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In contemporary era, business development policy is one of the most important forces affect-
ing the modern world. Moreover, globalization has resulted in increased welfare and more 
job opportunities. The current study aims to investigate the effective factors in developing 
new businesses at the international level and global experiences. It employs mixed-method. 
The findings show that Islamic Azad University requires a particular organizational structure 
to have effective micro and macro policies, meaning that it has to fine-tune and structuralize 
its organizational culture. Also, the findings indicate that the aims of the university as an or-
ganization to develop entrepreneurship policies could be categorized into four groups: struc-
tural, practical, developmental, and content-based. According to the findings of the study, 
developing the entrepreneurship policies in Islamic Azad University requires multi-faceted 
and organized measures in relation to entrepreneurship, international relations, cultural in-
novation, educational planning, and even individual levels. The Goodness of Fit test for the 
business development policy model is 0.694 which is a partially significant level. Therefore, 
the model is acceptable.
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نوع مقاله: علمیـ  پژوهشی

ــمار  ــی به ش ــن نیروهای ــی از مهم تری ــب  وکار یک ــعۀ کس ــت  های توس ــر، سیاس ــر معاص در عص
می  آیــد کــه دنیــای مــدرن را تحــت تأثیــر قــرار  داده اســت. از طــرف دیگــر جهانــی شــدن 
ــش  ــدف پژوه ــت. ه ــده اس ــر ش ــغلی بهت ــت ش ــن فرص ــاه و یافت ــزان رف ــش می ــث افزای باع
ــی و  ــطح بین الملل ــد در س ــب  وکارهای جدی ــعۀ کس ــر توس ــر ب ــل مؤث ــۀ عوام ــر مطالع حاض
تجربیــات جهانــی اســت. در ایــن پژوهــش، از روش تحقیــق آمیختــه اســتفاده شــد. یافته  هــای 
تحقیــق روشــن کــرد کــه دانشــگاه آزاد اســامی بــرای پیشــبرد اثربخــش امــور و سیاســت  های 
ــم و  ــن کار تنظی ــدف از ای ــه ه ــاز دارد ک ــی نی ــازمانی خاص ــاختار س ــه س ــرد و کان، ب ُخ
ــر  ــر امکان  پذی ــرد مؤث ــه عملک ــت ک ــوی اس ــازمانی به نح ــگ س ــردن فرهن ــاختارمند ک س
ــت توســعۀ  ــن صاحی ــوان پیش  بی ــج، رســالت دانشــگاه، به عن ــق نتای ــن مطاب ــردد. همچنی گ
سیاســت  های کارآفرینــی، بایــد در چهــار دســته درنظــر گرفتــه شــود: ســاختاری، عملکــردی، 
ــی در  ــت  های کارآفرین ــعۀ سیاس ــش، توس ــای پژوه ــاس یافته  ه ــی. براس ــعه  ای و محتوای توس
ــف  ــای مختل ــی در جنبه ه ــه و هماهنگ ــات همه جانب ــد اقدام ــامی نیازمن ــگاه آزاد اس دانش
ــی و  ــزی آموزش ــوآوری، برنامه  ری ــگ ن ــی، فرهن ــات بین  الملل ــه، ارتباط ــات کارآفرینان اقدام
ــعۀ  ــت  های توس ــی سیاس ــدل نهای ــرای م ــرازش ب ــی ب ــار نیکوی ــت. معی ــردی اس ــی ف حت
ــد معــادل 0/694 به دســت آمــد کــه به نســبت مقــدار مناســبی اســت.  کســب  وکارهای جدی

بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.
.F41 ،F18 ،F17 ،F14 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
ــال 1396  ــری س ــم رهب ــام معظ ــر، مق ــال  های اخی ــود در س ــکاری و رک ــل بی ــه معض ــه ب ــا توج ب
را »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد ـ اشــتغال« نام گــذاری کردنــد. لــذا از مهم  تریــن شــاخص  های 
ــد در  ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــه توس ــژه ب ــه وی ــی توج ــاد مقاومت ــب اقتص منتخ
ــروی  ــعۀ نی ــای توس ــرآورد الگوه ــتا، ب ــن راس ــت. در ای ــده اس ــرح ش ــی مط ــوزش عال ــز آم مراک
ــش  ــن چال ــوان مهم  تری ــر آن، به عن ــر ب ــل مؤث ــایی عوام ــور شناس ــد به منظ ــب وکارهای جدی کس
عملــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی، از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت )خلیلــی، 1398(. بی  تردیــد 
ــری دارد؛  ــع بش ــدار جوام ــادی و پای ــعۀ اقتص ــدی در توس ــیار کلی ــش بس ــب وکار نق ــعۀ کس توس
به طــوری کــه امــروزه یکــی از شــاخص  های توســعه در کشــورهای رو بــه رشــد محســوب 
می  شــود )Beckmann & Peter, 2016(. از طــرف دیگــر در طــی ســال  های اخیــر، به دلیــل 
ــب وکارهای  ــعۀ کس ــت توس ــه اهمی ــد ب ــور بای ــه کش ــی علی ــۀ جهان ــۀ جامع ــای ناعادالن تحریم  ه
ــا  ــش تقاض ــای کار و کاه ــان جوی ــر، ورود جوان ــال  های اخی ــی س ــردد. ط ــژه گ ــه وی ــی توج داخل
بــرای نیــروی کار بحــران اشــتغال را در کشــور تشــدید کــرده اســت کــه بایــد به صــورت بنیــادی 
ــه ایــن حیطــه نیــز  مــورد توجــه سیاســت مداران قــرار گیــرد. در ایــن میــان، ورود دانشــگاهیان ب
ــرای  ــاص ب ــر خ ــیدن تدابی ــکاری و اندیش ــل بی ــا معض ــح ب ــی صحی ــت. رویاروی ــر اس ــیار مؤث بس
ــن   ــدون شــک مهم تری ــد، ضــرورت دارد. ب ــز باش ــه نی ــش و مطالع ــر پژوه ــی ب ــد مبتن ــه بای آن ک
ــه دانشــگاه  آزاد  ــی کشــور، ازجمل ــدگان کان مراکــز آمــوزش عال دغدغــۀ مســئوالن و تصمیم گیرن
ــتغال  زایی  ــور و اش ــی کش ــش خودکفای ــت افزای ــد از جه ــب وکارهای جدی ــعۀ کس ــامی، توس اس
بــا هــدف به کارگیــری تربیــت نیروهــای متخصــص و تحصیل کــرده در رشــته   های متفــاوت و 

ــن اســت. نوی

امــروزه توســعه متکــی بــر وجــود منابــع طبیعــی فــراوان، ذخایــر زیرزمینــی و نظــام سیاســی 
ــت و  ــان اس ــرو انس ــی در گ ــعه در دوران کنون ــداف توس ــق اه ــت. تحق ــی نیس ــی خاص و اجتماع
ــادی  ــعه  های اقتص ــۀ توس ــی هم ــل اصل ــازد و عام ــم می  س ــی را فراه ــع اصل ــه مناب ــت ک ــه طبیع ن
به علــت  حاضــر،  دهــۀ،  در   .)1391 امیــری،  و  کوزه گــر  )کیاکجــوری،  برمی  خیــزد  ذهــن  از 
ــی  ــرژی، موضــوع خودکفای ــی و ان ــع طبیع ــد کاهــش مناب ــای سیاســی و  اقتصــادی و رون بحران  ه
ــال  ــورهای درح ــژه در کش ــی به وی ــع جهان ــای جوام ــائل و دغدغه  ه ــی ترین مس ــعه از اساس و توس
ــای ســنتی و پاســخ گو  ــه بن بســت رســیدن بســیاری از روش  ه ــا ب ــروزه ب ــوده اســت. ام توســعه ب
ــی،  ــی و جهان ــاد مل ــی در اقتص ــات علت ومعلول ــکات و معض ــا مش ــی ب ــا در رویاروی ــودن آن ه نب
ــاد  ــی و اقتص ــای رقابت ــه در دنی ــتیم ک ــدی هس ــای جدی ــم و چارچوب  ه ــف مفاهی ــر از تعری ناگزی
ــان  ــای جه ــن اقتصاده ــبی را در بی ــۀ مناس ــول و رتب ــل قب ــگاه قاب ــد جای ــرز و آزاد بتوان ــدون م ب

ــد. ــزاف بکاه ــای گ ــیاری از هزینه  ه ــان آورد و از بس ــور به ارمغ ــرای کش ب
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فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

57

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

رضا یادگاری و همکاران. عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب   وکارهای جدید علمی در سطح بین المللی و تجربیات جهانی.

