و زماانی در ساال  2901در
بررسی روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی دانشاگاه
شیراز به مطالعه چهار خصیصه توفی طلبای ،رقابتمنادی،
قدرت طلبی و ریسک پذیری پرداختند .با توجه به یافتههای
تحقی  ،باین دانشاجویان ساال دوم و چهاارم ،هامچناین
دانشجویان دختر و پسار از نظار ساطح روحیاه کاارآفرینی
تفااوت معنایداری وجاود نادارد .در تحقیقای کاه توساط
خسروی پور و همکاران ( )2900از دیدگاه داناشآموختگاان
صورت گرفت ،نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ،عوامل مؤثر
بر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقویات کاارآفرینی در
دانشاجویان را مایتاوان در  1عامال روشهاای آموزشای،
محتاوای آموزشای ،امکاناات و تجهیازات ،عوامال فاردی،
مهارتهای آموزشگران ،ویژگایهاای دانشاجویان و عوامال
محیطی دستهبندی نمود .رگرسیون گام به گام نشان داد که
از عوامل فو الذکر عوامل محیطی وارد معادله نشد و بقیه 1
عامل توانستند  11/2درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقی
را تبیین نمایند .ضمن اینکه بار اسااس تحلیال رگرسایون
مهمترین عامل مؤثر نگرش دانشآموختگان نسبت به تقویت
کارآفرینی در دانشجویان ،مهارتهاای آموزشاگران ارزیاابی
شد .نتایج پژوهش موحادی و همکااران ( )2900بیاانگر آن
است که باین جنسایت ،سان ،مقطاع تحصایلی و گارایش
تحصیلی دانشجویان کشاورزی و میزان روحیاه کاارآفرینی
آنان رابطه معنای داری وجاود نادارد؛ و تنهاا باین اشاتغال
دانشجویان و روحیه کارآفرینی آنان ارتباط معنی دار وجود
دارد .بدین مفهوم که دانشجویانی که به ایر از تحصایل باه
کار دیگری اشتغال دارند دارای روحیه کاارآفرینی بااالتری
هستند .بر اساس این عوامل و سایر عوامل از جمله مساائل
محیط زیست و تغییرات سریع دانش و فناوری ،ایجاد تغییر
در نظام فعلی آموزش کشاورزی امری ضروری باه نظار مای
رسد (خسروی پاور و همکااران .)2900 ،لاذا بارای برطارف
کردن این معضل نیاز باه برناماهریازی درسات و هماهناگ
است .با توجه به روند رو به افزایش افراد تحصایل کارده از
یک سو و مشکالت اجتماعی -اقتصادی دولت از سوی دیگر،
در طول سالهای گذشته مسأله کارآفرینی اهمیت ویاژهای

یافتهاست (قاسمی و همکاران .)2900 ،در این زمینه اعتقاد
بر این است که توجه و تأکید بر خوداشتغالی از طری کسب
وکارهای کوچاک یکای از راهحالهاای بسایار مهام اسات.
آموزش کارآفرینی میتواناد نقاش بسایار مهمای در تغییار
دیدگاههای دانشجویان در جهت خوداشتغالی و کاارآفرینی
ایفا کناد و آنهاا را بارای اشاتغال در باازار کارآمااده کناد
(اسکندری و همکاران .)2901 ،بنابراین کاارآفرینی یکای از
بهترین راههای استفاده از این نیروهای تحصیل کرده اسات
تا با تکیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کساب و کاار
بپردازند .قاسمی و همکاران ( )2900در تحقیقی که در مورد
بررسی عوامل تاثیرگاذار در روحیاه کاارآفرینی دانشاجویان
کشاورزی انجام دادند ،به این نتاایج دسات یافتندکاه باین
متغیرهاای سان ،عامال روانشاناختی ،عامال آموزشای و
دانشاگاهی رابطاه مثبات و معنایداری باا ایجااد روحیاه
کاارآفرینی در باین دانشاجویان وجاود دارد .در تحلیال
رگرسیونی گام به گام نیاز متغیرهاای عامال روانشاناختی،
عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب  19/1درصاد از
واریان را تبیین نمودند .نتایج حاصل از مقایسه میانگینها
نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل ،ثبت اختراع،
نوع اشتغال ،تحصیالت پدر و سازمان محل خدمت مختلاف
از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج
تحقی حسینی و عزیزی ( )2901حاکی از آن است که بین
سطح تحصیالت ماادر ،درآماد ماهیاناه خاانواده ،و محتاوای
برنامه آموزشی دانشگاه با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه
مثبت و معنا داری وجود دارد .همچناین باین سان ،ساطح
تحصیالت پدر ،درآمد ماهیانه خانواده ،بکاارگیری روشهاای
توسعه آموزش کارآفرینی و روحیه با مهارتهاای کاارآفرینی
دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری آشکارگشته اسات .باا
مقایسه میانگین گروهها مشخ گردیاد کاه باین میاانگین
رتبااهای دختااران و پسااران دانشااجو در خصااوص روحیااه
کارآفرینی ،مهارت کارآفرینی افراد متاهال و مجارد اخاتالف
معنا داری وجود دارد .همچنین شاغل پادر در مهاارتهاای
کارآفرینی دانشجویان و شغل مادر بر روحیه کارآفرینی آناان
تاثیر داشته است .نتایج حاصل از رگرسیون مبین ایان باوده
است که متغیرهاای بکاارگیری روشهاای توساعه آماوزش
کارآفرینی در دانشگاه ،درآمد ماهیانه خاانواده ،سان ،روحیاه
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کارآفرینی و ساطح تحصایالت پادر  11درصاد از تغییارات
مهارتهای کارآفرینی دانشاجویان را پایش بینای مایکناد.
همچنین نتاایج نشاان داد کاه متغیرهاای برناماه آموزشای
دانشگاه و سطح تحصایالت ماادر  9/91از تغییارات روحیاه
کارآفرینی دانشجویان را پایش بینای مایکناد .ماروری بار
مطالعه صادقی و عدلی ( )2900نشان داد که بین جاو نظاام
آموزش عالی با پرورش نیات کاارآفرینی ،انگیازه پیشارفت،
ریسک پذیری ،و آیندهنگری دانشجویان رابطاه معنای داری
وجود دارد .در مطالعهای که به منظور بررسی رابطه ویژگی-
های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی در بین زنان شااال در
سازمانها و ادارات دولتی شهر شیراز به انجاام رساید نتاایج
نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی زنان با تمایل آنها
باه کاارآفرینی رابطاه معنااداری وجاود دارد (محمادی و
همکاران .)2909 ،ایاثی ( )2901نقش میانجیگری نگرش
کارآفرینی در رابطه باور به خودکارآمدی و قصاد کاارآفرینی
را تأیید نموده است.
در تحقیقی که به بررسای ارتبااط باین عملکارد ساازمانی و
مهارتهای کاارآفرینی مادیران محلای روساتایی در اساتان
قزوین به انجام رسید نتایج نشان داد که مهاارت کاارآفرینی
دهیاااران مااورد مطالعااه در حااد متوسااط (  )9/19اساات.
همچنین بین مهارتهای کارآفرینی و عملکارد دهیااریهاا،
سطح تحصیالت ،میزان مشارکت در فعالیتهاای اجتمااعی،
شرکت در دورههای آموزشای دهیااران ،درآماد کاارآفرین و
خانواده او و نیز میزان تعامل با نهادها و سازمانهای مارتبط،
رابطااه مثباات و معناااداری وجااود دارد (دربااان آسااتانه و
همکاران.)2909 ،
در مطالعهای با عنوان «میزان کارآفرینی دانشآموختگاان در
عرصهی نشریات و مطبوعات شهر تهران» ،نتاایج نشاان داد
که بین کارآفرینی و دورههای آماوزش مهاارتهاای فاردی،
انگیزه پیشرفت ،ریسکپذیری ،نیاز باه موفقیات و خالقیات
رابطه معناداری وجود دارد ( کالنتاری و همکااران .)2909 ،
مطالعه صورت گرفته در بین دانشجویان سال آخر دانشاکده
کشاورزی در دانشاگاه تهاران نشاان داد کاه متغیرهاای باه
کارگیری روشهای توسعه آماوزش کاارآفرینی در دانشاگاه،
درآماد ماهیاناه خاانواده ،ساان ،روحیاه کاارآفرینی و سااطح
تحصیالت پدر 11درصد از تغییرات مهاارتهاای کاارآفرینی
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دانشااجویان را یناای ماایکنااد( .حسااینی و عزیاازی.)2901 ،
نتاایج نظرسانجی از  1099نفار از دانشاجویان دانشاگاه
مازندران نشان داد ،درحادود  12درصاد دارای ویژگایهاای
کارآفرینی هستند .میاانگین امتیااز کلای دانشاجویانی کاه
دارای ویژگاای کااارآفرینی بودنااد ،براباار  90/11و باارای
دانشجویان ایر کارآفرین برابر با  10/00بود کاه باا حاداقل
میانگین قابل قبول ( 91امتیااز) تفااوت فاحشای را دارد .از
ساوی دیگار ،مقایساه هار یاک از ویژگایهاای پنجگاناه
کارآفرینی نشان میدهد که ویژگی عزم و اراده (باا میاانگین
 )1/0در مقایساه باا ساایر خصیصاه هاا بیشاتر در نازد
دانشجویان این دانشگاه مالحظه میشود .امتیاز ویژگیهاای
توفیا طلبای ،اساتقالل طلبای ،خطرپاذیری و خالقیات
دانشجویان ،فاصله کمی با حداقل امتیاز قابل قباول دارناد(.
زالی و همکاران.)2901 ،
نتایج مطالعهای در دانشگاه شهید چمران اهواز نشان داد که
بین انگیزه پیشارفت و خالقیات باا کاارآفرینی دانشاجویان
رابطااه معناایداری وجااود دارد ( برومنااد نسااب .)2902 ،در
مطالعهای در دانشگاه اصفهان در رابطه با بررسی قابلیتهای
کااارآفرینی دانشااجویان ،نتااایج نشااان داد کااه قابلیااتهااای
کاارآفرینی دانشااجویان در زمینااه اسااتقالل طلباای ،کنتاارل
درونی ،انگیزه پیشرفت و خالقیات بااالتر از حاد میاانگین و
نمرات ریسک پذیری از متوسط نمره معیار پاایینتار اسات.
همچنین آماوزشهاای دانشاگاهی در پارورش ویژگایهاای
کارآفرینی دانشجویان مؤثر نبوده است ( بادری و همکااران،
 .)2901در مطالعه دیگری که در دانشگاه پیام نور اراک باه
انجام رسید همان نتایج مطالعه باال باه دسات آماد .محقا
مااینویسااد قابلیااتهااای کااارآفرینی دانشااجویان در زمینااه
استقالل طلبی ،کنترل درونی ،انگیزهی پیشرفت و خالقیات
باالتر از حد میانگین و نمرهی ریسک پذیری آنان از میانگین
پایینتر بوده اسات و همچناین آماوزشهاای دانشاگاهی در
پرورش ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان مؤثر نباوده اسات
(افاری .)2901 ،در تحقیقی در دانشگاه سامنان نیاز نتاایج
نشان داد که بین دانشکدههای مختلف از نظر نمره ویژگای-
های شخصایتی (ریساک پاذیری ،کاانون کنتارل ،نیااز باه
موفقیت ،سالمت فکری ،عملگرایی ،تحمل ابهام ،رؤیا پردازی
و چالش طلبی) تفاوت معنایداری وجاود نادارد .بار اسااس

200

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 2900

نتایج تحقی نمره نهایی دانشجویان دانشکده دامپزشاکی در
دامنه ضعیف قرار دارد ،همچنین هی کادام از دانشاکدههاا
نمره کارآفرینی بسیار قاوی را باه دسات نیاوردناد (فای و
صفایی .)2900 ،نتایج تحقی در میان دانشجویان تحصیالت
تکمیلی پردی کشاورزی و مناابع طبیعای دانشاگاه تهاران
نشان داد که در بین متغیرهای مربوط به عوامل روانشااختی
تأثیرگذار بر روحیه کاارآفرینی باه ترتیاب ساخت کوشای و
تالش مداوم ،اعتماد به نف و خودباوری و آیندهنگار باودن
دارای بیشاترین تااأثیر و حمایاات مااادی و معنااوی از طاارف
خانواده ،توان ایجاد انگیزه در دیگران و تجرباه فاردی دارای
کمترین تأثیر در ایجااد روحیاه کاارآفرینی باوده اسات .باه
منظور واکاوی تأثیر مولفههای روانشناختی بار میازان رفتاار
کارآفرینانه دانشاجویان کشااورزی ،از مادلساازی معاادالت
ساختاری استفاده شاد .بارای ایان منظاور متغیرهاای روان
شناختی شامل؛ روحیهی توفی طلبی ،اراده ،کنترل درونای،
ریسااک پااذیری ،اسااتقالل طلباای و خالقیاات بااه عنااوان
متغیرهای مستقل در مدل وارد شادند و تاأثیر آنهاا بار دو
متغیر نیت و رفتار مورد بررسی قرار گرفت .ذکار ایان نکتاه
ضروری است که محققان برای تدوین مدل پژوهش ،از مادل
رفتار برنامهریزی شده آژن استفاده نمودند (قاسمی و اسدی،
.)2900
پیهی ( ،)1990اظهاار داشات کاه از دو طریا مایتاوان
کارآفرینی را اندازهگیاری کارد .اوالو کاارآفرینی واقعای کاه
داللت بر افرادی دارد که به طور واقعی کسب و کاری را آااز
کردهاند و دوماو ،کارآفرینی پنهان و یا همان قصد کارآفرینانه
که داللت بر افرادی دارد که قصاد آاااز کساب و کااری را
دارند .نیت خود تابعی از نگرش نسبت به عمال ،هنجارهاای
ذهنی و باور به خودکارآمدی اسات و در شاکلگیاری رفتاار
نهایی نقش بسزایی دارد (آیزن .)2002 ،0نیت کاارآفرینی را
میتوان عاملی مؤثر بار رفتاار کارآفریناناه یاا تصامیم بارای
کااارآفرین بااودن قلمااداد کاارد (موریااانو و گورجیویسااکی،0
 .)1991آنچه که واضح و مبرهن است این که با بهرهگیاری
از مدلهای مبتنی بر نیات باه عناوان ابازار مناساب بارای
توضایح و تفسایر شاکلگیاری نیاات کارآفریناناه و رفتاار
. Ajzen
. Moriano and Gorgievski

8
9

کارآفرین ،در مجموع این امکان فراهم میشود که از آن ،به
شااااکل یااااک چااااارچوب مناسااااب باااارای
اندازهگیری اثر مؤلفاههاای روانشاناختی بار نیات و رفتاار
کارآفریناناه در آماوزشعاالی بهاره گرفات .تایشایکوهی و
شامبر )1921(29پیرامون قصاد کارآفریناناه دانشاجویان در
دانشگاههای آفریقای جنوبی و عوامل موثر بار آن نشاان داد
که رابطه مثبت و معنیداری باین نگارشهاای شخصای و
سطح یادگیری و دانش کارآفرینانه با قصد دانشجویان برای
کارآفرین شدن وجاود داشات .آمباد و دمیات )1921( 22در
پژوهش خود در بین دانشجویان نتیجه گرفتناد کاه نگارش
فردی ،پی هی ( ،)1990اظهار داشت کاه از دو طریا مای
توان کارآفرینی را اندازه گیری کرد .اوالو کارآفرینی واقعی که
داللت بر افرادی دارد که به طور واقعی کسب و کاری را آااز
کارده اناد و دومااو ،کاارآفرینی پنهاان و یاا هماان قصاد
کارآفرینانه که داللت بر افرادی دارد که قصد آااز کساب و
کاری را دارند .نیت خود تابعی از نگارش نسابت باه عمال،
هنجارهای ذهنی و باور به خودکارآمادی اسات و در شاکل-
گیری رفتار نهایی نقش بسزایی دارد (آیزن .)2002 ،21نیات
کارآفرینی را میتوان عااملی ماؤثر بار رفتاار کارآفریناناه یاا
تصاامیم باارای کااارآفرین بااودن قلمااداد کاارد (موریااانو و
گورجیویسکی .)1991 ،29آنچه که واضح و مبرهن است ایان
که با بهرهگیری از مدلهای مبتنی بر نیت باه عناوان ابازار
مناسب برای توضیح و تفسیر شکلگیری نیات کارآفرینانه و
رفتار کارآفرین ،در مجموع این امکان فراهم میشود کاه از
آن ،به شکل یک چارچوب مناسب بارای انادازهگیاری اثار
مؤلفههاای روانشاناختی بار نیات و رفتاار کارآفریناناه در
آموزشعالی بهره گرفات .تای شایکوهی و شاامبر)1921(29
پیرامون قصد کارآفرینانه دانشجویان در دانشگاههای آفریقای
جنوبی و عوامل موثر بار آن نشاان داد کاه رابطاه مثبات و
معنیداری بین نگرشهای شخصی و سطح یادگیری و دانش
کارآفرینانه با قصد دانشجویان برای کارآفرین شادن وجاود
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داشت .آمبد و دمیات )1921( 21در پاژوهش خاود در باین
دانشجویان نتیجه گرفتند که نگرش فردی ،کنتارل رفتااری
درکشده و حمایت نسبی درکشده پیشبینایکننادههاای
قصد کارآفرینانه دانشجویان هستند.
مدل رفتار برنامهریزی شده آیزن در زمینه های گوناگونی به
کار گرفته شده اسات و نسابت باه مادلهاای دیگار ،نیات
کارآفرینانه را با جزئیات بیشتر و دقی تر مورد بررسای قارار
می دهاد .بناابراین تحقیا حاضار باا هادف بررسای نیات
کارآفرینی دانشجویان رشتههاای کشااورزی در دو دانشاگاه
بوعلی و پیام نور همدان صورت گرفته تا بتواند راهکارهاایی
جهات جلاوگیری از هادر رفات سارمایه ،نیارو و امکاناات
آموزشی دانشجویان ارائه دهد.
 -3روش تحقیق
این تحقی ازنظرماهیت ازنوع پژوهش های کمای محساوب
می شود و از نظار هادف ازناوع کااربردی اسات؛ روش ایان
تحقی به لحاظ دستیابی باه حقاای و داده پاردازی ،ازناوع
توصیفی – پیمایشی است با توجه به محدوده های تحقیا ،
طرح مورد استفاده دراین مطالعه ازنوع مقطعی بوده است .بر
اساس جدول بارتلت و همکااران( )1992حجام نموناه 919
نفر برآورد شد کاه در ایان مطالعاه 919پرسشانامه تکمیال
گردید .حجم نمونه در این تحقی را دانشاجویان ساال آخار
رشااته مهندساای کشاااورزی مقطااع کارشناساای دانشااکده
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشاگاه پیاام ناور همادان
تشکیل می دهند .جهت جماع آوری داده هاا از پرسشانامه
استفاده شد .این پرسشنامه شامل  9بخش و  11گویاه باود.
به منظور بررسی روایی ابزار تحقی از نظرات اعضاای هیاأت
علمی دانشاگاه باوعلی ساینا و پیاام ناور اساتفاده گردیاد و
ضریب آلفای کرونباخ برای نیت کاارآفرینی  9/01محاسابه
گردید که بیانگر پایایی ابزار سنجش می باشد .جهت تجزیاه
و تحلیل دادهها از نارم افازار  spssاساتفاده شاد و در آماار
توصیفی از آمااره هاای میاانگین ،انحاراف معیاار و در آماار
استنباطی از ضرایب همبستگی و آزمون رگرسیون چندگاناه
استفاده شد.