فرضیــۀ اصلــی پژوهــش حاضــر آن اســت کــه ویژگی هــای توســعۀ سیاســت  های مــدل 
ــل  ــاد عوام ــایی ابع ــی در شناس ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل ــد در س ــب وکارهای جدی کس
مؤثــر بــر ایجــاد کســب وکار در دانشــگاه آزاد اســامی تأثیراتــی دارد. ســؤاالت پژوهــش 

از:  عبارت انــد 

ـ شناســایی ابعــاد مؤثــر بــر توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدیــد در ســطح بین  المللــی 
بــا تجربیــات جهانــی کدام انــد؟

ــا  دار  ــر معن ــد تأثی ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــر توس ــدن ب ــی ش ــد جهان ــا رون ـ آی
دارد؟

تحقیق پیشینۀ   .2
دنیــای کســب   وکار امــروز تحــت تأثیــر تغییــرات مــداوم و توســعۀ ســریع سیاســت  های ُخــرد و کان 
ــی بیشــتر جابه جــا می  شــود.  ــای سیاســی و قانون ــدارد و زمینه  ه ــی ن ــت ثابت ــا وضعی اســت. بازاره
ــازمان  ها  ــش داده و س ــات را افزای ــرعت ارتباط ــاوری س ــرات روی  داده در فن ــن، تغیی ــر ای افزون ب
ــی، 1392(. از  ــت )میرقربانی گنج ــرده اس ــرات ک ــال تغیی ــخ دهی درقب ــی و پاس ــه بررس ــزم ب را مل
ــۀ خدمــات و تولیــدات  ــازار عرضــه و ارائ ــد، فضــای ب ــا ا یجــاد کســب وکارهای جدی ــد دیگــر، ب بُع
ســازمان  ها تغییــر یافتــه اســت. ایــن تغییــرات تصمیم  گیرنــدگان ســازمان  ها و شــرکت  ها را 
ــظ و جــذب مشــتریان  ــردن و حف ــت ک ــدن، رقاب ــی مان ــه در جســت وجوی راز باق ــرد ک مجــاب ک
به طــور  و  می  شــوند  مواجــه  گســترده  ای  رقابت هــای   بــا  ســازمان  ها   .)Chris, 2017( باشــند 
مســیر  در  ســازمان ها  امــروزه  بنابرایــن  می گردنــد.  بین المللــی  عرصه هــای  وارد  روزافزونــی 
ــه  ــه ای ک ــوند؛ به گون ــه می ش ــدن مواج ــی ش ــازی و بین  الملل ــدۀ جهانی  س ــا پدی ــود ب ــت خ حرک
ــا  ــد )رحیم  نی ــی می  گردن ــای بین  الملل ــر فعالیت  ه ــدازی، درگی ــیس و راه ان ــس از  تأس ــه پ بافاصل

ــنی  راد، 1395(. و حس

بنابــر نظــر محققــان عرصــۀ کســب  وکار، دســتیابی بــه جایــگاه رقابتــی مناســب بــرای ســازمان 
ــه  ــا توج ــت. ب ــر اس ــب   وکار امکان  پذی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــب توس ــوی مناس ــک الگ ــا کم ــط ب فق
ــی موجــود در محیط  هــای  ــف و پویای ــع مختل ــزون بنگاه  هــای اقتصــادی در صنای ــت روز  اف ــه رقاب ب
کســب   وکار، طراحــی مــدل توســعۀ سیاســت  های کســب   وکار )کــه البتــه گاهــی از آن بــه نقشــه یــا 
ــق دانســت  ــرای شــروع کســب وکار موف ــه  ای ب ــوان مقدم ــاد می شــود( را می  ت طــرح کســب وکار ی
ــه  ای از  ــب وکار مجموع ــت  های کس ــعۀ سیاس ــای توس ــی از مدل ه ــجاد، 1394(. یک ــا و س )رحیم  نی
 Dmitriev, Simmons, Truong,( ــت ــنهادی اس ــب وکار پیش ــق ارزش از کس ــور خل ــا به منظ باوره
ــان دهندۀ  ــق نش ــب وکار موف ــت  های کس ــعۀ سیاس ــدل توس Palmer & Schneckenberg, 2014(. م
ــه  ــتری را ب ــع بیش ــد ارزش و مناف ــه می  توان ــت ک ــود اس ــای موج ــان گزینه  ه ــر در می ــی بهت راه
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ــب وکار  ــت  های کس ــعۀ سیاس ــوی توس ــعیدی، 1392(. الگ ــی و ثاقبی س ــد )منطق ــازمان بازگردان س
ــد و  ــه ده ــات ارائ ــه مشــتریان خــود خدم ــه ســازمان قصــد دارد ب خاصــه ای از روشــی اســت ک
ــد( و  ــام ده ــه کاری انج ــد دارد چ ــازمان قص ــتراتژی )س ــۀ اس ــزی در دو مرحل ــامل برنامه ری ش
 Rosenblum,( اســت )ــد داد ــام خواه ــود را انج ــه خ ــرح و برنام ــه ط ــازمان چگون ــازی )س پیاده س

 .)Tomlinson & Scott, 2003

ــرای رشــد  ــی ب ــد نیروی ــی علمــی در آن بتوان ــه کارآفرین ــادی اســت ک ــن نه دانشــگاه کارآفری
 .)Guerrero & Urbano, 2010( اقتصــادی ایجــاد کنــد و باعــث رقابــت در بازارهــای جهانــی گــردد
ــا  ــده را آمــوزش دهــد ت ــان آین ــه را انجــام دهــد: اول، کارآفرین ــد دو وظیف چنیــن دانشــگاهی بای
ــام  ــجویان و در تم ــان دانش ــه را در می ــۀ کارآفرینان ــن روحی ــد و همچنی ــاد کنن ــب وکاری ایج کس
حوزه  هــا تقویــت کنــد و بســط دهــد. دوم، مراکــز رشــد کســب وکار را ســازمان دهی نمایــد، پــارک 
فنــاوری و مــواردی نظیــر آن را راه انــدازی کنــد، دانشــجویان را در ایــن ســازمان  ها درگیــر 
ــد  ــاری نمای ــب وکار ی ــاد کس ــگان را در ایج ــجویان و دانش  آموخت ــا دانش ــک آن  ه ــه کم ــد و ب کن
ــی،  ــندل اربطان ــور و روش ــنقلی  پور، قلی  پ ــد )حس ــتقال یاب ــی اس ــر مال ــد از نظ ــن بتوان و همچنی

ــرگزی، 1398(.   ــمی و س ــم، ثمره هاش ــدی، کری 1390؛ محم

ســازمان  های جدیــد، در زمینــۀ ایجــاد کســب وکارهای نویــن، بــا تحــوالت و تهدیدهــای 
گســتردۀ بین  المللــی روبه روینــد. از ایــن رو تضمیــن و تــداوم حیــات و بقــای آن  هــا در گــرو 
ــداع2،  ــوآوری1، اب ــه ن ــا مشــکات اســت. ایــن امــر ب ــه ب ــد مقابل یافتــن راه حل  هــا و روش  هــای جدی
ــار  ــد بســتگی دارد. رفت ــای جدی ــا و روش  ه ــق محصــوالت، فراینده ــح در خل سیاســت گذاری صحی
نوآورانــه بــه فراینــد به کارگیــری ایده  هــای جدیــد حــل مســئله در عمــل  و درنتیجــه ارتقــای یــک 
ــر  ــرد شــرکت تأثی ــدت در عملک ــم در بلندم ــن مه ــاره دارد و ای ــد اش ــا فراین ــات ی محصــول، خدم
ــوآوری« اســت؛ ایجــاد  ــد »ن خواهــد گذاشــت. همچنیــن عامــل اصلــی رشــد کســب وکارهای جدی
ــی  ــا کارای ــازمان  ها ب ــرد س ــه عملک ــد ب ــازه ده ــا اج ــه آن  ه ــه ب ــدی ک ــای جدی ــعۀ قابلیت    ه و توس
ــان و  ــاد، خوراکی ــند )فری ــر  برس ــر و بهت ــای متغی ــه محیط  ه ــخ ب ــتر، در پاس ــی3 بیش و اثربخش

ــی، 1397(. ناظم

ــادی و  ــداف اقتص ــبرد اه ــی در پیش ــوزش عال ــز آم ــش مراک ــه نق ــه ب ــا توج ــو ب ــک س از ی
ــه ابعــاد  ــزوم توجــه ب ــا مطــرح شــدن اقتصــاد دانش  بنیــان، ل اجتماعــی کشــور و از ســوی دیگــر ب
ــز پژوهشــی ضــرورت  ــد در دانشــگاه  ها و مراک ــف توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدی مختل
ــزان  ــن می ــد ای ــه رش ــد رو ب ــگاهی و رون ــگان دانش ــدۀ دانش  آموخت ــکاری فزاین ــت. بی ــه اس یافت

1. innovation
2. invented
3. efficiency and effectiveness
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ــناخت  ــت ش ــور و اهمی ــد در کش ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــر توس ــژه ب ــز وی تمرک
ــان،  ــن کارکن ــد در بی ــب وکارهای جدی ــدل کس ــت  های م ــعۀ سیاس ــر توس ــر ب ــای مؤث صاحیت  ه
ــذر  ــی، گ ــۀ بین الملل ــتابان جامع ــوالت ش ــد. تح ــان می  کن ــجویان را نمای ــگان و دانش دانش  آموخت
ــی،  ــاد جهان ــه اقتص ــی ب ــاد مل ــر اقتص ــن تغیی ــی و همچنی ــۀ اطاعات ــه جامع ــنتی ب ــۀ س از جامع
نیازمنــد سیاســت  های مختلفــی جهــت فراهــم کــردن امــکان رشــد و توســعۀ اقتصــادی در جامعــه 

اســت.

3. روش تحقیق
ــات  ــوع تحقیق ــات از ن ــردآوری اطاع ــر گ ــردی و از نظ ــات کارب ــوع تحقیق ــر از ن ــش حاض پژوه
ــزار جمــع آوری اطاعــات هــم پرســش نامه در ســطح تحلیــل ســازمان  توصیفی پیمایشــی اســت. اب
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــترس و ب ــک در دس ــوب و الکترونی ــع مکت ــۀ مناب ــس از مطالع ــت. پ ــوده اس ب
ــا  ــارۀ مؤلفه  ه ــران درب ــمندان و صاحب  نظ ــای اندیش ــی دیدگاه  ه ــش و بررس ــری پژوه ــی نظ مبان
ــطح  ــب وکار در س ــت  های کس ــعۀ سیاس ــر توس ــی ب ــام مبتن ــعه و نظ ــگ توس ــاخص  های فرهن و ش
ــس  ــتخراج و پ ــق اس ــؤال  های تحقی ــا س ــط ب ــای مرتب ــا و بند  ه ــی، جمله  ه ــوزش عال ــز آم مراک
ــای  ــت مؤلفه  ه ــد. درنهای ــخص ش ــی مش ــای اصل ــم و مقوله  ه ــته  بندی، مفاهی ــذاری و دس از کدگ
ــی  ــد اصل ــار بُع ــامی در چه ــگاه آزاد اس ــد در دانش ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس توس

ــوا(. ــل محت ــد )روش تحلی ــایی ش ــعه  ای شناس ــردی و توس ــی، عملک ــاختاری، محتوای س

در مرحلــۀ اول بــا اســتفاده از روش  تحلیــل محتــوا بــا رویکــرد اســتقرایی، 390 کــد مفهــوم از 
متــون منتخــب اســتخراج و کدگــذاری و در ســه مرحلــه احصــا گردیــد و درنهایــت در 71 شــاخص 
اصلــی، 12 بُعــد و 3 مؤلفــه دســته  بندی شــد. در ادامــه بــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی ســه مرحله  ای 
ــه روش نمونه  گیــری گلوله برفــی انجــام شــد،  در بیــن 32 نفــر از خبــرگان علمــی و اجرایــی کــه ب
ــه و  ــاخص، 10 مؤلف ــی آن، در 61 ش ــه ط ــت ک ــرار گرف ــل ق ــرح و تعدی ــورد ج ــاخص  ها م ــن ش ای
ــتخراج  ــصت وهفت گویه ای اس ــش نامه  ای ش ــج آن پرس ــرانجام از نتای ــی رخ داد. س ــد تغییرات 4 بُع
ــگاه آزاد  ــاوری دانش ــای فن ــد واحده ــز رش ــد مراک ــران ارش ــان مدی ــک در می ــورت الکترونی و به ص
ــی دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اســامی کــه  ــز کارآفرین ــاوری و مراک ــم و فن اســامی، پارک  هــای عل
ــل  ــش نامۀ قاب ــان 124 پرس ــد  و در پای ــع گردی ــد، توزی ــام ش ــه  ای انج ــری طبق ــه روش نمونه  گی ب

ــد. ــت آم ــل به دس تحلی

ــزار  ــخۀ 23( و نرم اف ــاری  SPSS)نس ــزار آم ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ــی  ــار توصیف ــادالت ســاختاری واریانس محــور Smart_PLS3.2.6 در دو ســطح آم مدل  ســازی مع
ــب هم بســتگی پیرســون، رگرســیون  و اســتنباطی و آزمون  هــای کولموگــروف ـ اســمیرنوف، ضری
ــش در  ــن پژوه ــی ای ــدل مفهوم ــد. م ــام ش ــاختاری انج ــادالت س ــدل مع ــه و م ــاده و چندگان س

شــکل 1 ارائــه شــده اســت.
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شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

ــاس  ــوا، براس ــل محت ــه روش تحلی ــش اول ب ــق در بخ ــی تحقی ــاخص  های اصل ــن ش ــس از تعیی پ
ــتفاده  ــی اس ــک دلف ــا از تکنی ــت گویه ه ــردن اهمی ــن ک ــور روش ــق، به منظ ــۀ دوم تحقی ــج مرحل نتای
ــور  ــر حض ــی، ب ــاخص  های فرهنگ ــی از ش ــناخت کاف ــوِد ش ــل نب ــی، به دلی ــت. در روش دلف ــده اس ش
افــراد متخصــص و خبــره در زمینــۀ موضــوع مــورد نظــر تأکیــد می  شــود و بــه همیــن دلیــل اســتفاده 
از روش  هــای نمونه  گیــری غیراحتمالــی مــورد تأکیــد قــرار می  گیــرد. برمبنــای نتایــج تحلیــل کیفــی، 
ــا و  ــتادان راهنم ــرات اس ــت نظ ــی آن و دریاف ــع آزمایش ــس از توزی ــد و پ ــی ش ــش نامه  ای طراح پرس
ــاز و  ــورد نی ــات م ــد از اصاح ــد و بع ــل ش ــرح و تعدی ــا ج ــی، مؤلفه  ه ــعۀ فرهنگ ــوزۀ توس آگاه در ح
نهایــی شــدن، پرســش نامه در میــان اعضــای نمونــۀ آمــاری توزیــع گردیــد. ابتــدا نتایــج و یافته  هــای 

ــر آن هــا بیــان شــده اســت.   توصیفــی دلفــی و ســپس تحلیل  هــای مبتنــی ب

ــا  ــگان ب ــر نخب ــاخص  ها از نظ ــنجی ش ــش اعتبارس ــای پژوه ــی متغیر  ه ــل توصیف ــه و تحلی تجزی
ــا  ــتاد راهنم ــط اس ــش نامه  ها توس ــی پرس ــی محتوای ــت. روای ــده اس ــدول 1 آم ــی در ج ــک دلف تکنی
ــاری  ــۀ آم ــراد جامع ــدادی از اف ــط تع ــوری توس ــی ص ــی و روای ــران موضوع ــن از صاحب  نظ ــد ت و چن
مــورد تأییــد قــرار گرفــت. پایایــی پرســش نامه  ها هــم از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــد در دانش ــب وکارهای جدی ــدل کس ــت  های م ــعۀ سیاس ــر توس ــر ب ــف مؤث مختل
ــن شــاخص ها از مقــدار 0/7 اســت. تمامــی  ــودن ای ــر ب ــی باالت ــد پایای ــۀ تأیی ــد و الزم محاســبه گردی

ــری دارد. ــزار اندازه  گی ــودن اب ــا ب ــان از پای ــر از 0/7 اســت  و نش ــب باالت ــن ضرای ای
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جدول 1. شاخص های روایی و پایایی