. Ambad and Damit
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 -4یافتهها
بررسی دادههای جمعآوری شده نشانگر آن بود که میاانگین
سن دانشجویان مورد مطالعه در این تحقی  19/1سال می-
باشد که جوانترین آنها  19سال و مسنتارین آنهاا  10ساال
داشتهاند .جن اکثر پاسخگویان زن ( )%19/2بود و از نظار
وضعیت تأهل اکثر پاسخگویان مجرد ( )%11بودند .شغل پدر
اکثر پاسخگویان در این تحقی آزاد ( )%91باود .تحصایالت
پدر اکثر پاسخگویان در سطح فو دیپلم و لیساان ()%10
بوده است .میانگین تعداد اعضای خاانواده دانشاجویان ماورد
مطالعه  9نفر میباشاد .اکثار دانشاجویان ( )%11باه ایار از
تحصیل به شغل دیگری اشتغال نداشتند و تنها  11درصد به
ایر از تحصیل شغل دیگری داشتند.
برای توزیع فراوانی میزان نیت کارافرینانه دانشاجویان ماورد
مطالعه ،پ از جمع جبری گویه ها براساس فاصاله انحاراف
معیار از میانگین یا معیاار )ISDM(21اساتفاد شاد (میارک
زاده ،علی آبادی.)2909،
در سطح ضعیف = D‹M-1/2SD
در سطح متوسط= M-1/2SD≤D≤M+1/2SD
در سطح خوب = D›M+1/2SD
جدول  .1توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب نمره
نیت کارآفرینانه دانشجویان پیامنور
نمره نیت کارآفرینانه

فراوانی

درصد

ضعیف(کمتراز)19

11

19/11

متوسط(بین 12تا)11

299

11/11

زیاد(باالتراز)11

201

11/19

در خصوص نیت کاارآفرینی دانشاجویان ماورد مطالعاه 11
گویه در نظر گرفته شده و با استفاده از طیف لیکرت از آناان
خواسته شده تا به سؤاالت طرح شاده پاساخ دهناد .کاه در
نتیجه نیت کارآفرینی حدود  11درصد از دانشجویان ماورد
مطالعه در حد زیاد بوده اسات .همچناین  11/1درصاد نیاز
دارای نیت کارآفرینی متوسط و  19/1درصد نیز دارای نیات
کارآفرینی ضعیف بوده اند .در مجموع نتایج نشاان مایدهاد
که دانشجویان پیام نور دارای نیت کاارآفرینی متوساط باه
باال هستند (جدول.)2

. Interval of standard Deviation from Mean
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برای توزیع فراوانی میزان نیت کارآفرینانه دانشاجویان ماورد
مطالعه ،پ از جمع جبری گویه ها براساس فاصاله انحاراف
معیاااار از میاااانگین اساااتفاد شاااد (میااارک زاده ،علااای
آبادی.)2909،

جنسیت

9/211

*9/991

سن

9/290

9/212

مقطع تحصیلی

9/901

9/191

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نمره

معدل

9/901

9/912

نیت کارافرینانه دانشجویان دانشگاه بوعلی
نمره رضایت شغلی

فراوانی

درصد

ضعیف(کمتراز)19

00

19/91

متوسط(بین 12تا)11

211

91/99

زیاد(باالتراز)11

219

99/12

در خصوص نیت کارآفرینی دانشجویان مورد مطالعه 11
گویه در نظر گرفته شده و با استفاده از طیف لیکرت از آنان
خواسته شده تا به سؤاالت طرح شده پاسخ دهند .که در
نتیجه نیت کارآفرینی حدود  99درصد از دانشجویان مورد
مطالعه در حد زیاد بوده است .همچنین  91درصد نیز دارای
نیت کارآفرینی متوسط و  19/1درصد نیز دارای نیت
کارآفرینی ضعیف بوده اند .در مجموع نتایج نشان می دهد
که دانشجویان دانشگاه بوعلی دارای نیت کارآفرینی متوسط
به پائین هستند (جدول.)1
 -4بررسی رابطه بین متغیرهای فردی و نیت
کارآفرینی
به منظور بررسی رابطه بین برخی متغیرهای فردی با متغیر
وابسته یعنی نیت کارآفرینی دانشجویان به تناسب و بر
حسب نوع متغیر از ضرایب هبستگی استفاده گردید .نتایج
رابطه بین متغیرها در جدول  9آورده شده است .همانطور
که در جدول مشاهده می شود بین متغیرهای فردی شامل
سن ،مقطع و گرایش تحصیلی و معدل دانشجویان با نیت
کارآفرینی رابطه معنی داری وجود ندارد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که داشتن نیت کارآفرینی به سن ،مقطع و
گرایش تحصیلی و معدل دانشگاهی دانشجویان مورد مطالعه
بستگی ندارد و تنها بین جنسیت ،وضعیت اشتغال
دانشجویان ،ریسکپذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد با
نیت کارآفرینی آنها رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود.

جدول .3ضرایب همبستگی و سطح معنی داری
ضریب همبستگی

سطح معنی داری

گرایش تحصیلی

-9/12

9/221

ریسک پذیری

9/212

*9/991

استفاده از رسانه های
انبوهی

9/111

9/921

میزان عالقه به
کارافرینی

9/990

9/999

موانع اقتصادی

9/201

*9/912

سواد پدر

9/911

92219

میزان درامد

-9/912

9/921

وضعیت اشتغال

9/912

*9/911

 -5مقایسه میانگین گروهها
برای مقایسه میانگین های دو جامعه مساتقل از آزماون تای
مستقل استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که بین میاانگین
نیت کارآفرینی دختاران و پساران دانشاجو در ساطح 9/92
درصد اختالف معنی داری وجود دارد و با توجه به میانگین-
ها مشخ شد که نیت کارآفرینی پسارها بااالتر از دخترهاا
می باشد .همچنین مشخ شد از لحاظ ناوع دانشاگاه نیاز
بین میانگین نیت کاارآفرینی دانشاجویان دانشاگاه باوعلی و
پیام نور تفااوت معنای داری وجاود داشات ،بطوریکاه نیات
کارآفرینی در دانشجویان پیامنور بیشتر بود (جدول.)9
جدول  .4مقایسه میانگین بین دو گروه پسر و دختر
متغیر مورد مطالعه

میانگین

انحراف
معیار

سطح معنی
داری

پسر

12/91

21/12

9/910

دختر

12/11

29/19

نیت
کارآفرینی

با استفاده از آزمون  tمستقل ،مندرج در جدول  ،1میانگین
نیت کارآفرینانه (بین دو گروه دانشجویان بوعلی و پیامنور)
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج گویای آن است که اختالف
معنی داری در سطح  1درصد بین دو گروه مذکور از نظر
نیت کارآفرینی وجود دارد.
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جدول  .5مقایسه میانگین بین دو گروه دانشگاهی
متغیر مورد مطالعه
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به منظور بررسی و تعیین متغیرهای پیشگوییکننده نیت
کارافرینی با استفاده از مولفههای دموگرافیکی از تحلیل
رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده شد
(جدول.)1
جدول .6متغیرهای پیشگوییکننده نیت کارآفرینی
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9/119
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9/911
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9/119

9/111

9/911

-9/119

-9/991

استفاده از
رسانه های
انبوهی

9/911
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9/210

2/092

9/919

میزان
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کارافرینی

9/112

9/190

9/190

9/209

9/991

ضریب همبستگی چندگانه( )Rدر این تحلیال برابار  9/10و
ضریب تعیاین ( )R²برابار  9/19اسات کاه نشاان مایدهاد
متغیرهای همچون ریسک پاذیری ،میازان درآماد ،وضاعیت
اشتغال ،موانع اقتصادی و عالقه  19درصد از تغییارات نیات
کارافرینانه رو تبیین میکند.
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نتایج باه دسات آماده نشاان مایدهاد کاه در مجماوع
دانشااجویان مااورد مطالعااه از نیاات کااارآفرینی بااااالیی
برخوردارند .بنابراین از این مسأله میتوان به عنوان زمینهای
مساعد برای اجرا و پیشبرد برنامههاای مرباوط باه توساعه و
آمااوزشهااای کااارآفرینی باارای دانشااجویان اسااتفاد کاارد.
همچنین نتایج نشان داد که پساران دانشاجو دارای روحیاه
کارآفرینی بیشتری میباشند  .از ساوی دیگار نتاایج آزماون
همبستگی نشان میدهد که باین متغیرهاای فاردی شاامل
سن ،مقطع و گرایش تحصیلی و معدل دانشجویان با روحیاه
کااارآفرینی رابطااه معناای داری وجااود ناادارد و تنهااا بااین
جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسکپذیری و مواناع
اقتصادی ،میزان عالقه ،میزان درآمد با نیت کاارآفرینی آنهاا
رابطه مثبت و معنیداری دیده میشود .نتایج نشان میدهاد
که بین جنسیت دانشجویان مورد مطالعه و نیات کاارآفرینی
آنها رابطه معنیداری وجود ندارد .ایان مسااله باا نتاایج باه
دست آمده توسط یارایی (  ) 2909همخوانی دارد کاه بیاان
نماااوده باااین جنسااایت و نیااات کاااارآفرینی رابطاااه
معنیداری وجود ندارد .همچناین طبا نتاایج باین مقطاع
تحصیلی ،گرایش تحصایلی و نیات کاارآفرینی دانشاجویان
دانشکده کشاورزی بوعلی سینا که در این تحقیا مشاارکت
داشتند رابطه معنی داری وجود ندارد .نتایج به دست آمده از
تحقی مشابه در دانشگاه تبریاز توساط عاادلی سااردویی و
همکاران (  ) 2900خالف این نتیجه را به دست آورده است.
ولی نتایج به دست آمده در این تحقی در مورد عدم وجاود
رابطه باین گارایش و مقطاع تحصایلی دانشاجویان و نیات
کارآفرینی آنها باا نتاایج تحقیا مشاابه در دانشاگاه تبریاز
همخوانی و مطابقت دارد .بعالوه نتاایج نشاان داد کاه باین
موانع اقتصادی و نیت کارآفرینی دانشاجویان رابطاه معنای-
داری وجود دارد .بطوریکه هر چه مشکالت اقتصادی دانشجو
برای ایجاد یک فعالیت جدیاد بیشاتر باشاد تماایلش بارای
کارآفرینی کمتر میشود که میتوان دلیال آن را کااهش در
روحیه ریسکپذیری به دلیل نداشتن پشتوانه مالی مناسب و
فراهم نبودن امکانات زیربناایی مانناد زماین و ماشاینآالت
دانست .برخی نتایج به دست آماده در پاژوهش پورآتشای و
مختارنیا (  ) 2900نیز با این موضاوع مطابقات دارد.آنهاا در
پژوهش خود بیان کردند که از دیدگاه اعضای هیاات علمای،

201

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هفدهم ،بهار و تابستان 2900

مهمترین متغیرهاای ماوثر بار کاارآفرینی داناشآموختگاان
کشاورزی به ترتیب عبارت از داشتن انگیزه کافی ،خالقیت و
نوآوری و تامین مالی بودناد .در حاالی کاه اگار دانشاجویان
کشااورزی از تسااهیالت و اعتبااارات باانکی اسااتفاده نماینااد
احتمال افزایش انگیزه برای کارآفرینی در آنان بیشاتر مای-
شود .نلسون و اساکات ( )2001نیاز در خصاوص اثرگاذاری
دریافت وام بر روحیه کاارآفرینی باه نتاایج مشاابهی دسات
یافتند .بین ریسکپذیری و روحیه کارآفرینی دانشجویان نیز
رابطه معنیداری وجود دارد .به طوریکه دانشجویان ریساک-
پذیر از انگیزه کاارآفرینی بیشاتری برخاوردار هساتند .ایان
نتیجه با یافتههای مطالعاات شاریفزاده و زماانی ( )2901و
همچنین هزارجریبی ( )2901در زمینه ریساک نیاز همساو
میباشد .همچنین نتایج اولویاتبنادی دانشاجویان از روش-
های توسعه کارآفرینی در دانشگاهها نشاان داد کاه تشاکیل
گروه های تحقیقاتی جهت پژوهشهای کارآفرینی ،برگازاری
کارگاههای آموزشی ،شناسایی و معرفای کارآفریناان موفا ،
استفاده از اساتید خاص آموزشهای کارآفرینی در دانشگاهها
و تشااکیل کااانون کااارآفرینی در دانشااگاههااا بااه ترتیااب از
مهمتاارین راهکارهااای توسااعه کااارآفرینی در دانشااگاههااا
میباشند .بنابراین اکثریت دانشجویان عالقهمند باه شارکت
در دورهها و کارگاههای آموزش کارآفرینی هساتند .از طارف
دیگر اکثار دانشاجویان خواساتار اساتفاده از اسااتید خااص
آموزشهاای کاارآفرینی در دانشاگاه هاا هساتند .ایان امار
نشاندهنده اعتماد کم دانشجویان به آموزش کاارآفرینی در
دانشگاه و از طرف دیگر عدم رضاایت نسابت باه محتواهاا و
برنامههای آموزش کارآفرینی است کاه در دانشاگاههاا ارایاه
میشوند که این دورهها و آموزشها بیشتر ایر تخصصی و به
صااورت نظااری هسااتند و االااب توسااط اساااتیدی تاادری
میشوند که تخص کارآفرینی ندارند .همچنین بررسایهاا
در این پژوهش نشان داد کاه برگازاری دورههاای تخصصای
کارآفرینی متناسب با رشته تحصیلی دانشاجویان ،تاکیاد بار
روشهای آموزش عملی در دورههای کارآفرینی متناساب باا
محتوای برنامههای کارآفرینی با عالقاه و نیااز دانشاجویان و
افزایش اطالعات و دانش دانشجویان نسبت به کاارآفرینی از
جمله موضوعات اولویتدار در روشهای توسعه آموزشهاای