آلفای کرونباخ پایایی روایی

0/965 0/968 0/518 بُعد ساختاری

0/932 0/941 0/539 مأموریت کارآفرینانه

0/741 0/853 0/663 ساختار حمایتگرانه

0/775 0/820 0/603 بُعد محتوایی

0/879 0/926 0/806 تدوین نظام نامۀ توسعۀ کسب وکارهای جدید 

0/714 0/837 0/636 رهبری کارآفرینانه

0/913 0/928 0/565 بُعد عملکردی

0/811 0/794 0/510 شبکه  سازی و ایجاد ارتباطات بین  المللی

0/816 0/891 0/731 فرهنگ نوآوری

0/890 0/948 0/901 بُعد توسعه  ای

0/661 0/813 0/595 توسعۀ مهارت  های کسب وکار

0/809 0/911 0/837 برنامه  ریزی آموزشی

0/920 0/935 0/615 فرایند یاددهی ـ یادگیری

4. یافته  های تحقیق
ــر توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای  ــر ب ــه شناســایی و بررســی عوامــل مؤث تحقیــق حاضــر کــه ب
جدیــد در ســطح بین  المللــی بــا تجربیــات جهانــی در دانشــگاه آزاد اســامی پرداختــه، از نظــر موضــوع 
ــا رویکــرد  ــد ب ــرای شــروع و توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدی ــد ب ــوآوری داشــته و می  توان ن
بین  المللــی بــرای دانش آموختــگان دانشــگاهی مفیــد و راهگشــا باشــد و نیــز بــرای درک مــدل توســعۀ 
سیاســت  های کســب وکار مؤثــر در تحقیقــات آینــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. نویســندگان تحقیــق 
حاضــر در مــرور پیشــینۀ تحقیــق )مطالعــات  داخلــی( دریافتنــد منبعــی کــه هــر چهــار بُعد ســاختاری، 
عملکــردی، توســعه  ای و محتوایــی اثرگــذار بــر توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدیــد در ســطح 
ــد،  ــرده باش ــی ک ــه  ای بررس ــی مقایس ــان و حت ــورت هم زم ــی را به ص ــات جهان ــا تجربی ــی ب بین  الملل
وجــود نــدارد؛ از همیــن روی در بخــش تفســیر نتایــج، از نظــر مقایســۀ نتایــج مطالعــۀ حاضــر و بحــث 

بیشــتر، کمبــود منابــع وجــود داشــته اســت.  
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4ـ1. مؤلفه  های بُعد ساختاری

4ـ1ـ1. مأموریت کارآفرینانه
ــژه  ای شــده  ــی توجــه وی ــان در تســهیل توســعۀ اقتصــادی جهان ــه نقــش کارآفرین ــر، ب در ســال  های اخی
اســت. توســعه و ترویــج کارآفرینــی در کشــور نیازمنــد اقدامــات همه  جانبــه و هماهنگــی در قســمت  های 
ــۀ  ــی، 1395(. برپای ــت )اردبیل ــردی اس ــی ف ــی و حت ــی و خانوادگ ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــف سیاس مختل
نتایــج پرســش نامۀ تحقیــق حاضــر، یکــی از اقدامــات اساســی در زمینــۀ بررســی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ 
سیاســت  های ایجــاد کســب وکار جدیــد در مراکــز آمــوزش عالــی شناســایی افــراد کارآفریــن و نیــز کســانی 
اســت کــه ظرفیت  هــای کارآفرینــی در آن  هــا وجــود دارد. ضمــن اینکه نفــش کارآفرینــان یکــی از مهم ترین 
ــن4 و  ــد. وینی  کاینی ــد ش ــاد خواه ــد اقتص ــع آن، رش ــدت و به تب ــتغال در بلندم ــاد اش ــت  های ایج سیاس
دیگــران )2017( پیــرو اهمیــت و ضــرورت شــناخت افــراد کارآفریــن اذعــان کردنــد شناســایی ایــن افــراد 
می  توانــد بــه سیســتم آموزشــی عالــی کمــک کنــد تــا افــرادی را بــرای ورود بــه مؤسســات آمــوزش عالــی 
ــای  ــا در اعط ــند ی ــته باش ــدن داش ــن ش ــرای کارآفری ــتری ب ــای بیش ــه قابلیت  ه ــد ک ــی برگزین کارآفرین
مجوزهــای قانونــی بــه افــراد کارآفریــن اولویــت داده شــود یــا هنــگام آزمون  هــای مختلــف بــه ظرفیت  هــای 
ــرد. در  ــراد توجــه گــردد و برنامه  ریزی  هــا و سیاســت  گذاری  ها براســاس آن هــا صــورت پذی ــۀ اف کارآفرینان
جــدول 2، نتایــج مربــوط بــه مؤلفه  هــای بُعــد مأموریــت کارآفرینانــۀ توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای 

جدیــد در ســطح بین  المللــی بــا تجربیــات جهانــی گــزارش شــده اســت.
جدول 2. مؤلفه  های بُعد مأموریت کارآفرینانۀ توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

4510083/5812/25چشم انداز و مأموریت کارآفرینی دانشگاه 

609581/2818/25استراتژی تجاری  سازی 

308041/4529/38استراتژی برندینگ 

2510078/8518/96تدوین چشم  انداز مشترک 

106545/0418/05مشارکت ذی نفعان دانشگاه

159048/9528/88آگاهی ذی نفعان از چشم  انداز 

3510075/5119/87تعهد به رسالت و مأموریت 

608578/0116/87استراتژی خلق ارزش  های مشترک

برپایــۀ نتایــج مؤلفه  هــای بُعــد مأموریــت کارآفرینانــه، بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ پاســخ  ها 

4. Viinikainen 

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352673417300562
http://www.jmsp.ir/


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

63

بهار 1400. دورۀ 9. شمارۀ 1

رضا یادگاری و همکاران. عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب   وکارهای جدید علمی در سطح بین المللی و تجربیات جهانی.

ــه  ــت. ب ــگاه اس ــان دانش ــارکت ذی نفع ــی و مش ــت کارآفرین ــم  انداز و مأموری ــه چش ــوط ب ــب مرب به ترتی
پیشــنهاد اســتادان، شــاخص مشــارکت ذی نفعــان دانشــگاه و آگاهــی ذی نفعــان از چشــم  انداز بــا ادبیــات 
ــارۀ  ــه شــده اســت. در پژوهشــی درب ــا ترکیــب شــاخص ذی نفعــان در مرحلــۀ بعــد دلفــی ارائ جدیــد و ب
مطالعــۀ الگــوی اســتراتژی گرایــش بــه کارآفرینــی در نظــام بانکــی ایــران، مشــخص شــد کــه اصــوالً یکــی 
ــه  ــد می  دهــد، گرایــش ب ــه سیاســت  های ســازمانی پیون از دیدگاه  هــای مهــم کــه فراینــد کارآفرینــی را ب
مأموریــت کارآفرینانــه اســت )عبــاس  زاده، درویــش، الوانــی و صالحــی، 1390(. همچنیــن همســو بــا نتایــج 
تحقیــق حاضــر، نالــدی، نوردویســت، جابــرگ، ویکانــد5 )2007( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجه رســیدند 
ــش  ــه گرای ــد، ب ــام دهن ــازمانی را انج ــی س ــق کارآفرین ــور موف ــد به ط ــه می  خواهن ــازمان  هایی ک ــه س ک
کارآفرینانــه نیــاز دارنــد. نتایــج بررســی بُعــد ســاختاری مــدل توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدیــد 
در ســطح بین  المللــی بــا تجربیــات جهانــی نشــان داد مطالعــۀ گرایــش مربــوط بــه توســعۀ سیاســت  های 
ــه کســب وکارهای  ــردد ک ــی برمی  گ ــوزش عال ــز آم ــرد در مراک ــن راهب ــای تعیی ــه فعالیت  ه ــی ب کارآفرین
ــعۀ  ــه توس ــش ب ــن گرای ــد. همچنی ــه کار می  برن ــا ب ــازمان  های نوپ ــری س ــایی و راهب ــرای شناس ــد ب جدی
سیاســت  های مأموریــت کارآفرینانــه نــه یــک چارچــوب ذهنــی، بلکــه دورنمایــی درمــورد کارآفرینــی ارائــه 

می  دهــد کــه در فرایندهــای جــاری دانشــگاه آزاد اســامی و فرهنــگ ســازمانی منعکــس شــده اســت.

4ـ1ـ2. ساختار حمایتگرانه
ــای  ــارۀ زمینه  ه ــدی درب ــی نظام  من ــۀ پیش  بین ــرای ارائ ــه ب ــرد ک ــان ک ــر نمای ــق حاض ــج تحقی نتای
ــی،  ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل ــد در س ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــدۀ توس پیچی
بایــد ترکیبــی از تحلیل  هــای مبتنــی بــر شــاخص  های ســاختار حمایتگرانــه از سیاســت  گذاران 
ــد  ــای بُع ــه مؤلفه  ه ــوط ب ــج مرب ــدول 3، نتای ــت  داد. در ج ــی به دس ــوزش عال ــز آم ــاالن مراک و فع
ــت. ــده اس ــزارش ش ــد گ ــب وکارهای جدی ــدل کس ــت  های م ــعۀ سیاس ــۀ توس ــاختاری حمایتگران س
جدول 3. مؤلفه  های بُعد ساختار حمایتگرانۀ توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

3010071/8024/16تمرکززدایی تصمیمات

258572/2823/46جریان آزاد اطاعات

4510077/8222/01طراحی افقی و ماتریسی دانشگاه 

157568/0028/87تدوین قوانین حمایتی از استادان و دانشجویان

3010072/0225/11کاهش رسمیت

5. Naldi, Nordqvist, Sjoberg & Wiklund
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ــۀ توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای  ــد ســاختار حمایتگران ــای بُع ــای مؤلفه  ه براســاس یافته  ه
جدیــد در ســطح بین  المللــی بــا تجربیــات جهانــی، بیشــترین و کمتریــن میانگیــن پاســخ  ها به ترتیــب 
ــه گویه هــای طراحــی افقــی و ماتریســی دانشــگاه و تدویــن قوانیــن حمایتــی از اســتادان و  ــوط ب مرب
ــه پیشــنهاد یکــی از اعضــای گــروه، »تدویــن قوانیــن  دانشــجویان در دانشــگاه آزاد اســامی اســت. ب
حمایتــی از اســتادان و دانشــجویان« بــه »تصویــب قوانیــن حمایتــی« تغییــر کــرد. اصــوالً در ســاختار 
ــخص  ــر مش ــش حاض ــای پژوه ــوند. یافته  ه ــدی می  ش ــرد طبقه  بن ــای عملک ــا برمبن ــی، اعض ماتریس
ــور و سیاســت  های  ــرای پیشــبرد اثربخــش ام ــه دانشــگاه آزاد اســامی، ب ــازمانی، ازجمل ــر س ــرد ه ک
ُخــرد و کان خــود، بــه ســاختار ســازمانی خاصــی نیــاز دارد کــه هدفــش تنظیــم و ســاختارمند کــردن 
ــردی  ــر محقــق شــود. براســاس یافته  هــای کارب فرهنــگ ســازمانی به نحــوی اســت کــه عملکــرد مؤث
تحقیــق حاضــر، مــواردی همچــون نظــارت، تمرکززدایــی تصمیمــات، جریــان آزاد اطاعــات و هماهنگی 
ازجملــۀ ایــن فعالیت  هــا و سیاست  گذاری  هاســت. همچنیــن ضــروری اســت تــا سیاســت  گذاران 
ــۀ  ــه ســاختار حمایتگران ــر شــیوه  های ارتقــای قوانیــن حمایتــی، ب ــا تمرکــز ب ــی ب حــوزۀ آمــوزش عال
ــن  ــی در بی ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل ــد در س ــب وکارهای جدی ــعۀ کس ــت  های توس سیاس

فعــاالن ایــن بخــش توجــه ویــژه نماینــد.

4ـ1ـ3. نظام پژوهشی
ــده  ــزارش ش ــدل کســب وکار گ ــام پژوهشــی م ــد نظ ــای بُع ــه مؤلفه  ه ــوط ب ــج مرب در جــدول 4، نتای

اســت.
جدول 4. مؤلفه  های بُعد نظام پژوهشی توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

258051/2820/05توازن بین پژوهش  های بنیادی و کاربردی

259576/6415/75تجاری  سازی نتایج تحقیقات

3010068/8011/45انجام پروژه  های مشترک دانشگاه و صنایع

159559/6528/15خدمات پژوهشی به صنعت

4010072/2816/82توجه ویژۀ مدیران به فعالیت  های پژوهشی 

4010069/9818/05کاربردی کردن موضوعات و پژوهش  های دانشجویان

3510070/8919/98ایجاد سامانۀ اولویت  سنجی پژوهش
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طبــق نتایــح مؤلفه  هــای بُعــد نظــام پژوهشــی مــدل کســب وکار، بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ 
پاســخ  ها به ترتیــب مربــوط بــه گویه هــای تجاری  ســازی نتایــج تحقیقــات و تــوازن بیــن پژوهش  هــای بنیادیــن 
و کاربــردی اســت. بــا توجــه نزدیکــی دو شــاخِص »توجــه ویــژۀ مدیران بــه فعالیت  هــای پژوهشــی« و »کاربردی 
کــردن موضوعــات و پژوهش  هــای دانشــجویان«، پیشــنهاد ادغــام آن هــا ارائــه شــد کــه حــذف گردیــد. ضمــن 
اینکــه بــه پیشــنهاد اعضــای گــروه، »به کارگیــری رســانه  های جدیــد« اضافــه گردیــد و ایــن گویــه بــا »حــوزۀ 
پژوهشــی« ترکیــب شــد و به صــورت »فرهنــگ اســتفاده از رســانه  های جدید درجهــت منافع اقتصادی دانشــگاه 
آزاد اســامی« تغییــر کــرد. در تأییــد نتایــج تحقیــق حاضــر، مقیمــی، صدیــق  زاده، جعفرزاده کوچکــی و نظــری 
)1389( بــه بررســی عوامــل محیطــی بــر تجاری  ســازی ایده  هــا و نتایــج تحقیقــات دانشــگاهی پرداختنــد و بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه به طــور قطــع یکــی از دالیــل اصلــی پیشــرفت ســریع توســعۀ فنــاوري در کشــورهاي 
توســعه یافتۀ صنعتــی توجــه بــه فراینــد تجاري  ســازي نتایــج پژوهش  هــاي دانشــگاهی داخلــی آن کشــورها 
بــوده اســت. بنابرایــن همســو بــا یافته هــای تحقیــق پیــِش ِرو در دانشــگاه آزاد اســامی می  تــوان نتیجــه گرفــت 
کــه اســاس فراینــد تجاري ســازي مشــارکت بخــش پژوهشــی و بخــش صنعــت در تبدیــل نتایــج پژوهش  هــای 
ــا نتایــج تحقیــق حاضــر، امــروزه تجاري  ســازي  معتبــر دانشــگاهی بــه نــوآوري اســت. همچنیــن هم راســتا ب
ــازمان  ها و  ــن س ــات ای ــتمرار حی ــراي اس ــی الزم را ب ــع مال ــد مناب ــل از آن می  توان ــد حاص ــا و عوای پژوهش  ه

دســتیابی بــه سیاســت  های ُخــرد و کان مدنظــر را فراهــم آورد )نیاســری، کریمــی و احمدپــور، 1394(. 

4ـ2. مؤلفه  های بُعد محتوایی

4ـ2ـ1. تدوین نظام نامۀ توسعۀ کسب وکارهای جدید
در جدول 5، نتایج مربوط به مؤلفه  های بُعد نظام نامۀ توسعۀ کسب وکارهای جدید بیان شده است.

جدول 5. مؤلفه  های تدوین نظام نامۀ توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

1510068/8924/25استراتژی تجاری  سازی کسب وکارهای جدید در دانشگاه

4010075/2815.28ایجاد واحدهای جدید تجاری  ساز 

159063/1917/90ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی 

258070/4525/05حفظ حقوق مالکیت معنوی  

209068/7220/08تدوین فرایند سهل ممتنع ایجاد و گسترش کسب وکارهای جدید 

4010075/9812/54مشاورۀ علمی و حمایت مالی و معنوی از کسب وکارهای جدید 
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ــن  ــترین و کمتری ــد، بیش ــب وکارهای جدی ــعۀ کس ــۀ توس ــن نظام نام ــای تدوی ــاس یافته  ه براس
میانگیــن نمــرۀ پاســخ  ها به ترتیــب مربــوط بــه گویه هــای مشــاورۀ علمــی و حمایــت مالــی و معنــوی 
ــای  ــق یافته  ه ــت. مطاب ــد اس ــب وکارهای جدی ــترش کس ــاد و گس ــهل ممتنع ایج ــد س ــن فراین و تدوی
ــز  ــب وکار در مراک ــت  های کس ــعۀ سیاس ــۀ توس ــن نظام نام ــرورت تدوی ــل و ض ــر، عل ــش حاض پژوه
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــاز ب ــت نی ــت: اهمی ــرح اس ــن ش ــه ای ــر ب ــر حاض ــور در عص ــی کش ــوزش عال آم
کشــور، نیــاز بــه افزایــش بهــره  وری، ایجــاد تکنولوژی  هــای جدیــد، رقابــت، بقــا، ایجــاد کاال و خدمــات، 
ــر از همــه ارتقــای فعالیت  هــای اشــتغال  زایی دانشــجویان و  افزایــش درآمــد و رفــاه اجتماعــی و مهم  ت

دانش آموختــگان دانشــگاهی. 