کارآفرینی هستند که برنامهریزان آموزشی میبایسات بادان
توجه نمایند.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه باه نتاایج بدسات آماده از ایان پاژوهش مایتاوان
استنباط کرد که دانشجویان کشاورزی از پتانسیل مناسابی
برای بروز رفتارهای کارآفریناناه برخوردارناد .لاذا مایتاوان
اذعان داشت که اگر پیششارطهاای الزم بارای باروز رفتاار
کارآفرینانااه (ایجاااد کسااب و کااار جدیااد) فااراهم گااردد،
دانشجویان میتوانند با کسب مهارتهای کارآفرینانه در ایان
راه پیشقدم شوند .بنابراین میتاوان نتیجاه گرفات کاه اگار
چارچوب و برنامههای آموزشی درسای دانشاگاه در راساتای
ارتقاء ظرفیتهای روانشاناختی ا انگیزشای و توانمندساازی
دانشجویان از منظر مهارتهای کاارآفرینی باازنگری گاردد،
میتواند امیدبخش این موضوع باشد که دانشجویان در حین
تحصیل و یا پ از فارغ التحصیلی به دنباال خلا فرصات-
های کارآفرینانه باشند .همچنین میتوان استنباط نمود کاه
نیت کارآفرینانه دانشجویان تحت تأثیر مؤلفههای گونااگونی
قرار میگیارد .برخای از ایان مؤلفاههاا باه زیرسااختهاای
اقتصادی و اجتماعی جامعه مربوط میشود که سهم عظیمی
از آن بر عهده سیاستگذاران و برنامهریزان کشور میباشاد .از
جنبه دیگر میتوان به ویژگیهاای انگیزشای و روانشاناختی
دانشجویان اشاره کرد .این بعد تحت تأثیر آموزشهای عالی
و اجتماعی قرار دارد که میتوان با برنامهریزیهای بلندمدت
آن را ارتقاء داد .همچنین بعد دیگاری کاه مایتاوان باه آن
اشاره نمود ،اقدامات و برنامههای متفاوت میان دانشاگاههاای
مختلف میباشد چراکاه یافتاههاای ایان پاژوهش حااکی از
تفاوت نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشگاههای مختلف بود.
در پایان براساس نتایج موجود پیشنهادهای زیار ارائاه مای-
گردد:
ا دریافت وام و تسهیالت برای دانشجویان و فارغ التحصیالن
میتواند تاا حاد زیاادی دادااه آناان بارای فاراهم نماودن
امکانات الزم برای اجرای طرحهای مورد نظرشاان را کااهش
دهد.
 الزم است نسابت باه اجارای برناماههاای آموزشای بارایدانشجویان توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه اقدامات الزم
با جدیت بیشتری انجام پذیرد.
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 پیشنهاد میشود مسئولین دانشکده و دانشاگاه نسابت باههدایت آموزشهای تخصصای کاارآفرینی بارای رشاتههاای
مختلف کشاورزی و با استفاده از روشهای عملی و کاربردی
اقدام نمایند و از اسااتید مجارب کاارآفرینی در ایان زمیناه
استفاده نمایند.
 شایسته است که اعضای هیات علمی دانشاگاه باا موضاوعکارآفرینی آشنایی بیشاتری پیادا نماوده و نظار ایشاان باه
مفاااهیم ایاادهپااردازی در تاادری فرآیناادهای آموزشاای و
پژوهشی جلاب شاود و کارگااههاای آماوزش کاارآفرینی در
دانشگاه ها جهات اساتفاده اسااتید برگازار شاود .دورههاای
تخصصی کاارآفرینی متناساب باا رشاتههاا و گارایشهاای
تخصصی دانشجویان در دانشگاهها برگزار گردد.
 ضریب همبستگی چندگانه( )Rدر این تحلیل برابر  9/10وضریب تعیاین ( )R²برابار  9/19اسات کاه نشاان مایدهاد
متغیرهایی همچون ریسکپاذیری ،میازان درآماد ،وضاعیت
اشتغال ،موانع اقتصادی و عالقه  19درصد از تغییارات نیات
کارافرینانه را تبیین مایکناد .ایان نشاان مایدهاد کاه باا
گسترش این مولفه میتوان امید داشت که نیت کارآفریناناه
دانشااجویان باااال باارود همچنااین بااین نیاات کارآفرینانااه
دانشجویان پسر با دانشجویان دختر اختالف معنادرای وجود
داشاات بااه طااوری کااه پسااران بیشااتر در پاای فعالیتهااای
کااارآفرینی هسااتند درمقاباال نیاات کارآفرینانااه در بااین
دانشجویان دانشگاه پیام نور
منابع
 .2آقاسیزاده.فتح اله (.)2901اشتغال دانش آموختگان
کشاورزیی :الزامها و راه کارها .مجموعه مقالههای
همایش علمی آموزش کشاورزی کشور ،انجمن ترویج
وآموزش کشاورزی ایران.ص .219
 .1اسکندری ،ف ،.حسینی ،م ،.کالنتری ،خ.)2901( .
عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانة دانش آموختگان
آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران .اقتصاد
کشاورزی و توسعه ،سال  ،29شماره .291-299 ،19
 .9باااارانی ،ش .)2900( .واکااااوی ادراک و انتظاااارات
دانشااجویان کشاااورزی از اشااتغالپااذیری رشااتههااای
کشاااورزی در دانشااکدههااای ااارب کشااور .پایاااننامااه
کارشناسیارشد در رشاته تارویج و آماوزش کشااورزی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.
 .9بدری ،احسان ،.لیاقتدار ،محمد جواد ،.عابدی ،محماد
رضا و جعفری ،ابراهیم .)2901 ( .بررسای قابلیاتهاای
کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه پژوهش
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هم از دانشگاه بوعلی بیشتر بود که این خاود جاای پاژوهش
بیشتری دارد در انتخاب روشهای آموزشی دورههای آموزش
کارآفرینی از شیوههای عملی استفاده شاده و حتایاالمکاان
انتخاب محتوای آموزشی و برنامههای درسی مطاب عالی و
نیاز دانشجویان باشد .بر اساس اولویت های باه دسات آماده
توصاایه ماای شااود جهاات دورههااای آمااوزش کااارآفرینی در
دانشگاهها از مربیان یا اساتید با تجربه در زمینه آموزش های
کارآفرینی استفاده شود .پیشنهاد میشود به منظور تقویت و
توسعه فرهنگ کارآفرینی به طور ادواری سمینارهای علمای
و کارگاههای تخصصی در ساطح دانشاگاه برگازار گاردد و از
کارآفرینان موف نیز دعوت به عمل آید .باه منظاور ترایاب
دانشجویان به موضوع کارآفرینی تشکیل گروههای تحقیقاتی
پژوهشهای کارآفرینی در برنامهریازیهاای آتای دانشاگاه و
دستگاههای اجرایی تبیین گردد .باا توجاه باه اولویات قارار
گرفتن موضوع تناسب با محتوای برنامه هاای کاارآفرینی باا
عالقه و نیاز دانشجویان ،تشکیل کمیته نیازسنجی علمی باه
منظور تعیین محتوای برنامههای آموزش کارآفرینی با توجاه
بااه عالقااه دانشااجویان و نیازهااای فعلاای بخااش کشاااورزی
پیشنهاد میشود.

کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان .فصلنامه پژوهش
و برنامهریزی در آموزش عالی ،سال  ،21شاماره-02 ،1
.19
 .1برومند نسب ،محمد .)2902( .بررسی رابطهی سااده
چندگانااه وضااعیت اجتماااعی -اقتصااادی ،انگیاازهی
پیشرفت ،مخاطره پذیری ،جایگاه مهار ،خالقیت و عازت
نف با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چماران
اهواز ،پایان ناماهی کارشناسای ارشاد ،دانشاگاه شاهید
چمران اهواز ،دانشکدهی علوم تربیتی.
 .1بهراماای ،فضاال الااه و االمحسااین زمااانی (.)2909
آماوزش عالیکشاااورزیی ،تنگناهااا و راهکارهااا ،مجلااه ی
جهاد ،سال بیست و یکم ،شماره . 19
 .1پورآتشاای ،م  ،.و مختارنیااا ،م  .) 2900 ( .بررساای
عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان کشااورزی از
دیدگاه اعضای هیات علمی پاردی کشااورزی و مناابع
طبیعاای دانشااگاه تهااران  .مجلااه تحقیقااات اقتصاااد
کشاورزی و توسعه کشاورزی ایرا  ،ن جلد  ،1شماره .1
 -پورداریانی ،احماد .)2909 ( .کاارآفرینی .تهاران:
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کشاورزی و توسعه کشاورزی ایرا  ،ن جلد  ،1شماره .1
 .0پورداریانی ،احمد .)2909 ( .کارآفرینی .تهران :مؤسساهی
فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.
 .0پوررجب ،پیمان .)2902( .بررسای ویبزگایهاای اساسای
کارآفرینان و عوامل مؤثر بر کارآفرینی .کارآفریناان ،ساال ،9
شمارهی .19-10 ،19
 .29جمشاایدی فاار ،م ،.خرماای ،ش ،.راحلاای ،ح.)2900( .
بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده
کشاورزی تبریز .پژوهش های تارویج و آماوزش کشااورزی،
شماره .19-19 ،9
 .22حسینی لرگاانی ،م ،.میار عارب رضای ،ر ،.رضاایی ،س.
( .)2901آموزش کارآفرینی در هازاره جدیاد؛ زیار سااختی
برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی .پژوهش و برنامه
ریزی در آموزش عالی ،شماره .220-291 ،19
 .21حسینی ،م ،.عزیزی ،ب .)2901( .بررسی عوامل موثر در
توسعه روحیه و مهارتهاای کاارآفرینی در میاان دانشاجویان
سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران .علوم کشااورزی
ایران .شماره .192-112 ،1
 .29حسینینیا ،غ ،.عطائی ،پ .و یعقاوبی فرانای ،ا.)2901( .
ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان و تأثیر
آن بر قصد کارآفرینی (مورد مطالعه :مراکز آماوزش علمای-
کاربردی مهارت) .فصلنامه آموزش مهندسی ایران،)19(20 ،
.11-99
 .29خسااروی پااور ،ب ،.ایرواناای ،ه ،.حسااینی ،م ،.موحااد
محمدی ،ح .)2901( .شناسایی و تحلیل مولفه های آموزشی
موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی
علمی کاربردی کشاورزی .علوم کشااورزی ایاران .شاماره ،1
.191-121
 .21دربااان آسااتانه ،علیرضااا ،.قاادیری معصااوم ،مجتباای و
فیروزی ،محمد علی .)2909( .بررسی ارتبااط باین عملکارد
سازمانی و مهارتهای کاارآفرینی مادیران محلای روساتایی
(مطالعااه مااوردی دهیاااران اسااتان قاازوین) .پااژوهشهااای
روستایی ،سال  ،9شماره.11 -10 ،2
 .21زالی ،محمد رضا ،.مدهوشی ،مهرداد و کردنائیج ،اسداهلل.
(  .)2901ارزیاابی مشخصاه هاای کاارآفرینی دانشاجویان (

مورد مطالعه :دانشگاه مازنادران) .فصالنامهی مادرس علاوم
انسانی ،ویژه نامهی مدیریت. 02 -229 ،
 .21زمانی ،االمحسین( .)2909برآورد نیااز بخاش عماومی
برای نیروی متخصا در بخاش کشااورزی ،فصال ناماه ی
اقتصادکشاورزیی و توسعه ی ،سال نهام  ،شاماره  ،91وزارت
جهادکشاورزی .ص ص.20-99
 .20سلطانی ،مرجانه (  .) 2911تعاونی ها و فقارا ،انتشاارات
اتحادیه ی تعاونی هاای مصارف کارکناان دولات در اساتان
همدان،ص ص .21-19
 .20شریف زاده ،م ،.زمانی ،غ .)2901( .روحیه کارآفرینی در
دانشجویان کشاورزی :مطالعه موردی دانشگاه شایراز .علاوم
کشاورزی ایران .شماره .291-221 ،2
 .19شهبازی،اسااماعیل و امیرحسااین علاای بیگاای(.)2901
تحلیاال توقعااات و انتظااارات ماادیران وکارفرمایااان بخااش
کشاورزی از دانش آموختگان سطوح مختلاف نظاام آماوزش
کشاورزی .مجموعه ی مقالاه هاای هماایش علمای آماوزش
کشاورزی کشور ،انجمن ترویج وآموزش کشاورزی ایران.
 .12صادقی ،س ،.عدلی ،ف .)2900( .رابطه جو نظام آموزش
عالی و پرورش روحیاه کاارآفرینی دانشاجویان .پژوهشانامه
تربیتی ،شماره .19-09 ،11
 .11صفری شالی ،رضاا ورمضاانی ،مساعود( .)2902ارزیاابی
تأثیر آموزش بر موفقیات ،شارکت هاای تعااونی مرااداری.
مجلّه ی علوم و فنون کشاورزی و مناابع طبیعای ،جلاد  1و
شماره .19 ، 1
 .19عادلی ساردویی ،م ،.ظریفیان ،ش ،.شریفی ،ا ،.احساانی،
م ،.و اکرمی ،ا .ح ، 2900 ( .آذر)  .مقایسه قابلیتها و روحیاه
کارآفرینی مقاطع مختلف تحصایلی دانشاجویان کشااورزی.
اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی.
 .19علی میاری ،م .)2901( .آماوزش کاارآفرینی :پیادایش،
توسعه ،گرایش ها و چالش ها ،فصالنامه توساعه کاارآفرینی،
سال اول ،شماره اول.299-210.
 .11علاایآبااادی ،و ،.عطااائی ،پ ،.موحاادی ،ر .و خیاااطی ،م.
(2901الف) .واکااوی کیفای الزاماات و چاالشهاای توساعه

خوداشااتغالی دانااشآموختگااان کشاااورزی .کااارآفرینی در
کشاورزی.11-90 ،)9(9 ،
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 .11علاایآبااادی ،و ،.عطااائی ،پ .و موحاادی ،ر2901( .ب).
کاااربرد تحلیاال محتااوای تلخیصاای در الگوسااازی مفهااومی
شایستگیهای کارآفرینی موردنیاز زنان روستایی .کاارآفرینی
در کشاورزی.91-90 ،)9(9 ،
 .11علیآباادی ،و ،.عطاائی ،پ .و موحادی ،ر2901( .الاف).
بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایه اجتماعی بر تشخی
فرصتهای کارآفرینانه در بین جواناان روساتایی .پاژوهش و
برنامهریزی روستایی.01-229 ،)1(1 ،
 .10علاایآبااادی ،و ،.موحاادی ،ر ،.سااعدی ،ح .و عطااائی ،پ.
(2901ب) .الگوسازی مفهومی شایستگیهای مورد نیاز زنان
کااارآفرین روسااتایی .راهبردهااای کااارآفرینی در کشاااورزی،
.91-11 ،)1(9
 .10افاری ،هادی .)2901( .بررسی قابلیتهاای کاارآفرینی
دانشجویان دانشگاه پیام ناور اراک .هماایش ملای توساعهی
کارآفرینی در آموزشهای علمی -کاربردی کشاورزی ،مشهد:
مؤسسهی آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی.
 .99ایاثی ،عبدالرحیم .)2901( .تأثیر باور به خودکارآمدی
و نگرش کارآفرینی با قصد کارآفرینی دانشجویان کشاورزی
و منابع طبیعای دانشاگاه زابال .پاژوهش مادیریت آماوزش
کشاورزی.9-21 ،90 ،
 .92فرشاد ،سایامک ،.فتحیاان ،محماد ،.ابراهیمای ،باباک و
نالچیگر ،سروش .)2901 ( .مراکز رشاد مجاازی :ابازاری در
راستای توسعهی کارآفرینی دانشگاههاا .فصالنامهی آماوزش
مهندسی ایران ،سال  ،29شماره .292-219 ،91
 .91فااای  ،داود و صااافایی ،مااایالد .)2900 ( .ارزیاااابی و
مقایسااهی ویژگاایهااای شخصاایتی کااارآفرینی دانشااجویان
دانشکدههای مختلاف دانشاگاه سامنان .فصالنامهی انجمان
آموزش عالی ایران ،سال  ،1شماره .291 -210 ،1
 .99قاسمی ،ج ،.اسدی ،ع ،.حسینی نیا ،غ .)2900( .بررسی
عوامل تأثیرگاذار در ایجااد روحیاه کاارآفرینی دانشاجویان
تحصیالت تکمیلی پردیسکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،شاماره ،1
.12-10
 .99قمبر علی ،ر ،.زرافشانی ،ک .)2901( .شناسایی شاخ
های موفقیت و نظام ارزشی کارآفرینان روساتایی شهرساتان
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کرمانشااه .پایاان نامااه کارشناسای ارشااد توساعه روسااتایی.
دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی.
 .91قوشااچی ،فرشاااد .)2900( .اشااتغال دانااشآموختگااان
کشاورزی ،آرزوی ممکن یا ممکن؟ .ماهناماهی کشااورزی و
توسعهی پایدار ،شماره .21-29 ،91
 .91کالنتری ،صمد ،.ربانی ،رسول و هازار جریبای ،جعفار( .
 .)2909بررسی میزان کارآفرینی دانشآموختگان در عرصه-
ی نشریات و مطبوعات .ناماهی علاوم اجتمااعی ،شاماره،19
.212 -200
 .91مااداح ،مجیااد(.)2901آمااوزش عااالی کااارآفرینی رشااد
اقتصادی -ارایه ی یک مدل نظاری و تحلیال تجربای کاار و
جامعه ی .ماه نامه ی اجتماعی اقتصاادی علمای و فرهنگای
شماره.292
 .90موحدی ،رضا ،یعقوبی ،احمد ،خداوردیان ،محماد رضاا،
زارعاای ،شااهرام .)2900( .بررساای روحیااه کااارآفرینی
دانشجویان کشاورزی و شیوه های بهبود آموزش کارآفرینی.
ترویج و آموزش کشاورزی ،شماره .11-02 ،9
 .90مرکز آمار ایران ( .)2901دفتر سرشماری های جمعیت.
نیروی کار،به نشانیwww.amar.org.ir :
 .99محمدی ،حمید رضا ،.احمدی ،عباداهلل ،.شایان جهرمای،
شاپور امین .)2909 ( .بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی
با تمایل به کارآفرینی .فصلنامهی علمی – پژوهشی جامعاه-
شناسی زنان ،سال دوم ،شمارهی اول.00 -219 ،
 .92مرادی ،حوریه ،.بیژنای ،مساعود ،.کرمای ،االمحساین و
فالح حقیقی ،نگین .)2902( .ارزیابی مقایسهای ویژگیهاای
روانشناختی مؤثر بر نگرشهاای کارآفریناناه در دانشاجویان
مهندسی کشااورزی ( ماورد مطالعاه :دانشاگاه کشااورزی و
منابع طبیعی رامین خوزستان) .فصلنامهی آموزش مهندسی
ایران ،سال  ،29شماره .11 -02 ،19
 .91مسعودنیا ،ابراهیم .)2901( .بررسی اعتبار پارادایم های
شخصیتی در مطالعه و پیش بینی کارآفرینی .دو ماهناماهی
علمی -پژوهشی دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ،سال  ،29دوره
جدید ،شماره.19 -19 ،19
 .99مقیمی ،سید محمد .)2901 ( .کارآفرینی اجتماعی.
فصلنامه رهیافت.90-10 ،10 ،
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نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق
نوآوری پایداری در کشور
*محمد زرینجویی **محمدعلی نعمتی ***حمیده رشادتجو
* دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
** استادیار گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
*** دانشیار گروه مدیریت آموزش عالی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش1931/11/22 :
تاریخ دریافت1931/22/12 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف" بررسی نقش دانشگاه وصنعت دراکوسیستت نتوآوری درراستتای تحقتق نتوآوری پایتدار" انجتام شتد .روش
پژوهش ،آمیخته بود .در بخش کیفی ،جامعه آماری شامل کلیه متخصصان حوزههای دانشگاه و صنعت بودند .نمونه آماری برابتر22
نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گردید .در بخش کمی ،جامعه آماری شامل مدیران میانی و اجرایی حوزه دانشگاه و صنعت
بودند که در تهران بودند .در این بخش ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید که بدین ترتیب تعتداد  222نفتر بتا
این روش انتخاب شدند .دادهها با روش مصاحبه نیمه ساختار یافتته و پرسشتنامه محقتق ستاخته جمت آوری شتد .بترای تحلیتل
دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل دادههای کمی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید .نتایج نشتان داد
که نقشهای دانشگاه و صنعت شامل شش نقش آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتماعی ،کمک به توستعه فنتاوری ،کمتک بته توستعه
نوآوری ،کمک به توسعه کار آفرینی است که هریک کار کردهای مربوط به ختود را دارنتد .بتر استای یافتته هتای تحقیتق حاضتر،
نقشهای دانشگاه ،صنعت ،بر اسای شاخص نیکویی برازش از برازش باالیی برخوردار بود .در این الگو هر دو نهاد دانشگاه و صنعت،
تاثیر معناداری در اکوسیست داشتند .نهاد صنعت با بار عاملی بیشتر در جایگاه اول اهمیت نقتش آن در ایجتاد اکوسیستت و نهتاد
دانشگاه با بار عاملی کمتر در مرتبه بعدی قرار دارد .معیار قدرت پیش بینی متدل حتاکی از آن بتود کته متایرهتای بترونزا یعنتی
نقشهای دانشگاه و صنعت از قدرت پیشبینیکنند گتی بتاالیی بترای پتیشبینتی ایجتاد اکوسیستت (ارتبتاط) دانشتگاه ،صتنعت
برخوردارند.
واژههای کلیدی :اکوسیست نوآوری ،نقش دانشگاه ،نقش صنعت ،نوآوری پایدار
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
اکوسیست نوآوری سیست پویای روابط درونی مؤسستات و
افراد است کته بترای حرکتت بته ستوی توستعه اقتصتادی و
فناورانه ضروری است  .ایتن اکوسیستت محتدوده ای ماننتد
بازیگران دانشگاهی  ،صنعتی  ،بنیادها  ،سازمانهای علمی و