4ـ2ـ2. رهبری کارآفرینانه
در جــدول 6، نتایــج مربــوط بــه مؤلفه  هــای بُعــد رهبــری کارآفرینانــۀ سیاســت  های توســعۀ 
کســب وکارهای جدیــد گــزارش شــده اســت. یافته  هــای ایــن مطالعــه روشــن کــرد کــه درکل هدایــت 
ــی  ــد در شــرایط فعل ــی و پژوهشــی در مســیر پرتاطــم توســعۀ کســب وکار جدی ــوزش عال ــز آم مراک
ــازد و  ــد س ــا توانمن ــا فرصت  ه ــب ب ــازمان را در تناس ــا س ــاز دارد ت ــرا نی ــری فرصت  گ ــه رهب ــور ب کش
ــت  ــد و ایجــاد مزی ــن فراین ــرد. در ای ــده بگی ــن برعه ــام و نامطمئ ــت ســازمان را در مســیر پرابه هدای

ــاز اســت. ــه نی ــری کارآفرینان ــه رهب ــدار، ب ــی پای رقابت
جدول 6. مؤلفه  های بُعد رهبری کارآفرینانۀ توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

159058/5725/68تعهد به چشم  انداز دانشگاه 

208059/8914/00ایجاد مشوق جهت مشارکت فعال ذی نفعان

257560/0419/84توانمندسازی استادان، دانشجویان و کارکنان 

159058/2225/68ایجاد بانک ایده و حمایت از ایده  های جدید 

3510070/2514/54ریسک پذیری تصمیمات مدیران ارشد 

257560/0419/84ایجاد شبکه  های غیررسمی و بهره گیری از آن 

2510068/1018/24اعتمادسازی دانشجویان، استادان و صنعت

ــرۀ  ــن نم ــن میانگی ــترین و کمتری ــه، بیش ــری کارآفرینان ــد رهب ــای بُع ــج مؤلفه  ه ــاس نتای براس
ــک  ــاد بان ــد و ایج ــران ارش ــات مدی ــک  پذیری تصمیم ــای ریس ــه گویه ه ــوط ب ــب مرب ــخ  ها به ترتی پاس
ایــده و حمایــت از ایده  هــای جدیــد اســت. براســاس نتایــج رهبــری کارآفرینانــه، هیچ یــک از ســنجه  ها 
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ــاش  ــا ت ــی در گویه  ه ــا ایجــاد تغییرات ــه پیشــنهاد اســتادان، ب ــی ب در دور اول پنــل حــذف نشــد؛ ول
شــد تــا ابهامــات ایــن دو گویــه حــذف شــود. همچنیــن بــه توصیــۀ خبــرگان علمــی، »توانمندســازی 
اســتادان، دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی« بــه »توانمندســازی ذی نفعــان« تغییــر یافــت. 
ــی توســعۀ سیاســت  های   کســب وکارهای  ــاد محتوای ــورد ابع ــۀ حاضــر درم ــج مطالع ــق نتای درکل مطاب
جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی، رهبــری کارآفرینانــه رفتــاری انســانی اســت و امــروزه از جهــت ایجــاد 

ــری ضــروری محســوب می  شــود.  ــر در ســازمان  ها، مؤسســات و شــرکت  ها ام تغیی

4ـ3. مؤلفه  های بُعد عملکردی

4ـ3ـ1. شبکه  سازی و ایجاد ارتباطات بین  المللی
در جــدول 7، نتایــج مربــوط بــه مؤلفه  هــای بُعــد شبکه  ســازی و ایجــاد ارتباطــات بین  المللــی توســعۀ 

سیاســت  های مــدل کســب وکار گــزارش شــده اســت.
جدول 7. مؤلفه  های بُعد شبکه  سازی و ایجاد ارتباطات بین  المللی توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در 

سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

108048/0515/00بهره گیری بهینه از زیرساخت  های ارتباطی

259070/0118/64استفاده از قابلیت  های فناوری در ارتباطات بین  المللی 

3010082/0518/57اصاح ساختار دانشگاه به ساختار شبکه  ای 

3510082/2115/25استفاده از شبکه  های غیررسمی 

159058/2225/68بهره  گیری از شبکه  های اجتماعی درجهت نهادسازی

برپایــۀ یافته  هــای مؤلفه  هــای بُعــد شبکه  ســازی و ایجــاد ارتباطــات بین  المللــی، بیشــترین میانگیــن 
ــای اســتفاده از شــبکه  های غیررســمی و اصــاح ســاختار  ــه گویه ه ــوط ب ــب مرب ــرۀ پاســخ  ها به ترتی نم
ــرۀ  ــن نم ــن 82/21 و 82/05، اســت و کمتری ــا میانگی ــبکه  ای، ب ــاختار ش ــه س دانشــگاه آزاد اســامی ب
ــن 48/05  ــا میانگی ــی ب ــاخت  های ارتباط ــه از زیرس ــری بهین ــۀ بهره  گی ــه گوی ــوط ب ــز مرب ــخ  ها نی پاس
ــات  ــت اطاع ــد. اصــوالً در مدیری ــی حــذف گردی ــن جــدول، در دور اول دلف ــج ای اســت. براســاس نتای
ــد  ــب وکارهای جدی ــای کس ــت  های مدل  ه ــعۀ سیاس ــی توس ــات بین  الملل ــاد ارتباط ــازی و ایج شبکه  س
ــرای طراحــی تمــام فرایندهــا، وظایــف، داده  هــا و لینک  هــا ارتباطاتــی جهــت ســاختن یــک سیســتم  ب
فنــاوری اطاعــات کــه پشــتیبان برنامه  هــای کاری روزانــه اســت، اســتفاده می  شــود )Lang, 2018( کــه 
در طراحــی اولیــۀ مــدل تحقیــق حاضــر، مــوارد فــوق به دقــت بررســی و در مــدل نهایــی گنجانــده شــد.
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4ـ3ـ2. فرهنگ نوآوری
ــان  ــغلی نش ــت ش ــخصیتی و موفقی ــای ش ــۀ ویژگی ه ــون در زمین ــای گوناگ ــرور پژوهش  ه ــۀ م نتیج
ــار  ــارکت در رفت ــه مش ــد ک ــاد کنن ــوی ایج ــی ق ــد فرهنگ ــدن بای ــوآور ش ــرای ن ــازمان ها ب داد س
ــت  ــدم موفقی ــل ع ــترین دلی ــازمانی6 بیش ــگ س ــه فرهن ــی ب ــد. بی توجه ــک نمای ــه را تحری نوآوران
ــبی را  ــتر مناس ــد بس ــازمانی می  توان ــگ س ــت. فرهن ــیاری از نوآوری  هاس ــت بس ــی شکس ــل و حت کام
ــدری و  ــم آورد )قایدی حی ــازمان  ها فراه ــای س ــان اعض ــه در می ــای کارآفرینان ــروز قابلیت  ه ــرای ب ب
طوقیــان چهارســوقی، 1393(. در تحقیــق حاضــر، ارتبــاط میــان فرهنــگ و نــوآوری در مــدل توســعۀ 

ــت: ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــو م ــب وکار از دو س ــت  های کس سیاس

1. از یک سو نتایج نوآوری است که در توسعۀ کسب وکارهای جدید تأثیر مي گذارد.

2. از ســوي دیگــر خــود فراینــد نــوآوری و فرهنــگ حاکــم بــر آن اســت کــه هــم متأثــر از مبانــي 
فرهنــگ مراکــز آمــوزش عالــی اســت و هــم مي توانــد در آن تحــوالت اساســي ایجــاد کنــد.

ــت  های  ــعۀ سیاس ــوآوری توس ــگ ن ــد فرهن ــای بُع ــه مؤلفه  ه ــوط ب ــج مرب ــدول 8، نتای در ج
ــت. ــده اس ــی آم ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل ــد در س ــب وکارهای جدی کس

جدول 8. مؤلفه  های بُعد نوآوری توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