اقتصادی و دولت در تمام سطوح را شامل می شتود .در
زمانی بسیار کوتاه جهانی شدن اقتصاد  ،نظ اقتصتادی دنیتا
را تاییر و چالشها و فرصت های جدیدی را بته وجتود آورد(
ونت جتین فتو ،2212 ، 2ص  . )929پتیش شترط کلیتدی
فرایند نتتایج نوآورانته بتاال در هتر زمینته ای لزومتا سترمایه

1.Innovation ecosystem

2.wan jing fu

1
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گذاری در بخش تولید دانش نیستت بلکته نیازمنتدی عمتده
تقویتت شتتبکههتتا و عتتامالن تاییتتر استتت (متتک گتتر گتتور و
کارلتون 2212 ، 9ص  . )13-21تاییر طتوالنی متدت تفکتر
افراد و عمل هرگز اتفاق نمیافتنتد مگتر اینکته بخواهنتد در
فرایندهای توسعه پایدار مشارکت کنند (ستارکی ،2212 ،
ص  .)91تحقق توسعه پایدار از طریق فعالیت های نوآورانته،
اساسا چالش های زیادی در بسیاری از فعالیتهای نهادهتا و
موسسات به وجود آورده است .از دیدگاه سازمانی ،ذینفعان و
نوآوری در قلب این چالش هستند .دلیل آن در وهله اول بته
خاطر حرکت به سمت توستعه پایتدار در نتوآوری یتا همتان
نوآوری پایتدار 2استت .دلیتل دوم ایتن استت کته تعریت و
تصمی گیری در مورد پایداری ،به تنهایی نمی توانتد توستط
نهاد یا سازمانی مشخص صورت پذیرد ،بلکته مفهتومی چنتد
بعدی است که نیاز به مذاکره و تعامل مداوم بتین ذینفعتان
عالقمند از راه تعامل و مشارکت با نهادها در فراینتد نتوآوری
مبتنی بر پایداری است (گودمن 1و همکتاران،2211،ص.)2
توسعه فناوریها از راه نگاه به بیرون از مجموعه صنعت و یتا
دانشگاه به شیوههای گوناگون صورت میپذیرد که همکتاری
دانشتتگاه -صتتنعت 2مهمتتترین مستتاله استتت کتته جهتتت
رقابتپذیری (ون جین فو ،ص  )1و نوآوری مبتنی بر توسعه
پایدار (گتودمن و همکتاران )2212 ،بتینهایتت مهت استت.
همچنین نقش دانشگاهها در شتبکههتای نتوآوری و توستعه
پایدار هنتوز در مراحتل اولیته شتکلگیتری استت (فرتتی و
پارمنتوال ،2212 ،ص ) ،بدین صورت که از نوآوری مبتنتی
بر بازار 3به توسعه اجتماعی اقتصادی و حفظ پایداری (اورتیز
پریز221 ،12؛ پالسن )221 ،و در زمینه تاییتر شتیوههتای
دانش و یادگیری بازیگران ،از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش
(کوکوکستتایرا 2211 ،؛ جکستتون )221 ،در تحتتول بتتوده
است .بنابراین ،پژوهش در خصوص تاییر نقشهای ذینفعتان
در تحول جامعه ،بر پایداری متمرکز شتده استت (گتودمن و
3. Mac Gregor and Carleton
4 .sarkis
5.Sustainable innovation
6 .Sustainability- oriented innovation
7 .Goodman
8 .University- Industry cooperation
9. Market oriented innovation
10. peris- Ortiz

همکتاران،2211 ،ص  .)9دریتک بررستی کته بتا استتتفاده از
مطالعه موردی چند گانه 11در نه کشور اروپتایی انجتام شتد،
گودمن و همکتاران تعتداد هشتت نقتش بترای بتازیگران در
اکوسیست نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار را شناسایی کردند
(ص .)12،پیتر کیریوشین و همکاران در سال  221نتیجته
گرفتند نتیجه گرفتند در بیشتتر بختشهتای دانشتگاهی در
حال حاضر تمایل بته ارائته ختدمات کالستیک وجتود دارد،
درحتتالی کتته در زمین ته انتقتتال دانتتش مستتتقی بتته شتتکل
شرکتهای زایشی دانشگاهی توستعه کمتتری حاصتل شتده
است .در حالیکه نقش دانشگاهها در تولید دانش به خوبی در
حال اجرا است ،نیاز به حمایت بیشتر جهت فرایند کاربستت
دانش وجود دارد .خرده سیستت سیاستت منطقتهای رستما
نیاز به پرورش نوآوریها را هدف اولیه خود اعتالم متیکننتد
نقاط پیوند ضتعیفی بتین دانشتگاههتا و صتنعت و قتوانین و
مقررات وجود دارد و یافتهها اثبات میکنند کته همکتاری و
نشر دانش ،مناب و سرمایه انسانی در خرده سیست سیاست
منطقهای  ،خرده سیست تولید و نشر دانش و خرده سیست
کاربرد و بهرهبترداری از دانتش ترکیبتات جدیتدی از دانتش
تئوری و عمل نوآوری را توستعه متیدهنتد .کتارمن مرچتان
هرناندزو رودریگوئز 12در مطالعهای موردی در متورد قابلیتت
کاربست چارچوب متارپی سته گانته از راه کشت بتازیگران
چارچوب مارپی و نقشهایی که آنها طی هر یک از مراحتل
فرایند نوآوری بازی میکنند ،به این نتیجه رسیدند کته هتر
یک از هلی (پیچه)های دانشگاه – صنعت و دولت چگونته
با ه تعامل میکنند و کدامیک از بازیگران در هر مرحلته از
مراحل پنجگانه فرایند نوآوری نقش بازی میکننتد ،محتور و
گرداننده عمده تعامالت کدام استت و روابتط چگونته برقترار
میشوند (اورتیز پریتز .)221 ،لهمتن و همکتاران 19نقتش
دانشگاهها در شبکه نوآوری پایتدار را مقایسته کردنتد .یافتته
مه آنها این بود که شبکههای مشتارکتی در حتال ظهتور را
شناسایی و به تحلیتل آنهتا پرداختنتد ( فرتتی و پتارمنتوال
 2212ص ) .از نظتتتر آیوستتتو و همکتتتاران  )2211(1و
11 .Multiple case study
12 . Carmen Merchán-Hernández and Antonio L.
Leal-Rodríguez
13. Lehmann and et al
14 . Ayuso and et al
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گرینوود ،)2221(12فه تعامتل ذینفعتان در معنتای وستی
عبارت است از تعامل و یا درگیری با ذینفعان به شیوه مثبت
از طریق فعالیتهای یک سازمان است که شکل عمیق تر آن
همان نوآوری مبتنی بر پایداری استت (گتودمن و همکتاران،
 ،2211ص ) .ستتتارکی و همکتتتاران معتقدنتتتد ایجتتتاد
سیست های نوآوری پایتدار مستتلزم معرفتی و پشتتیبانی از
توستتعه پایتتدار در تمتتام ستتطوح (محلتتی  ،منطقتتهای ،ملتتی،
جهانی و توسعه پایدار) به عنوان مسئولیت و هدفی سیاستی
و پشتیبانی از ایجاد ساختارهای جدید حاکمیت با محوریتت
نوآوری پایدار است ( .)2212پری اورتیز در پتژوهش ختود
به این نتیجه میرسد کته چتارچوب تعامتل میتان بتازیگران
سیست نوآوری تاییر مداوم هر یک از هلی هایی است که
از راه تعامل با دیگر هلی ها استخراج متی شتود  .بتا تاییتر
نقشها ،هر یک از هلی ها باید کارکردهایی را انجتام دهنتد
که از وظای سنتی آنها فراتر رود .در واق هلی هتا بایتد از
راه بیثباتی و سازماندهی مجدد و ایجاد توازن مداوم فرایند
نوآوری در سطوح و مؤلفههای مختل اقتصاد ارتباط داشتته
باشند .)2212(.طبق پتژوهشهتای صتورت گرفتته درمتورد
سیست نوآوری ایران ،محوریتت عمتده بتا دخالتت مستتقی
دولت و در مشارکت با مؤسسات اقتصتادی ختارجی صتورت
میگیرد  .دولت از راه نظارت بر سازمان گسترش و نوستازی
صتتنای ایتتران و مشتتارکت در ستترمایهگتتذاری مشتتتر بتتا
شرکتهای خارجی و مشارکت در انتخاب شترکای ختارجی
عمل میکند و تمتام شترایط همکتاری ماننتد تعیتین سته
شرکتهای خارجی در شترکت داخلتی را دیکتته متیکنتد .
اساسا دولت و سازمانها کل فرایند انتقال دانتش در صتنعت
را هدایت میکنند (فرتی و پارمنتوال ،2212 ،صص .)22-92
نوآوری در تمتام اقتصتادهای دنیتا بتینهایتت اهمیتت دارد.
ضتتروری استتت کتته مقامتتات در تمتتام ستتطوح بتترای ایجتتاد
محیطهای دوستدار نوآوری مشارکت کنند .هتدف سیاستت
نوآوری باید ایجاد محیط و چارچوبی مطلوب باشد که افتراد
و سازمانها تشویق به تولید ،فرایندها و فعالیتهای فناورانته
برای بهبود مداوم شوند(.مک گرگور وکارلتون ،2212 ،صتص
 .)21-13ادبیات در مورد نوآوری مشارکتی  1هنوز فاقد فه
15. Greenwood
16.Collaborative innovation
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گستردهای از فعالیتها و نقتشهتایی استت کته ذینفعتان و
بازیگران از جمله دانشگاه و صنعت میتوانند در تمام مراحل
فرایند نوآوری در زمینههای ملی بازی کنند .مطالعات خاص
در زمینه نوآوری پایدار ،اغلب کمیاب هستند و این مطالعات
اشاره میکنند که این امکان بترای ذینفعتان مختلت وجتود
دارد که نقشهتای ارزشتمندی را بتازی کننتد (گتود متن و
همکاران ،2212 ،ص ) .بنابراین با توجه به ایتن کته نقتش
دانشگاه و صنعت در اکوسیستت ارتبتاط دانشتگاه و صتنعت
(اکوسیستتت نتتوآوری) در راستتتای تحقتتق نتتوآوری پایتتدار و
شناخت الگوی مطلتوب نقتش دانشتگاه و صتنعت از جایگتاه
خاصی برخوردار است ،با این توصی پژوهش حاضر با هدف
طراحی الگوی مطلوب اکوسیست دانشگاه ،صتنعت و دولتت
در کشور در پی پاستخگویی بته ایتن ستؤاالت استت :نقتش
دانشگاه در تحقق نوآوری پایدار در کشور کدام است؟ نقتش
صنعت در تحقق نوآوری پایدار در کشور کدام است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه
اکوسیستتت نتتوآوری حاصتتل پیچیتتدگیهتتای درونتتی
پیچیده عل آموزش (پداگوژی) ،فرایندهای عملی ،سیست ها
و خدمات ارائه است .اکوسیستت نتوآوری زمتانی بته ختوبی
کارمیکند که موسسات آموزشی بته شتدت دریتک رهبتری
نتتوآوری مشتتارکتی ،باذینفعتتان مشتتترکی ماننتتدآژان هتتای
دولتی ،صنعت ،شرکتهای نوپا (استارت آپ) ،سرمایهگتذاری
مخاطره آمیز و سازمانهتای غیرانتفتاعی بترای ایجتاد انتوا
جدیتتدی از پلتفتتورم (چتتارچوب)هتتا و روابتتط کتته نتتتایجی
تاثیرگتتذار ایجتتادمیکننتتد ،بتتا ه ت کتتارمیکننتتد .صتتنای و
دانشگاهها (که در گذشته نسبتاجدا بوده و موسستاتی مجتزا
بودند) امروزه درتوسعه فناوریهای جدید ماموریت،کارکردها
و وظای و فعالیتهایی رابته عهتده دارندکته زمتانی توستط
دیگری انجام میگرفت .بر اسای وقو زمانی مدلها را متی-
توان در دو دسته کلتی قترارداد :دستته اول متدلهتایی کته
دراکوسیست نوآوری بترنقش ختاص بته صتورت مجتزا و بتا
محوریت هریک ازبتازیگران (دانشگاه،صتنعت) تاکیددارنتد و
دستتته دوم متتدلهتتایی هستتتند کتته دراکوسیستتت نتتوآوری
برمشارکت همه ذینفعان تاکید دارند و ناظر بر دیدگاههای نو
تحولی و نو موسستهای ماننتد ستازمانهتای رکتن چهتار و
سازمانهای واسط وازاین قبیل جهت ایفتای نقتش مشتتر
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(مشتتارکتی) دراکوسیستتت نتتوآوری هستتتند .در گتتزارش
براتلند )1321(11در کمیسیون جهانی محیط و توسعه استت
که ایده توسعه پایدار(12توسعه ای که نیازهای حال حاضتر را
برآورده میسازد بدون اینکه در مورد توانایی نسلهای آینتده
جهت برآورد نیازهای خود سازش کننتد ،بته عنتوان جریتان
13
اصلی مطرح شده است .نوآوری مبتنتی بتر توستعه پایتدار
مربوط به ایجتاد تاییترات هدفمنتد در فلستفه و ارزشهتای
سازمانی و تولیدات ،فرایندها یا فعالیتهتا بتا هتدف ایجتاد و
فه ارزش اجتماعی و محیطی ،عالوه بتر بتازدهی اقتصتادی
است (آدامز و همکاران،221 ،ص .)1فعالیتهای دانشگاههتا
اساسا شامل فعالیتهایی هستند که ماموریتت اول و دوم آن
را پوشش نمیدهد .با این حال این مشارکت در کل تقریبا به
طور انحصاری از دیدگاه اقتصادی مورد استفاده قترار گرفتته
است .به نظر میرسد این تفسیر برای رستیدگی بته مستائل
متضتتاد و پیچیتتده ماننتتد پایتتداری کتته چتتالشهتتا شتتامل،
مالحظات اجتماعی ،اقتصادی  ،سیاسی ،فرهنگی و محیطتی
است ،بیش از حتد محتدود باشتد .پایتداری آنقتدر وستی و
مبتنی بتر آرزو استت کته راهحتلهتای ختاص بایتد توستط
بازیگران متعدد مانند دانشگاهها ،دولتهای محلتی ،جوامت ،
بازیگران اقتصادی و جامعه مدنی ایجاد شود .به منظور کمک
به پایداری ،مه است که در مشارکتهایی که قادر بته حتل
مستتائل دنیتتای واقعتتی هستتتند شتترکت کتترده ،دانتتش و
مهارتهایی در حد وسیعی در بیرون از محدوده دانشگاه قرار
دارند .دانشگاههای دیگر دسترسی منحصر به فرد به بهتترین
دانتتش موجتتود را ندارنتتد .بتتا ایتتن وجتتود نقتتش آنهتتا اغلتتب
مشروعیت بخشی به دانش ایجاد شده در جای دیگتر استت.
خلق مشتر برای پایتداری 22را بته عنتوان کتارکرد جدیتد
ماموریت چهارم نظریهپردازی کردهاند .در این کارکرد جدید،
متتدل از دانشتتگاه کتتار آفتترین بتته دانشتتگاه تحتتولی 21ظتتاهر
میشود ،که به عنتوان چتارچوب چنتد ذینفعتی تعامتل در
جامعه در روند مدوام و متقابل ایجاد و تحول در نظر گرفتته
میشود .خلق مشتتر بترای پایتداری نشتاندهنتده تاییتر

پارادایمی مهمی در دانشگاه است .دانش در دانشگاه نه تنهتا
از راه انتقال فناوری و کارآفرینیگرایی مشارکت و سه دارد،
بلکه با ذینفعان مختل با هتدف تحقتق توستعه پایتدار نیتز
همکاری دارد .این بدان معنی است که دانشتگاههتا بایتد نته
تنها با سیست کسب و کتار دولتت محلتی ،بلکته بتا جامعته
وسی تر ،از راه ایجاد مشارکت حمایتی بتواند همکتاری بلنتد
مدت را تقویت کند (ترنچر 22و همکاران ،221 ،ص .)1
جنیفر گودمن و همکاران)2211(29؛فعالیتها و نقتش-
های بازیگران در نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار در شرکتها
را مورد بررسی قراردادند و نشان دادند درحالی که ذینفعتان
در ص مقدم مباحث مربوط به توسعه پایدار هستند ،تاکیتد
متمایل به فشارهای ذینفت مختلت یتا متدیریت انتظتارات
ذینف در موضتوعات مجادلته استت .آنهتا هشتت نقتش کته
ذینفعان در فرایندهای نوآوری مبتنی بر توسعه پایدار بتازی
متتتتیکننتتتتد را شناستتتتایی کردنتتتتد .لیانتتتتاکو بتتتتزوا و
همکاران  ،)2212(2متدل ایجتاد زیتر بنتای وب اکوسیستت
نوآوری منطقتهای در متدل متارپی سته گانته در روستیه را
ترسی کردنتد .آنهتا معتقدنتد توستعه و کتارکرد زیتر بنتای
اکوسیست نوآوری به طور معنادار تعامتل بتین دانشتگاههتا،
مشاغل و صنعت را با هدف توسعه نوآورانه تقویتت متیکنتد.
دولت در توسعه زیر بنای وب ابتکار عمل را بدست میگیرد.
وبسایت زیربنای وب ،ابزاری با اهمیت بترای منتاطق نتوآور
جهت ارتقاء بخشهای نوآورانه در سطوح منطقتهای ،ملتی و
جهانی است .این میتواند گردش افراد در مارپی سهگانته را
تحریک کند .مناب و خدمات وب کار کردهای کتامال ختاص
را انجام و فرصت حتل ستری یتک وظیفته ختاص در حتوزه
فعالیتهایی که در قلمرو نوآوری وجتود دارنتد را بته وجتود
متتتیآورد .بتتتاگی و همکتتتاران 22متتتدل ایجتتتاد سیاستتتت
ستترمایهگتتذاری توستتعه تحقیتتق و تکنولتتوژی منتتاطق در
اقتصادهای در حال توستعه و توستعهیافتته کته بته اختصتار
کریپرید 2نامیده میشود را معرفی کردند .ایتن متدل ابتزاری
برای پایداری منطقهای نوآوری و رفاه است منجر بته تعامتل
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مشارکتی ،نوآوری و تحول شبکهها برای تستهیل و تحریتک
نوآوری پایدار شتد (ستارکی و همکتاران .)2212 ،کتارمن
مرچان هرناندز و رودریگوئز 21در مطالعهای موردی با عنتوان
بازبینی چارچوب نوآوری مارپی سهگانه آبنگوا 22به تحقیتق
در خصوص قابلیت کاربست چارچوب مارپی ستهگانته از راه
کش بازیگران چارچوب مارپی و نقشهایی که آنها طی هر
یک از مراحل فرایند نوآوری بازی میکننتد پرداختنتد .ایتن
مطالعه به خاطر فه بهتر این موضو است کته هتر یتک از
هلی های دانشتگاه ،صتنعت ،دولتت چگونته بتا هت تعامتل
میکنند و کدامیک از بازیگران در هر مرحله از مراحل پتنج
گانه فرایند نوآوری نقش بازی متیکننتد ،محتور و گرداننتده
عمتتده تعتتامالت کتتدام استتت و روابتتط چگونتته برقتترار
میشوند (اورتیز پریز .)221 ،جولیائو و همکاران 23در متدل
خود با نام عوامل کلیدی تولید سبز :اثر عناصر چندگانته ،بتا
شتتناخت بتتازیگران عمتتده (مشتتتریان ،شتترکتهتتای بتتزر ،
دانشگاهها و دولتها) که بر توسعه تولید سبز اثر متیگذارنتد
به ارائه چتارچوبی برگرفتته از رویکترد متارپی چندگانته در
توسعه تولید سبز ،عوامل کلیدی مرتبط با بازیگران عمتده و
روابط درونی آنهتا در ایتن اکوسیستت را شناستایی کردنتد.
تروجانووستتکا و همکتتاران 92در متتدل ختتود بتته ایتتن نتیجتته
رسیدند که راه حل اجرا شتده از راه مشتارکت اعضتای سته
دانشگاه با یک شترکت صتنعتی موجتب کوتتاه شتدن زمتان
هدایت ،بهبود جریان کار ،کاهش هزینتههتا ،استانداردشتدن
زمان تاییرات و مشارکت معنادار جهت رقابتپذیری شرکت
91
در بازار شده است (اورتیز پریز .)221 ،سیمون و مارکوئیز
مارکوئیز 91در متدل اروپتایی ستازمانهتای رکتن چهتار ،در
پروژهای که به اختصار کلیک 92نامیده میشود ،به این نتیجه
دست یافتند که سازمانهتا رکتن چهتار تمایتل بته تکمیتل
قابلیتهای موجود صنعت و تحقیق و توسعه دارند به طوری
که نقشی بسیار محدود یا گستترده بستته بته نقتاط قتوت و
ضع سیست مارپی سهگانه دارند .همچنین ایتن متدل بته
27
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ایجاد فه بهتر نحوه ایجاد سازمانهای رکن چهار و انعکای
نحوه فعالیت دولت و صنعت جهت پشتیبانی از تعهدات خود
منجر شد .این محققان همچنین در متدل هتای دیگتری بتا
نامهای 99و وتت یتو ای  ،9کته برگرفتته ازکتار راجترز در
خصوص نحوه ایجاد سازمانهای ر کن چهار و تعیتین نقتش
برای این سازمانها است ،به تاکید بیشتر بر نقش دانشتگاه و
صنعت در فرآیند نوآوری پرداختند .این افراد در مدلی دیگتر
بر نقش متفاوت دولت در فرایند نوآوری پرداختند .همچنین
جانسون در مدل خود در مورد سازمانهتای رکتن چهتار ،در
چند مطالعه موردی در کشتور کانتادا و آمریکتا ،بتر اهمیتت
نقش بتازار (صتنعت) در مشتارکت بتین دانشتگاه ،صتنعت و
دولت تاکید میکنند (مک گرگور و کارلتون.)2212 ،
 -3روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش پژوهش آمیخته اکتشتافی از نتو
ساخت ابزار (کمی و کیفی) استفاده شد .جامعته آمتاری در
بخش کیفی شامل کلیه صاحبنظرانی بودند که اثر تالیفی یتا
پژوهشی درزمینههای ارتباط دانشگاه وصتنعت داشتتند کته
بدین طریتق از روش نمونتهگیتری هدفمنتد در ایتن بختش
استفاده به عمل آمد .نمونه آماری با توجه بته اشتبا نظتری
برابر با  22نفر بتود .در بختش کمتی ،جامعته آمتاری شتامل
مدیران میانی و اجرایی دو حوزه دانشگاه و صنعت در تهتران
(استان تهران نمونه در برگیرنده همه ویژگیهای موجتود در
کشور است) بودند .حج جامعه آماری در این مطالعته 2
نفر که از این تعداد  2 2نفر مدیر اجرایی و  122نفتر متدیر
میانی بودند .در تحقیق حاضر از روش نمونهگیتری طبقتهای
استفاده شد بدین ترتیب کته ابتتدا سته هریتک از طبقتات
(مدیران) در جامعه محاسبه و همتان نستبت در نمونته نیتز
رعایت گردید .در این بخش ،تعداد مدیران  222نفتر بودنتد
که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنتوان نمونته
آماری تعیین گردیدند .از این تعداد  121نفر مدیر اجرایتی و
 2نفر مدیر میانی بودند .از حوزه دانشگاه ،معاونتت ارتبتاط
دانشگاه با صنعت وزارت علتوم و از حتوزه صتنعت ،ستازمان
صنای کوچک و شهر های صتنعتی عنتوان نمونته آمتاری
انتخاب شدند .ابتدا ادبیات تحقیق شامل :نظریههتا ،مفتاهی ،
. triple Steelix
. WETS US

33
34

22

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نه  ،شمارة هفده  ،بهار و تابستان 1933

پژوهش های انجام شتده مربتوط بته نقتشهتای دانشتگاه و
صنعت در اکوسیست بررسی شد .سپ با صاحبنظران ایتن
دو حوزه مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد .مصاحبهها بتا
22نفر ،به صورت فردی انجام شد و زمان هر مصاحبه به طور
میانگین  2دقیقه بود .برای کسب اطالعات غنیتر ،مصاحبه
تا رسیدن مقوله ها بته اشتبا نظتری ادامته یافتت .ستؤاالت
مصاحبه از نو بتاز پاستخ بتود و متواردی ماننتد اینکته چته
نقتشهتا و کتتارکردی بترای هریتتک از نهادهتای دانشتتگاه و
صنعت در نظر دارند مورد کاوش قرار گرفتت .بترای تحلیتل
داده هتتای کیفتتی ،روش تحلیتتل مضتتمون 92بتته کتتار رفتتت.
بته منظور حصول اطتتمینان از روایتتی یافتتههتای پتژوهش
کیفتتی براستتای معیارهتتای ارائتته شتتده توستتط کرستتول و
میلر  ،)2222(9تعداد نفتر از شترکتکننتدگان ( 2نتتفر از
حوزه دانشگاه 2 ،نفر از حوزه صنعت و  2نفر از حتوزه دولتت
گزارش نهایی مرحلة نخستت فرآینتد تحلیتل و مقولتههتای
بتهدستتت آمتتده را بتازبینی کردنتتد .پیتتتشنهادهای آنهتتا در
کدگذاریها اعمال شد .بترای بررستی پایتایی کدگتذاریهتا،
پایتتایی بتتاز آزمتتون (شتتاخص ثبتتات) و پایتتایی بتتین دو
کدگذار(شاخص تکرارپذیری) محاسبه شتد ،کته بته ترتیتب
برابر با  %1و  % 3بدست آمدند .ستپ بتر استای تلفیتق
دیدگاه صاحبنظران ،مبتانی نظتری و پژوهشتی ،نقتش هتا و
کارکردهای بازیگران اصلی در اکوسیست نوآوری (دانشگاه و
صنعت) شناسایی شدند و با استناد به نقشها و کارکرد های
شناسایی شده ،نقشهای دانشتگاه در اکوسیستت شناستایی
گردید و بر اسای آن پرسشنامه محقتق ستاخته تهیته شتد.
سپ پرسشنامه پت از تعیتین روایتی صتوری و محتتوایی
توسط صاحبنظران به صورت آزمایشی اجرا گردید .پایایی
سئواالت با استفاده از ضرایب آلفتای کرانبتام محاستبه شتد
ضرایب پایایی در دامنتة  2/32تتا  2/32بته دستت آمتد .در
ادامه ،متدل طراحتی شتده در بختش کیفتی بتا استتفاده از
دادههای گردآوری شده از پرسشنامه با بهرهگیتری از متدل
یابی معادالت ساختاری 91به روش حداقل مربعات جزئتی،92
به وسیله نرمافزار اسمارت پیالای نسخه 932آزمون شد.

 -4یافته های پژوهش
برای پاسخگوی به پرسشهای پژوهش ،ابتدا بر اسای تلفیق
دیتتدگاه خبرگتتان ،مبتتانی نظتتری و پژوهشتتی ،نقتتشهتتا و
کارکردهای نهادهای دانشگاه و صنعت شناسایی شدند .براین
اسای تعداد شش نقش مربتوط بته نهادهتای ذکتر شتده بتا
عنتتاوین آمتتوزش ،پتتژوهش ،ختتدمات اجتمتتاعی (بتته عنتتوان
نقشهای دانشگاه) ،کمک به توسعه فناوری ،کمک به توسعه
نوآوری ،کمک به توسعه کار آفرینی (بته عنتوان نقتشهتای
صنعت) در نظر گرفته شدند .با استتناد بته نقتش و کتارکرد
هریک از نهاد های(بازیگران) اکوسیست  ،مدل نظتری نقتش
دانشگاه و صنعت تدوین شد .در این الگو ،شتش نقتش ذکتر
شده به عنوان متایرهای آشکار و نهادهای دانشگاه و صنعت
به عنوان متایرهای مکنون در نظر گرفته شدند و بتر استای
مدل یابی معتادالت ستاختاری نقتش هریتک از نهادهتا و در
نهایت تاثیر آن ها در اکوسیست نوآوری تعیین شتد .قبتل از
برازش مدل ،مفروضه نرمال بودن توزی دادهها مورد بررستی
قرار گرفت .برای ایتن کتار آزمتون ناپتارامتری کلمتوگروف-
اسمیرن  ، 2به کار برده شد .نتایج بدست آمده از این آزمون
نشان داد که دادهها از توزیت نرمتال برختوردار نیستتند .بته
همین دلیل و با توجه به اینکه در مدل ،متایر پنهان مرتبته
دوم (اکوسیست ) با شاخصهای سازنده (شش نقتش) وجتود
دارد ،از روش حتتداقل مربعتتات جزئتتی (ایتتن روش یکتتی از
روشهای معاد الت ساختاری برای بترازش متدل بته شترط
نرمال نبودن دادهها است) استفاده گردید ،زیرا فتر نرمتال
بتتودن دادههتتا در آن متتد نظتتر نیستتت .نتتتایج آن در قالتتب
نمودارهتتای ( )1و ( )2و جتتداول ()2( ،)1و ( )9ارائتته شتتده
است.

). partial least squares (PLS
. SmartPLS2
40
.Kolmogorov-Smirnov

35

38

36

39

. thematic analysis
. Creswell and Miller
37
). Structural equation modeling (SEM
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نمودار .2بارهای عاملی بین متغیرهای پنهان مدل
نمودار .1بارهای عاملی بین متغیرهای آشکار مدلهای
اندازهگیری

ساختاری

جدول  .2بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به
مدل ساختاری

جدول .1بارهای عاملی و مقادیر  tمعناداری مربوط به
مدلهای اندازه گیری

شماره

نهادها

نقش ها

بارعاملی
(ضریب
مسیر)

آماره t

دانشگاه صنعت

 1آموزش

2/3 1

 2پژوهش

2/3 1

/312
129
/291

 9خدمات اجتماعی

2/322

122/112

کمک به توسعه فناوری

2/322

 2کمک به توسعه نوآوری

2/3 2

/929
122
/922

کمتتک بتته توستتعه کتتار
آفرینی

2/3 2

2/12
23

بر اسای اطالعات جدول( ،)1چون مقادیر به دست آمده
برای آمارههای  tدر سطح خطای  α=2/21از مقدار شاخص
 )2/22( tبیشتر هستند ،لذا چنین استنباط میشود که
بارهای عاملی (ضرایب مسیر) مربوط به شاخصها در
مدلهای اندازهگیری معنیدار میباشند.

نهاد ()x

نهاد ()y

بار عاملی
(ضریب مسیر)

آماره t

دانشگاه
دانشگاه
صنعت

صنعت
اکوسیست
اکوسیست

2/23
2/ 1
2/291

93/29
/ 91
1/221

بر اسای اطالعات جدول( ،)2چون مقتادیر بته دستت آمتده
برای آمارههای  tدر سطح خطای  α=2/21از مقدار شتاخص
 )2/22( tبیشتر هستند ،لذا چنتین استتنباط متیشتود کته
بارهتای عتاملی (ضترایب مستیر) مربتوط بته شتاخصهتا در
مدلهای ساختاری معنیدار میباشند.
جدول .3شاخصهای ارزیابی برازش مدل
مولفه/

1

شاخصها

()AVE

دانشگاه

2/322

-

2 1

Q

()CR

/122

/319

2

2

صنعت

2/31

2/133

2/ 2

2/3 3

2/31

اکوسیست

2/292

2/323

2/129

2/329

2/292

2/232

2/22

2/1

2/312

2/239

متوسط
شاخص

( )R

2

1

Communality

2/322
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پایایی ترکیبی( )CR=2/312که بیشتر از  2/1است و با توجته بته
اندازة متوستط واریتان استتخراج شتده ( )AVE=2/232کته از
 2/2بزرگتر میباشد ،مدل از پایتایی همگترا برختوردار استت و بتا
توجه به این که ( ،)CR <AVEروایی همگرا نیز برقرار میباشتد
(فورنل و الرکتر1321 ، 1؛ نقتل از داوری و رضتازاده .)1922 ،بتر
این اسای و بتا توجته بته مقتادیر معنتاداری  tدر جتدول( )2کته
همگی در سطح  α=2/21معنی دار بودند ،میتوان نتیجته گرفتت
که مدلهای اندازهگیری از برازش مناسب برخوردارنتد .2 .ارزیتابی
برازش بخش ساختاری متدل؛ بتر استای مقتادیر معنتاداری t-( t
 )valuesدر جدول( )9که همگتی در ستطح  α=2/21معنتی دار
بودند و با توجته بته ایتن کته میتانگین شتاخص ضتریب تعیتین
(  ،)R2=2/22از مقدار متوسط( )2/99بیشتر استتو همچنتین بتر
استتای شتتاخص  Q2کتته مقتتدار متوستتط آن (  )2/1از 2/92
بیشتر است ،چنین استنباط میشود که مدل ساختاری از بترازش
مناستتب برختتوردار بتتوده و قتتدرت پتتیش بینتتی متتدل مناستتب
میباشد(چین1332 ، 2؛ هنسلر 9و همکتاران)2223،؛ و بتاالخره،
 .9ارزیتتابی بتترازش کلتتی متتدل؛ براستتای معیتتار نیکتتویی بتترازش
تننهاوی و همکاران(  2 )222مقدار محاسبه شتده بترای ایتن
شاخص برابر با  2/129بدست آمد که از  2/92بیشتتر استت ،لتذا
چنین استنباط میشود که مدل کلی از بترازش بتاالیی برختوردار
و همکاران.)2223،
می باشد (وتزل
 -5نتیجهگیری
بر اسای یافتههای پژوهش حاضر ،نقشهای دانشتگاه عبارتنتد از:
آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتماعی .نقشهای صتنعت عبارتنتد از:
کمک به توسعه فناوری ،کمک به توسعه نوآوری ،کمک به توسعه
کار آفرینتی .کارکردهتای دانشتگاه در نقتش آمتوزش عبارتنتد از:
تربیت دانشجویان واجد دانش و مهارتهای مورد نیاز ،برنامهریتزی
آموزشی و درسی در راستای نیاز جامعه و صنعت ،جلب مشتارکت
متخصصان بخش صنعت در فرایند آموزش دانشجویان ،آمتوزش و
تربیت نوآوران و کارآفرینان ،کمک به توسعه سرمایههتای انستانی
در جامعتته ،کمتتک بتته توستتعه فرهنت نتتوآوری و کتتارآفرینی در
41

.Fornell & Larcker
.Chin
43
.Henseler
44
.Tenenhaus
45
).Goodness of fit (GOF
46
.Wetzels
42