157572/1513/25توانمندی درک رفتار متقابل در محیط دانشگاه 

2510078/2515/02مقابله با فرهنگ مقاومت دربرابر تغییر

2010077/0516/58فرهنگ مشارکت اجتماعی فعال 

159569/5814/25فرهنگ به کارگیری کانال  های ارتباطات سازمانی رسمی و غیررسمی 

209078/4717/04توانایی همکاری  های بین فرهنگی در سطح بین  المللی

3010056/0218/57تعهد به نوآوری و ارزش گذاری نوآوری 

2010077/0516/58حمایت از ایده های نو و نوآوری ها در فرایندها 

2510070/4416/87تقویت ریسک پذیری مبتنی بر تفکر استراتژیک 

159577/8417/88حمایت از رفتارهای کارآفرینانه و خاقانۀ ذی نفعان

2010071/0519/80حمایت از کار گروهی و تقویت روحیۀ مشارکت پذیری

6. organizational culture
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ــخ  ها  ــرۀ پاس ــن نم ــن میانگی ــترین و کمتری ــوآوری، بیش ــد ن ــای بُع ــج مؤلفه  ه ــاس نتای براس
به ترتیــب مربــوط بــه توانایــی همکاری  هــای بین فرهنگــی در ســطح بین  المللــی و تعهــد بــه 
ــا در دور  ــی مؤلفه  ه ــدول، تمام ــن ج ــج ای ــق نتای ــت. مطاب ــوآوری اس ــذاری ن ــوآوری و ارزش  گ ن
ــر  ــواره در یکدیگ ــگ هم ــع، کار و فرهن ــام جوام ــت. در تم ــرار گرف ــرش ق ــورد پذی ــی م اول دلف
ــار  ــوۀ رفت ــر نح ــادی ب ــد زی ــا ح ــد ت ــب درآم ــج کس ــای رای ــته اند. روش  ه ــل داش ــر متقاب تأثی
 .)Yunlu, Clapp-Smith & Shaffer, 2017( ــوده اســت ــر ب ــا یکدیگــر مؤث ــا ب ــل آن ه ــراد و تعام اف
ــب وکار  ــدل کس ــعۀ م ــه توس ــت ک ــن اس ــر ای ــق حاض ــای تحقی ــته  ترین یافته  ه ــی از برجس یک
ــادي،  ــرایط اقتص ــود ش ــروت و بهب ــد ث ــغلي و تولی ــاي ش ــاد فرصت ه ــا ایج ــد ب ــد می  توان جدی
پیش زمینــه اي اساســي بــراي ارتقــاي ســطح فرهنگــي در بیــن افــراد دانشــگاهی و متعاقبــاً 
ــند و  ــر باش ــند خاق  ت ــد بکوش ــی بای ــوزش عال ــز آم ــت  گذاران مراک ــد. درکل سیاس ــه باش جامع
ــره   ــغلی به ــای ش ــاد فرصت  ه ــش و ایج ــه  افزای ــتیابی ب ــرای دس ــود ب ــای خ ــش و مهارت  ه از دان
گیرنــد. همچنیــن بــر پیچیدگی  هــای مســائل واقعــی واقــف و انتقادپذیــر باشــند و بــرای اســتدالل 
ــر،  ــند )الوندی  ف ــته باش ــی داش ــت، آمادگ ــتدالل اس ــد اس ــه نیازمن ــی ک ــی موقعیت  های و پیش  بین
ــوآوری در  ــه فرهنــگ ن ــوط ب ــا یافته  هــای مرب کدیــور و عــرب زاده، 1396( کــه ایــن اصــل کلــی ب

ــت. ــو اس ــًا همس ــر کام ــق حاض تحقی

4ـ4. مؤلفه  های بُعد توسعه  ای

4ـ4ـ1. توسعۀ مهارت  های کسب وکار
ــزارش  ــب وکار گ ــای کس ــعۀ مهارت  ه ــد توس ــای بُع ــه مؤلفه  ه ــوط ب ــج مرب ــدول 9، نتای در ج
ــترین و  ــب وکار، بیش ــای کس ــعۀ مهارت  ه ــد توس ــای بُع ــای مؤلفه  ه ــۀ یافته  ه ــت. برپای ــده اس ش
ــد در  ــت و قص ــران از نی ــت مدی ــه حمای ــوط ب ــب مرب ــخ  ها به ترتی ــرۀ پاس ــن نم ــن میانگی کمتری
ــق  ــج تحقی ــق نتای ــد اســت. طب ــارت ایجــاد و توســعۀ کســب وکارهای جدی ــان و مه ــن کارآفرین بی
حاضــر و بررســی  های مطرح شــده )حســنقلی  پور و دیگــران، 1390؛ عبــداهلل  زاده و دیگــران، 
1392؛ کاظمــی و شــکیبا، 1396(، نــوع ارزش  هــا و نگرش  هــای موجــود در دانشــگاه آزاد اســامی 
درمــورد بُعــد توســعه  ای مهارت  هــای کســب وکار کــه اکثــر آن هــا مــورد احتــرام و مطلــوب جامعــه 
ــاه مــادی حاصــل از کار و فعالیــت اقتصــادی نقــش  ــه کار، ارزش آفرینــی، آگاهــی و رف هســتند، ب
ــک  پذیری ـ  ــل ریس ــد و تحم ــت و قص ــزان نی ــد می ــی مانن ــرش رفتارهای ــد و پذی ــری در رش مؤث
ــه  ــای کارآفرینان ــت فعالیت  ه ــود ـ و درنهای ــوب می ش ــان محس ــارز کارآفرین ــات ب ــه از خصوصی ک

داشــته است.
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جدول 9. مؤلفه  های بُعد توسعۀ مهارت  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

109078/0115/05نگرش کارآفرینانۀ ذی نفعان دانشگاه

259075/2618/64آگاهی محیطی کارآفرینانه و بهره  گیری از فرصت  ها

3010083/0518/57حمایت مدیران از نیت و قصد در بین کارآفرینانه

3510070/0115/25مهارت ایجاد و توسعۀ کسب وکارهای جدید 

308576/3614/02آگاهی از دانش و مهارت کارآفرینی

4ـ4ـ2. مؤلفه  های بُعد برنامه  ریزی آموزشی
ــعۀ  ــدل توس ــی م ــزی آموزش ــد برنامه  ری ــای بُع ــه مؤلفه  ه ــوط ب ــج مرب ــاوی نتای ــدول 10 ح ج

ــت. ــد اس ــب وکار جدی ــت  های کس سیاس
جدول 10. مؤلفه  های بُعد برنامه  ریزی آموزشی توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی با 

تجربیات جهانی

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

157572/3213/25برنامه  ریزی آموزشی میان رشته  ای 

2510078/4515/02بازنگری و روزآمد کردن دانش ذی نفعان 

2010077/0516/58شناسایی نیازهای ملی، منطقه  ای و بین  المللی

308576/3614/02ارتقای دانش، مهارت و نگرش کارآفرینانه

2010071/0519/80مشارکت فعال کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی 

2510069/2515/88تمرکززدایی از تصمیمات

ــرۀ  ــن نم ــن میانگی ــترین و کمتری ــی، بیش ــزی آموزش ــد برنامه  ری ــای بُع ــج مؤلفه  ه ــاس نتای براس
پاســخ  ها به ترتیــب مربــوط بــه بازنگــری و روزآمــد کــردن دانــش ذی نفعــان و تمرکززدایــی از 
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تصمیمــات اســت. طبــق یافته هــای ایــن جــدول، تمامــی مؤلفه  هــا در دور اول دلفــی مــورد پذیــرش 
ــا  ــزی آموزشــی ب ــوان اذعــان کــرد برنامه  ری ــرار گرفــت. در تبییــن یافته  هــای پژوهــش حاضــر می  ت ق
رونــد و راه  انــدازی کســب وکارهای جدیــد در بیــن دانشــجویان و دانش آموختــگان دانشــگاهی ارتبــاط 
ــا بهبــود و شناســاندن ملزوماتــی همچــون مهارت  هــای  ــی ب ــی دارد. برنامه  ریــزی آموزش تنگاتنگ
انســانی، منابــع مالــی، زیرســاخت  های فیزیکــی و مســائل حقوقــی در بیــن افــراد مراکــز آمــوزش عالــی 
بــه بسترســازی شــروع و ایجــاد کســب وکار کمــک شــایانی می  کنــد )عبــداهلل  زاده و دیگــران، 1392(. 

4ـ4ـ3. مؤلفه  های بُعد فرایند یاددهی ـ یادگیری
درمجمــوع گرایــش بــه یاددهــیـ  یادگیــری شــامل ابعــاد تعهــد بــه یادگیــری7، تفکــر بــاز8 و چشــم  انداز 
مشــترک9 اســت )Long, 2013(. ســازمان  ها فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری را ابــزاری می  داننــد کــه بــه 
ــع  ــد. درواق ــق دهن ــی وف ــرات محیط ــا تغیی ــر ب ــود را بهت ــد و خ ــت کنن ــرد را تقوی ــک آن عملک کم
گرایــش بــه یادگیــری جلــوه  ای از تمایــل ســازمان بــه یادگیــری و انطبــاق آن اســت و در مقایســه بــا 
یادگیــری ســازمانی، تمرکــز بیشــتری بــر جنبه  هــای فرهنگــی دارد )Mavondo & Stewart, 2005(. در 
جــدول 11، نتایــج مربــوط بــه مؤلفه  هــای بُعــد فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری توســعۀ سیاســت  های 

ــا تجربیــات جهانــی آمــده اســت.  کســب وکارهای جدیــد در ســطح بین  المللــی ب
ــد  ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــری توس ــی ـ یادگی ــد یادده ــد فراین ــای بُع ــدول 11. مؤلفه  ه ج