جامعه ،کارکردهای دانشگاه در نقش پتژوهش عبارتنتد از  :تولیتد
دانش و فناوری در راستای نیاز جامعه و صنعت ،هدایت پتژوهش-
های دانشگاهی در راستای نیاز جامعه و صنعت ،پیگیری کاربستت
نتایج تحقیقتات دانشتگاهی در جامعته و صتنعت ،تولیتد کتتب و
مقاالت علمی ،معتبر و کاربردی ،تربیتت پژوهشتگران متخصتص،
متعهد و ختالق ،توستعه تحقیقتات مشتتر بتا بختش صتنعت،
کارکردهای دانشگاه در نقش خدمات اجتماعی عبارتنتد از :کمتک
به توسعه فرایند علت  ،فنتاوری ،نتوآوری و کتارآفرینی در جامعته،
ارائتته ختتدمات مشتتاورهای بتته جامعتته و صتتنعت ،ارائتته خ تدمات
تحقیقاتی به جامعه و صنعت ،ارائه خدمات آموزش فنی به جامعته
و صنعت ،توسعه همکاریهای علمی -بینالمللی دانشتگاه ،کمتک
به تحقق و توسعه فرایند تجاریسازی ایدههتای نوآورانته ،افتزایش
تفاه نامهها و قراردادهای مشتر با صنعت .کارکردهتای صتنعت
در نقش کمتک بته توستعه فنتاوری عبارتنتد از :سترمایهگتذاری
مشتر با دانشتگاه در حتوزه فنتاوری ،کمتک بته تحقتق فراینتد
تبدیل دانش به فناوری ،توسعه مراکز و بازارهای سفارش و خریتد
فناوری از دانشگاه ،بهترهگیتری از دانشتگاهیان در فراینتد توستعه
فناوری در صتنعت ،حمایتت از فرصتتهتای مطالعتاتی استاتید و
کارآموزی دانشجویان در صنعت ،بهتره گیتری از آزمایشتگاههتای
تحقیقاتی دانشگاه ها ،تعری و بهرهگیری از استتانداردهای کیفتی
در فرایندها ،محصوالت و خدمات ،کارکردهتای صتنعت در نقتش
کمتتک بتته توستتعه نتتوآوری عبارتنتتد از :تولیتتد و ارائتته ختتدمات و
محصتتوالت نوآورانتته بتته جامعتته ،گستتترش جلستتات مشتتتر و
بازدیتتدهای دانشتتگاهیان از صتتنعت ،حمایتتت از پتتژوهشهتتای
دانشگاهی نوآورانه ،کمک به توسعه فرهن نتوآوری و کتارآفرینی
در بختتش صتتنعت ،حمایتتت از بختتشهتتای تحقیتتق و توستتعه در
راستای ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه .کارکردهای صتنعت در
نقش کمک بته توستعه کتارآفرینی عبارتنتد از :متدیریت جریتان
دانش ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی در بخش صتنعت ،حمایتت از
کارآفرینتتان و کستتب و کارهتتای کارآفرینانتته کوچتتک و متوستتط،
حمایت از کاربست نتایج تحقیقات دانشگاهی ،حمایت از تجتاری-
سازی ایدههای نوآورانه دانشگاهیان ،ارتباط و حمایت از پار هتا و
مراکز رشد و سایر مراکز مشابه .بر اسای یافتههای تحقیق حاضتر،
نقشهای دانشگاه صنعت (نمودار ،)1بتر استای شتاخص نیکتویی
برازش( )2/129از برازش باالیی برخوردار بود .در این الگتو هتر دو
نهاد دانشگاه و صنعت ،تاثیر معناداری در اکوسیست داشتند .نهتاد
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صنعت با بار عاملی(  )2/ 1در جایگتاه اول اهمیتت نقتش آن در
ایجاد اکوسیست و نهاد دانشتگاه بتا بتار عتاملی  2/223در مرتبته
بعدی قرار دارد .روابط بین نهاد ها از قتوی بته ضتعی نیتز بتدین
گونه بود :بار عاملی رابطه بین (نقشهای) نهاد دانشتگاه و صتنعت
2/23؛ صنعت بتا اکوسیستت 2/291؛ و دانشتگاه بتا اکوسیستت
 2/ 1بود .معیار قدرت پیش بینتی متدل(  )2/1حتاکی از آن
بود که متایرهای برون زا یعنی نقش هریک از نهاد هتای دانشتگاه
و صنعت از قدرت پیش بینی کنندگی بتاالیی بترای پتیش بینتی
ایجاد اکوسیست دانشگاه ،صنعت برخوردارند.
در ارتباط با نقش های دانشگاه و صنعت در اکوسیست تحقیقتات
متعددی صورت گرفته و متدل هتای متفتاوتی ارائته شتده استت،
نتای این تحقیقات با یافتههتای تحقیتق حاضتر هت ختوانی دارد.
جنیفرگودمن و همکاران)2211( 1؛فعالیتها و نقش های بتازیگران
در نوآوری مبتنی بتر توستعه پایتدار در شترکتها را متورد بررستی
قراردادند .لیانتاکو بتزوا و همکتاران ،)2212( 2معتقدنتد توستعه و
کارکرد زیر بنای اکوسیست نوآوری به طتور معنتادار تعامتل بتین
دانشگاهها ،مشاغل و صنعت را با هدف توسعه نوآورانه تقویت متی
کند .لهمان )222 ( 3در متدل ختود بته ایتن نتیجته رستید کته
توسعه مشارکت بتا دانشتگاه و همچنتین ایجتاد پایگتاه دائمتی در
ادارات شبکه سبز در تعامل با دانشگاه منجر به ارائه کتارکرد بترای
سیست نوآوری پایدار می شود .بته تحقیتق در خصتوص قابلیتت
کاربست چارچوب مارپی سه گانه از راه کش بازیگران چتارچوب
مارپی و نقش هایی که آنها طی هر یک از مراحل فرایند نتوآوری
بازی می کنند پرداختند .جانسون در مدل خود در متورد ستازمان
های رکن چهار ،در چند مطالعه موردی در کشور کانادا و آمریکتا،
بر اهمیت نقش بازار(صنعت) در مشارکت بین دانشتگاه ،صتنعت و
دولت تاکید می کنند.
بررسی مدلهای ارائه شتده در متورد نقتش هتای شناستایی شتده
دانشگاه و صنعت ،نشان می دهد که بیشتر این متدل هتا ،تمتامی
نقش های مربوط به این دو نهاد و نحتوه ارتبتاط و میتزان ارتبتاط
بین آنها را مد نظر قرار ندادهاند .برختی از ایتن متدل هتا بته طتور
جداگانه به شناسایی کارکرد هر یتک از ایتن نهتاد هتا پرداختته ،و
برخی به نقش های دانشگاه ها در فراینتد هتای مختلت نتوآوری
47

. Jennifer Goodman
.Lianako bezowa and etal
49
. Martin Lehmann and etal
48
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پرداخته اند .برخی نیز بته شناستایی نقتش هتا در حتوزه صتنعت
پرداختتته انتتد  .بتتا ایتتن حتتال متتدلی کتته بتته دو بتتازیگر عمتتده در
اکوسیست نوآوری را مد نظر داشته و روابط متقابل آن ها را متورد
بررسی قرار داده باشتد ،وجتود نتدارد .از ایتن رو ،پتژوهش حاضتر
ستعی در ارائته و شناستتایی نقتش نهتاد هتتای عمتده اکوسیستتت
نوآوری که شامل آموزش ،پژوهش ،خدمات اجتمتاعی ،کمتک بته
توسعه فناوری ،کمک به توسعه نتوآوری ،کمتک بته توستعه کتار
آفرینی می باشند دارد که هریک کارکردهای مربتوط بته ختود را
دارا ست.
 -6پیشنهادها و محدودیت ها:
پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافتهها
یافتتتتههتتتای پتتتژوهش حاضتتتر رهنمودهتتتایی بتتترای عمتتتل و
سیاستتگتتذاری پیتتترامون ایجتتاد اکوسیستتت ارتبتتاط دانشتتگاه و
صنعت به هتمراه دارد .مطالعه حاضر ،مدلی را معرفتی نمتود کته
میتوان بترای طراحتی ،ایجتاد ،متدیریت و حکمرانتی ،رهبتری و
ستیاستگذاری در ایتن زمتینه متورد استتفاده قترار گیرنتد .متدل
مذکور ،بر اسای تلفیتق دیتدگاه صتاحبنظتران ،مبتانی نظتری و
پژوهشی طراحی شد (بخش کیفی) و دادههتای کمتی گتردآوری
شده بر اسای دیدگاه مدیران نیز ایتن متدل را متورد تاییتد قترار
دادند(بخش کمی) .لتذا زمینته را بترای آگتاهی بهتتر از نظترات و
تجارب کارشناسان خبره و مدیران ،در مورد نقشتها و کارکردهتا و
شتتناخت ،یتتادگیری و نحتتوه ایفتتای نقتتشهتتا بتته منظتتور ایجتتاد
اکوسیست نوآوری در حوزههای جارافیایی در ستطوح مختلت از
جمله در سطح ملی و بخصوص در سطح مجازی فتراه نمتوده و
استفاده از این تجارب را در جهت بهبتود ،رشتد و ارتقتاء ،افتزایش
تعامل و مشارکت در اکوسیست ارتبتاط دانشتگاه و صتنعت مهیتا
میکند.
بتر استای یافتتتههتای مربتتوط بته نقتش هتتای نهتاد دانشتتگاه در
اکوسیست نوآوری؛ پیشنهاد میشود که در فعالیتها و برنامههتای
دانشگاه ،موضوعات زیر مد نظر قرار گیرد و در محتتوای برنامتههتا
گنجانده شود:
بر اسای یافتههای مربوط به نقتش هتای دانشتگاه در اکوسیستت
نوآوری؛ پیشنهاد می شتود :در زمینته تربیتت دانشتجویان واجتد
دانش ،به آموزش مهارتهای متورد نیتاز بپردازنتد  ،برنامتهریتزی
آموزشی و درسی آنها در راستای نیاز جامعته و صتنعت باشتد ،در
فرایند آموزش دانشجویان مشارکت متخصصان بختش صتنعت را
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جلب کنند ،به آموزش و تربیت نوآوران و کارآفرینان بپردازنتد ،بته
توسعه سرمایههای انسانی در جامعه و توستعه فرهنت نتوآوری و
کارآفرینی در جامعه کمک کنند.
تولید دانتش و فنتاوری در دانشتگاهها در راستتای نیتاز جامعته و
صنعت باشد ،پژوهش های دانشتگاهی در راستتای نیتاز جامعته و
صنعت هتدایت شتوند ،نتتایج تحقیقتات دانشتگاهی در جامعته و
صتنعت بتته کتتار بستتته شتوند ،کتتتب و مقتتاالت علمتتی ،معتبتتر و
کاربردی تالی شتوند ،پژوهشتگران متخصتص ،متعهتد و ختالق
تربیتتت شتتوند ،تحقیقتتات مشتتتر بتتا بختتش صتتنعت توستتعه
یابند.همچنین دانشگاه در رستالت جدیتد ختود بایتد بته توستعه
فرایند عل  ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی در جامعه کمتک کننتد و
به ارائه خدمات مشاوره ای ،تحقیقاتی و آموزش فنی بته جامعته و
صتتتتتنعت بپردازنتتتتتد  ،همکتتتتتتاری هتتتتتای علمتتتتتتی-
بتتینالمللتتی دانشتتگاه بیشتتتر شتتده وتوستتعه یابنتتد ،فراینتتد
تجاریسازی ایدهای نوآورانه تحقق و توسعه یابند  ،تفاه نامههتا
و قراردادهتتتای مشتتتتر بتتتا صتتتنعت بیشتتتتر شتتتود تتتتا
ارزشهای تعاملی به وجود آیند.
بر اسای یافتههای مربوط بته نقتشهتای صتنعت در اکوسیستت
نوآوری؛ پیشنهاد میشتود :بته منظورکمتک بته توستعه فنتاوری،
سرمایهگذاری مشتر با دانشگاه در حوزه فناوری صورت پتذیرد،
به تحقق فرایند تبدیل دانتش بته فنتاوری کمتک شتود ،مراکتز و
بازارهتای ستتفارش و خریتتد فنتتاوری از دانشتتگاه توستتعه یابنتتد ،از
دانشگاهیان در فرایند توسعه فناوری در صنعت استفاده بته عمتل
آید ،فرصتهای مطالعاتی برای اساتید و کارآموزی دانشتجویان در
صنعت فراه شود ،آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه هتا استتفاده
بعمتتل آیتتد ،از استتتانداردهای کیفتتی در فراینتتدها ،محصتتوالت و
خدمات استفاده بعمل آید.
صنای می توانند به منظور کمتک بته توستعه نتوآوری ختدمات و
محصتوالت نوآورانتته بته جامعتته را تولیتد و ارائتته کننتد ،جلستتات
مشتر و بازدیدهای دانشگاهیان از صنعت بعمتل آیتد ،پتژوهش
های دانشگاهی نوآورانه مورد حمایت قرار گیرند ،فرهنت نتوآوری
و کارآفرینی نهادینه شود ،بخشهای تحقیق و توستعه در راستتای
ارائه خدمات و محصوالت نوآورانه.
صنای میتوانند به منظور کمک به توسعه نوآوری جریتان دانتش،
فناوری ،نوآوری و کارآفرینی را حمایت کنند ،کارآفرینان و کستب
و کارهای کارآفرینانه کوچک و متوسط و کاربست نتایج تحقیقتات

دانشگاهی ،تجاریسازی ایدههتای نوآورانته دانشتگاهیان حمایتت
شوند ،با پار هتا و مراکتز رشتد و ستایر نهادهتای واستط مشتابه
ارتباط برقرار شده و آنها را مورد حمایت قرار دهند.
پیشنهاد جهت پژوهشهای آتی
در تحقیق حاضر به طراحی مدلی برای ایجاد اکوسیستت ارتبتاط
دانشگاه و صنعت پرداخته شد .پیشتنهاد متیگتردد در تحقیقتات
آتی این مدل سایر نقش ها و کار کردهتای دانشتگاه و صتنعت بته
منظور ایجاد اکوسیست ارتباط دانشتگاه و صتنعت متورد بررستی
قرار گیرند.
محدودیتهای پژوهش
پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بود .1 :بتهدلیتل وستتعت
جتامعة پژوهش(مدیران اجرایی و میتانی) و محتدودیت امکانتات،
نمونة متورد نیتاز از شتهر تهتران انتختاب شتتد کته ایتن فراینتد
نمونهگیری ممکتن استت تعمتی پتذیری یافتتههتای پتژوهش را
محدود سازد؛  .2به دلیل نبود پرسشنامه استتاندارد ،از پرسشتنامه
محقق ساخته استفاده گردید .هر چند ستعی گردیتد کته تتا حتد
امکان موارد مورد نیاز برای ساخت پرسشنامه رعایت گردد ،با ایتن
وجود الزم است که در پژوهشهای مشابه مورد تایید قرار گیترد و
 -9کمبتتود و یتتا نبتتود تحقیقتتات داخلتتی و ختتارجی در زمینتتة
اکوسیست ارتباط دانشگاه و صنعت به ویژه مشخص کردن نقتش
اختصاصی و مشتر هریک و  -با توجه به اینکه تحقیق حاضتر
از منظر ارتباط و تعامل دانشگاه بتا صتنعت از طریتق اکوسیستت
نوآوری به موضو پرداخته است ،پیشنهاد متی شتود نقتش ستایر
بازیگران از جمله دولت ،نهادهای واسط (ماننتد جهتاد دانشتگاهی،
پارکها و مراکز رشد و نهادهای مشابه) و نیز کتاربران یتا مشتتریان
نیز در نظر گرفته شتود و  -2از منظتر اقتصتاد دانشتی و اقتصتاد
نوآوری به این مساله پرداخته شود ،نقش هتای دانشتگاه پایتدار از
منظر ماموریتهای چهارم دانشگاهها مورد پتژوهش قرارگیرنتد -
نقتتشهتتا بتتر بستتتر فراینتتدهای نتتوآوری از تولیتتد ایتتده تتتا
تجاریسازی در قالب مدلی ارائه شوند و مشخص شود کدام یتک
از بازیگران در این فرایند نقش کلیدی را به عهده دارد و محوریتت
با کدام نهاد است و  -1با توجه بته اینکته دانشتگاههتا بته ستمت
دانشگاههای نسل چهار در گذر هستند ،مدلی از نقشهای جدیتد
این دانشگاهها ارائه شود.
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راهنمای نگارش مقاله
 .1مجله صنعت و دانشگاه به صورت فصلنامه منتشر میشود .این فصلنامه

میتواند شامل روش تحقیق ،مدت زموان اجورا ،مکوان اجورای سو،وهش،
جامعه مورد مطالعه ،رعایت موازین اسالری در س،وهش ،نحوهی جم آوری
اطالعات ،ابزارهای اندازهگیری و آزمونهای آماری باشد.

 مقاالت مروری که معمووال توسو سوردبیر از صواحبننران درسواسوت

 یافته ها :در این بخش باید یافته های به دست آمده از تحقیق بدون

میشود.

بحث بیان گردد و نباید داده های جدول ها ،شکل ها و نمودارها مجددا
در این رسمت تکرار شوند .شماره ی جدول ها ،تصاویر و نمودار ها باید
با درت در متن آورده شوند و هر کداح در صفحات جداگانه ای آورده و
شماره گ اری شوند.

حاوی مقاالتی در زمینههای گوناگون میباشد.
 .2نوع مطالبی که در فصلنامه چاپ میشود عبارتند از:

 مقاالت تحقیقاتی
 مقاالت کوتاه
 .3مقاله باید در مجالت دیگر به چاپ نرسیده و همزمان بورای چواپ بوه
نشریهی دیگری ارسال نشده باشد.
 .4مسووویولیت صوووحت مطالووو منووودرر در مقالوووه بوووه ع ووودهی
نویسنده(ها) است.
 .5مقاله ی ارسال شده ،توس هیأت تحریریه مورد بررسوی رورار سواهود
گرفت و فصلنامه در ویرایش ادبوی و محتووایی و در صوورت لوزوح حو
بخش یا بخشهایی از مقاله مجاز است.
 .6زبان فصلنامه فارسی است ،ل ا حتما بایستی یک چکیده انگلیسی هو
داشته باشد و حتی المقدور از واژههای فارسی برای بیوان مطالو علموی
استفاده شود .الزح است مقاله فارد اشوکاالت امالیوی یوا نکوات دسوتوری
باشد.

 بحث و نتیجهگیری :در این بخش نویسنده (ها) تفسویری منطقوی از
یافته های به دست آمده ارائه نموده و ه چنین یافتههای به دست آموده
را با مطالعات انجاح شده مقایسه موینماینود .محودودیت هوای مطالعوه و
همچنین سیشن ادها برای مطالعوات آینوده از رسومتهوای م و بحوث و
نتیجهگیری میباشد.
 سپاسگزاری :از مناب کمک های مالی ،افراد یا سازمانهای همکوار در
انجاح این س،وهش
 منابع :مناب به ترتی حرو الفبا شمارهگ اری شوده (منواب فارسوی
ابتوووودا و بعوووود منوووواب انگلیسووووی) و بووووه صووووورت زیوووورآورده
میشوند.
منابع فارسی:

 .7تمووامی مطال و مووتن و منوواب بایوود بووا فاصووله یووک س و در میووان

مقالههه :نوواح سووانوادگی نویسوونده(هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده(هووا)،
عنوان مقاله ،ناح کامل مجله ،شمارهی جلد ،شمارهی صفحه ،محل برگزاری،
ش ر ،ماه ،سال.

 .8تمامی مقاالت باید مشتمل بر بخشهای زیر باشد:

مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط دانشگاه و صنعت :موان اساسی و
راهکارهای توسعهای ،مجموعه مقاالت هشتمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی،
صفحات  ،12-51دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران ،آذر.2333 ،

با نرح افزار  wordتایپ شده و دارای حاشیهی  2سانتیمتر از هر طور
باشد .رل بهکار رفته نازنین و اندازه آن  22باشد.
 عنوان مقاله :عنوان مقاله با رل سیاه تایپ شود ،آنگاه ناح نویسنده
یا نویسندگان ،رتبه ی علمی ،نشانی( شامل ناح دانشوگاه یوا دانشوکده،
مؤسسه و واحد تحقیقاتی مرتب و  )...رید شود.
 چکیده ی مقاله :چکیدهی فارسی ساستارمند بایود سوا از مقدموهای

كتهها  :نوواح سووانوادگی نویسوونده(هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده(هووا)،
ناح کتاب ،شماره چاپ ،ناح ناشر ،محل انتشار ،سال انتشار.

استصار بیان نماید (حدارل  251کلمه و حداکثر  251کلموه) .ایون نکتوه

مثال :شفیعی ،مسعود ،ارتباط صنعت و دانشگاه :آیندهای تابناک،
سیشینه ای تاریک ،چاپ هشت  ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ت ران،
.2331

کلمه) ،در چکیدهی فارسی به زبان فارسوی و در چکیودهی انگلیسوی بوه

منابع انگلیسی:

زبان انگلیسی ،باشد.

مقالههه :نوواح سووانوادگی نویسوونده (هووا) ،نوواح کوچووک نویسوونده (هووا)،
عنوان مقاله ،ناح کامل مجله ،شمارهی جلد ،شماره صفحه ،سال انتشار.

کوتاه هد از تحقیق ،روش تحقیق ،یافتههوا و نتیجوهگیوری را بوه طوور
برای چکیدهی مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق اسوت .در سایوان چکیوده
مقاله ،کلید واژه باید شامل تعدادی کلمات کلیدی(حدارل  3و حوداکثر 5

 مقدمه :مقدمه باید ضمن بیان هد و مسألهی موورد تحقیوق ،حواوی
سالصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتب با تحقیق موورد ننور(داسلوی و
سارجی) در چند سال اسیر همراه با یادآوری مناب آنهوا باشود .الزح بوه
یادآوری است که نباید در این رسمت دادهها و یا نتیجهگیری کار گزارش
شود.
 روش بررسی :به نحوی باید نوشته شود که هر سواننودهای بتوانود بوا
اسووووتفاده از آن ،تجربووووهی نویسوووونده مقالووووه را تکوووورار نمایوووود و

مثال:
Antonelli, C, “The evolution of the Industrial organization
of the production of Knowledge”. Cambridge Journal of
Economics, 1999, 23, pp.243-260, 1999.

كتا  :ناح سانوادگی نویسنده(ها) ،ناح کوچک نویسنده(ها) ،ناح کتاب،
شماره چاپ ،ناح ناشر ،محل انتشار کتاب ،سال انتشار.

مثال:

Etzkowitz, H. and Leydesdorff, L.”Universities in the Global
Economy: A triple Helix of university-industry-government
relations, Cassell Academic , London, 1997.

آوردن اسامی تمامی نویسندگان کتابها یا مقاالت الزامی است.
 .9شمارهگذاری بخشها :تمامی بخشهای مقاله،
بخشهای ستاره سورده باال به صورت نمونه شمارهگ اری شود.
 .2مبانی ننری مرتب با کیفیت در آموزش عالی
 2.2جایگاه و نقش آموزش عالی در نناح نوآوری ملی
 2.2.2سیرتکاملی الگوهای نوآوری

به غیر از

 . نگاره ها ،نمودارها و جدول ها :نسخه ی اصلی نگاره ها ،نمودارها و
جدول ها هر کداح در صفحات جداگانه و در کاغ ( A4حتی االمکان

گالسه) ارسال گردد .آوردن شماره ی هر کداح ،نواح نویسونده ی اول و
ج ت درر تصویر ،در سشت هر صفحه ضروری است .الزح است تعوداد
نگاره ها ،نمودارها و جدول ها با حجو کلوی مق الوه متناسو باشود و
عکا ها به صورت سیاه و سفید ت یه شده باشند.
 .11زیرنویس شکلها و نمودارها :در این بخش زیورنوویا شوکلهوا و
نمودارها در صفحهای جداگانه با آوردن شمارهی آن ا بوه دروت شورا داده
می شود .الزح است استصارات موجود در نگوارههوا در زیور نوویا فارسوی
توضیح داده شود.
 .12ارسال مقاله :نویسندهی مسیول باید یک نسخه از مقالوه کامول را ،بوه
آدرس دفتر مجله و یا به صورت فایل ضمیمه با سست الکترونیکی بوه آدرس
سست الکترونیکی مجله ارسال نماید.

معرفی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
اهداف
جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه درسال  2333با اهدا زیر تشکیل شد:
 کمک به سیشبرد برنامههای توسعه صنعتی کشور از طریق ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت.
 حمایت از گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه صنعتی در بخشهای دولتی و سصوصی.
 مشارکت در برنامههای توسعهی ملی از طریق بازنگری مسائل ،طرا موان و ارائهی راهبردها و راهکارها

وظایف
 ایجاد و تقویت زمینههای همکاری بین مراکز علمی تحقیقاتی و صنای کشور
 ارایه سدمات آموزشی ،س،وهشی ،علمی و مشاورهای به بخشهای مختلف صنعتی
 تشکیل هستههای تخصصی برای بررسی نیازهای صنای مسیلهیابی و تالش در ج ت رف آن ا با کمک دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 اجرای بازدیدهای علمی و صنعتی در ج ت همکاریهای متقابل
 برگزاری همایشهای علمی از جمله کنگره سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
 تالش در ج ت انطباق برنامههای آموزشی دانشگاهها با نیازهای وارعی صنعت
 تالش در ج ت ایحاد تس یالت کارآموزی دانشجویان و کارورزی دانشآموستگان در بخشهای ارتصادی و صنعتی و فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در صنای
 تالش در ج ت ایجاد زمینههای مناس ج ب دانشآموستگان دانشگاهها در صنای
 همکاری مؤثر با دیگر حلقههای واس

بین دانشگاه و صنعت ننیر ش رکهای علمی تحقیقاتی ،مراکز رشد فناوری ،واحدهای

تحقیق و توسعه ،صندوقهای مالی توسعه فناوری و مراکز تجاریسازی فناوری
 همکاری با ن ادهای سیاستگ اری ،برنامهریزی و اجرایی کشور در ج ت حمایتهای ارتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن ا از
جمعیت و برنامههای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
 حمایت از انتخاب و اجرای سایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی در ج ت مسائل و مشکالت مبتال به صنعت
 ایجاد ارتباط مؤثر با انجمنها ،تشکلها و سازمانهای ملی ،منطقهای و بینالمللی مشابه
 انجاح مطالعات امکانسنجی در اجرای سروژههای مشترک در حوزههای مرتب

با فعالیتهای جمعیت از جنبههای گوناگون

ارتصادی ،اجتماعی ،علمی و فرهنگی
 انتشار فصلنامه و سبرنامه و اشاعه اطالعات مرتب در حوزههای علمی تحقیقاتی و صنعتی و به وی،ه عرضه و تقاضای فناوری

برنامهها
جمعیت بهمننور تحقق اهدا سود ،برنامههای زیر را در اولویت فعالیتهایش ررار داده است:
 ترویج و توسعه فرهنگ س،وهش و فرهنگ صنعتی در کشور
 افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرسه برنامههای تولیدی و صنعتی کشور
 کمک به ایجا د فضایی مناس برای بروز ابتکارات ،نوآوری و سیشرفت فناوری از طریق تقویت عالیق بین دولت ،دانشگاه و صنعت
و تأمی آن به جامعهی تجاری و عامه مردح
 سازگارسازی آموزشها و سزوهشهای دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نیز همگامی با برنامهها و سیاستهای توسعه صنعتی کشوور
آشنا سازی صنعت و دانشگاه با نیازها و تواناییهای یکدیگر و ایجاد فضای مناس گفوتو شونود و تبوادل ننور بوین متخصصوین
صنعت و دانشگاه در ج ت رف موان و تنگناها موجود

كمیتههای اجرایی جمعیت
 کمیته مالی و سشتیبانی
 کمیته عضویت و اطالعرسانی
 کمیته آموزش و س،وهش
 کمیته ارتباط با دانشگاه
 کمیته ارتباط با صنعت
 کمیته ارتباط با دولت و مجلا
از كلیه اندیشمندان ،اساتید دانشگاه ،پژوهشگران ،كارشناسان ،دانشجویان و نهادهای دولتی و خصوصی دعوت
می شود با عضویت در جمعیت ،ما را درتحقق اهداف واالی آن یاری نمایند.

نشانی دبیرسانه:
ت ران -سیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیرکبیر -ساستمان ابوریحان -طبقه شش  -اتاق .122
تلفن ، 122-11135351 :تلفکا122-11155133 :

هزینه اشتراک:
هزینه اشتراک یکساله:
هزینه اشتراک دوساله:

سست سیشتاز 21.111 :تومان
سست سیشتاز 23.111 :تومان

سست عادی 22.111 :تومان
سست عادی 21.111 :تومان

اطالعات متقاضی:
 عضویت حقیقی:
سمت:
ناح محل تحصیل........................................................................................................................ :

ناح و ناح سانوادگی:
رشته و مقط تحصیلی......................................................................................... :

...............................................................................................................................................................

.........................................................................................................

 عضویت حقوقی:
ناح متقاضی:

ناح شرکت /سازمان:
سمت................................................................................................................................................ :
تعداد نسخه درسواستی از هرشماره............................................................................................. :
....................................................................................................

نسخة شروع اشتراک از شماره:

اشتراک جدید 

.........................................................................................................................................

.....................................................................................

تمدید اشتراک 

(شماره اشتراک ربلی ).........................................................
نشانی:

آدرس:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

استان:
تلفن:

...........................................................................

.............................................................................

ش ر:

.............................................................................

کدسستی:

همراه:

.........................................................................

سست الکترونیک:

...................................................................................................

...........................................................................

ازعالرهمندان به اشتراک فصلنامهی «صنعت و دانشگاه» درسواست مینمایی برگ اشتراک را به درت و بوا سو سوانوا تکمیول نمووده و وجوه
اشتراک را براساس تعرفه ،به حساب جاری شماره  51412123نزد بانک تجارت ،شعبه کارگر شمالی ،به ناح جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت
و دانشگاه واریز کرده و اصل فیش بانکی و فرح اشتراک را به یکی از دو شیوهی زیر برای ما ارسال نمایند.
 .2ازطریق دورنگار با شماره 122 -11155133
 .2ازطریق سست به آدرس :ت ران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،ساستمان ابوریحان ،طبقه شش  ،اتاق 122
 اعضای جمعیت از  21درصد تخفیف برسوردار میشوند.
 سواهشمند است ،مشترکان محترح درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطل فرمایند.
 باتوجه به اینکه تن ا عدح وصول مجالتی که بهصورت سیشتاز ارسال می شوند رابل سیگیری است ل ا توصیه می شود از سدمات سسوت سیشوتاز
استفاده شود.

فرم سفارش آگهی
گرامی ارجمند
احتراما به استحضار میرساند مجله علمی – ترویجی «صنعت و دانشگاه» توس جمعیت ایرانی سیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت فصلنامه
و با تیراژ یک هزار نسخه انتشار مییابد.
انتنار میرود با سفارش چاپ آگ ی ضمن معرفی توانمندیهای آن سازمان به سبرگان صنعت ،نخبگان ،دانشگاهها و نیز
مدیران اجرائی باعث سیشبرد اهدا این جمعیت گردد.

ناح سفارش دهنده:

سمت:

شرکت:

شماره تماس:

نشانی کامل:

ضمن ربول شرای مندرر در این فرح تقاضای ررار گرفتن در نوبت آگ ی بهشرا ذیل میباش :
تعرفه چاپ رنگی (ریال)

تعرفه چاپ سیاه و سفید (ریال)

ابعاد
سشت جلد
داسل جلد

همت عالی
2511111

-

یک صفحه کامل

2511111

2111111

نی صفحه

2111111

511111

یکچ ارح صفحه

511111

251111

-

211111

کادر راهنما ( 1×1حدارل برای سهماه)
شماره درسواستی:

نوع سفارش

دفعات چاپ:

شرای :






طرا آگ ی بر ع ده سفارش دهنده میباشد و میبایست همراه فرح ارسال گردد.
 %21تخفیف برای شرکتهای حقوری عضو جمعیت.
 %21تخفیف برای  1شماره چاپ متوالی.
 %21تخفیف برای  3شماره چاپ متوالی.
ج ت تخصیص کادر سفارش حدارل چ ار شماره متوالی الزح می باشد.

لطفا ج ت هماهنگی بیشتر و رزرو با شماره تلفن  11135351تماس حاصل فرمایید و سا از تکمیل فرح آنرا به شماره  11155133فاکا نمایید.

م ر و امضاء

«فرم درخواست عضویت حقیقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
 -1مشخصات فردی:
نام خانوادگی:

نام:

نام خانوادگی (به انگلیسی):

نام (به انگلیسی):

روز

ماه

سال

جنس :مرد  زن  تاریخ تولد:

شماره شناسنامه ................................................................. :محل تولد:

شماره ملی:

..........................................................................................................

سمت .................................................................. :سابقه كار:

..........................................................................................................

 -2سوابق تحصیلی:
آخرین مدرک تحصیلی .............................................................................................................................................................................................. :تاریخ فارغالتحصیلی:
رشته تحصیلی .......................................................................................................................... :دانشگاه.................................................................. :كشور:
 -3نشانی محل کار (تحصیل):

..................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت:

..............................................................................................................

پست الکترونیکی:

تلفن همراه ................................................................................................................... :نمابر:

.........................................................................................................................................................................

وب سایت:

.............................................................................

.........................................................................................................................................

 -4نوع عضویت:
پیوسته  وابسته  دانشجویی 
حق عضویت ساالنه
نوع عضویت

پیوسته

وابسته

دانشجویی

مبلغ

 011.111ریال

 011.111ریال

 01,111ریال

شماره حساب :حساب جاری  444000222بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
بنام جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه

لطفاً فرم تکمیل شده را با فیش واریزی به همراه یک قطعه عکس رنگی  3×2برای دبیرخانه جمعیت ارسال نمایید.
امضا:
تاریخ:
عضویت پیوسته :مؤسسان جمعیت و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجة كارشناسی ارشد دریکی از رشتههای دانشگاهی باشند.
تبصره :افراد دارای درجه كارشناسی با سابقه درخشان مدیریتی (حداقل  0سال) میتوانند با تصویب هیآت مدیره به عضویت پیوسته جمعیت درآیند.
عضویت وابسته :اشخاصی كه دارای درجة كارشناسی باشند.
عضویت دانشجویی :كلیه افرادیکه كه در یکی از رشتههای دانشگاهی به تحصیل اشتغال دارند.

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .404تلفن 140 - 44240404 :تلفکس140 -44250233 :

«فرم درخواست عضویت حقوقی»
لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید
شماره عضویت:
«جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه» در ادامه یک دهه فعالیتهای كمیته دائمی «کنگره سراسری همكاریهای دولت ،دانشگاه و صننعت بنرای
توسعه ملی» و بهمنظور ارتقاء سطح همکاریهای فیمابین صنعت و دانشگاه در سال  0343تأسیس شدهاست.
 -1مشخصات مؤسسه:
نام دانشگاه /شركت /سازمان:
نوع فعالیت:
نشانی:

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

تعداد كاركنان:
سال تأسیس:

...........................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تلفن ثابت:

..........................................................................................................................................................................................

پست الکترونیکی:

.........................................................................................................................................................................

دورنگار:

............................................................................................................................................................................

وب سایت:

............................................................................................................................................................................

 -2مشخصات رییس/مدیر:
نام خانوادگی ........................................................................................................................................................................................................................................................... :نام:

.............................................................................................................................

آخرین مدرک تحصیلی ................................................................................................................................ :دانشگاه ......................................................................... :كشور:

...................................................................................................................

رشته تحصیلی ...................................................................................................................................................... :تاریخ فارغالتحصیلی ....................................... :سابقه كار:

.......................................................................................................

 -3مشخصات فرد رابطِ مؤسسه با جمعیت:
نام خانوادگی ........................................................................................................................ :نام ..................................................................................... :سمت:

...................................................................................................................................................

تلفن ثابت ............................................................................................................................... :تلفن همراه .............................................................. :پست الکترونیکی:
نشانی:

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -4حق عضویت:
حق عضویت ساالنه برای عضویت حقوقی حداقل دو میلیون ریال میباشد .مؤسسات دارای امکانات مالی مناسب میتوانند مبلغ بیشتری جهتت توستعه جمعیتت
پرداخت نمایند شماره حساب 444000222:بانک تجارت ،شعبه امیراكرم،باجه دانشگاه امیركبیر
مبلغ پپیشنهادی:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*مؤسسات میتوانند با تکمیل این فرم و پرداخت حق عضویت ،درخواست عضویت حقوقی خود را اعالم نمایند.
مضاء و مهر مدیر مؤسسه:
تاریخ:

نشانی دبیرخانه :تهران -خیابان حافظ -دانشگاه صنعتی امیركبیر -ساختمان ابوریحان -طبقه ششم -اتاق  .404تلفن ، 140 - 44240404 :تلفکس140 - 44250233 :

The Role of University and Industry in the Ecosystem of Innovation in the line
with realization of Sustainable Innovation
*Mohammad zarinjooee

** Mohammali neamati

***Hamideh Reshadatjoo

* PhD Student, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and
Economics, Islamic Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
** Assistant Professor, Department of Higher Education, Faculty of Psychology and
Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
*** Associate Professor, Department of Higher Education Management, Faculty of
Management and Economics, Islamic Azad University of Science and Research, Tehran, Iran

Abstract
The aim of this study was to The Role of University and Industry in the Ecosystem of
Innovation in the line with realization of Sustainable Innovation. The Mixed method was
conducted. In the qualitative study, the population was consisted all of the experts in two
field of university and industry. A purposive sampling of 20 experts were selected. The In the
quantitative section, the statistical population consisted of middle managers and executives of
the university and industry field in Tehran. In this section, stratified random sampling method
was used, so 205 people were selected by this method. To collect data, semi-structured
interviews and questionnaires were used. To analysis of qualitative data, thematic analysis,
and for quantitative data partial least square method were used. The results showed that the
roles of the university and industry include six roles of teaching, research, social service, help
to technology development, help to innovation development, help to entrepreneurship
development. Based on the findings of this research, the roles of university, industry, based
on the goodness of fit index were highly fitted. In this model, both institutions of the
university and industry had a significant impact on the ecosystem. The industry with a higher
factor loading was in the first place of the importance of role in creating the ecosystem, and
the institution of the university with a lower factor loading was on the next order. The
model's power of prediction criterion, indicated that exogenous variables, i.e., university and
industry roles, have the potential to predict the formation of the ecosystem (relationship) of
the university and the industry
Keywords: Innovation ecosystem, Role of university, role of industry, Sustainable
innovation

Analysis and comparison of students entrepreneurial intentions in Bu Ali Sina
College of Agriculture and Payamnoor university of Hamedan

*Safiollah Safaei

**Nasim Izadi

*** Maryam Musivand

*Ph. D of Social sciences, faculty member of Payam Noor University, Tehran
** Ph. D in agricultural extension and education, Bu- Ali Sina University, Hamedan
*** Ph. D candidate of government management, faculty member of Payam Noor University,
Tehran, Iran
Abstract

This study aimed to investigate the entrepreneurial intention among students of Bu-Ali Sina
University in Hamedan and PNU surveys have been conducted within the overall framework.
The sample consisted of 370 male and female students in agricultural disciplines in
undergraduate students formed the College of Agriculture. To collect information, a
questionnaire and a simple random sampling was used to select the sample. Cronbach's alpha
coefficient to determine the reliability coefficient was calculated to vary from 850 students'
entrepreneurial intentions are good. To analyze the data, descriptive and inferential statistical
methods were used. The results showed that in general students of entrepreneurship spirit and
intent of the high entrepreneurial intentions are more male students. The results of the
analysis showed a correlation between gender, employment situation, risk appetite and
economic barriers in interest income and a significant positive correlation with their
entrepreneurial intentions can be seen. As well as the entrepreneurial intentions Mnadray
difference was observed between the universities.
Key words: Entrepreneurship, entrepreneurial intention, risk-taking, Hamadan

Impact of Entrepreneurial Ecosystem on Entrepreneurial Activity:
GEM based Analysis
*Hossein Torabi

**Masoud Kheyrandish

***Mohsen Mohammadi Khiyare

* Graduate of Entrepreneurship Management, Faculty of Humanities, Administrative
Sciences and Economics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
** Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Administrative Sciences
and Economics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
*** Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Administrative Sciences
and Economics, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran

Abstract
Many scholars have highlighted the importance of entrepreneurship ecosystems in improving
entrepreneurial activities, but, nevertheless, studies that are quantitatively analyzing the
interrelationship between entrepreneurship ecosystems and their impact on increasing
entrepreneurial activities at various stages of entrepreneurship are very limited. Therefore,
the aim of this study is to fill the gap in entrepreneurship literature and also to study the
effect of these two variables in different stages of development of countries. In this regard,
using data from 107 GEM countries During 2008-2017 and Generalized Momentary
Econometric Model (GMM), the relationship between the components of the
entrepreneurship ecosystem and economic growth has been estimated. The results showed
that the impact of the financial environment on the entrepreneurial stages in the resourcebased countries was negative and significant. However, the impact of entrepreneurship
education, dynamics of the domestic market, social status of entrepreneurs (entrepreneurial
culture) and the GDP growth have had a positive and significant impact on entrepreneurship
in these countries. The results also indicate that the impact of ecosystem factors such as
government policies and programs, taxes and bureaucracy, entrepreneurial education at basic
and academic levels, R&D transfer, infrastructure, market dynamics and appropriate business
environment have positive and significant impact on the growth of entrepreneurial activities
in efficiency and innovation-driven countries. Overall, the results of this study indicate that
in an ecosystem with low barriers to entry, government support policies for entrepreneurs,
basic and higher education, commercial and legal infrastructure, and normative culture
supporting entrepreneurship increases entreprenurial activities.
Keywords: Entrepreneurship Ecosystem; Global Entrepreneurship Monitor; Total early-stage
Entrepreneurial Activity (TEA); established Business Ownership (EST); entrepreneurial
intentions (IEA)

Identifying and Investigating Organizational Factors for the Implementation of
Open Innovation in Iran Universities
* Mahdi Mohajerani

** Fariba Karimi

*** Mohammad Ali Nadi

*Phd Student in Educational Administration, Isfahan (Khorasgan) Azad University, Isfahan,
Iran

**Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Azad
University, Isfahan, Iran
*** Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Isfahan (Khorasgan) Azad
University, Isfahan, Iran.
Abstract
The main purpose of this research is to identify and investigate the organizational factors for
implementing open innovation in Iran universities. This study was a qualitative-quantitative
research. The field of research in the qualitative section was all open innovation articles and
books in the period from 2007 to 2018 and open innovation components were extracted by
thematic analysis in an inductive manner. In this research, the "Thematic Network" was used.
The validity of the research was approved by the referee by the audit method. To calculate
reliability, coding was done by studying row to row of selected resources manually by two
individuals individually. After coding, the results of these two coding were compared by the
Holsti method. The result of thematic analysis was the extraction of 20 basic themes from
different sections of the articles. From these basic themes, 3 organizing themes and finally
global theme of “organizational factors” were extracted. Then the proposed innovation model
was designed and a questionnaire was prepared for fitting this model. The proposed model
has three factors related to the organizational preparation, human resource preparation, and
setting up for idea creation, which offered three dimensions for the university to exploit the
open innovation. The statistical population in the quantitative part of the research was the
managers of the centers of growth and innovation of various universities, including State
universities, Islamic azad universities, Payam Noor universities, Scientific and Applied
Sciences universities, and Medical universities licensed by the Ministry of Science and also
faculty member of entrepreneurship management. To evaluate the content validity of the
questionnaire, the Lawshe method was used. In order to study the structural validity of the
test, the analysis of the questions was done by confirmatory factor analysis method. All
calculated factor loads were greater than 0.6 indicating their favorable condition. Also, all
calculated pi values were less than 0.05 which indicated a significant relationship between
each factor and the main factor higher than its own. The reliability of the final test was also
examined by Cronbach's alpha coefficient. All calculated Cronbach's alpha coefficients were
greater than 0.7 which showed reliability acceptable. the results of the validity and reliability
testing of the quantitative part confirmed the proposed model.
Keywords: Open Innovation, Thematic Analysis, Iran Universities, Organizational Factors,
Factor Analysis.
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Abstract
The goal of this study was to investigate the relationship between scientific globalization of
higher education with students’ academic achievements of Semnan University. Present study
is a practical research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative
researches on the basis of data collection method. Statistical population includes all the
undergraduates and masters of Semnan University (13000 people) in the academic year 139697. Participants were 230 undergraduates and masters of Semnan University (162
undergraduates and 68 masters) who were selected using stratified random sampling method.
All the participants completed the questionnaires of scientific globalization of higher
education and academic achievements. The data was analyzed by one-sample t-test,
correlation coefficient, structural equation model and SPSS and LISREL software. The
results indicated that the mean of the importance of the dimensions of scientific globalization
of higher education has been evaluated at the desirable level and the mean of students’
academic achievements has been evaluated at a relatively desirable level. There is a
significant relationship between students’ academic achievement with international scientific
collaborations, global scientific community, increase the speed of scientific development,
formation of universal thinking, and social development of academics. Scientific
globalization of higher education with regression coefficient of 0.33 has a positive and
significant effect on students’ academic achievement. According to findings of the study, in
order to enhance the students’ academic achievement in the direction of scientific
globalization of higher education, first universal thinking must be shaped in higher education
and then, a global scientific community must be formed, the speed of scientific development
should be also increased and finally international scientific collaboration with higher
education should be provided.
Keywords: scientific globalization, academic achievement, students.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the role of facilities of incubators in growth of new
technology based firms (NTBF's). Statistical population is the NTBF's located on incubators
and technology parks in Mashhad city. Data collecting tools is questionnaire made by the
researcher. For data analysis, correlation and stepwise regression were used. The results
showed that an increase in facilities of incubators, NTBF's will be more growth oriented.
There is a significant and positive correlation between the facilities of incubators and growth
of NTBF's (r=.871). As well as, all components of incubators (establishment in the center,
advice provided, benefits of being in the center and services and facilities of the existing
infrastructure) with the growth of new technology-based firms (growth in sales, employment
and profitability) have a significant positive relationship. The results of stepwise regression
analysis show that components of establishment, advice provided, benefits of being in the
center and the services and facilities of the existing infrastructure in the incubators, together
jointly explained 0.914 of the variance of performance
Keywords: Incubators, Technology, Facilities & Services, New Technology Based Firms
(NTBF's).
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Abstract
The increasing development of new technologies, especially information and communication
technology and the expansion of globalization, have forced countries in general and
universities in particular to move toward internationalization and defined activities and
collaborations in this regard. In order to investigate the consequences of this phenomenon in
Iranian universities, a qualitative method study has been conducted using the data theorizing
approach of the foundation. The statistical population of the present study is the experts and
managers of 18 selected public universities in the country, including Tehran University,
Shahid Beheshti University, Tarbiat Modarres University, Kharazmi University, Amir Kabir
university, Sharif, Science and Technology university, Allameh Tabatabai university, Khajeh
Nasir University, Al-Zahra University, Ferdowsi Mashhad University, Shiraz University,
Isfahan University, Tabriz University, Isfahan Industrial university and Zanjan Basic
Sciences university and Imam Khomeini Qazvin and Al-Mustafa Society in Qom. "Using
purposive sampling method, a total of 82 people were selected as participants in the study.
The interview method was collected by general guidance method in a semi-structured manner
and MAXQDA software was used to analyze them. To obtain validity and validity of the
data, two methods of reviewing participants and reviewing experts in the research were used.
The central phenomenon of the present study was internationalization in line with the mission
orientation of public universities in the country. Academic and extracurricular have been
developed according to causal, contextual, intervening conditions and strategies. He showed
that 51 open codes were extracted from the analysis of the interviews and due to the
similarities between them, 2 main categories and 6 sub-components were identified. Finally,
a paradigm model was presented.
Keywords: University, Internationalization, Consequences, Inside and Outside the
University
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Abstract
As the business world becomes increasingly complex and more astonishingly competitive;
managers are turning to innovation culture as one of the few durable sources of learning and
internalizing the brand. In this research; we investigated the Internal Branding Effect on
organizational learning with the moderating role of innovative culture as a main hypothesis.
To achieve the objective of this study, research was conducted to collect the required
information by using standard questionnaires. The current research method is descriptivecorrelative and practical, based on the objective. The sample size is (n = 168) employee at the
Oil Research Institute and The hypothesis were analyzed through the technique of Structural
Equation Modeling with Smart PLS 3 software. By the Cronbach's alpha the stability of the
data collected in this study Obtained 0.854. Therefore, the reliability instrument has been
decent the results of the data analysis show that internal branding has a positive and
significant role in organizational learning. Research findings also confirm the role of
moderating innovative culture.
Keywords: Internal branding, Organizational learning, Innovative culture, structural
equations modeling, Iran’s Oil Industry
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Performance (Case study)
*Peyman Akbari
** Kamran Nazari
* Department of Management, Payame Noor University, Iran
** Department of Management, Payame Noor University, Iran

Abstract
Purpose of this study is effect the role of Human resource management, intellectual capital
and organizational entrepreneurship on organizational performance. The statistical population
of this study is employees of Payame Noor University of Kermanshah Province.This study is
descriptive-survey type of correlation research.
For data collection, the standard
questionnaire was used. To review the validity of the questionnaires was used content
validity (The questionnaire confirmed by a group of university professors) and on the other
side of convergent validity (average variance of output (AVE)) this illustrates the fact that the
validity of the questionnaires is suitable. Reliability of the questionnaires was calculated with
The Cronbach's alpha coefficient for the questionnaires was examined (0.86, 0.80, 0.87 and
0.70) respectively. The results of testing hypotheses by SMART-PLS software (VERSION2)
and using the t-test statistics and path coefficients (=), showed that a Human resource
management has a strong, direct, and meaningful impact on intellectual capital But HRM has
a strong, moderate, direct, indirect, and meaningful effect on organizational entrepreneurship
and organizational performance,respectively, The results indicate that intellectual capital has
a moderate, direct and significant impact on organizational entrepreneurship, Also,
intellectual capital has a weak, direct, indirect and significant organizational effect on
organizational performance, Finally, organizational entrepreneurship has a weak, direct and
significant impact on organizational performance, As a result, the role of mediating
intellectual capital and organizational entrepreneurship in the relationship of human resource
management on organizational performance.
Keywords: Human Resources Management,
Entrepreneurship, Organizational Performance
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Abstract
Competitiveness is a complex and multidimensional concept, making it possible to get highquality feedback from the environment. This research was designed in order to improve the
competitiveness capability; because competitiveness plays a basic role in an organization’s
productivity. To this end, we employed the cognitive complexity as a strategic concept using
its key components including market sensation and customer psychology. Moreover, we
examined three dimensions of market intelligence to develop the model. Data was collected
through in library studies and interview with master students of Tehran University, school for
performing arts and music. Collected data was analyzed by the system dynamics method with
the aim of variables’ future behavior estimation. In doing so, 2 scenarios were simulated
using Vensim PLE software. In the first scenario, market sensation led to strategic innovation
through requisite infrastructure to create and disseminate intelligence. In the second scenario,
customer psychology was identified as an effective factor in market accountability and
competency creation. Findings showed that little improvement in customer psychology
causes more customer perceptual competency. To understand and interpret the complex
environment, designing an integrated and intelligence information systems is recommended.
This is required to achieve both strategic innovation and organization competency
simultaneously in order to increase the capacity of competitiveness.
Keywords: Cognitive complexity, Competitiveness, Customer psychology, Market
sensation, Marketing intelligence
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Abstract
Nowadays, inventive consumers play a prominent role in the initial acceptance of the new
product and the final acceptance of the new product by other consumers who have lower
Innovativeness. Accordingly, many companies are seeking to identify the useful variables for
the segmentation of consumers as innovative and adopter consumers. The purpose of this
study is to investigate the effect of consumer Innovativeness and personal characteristics on
the adoption of new products. In this research, the role of moderating consumer personal
characteristics has been investigated on the relationship between consumer innovation and
new product adoption. For this purpose, the present study was conducted with a survey
methodology strategy, targeting samples of Kaleh products (in Amol, Babol and Babolsar).
Accordingly, the data were collected using a convenient sampling method from 398 Kaleh
consumers during 1 month. In the end, due to the nature of the causal nature of the research
methodology, the results of data analysis through Smart PLS software showed that consumer
Innovativeness influences the adoption of the new product and consumer characteristics
impacts consumer Innovativeness, and personal characteristics does not have an effect on
new product adoption. In addition, the moderation of personal characteristics on the
relationship between Consumer Innovativeness and the adoption of a new product, except for
"education" was not approved.
Keywords: Consumer Innovativeness, Personal Characteristics, New-Product Adoption
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Abstract
Moving on the path of innovation and entrepreneurship (value-creating) and fulfilling the
desired social responsibility is one of the axes of the evolution of universities in recent years,
especially in the last two decades. Innovative and value-creating university, for which various
definitions have been proposed and various dimensions and criteria have been proposed for
its introduction and creation, is one of the new initiatives and ideas for transformation in
university systems. Despite identifying and introducing various components and criteria for
an innovative and value-creating university, creating this type of university and purposeful
and managed movement in the path of innovation and entrepreneurship requires a
comprehensive roadmap and a balanced action guide. In order to evolve and achieve a
comprehensive model, a guideline framework consisting of eight dimensions, as an action
plan and operational model of an innovative and value-creating university by the European
Commission and OECD, design and more than 600 universities and higher education
institutes in Europe and OECD has evaluated this model. In this paper, through a review of
documents, the guide to innovative and value-creating university is introduced as a guide for
mainly European programs, for the gradual and systematic transformation of existing
universities into innovative and value-creating universities with local considerations. All
Iranian universities and higher education institutions with any mission, by learning and
adapting actively and productively from this framework and gradually adapting their
conditions to its dimensions and criteria, can take fundamental steps in the path of innovation
and entrepreneurship and become an innovative and value-creating university in the Relation
of Industry and University, Innovative and Entrepreneurial University, Value-creating
University, Third Generation University, Guiding Framework for Innovative Higher
Education Institute (HEInnovative)true and actual word.
Keywords: Relation of Industry and University, Innovative and Entrepreneurial University,
Value-creating University, Third Generation University, Guiding Framework for Innovative
Higher Education Institute (HEInnovative).
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