ــی ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل در س

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلگویه  ها

157572/1213/25بهره  گیری از آموزش استاد ـ شاگردی در توسعۀ کسب وکار

2510078/4215/02یادگیری مشارکتی 

3010058/3918/57یادگیری موقعیتی 

2510070/4416/87یادگیری غیررسمی

159567/8417/88خودیادگیری در یادگیری

2010071/0519/80یادگیری حل مسئله محور

2510069/2515/88یادگیری در عمل 

3010071/8024/16ارزشیابی به همراه بازخورد از تجارب کسب وکار

7. commitment to learning
8. open-mindedness
9. shared vision
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ــن  ــن میانگی ــترین و کمتری ــری، بیش ــی ـ یادگی ــد یادده ــد فراین ــای بُع ــج مؤلفه  ه ــۀ نتای برپای
ــه یادگیــری مشــارکتی و یادگیــری موقعیتــی اســت. براســاس  ــوط ب نمــرۀ پاســخ  ها به ترتیــب مرب
ــر  ــق حاض ــج تحقی ــد. نتای ــد ش ــی تأیی ــا در دور اول دلف ــی مؤلفه  ه ــدول، تمام ــن ج ــج ای نتای
ــازمانی،  ــاد س ــی از ابع ــوان یک ــری، به عن ــی ـ یادگی ــه یادده ــش ب ــد گرای ــه فراین ــرد ک ــان ک نمای
ــه تحریــک ارزش و یاددهــی ـ یادگیــری اثرگــذار اســت  ــر گرایش  هــای دانشــگاه آزاد اســامی ب ب
و اعضــای تصمیم گیرنــدۀ خــود را بــه تفکــر تشــویق می  کنــد. تعهــد دانشــگاه آزاد اســامی 
ــد  ــش جدی ــن ســازمان درجهــت کســب دان ــاش ای ــای ت ــری به معن ــی ـ یادگی ــد یادده ــه فراین ب
ــه  ــی ک ــه میزان ــری ب ــر یاددهــی ـ یادگی ــر، متغی ــارت دیگ ــه عب ــق اعضــای خــود اســت. ب از طری
ســازمان بــرای ایــن متغیــر ارزش قائــل اســت و آن را ارتقــا می  بخشــد، اشــاره می  کنــد. محققــان 
ــازمان  ها  ــی س ــرد کل ــر عملک ــری ب ــه یادگی ــش ب ــذاری گرای ــه اثرگ ــددی ب ــای متع در پژوهش  ه
ــرد  ــد مســتقیماً عملک ــری می  توان ــه یادگی ــش ب ــۀ کشــین10 )2006(، گرای ــد. به گفت ــان کرده  ان اذع
ســازمان را بهبــود بخشــد. از طرفــی باپوچــی و کروســان11 )2004( اظهــار کردنــد کــه گرایــش بــه 
ــم  ــازمان ه ــراد درون س ــک اف ــرد تک  ت ــر عملک ــه ب ــازمانی، بلک ــرد س ــر عملک ــا ب ــری نه تنه یادگی

ــذارد. ــر می  گ اث

در پایــان، ایــن ســؤال اساســی مطــرح می شــود کــه آیــا مــدل توســعۀ سیاســت  های 
ــامی  ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــات جهان ــا تجربی ــی ب ــطح بین  الملل ــد در س ــب وکارهای جدی کس
ــس  ــن واریان ــای میانگی ــد آماره ه ــش بای ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــت. ب ــبی اس ــوی مناس الگ
ــاخ  ــای کرونب ــی( و آلف ــب )شــاخص پایای ــان مرک ــت اطمین ــی(، قابلی ــتخراجی )شــاخص روای اس
جهــت مناســب بــودن بــرازش مــدل مــورد بررســی قــرار گیــرد و از آنجــا کــه تمامــی میانگیــن 
ضرایــب ابعــاد مختلــف توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدیــد باالتــر از 0/7 اســت، 
Smart_ نشــان از پایــا بــودن ابــزار اندازه  گیــری دارد. همچنیــن بــا توجــه بــه خروجــی 

 Smart_PLS3.2.6 ــزار ــی نرم اف ــز خروج ــا نی ــن یافته ه ــه ای ــدول 12 ک ــج ج PLS3.2.6 و نتای
ــگاه آزاد  ــد در دانش ــب وکارهای جدی ــت  های کس ــعۀ سیاس ــدل توس ــت م ــوان گف ــت، می ت اس
ــی  ــاخص های ارزیاب ــام ش ــت. تم ــبی اس ــوی مناس ــرازش، الگ ــاخص های ب ــر ش ــامی از نظ اس
ــان دهندۀ  ــده و نش ــه ش ــدول 12 ارائ ــا در ج ــر آن  ه ــا مقادی ــراه ب ــدل هم ــرازش م ــب ب تناس

ــت.   ــدل اس ــب م ــرازش مناس ب

10. Keskin
11. Bapuji & Crossan
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جدول 12. شاخص  های ارزیابی تناسب برازش مدل توسعۀ سیاست  های کسب وکارهای جدید در سطح بین  المللی 
با تجربیات جهانی

R2Q2Communality⃰Redundancy

0/7420/3100/7010/520توسعۀ کسب وکارهای جدید در دانشگاه آزاد

بُعد ساختاری

0/7510/5230/6250/469مأموریت کارآفرینانه

0/8010/3420/6430/515ساختار حمایتگرانه

0/6820/4860/7500/512نظام پژوهشی 

بُعد محتوایی

0/8250/5080/5580/407تدوین نظام نامۀ توسعۀ کسب وکارهای جدید 

--0/7210/275رهبری کارآفرینانه 

بُعد عملکردی

0/7520/4910/7510/541شبکه  سازی و ایجاد ارتباطات بین  المللی

0/7410/4260/7100/572فرهنگ نوآوری

بُعد توسعه  ای

0/8050/2280/7010/477توسعۀ مهارت  های کسب وکار

0/6920/5500/6800/464برنامه  ریزی آموزشی

0/6800/1670/5580/420فرایند یاددهی ـ یادگیری

⃰ ضریب مقادیر اشتراکی

معیارهــای اثــر برآوردشــده در جــدول 12 نشــان دهندۀ مؤثــر بــودن یــا نبــودن هــر مؤلفــه اســت. 
در ســتون اول نتایــج، مقــدار معیــار R2 گــزارش شــده اســت. درواقــع ایــن معیــار بــرای متصــل کــردن 
ــی  رود و نشــان از  ــه کار م ــادالت ســاختاری ب ــری و بخــش ســاختاری مدل  ســازی مع بخــش اندازه  گی
ــورد  ــدار R2 درم ــا وابســته دارد و چنانچــه مق ــر درون  زا ی ــا مســتقل در متغی ــرون  زا ی ــر ب ــر متغی تأثی
یــک متغیــر مقدارهــای 0/19، 0/32 و 0/67 را کســب کنــد، ماکــی بــرای مقادیــر ضعیــف، متوســط و 
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قــوی درنظــر گرفتــه می  شــود. در مطالعــۀ حاضــر، تمامــی ابعــاد مختلــف مــدل توســعۀ سیاســت  های 
ــر نشــان دهندۀ رابطــۀ  ــن ام ــه ای ــر از 0/67 هســتند ک ــب R2 باالت ــد دارای ضری کســب وکارهای جدی
مثبــت و مهــم بیــن قســمت مربــوط بــه اندازه  گیری  هــای ابعــاد مختلــف مــدل توســعۀ سیاســت  های 

کســب وکار جدیــد بــا مــدل   کســب وکار در تحقیــق حاضــر اســت.

ــی  ــدرت پیش  بین ــار ق ــن معی ــده اســت. ای ــزارش ش ــار Q2 گ ــدار معی ــج، مق ــتون دوم نتای در س
 Q2 مــدل توســعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدیــد را مشــخص می  کنــد و چنانچــه مقــدار
درمــورد یــک ســازۀ درون  زا مقدارهــای 0/02، 0/15 و 0/35 را کســب کنــد، نشــان از قــدرت 
ــج  ــه آن را دارد. نتای ــوط ب ــرون  زای مرب ــا ســازه  های ب ــوی ســازه ی ــف، متوســط و ق ــی ضعی پیش  بین
ــدل  ــب م ــی مناس ــدرت پیش  بین ــی از ق ــدل حاک ــرازش م ــب ب ــی تناس ــاخص  های ارزیاب ــدول ش ج
درخصــوص ســازه  های درون  زای پژوهــش اســت و بــرازش مناســب مــدل ســاختاری را تأییــد 

می  کنــد. 

ــار  ــن شــاخص معی ــزارش شــده اســت. ای ــی12 گ ــار افزونگ ــدار معی ــج، مق ــارم نتای در ســتون چه
ســنجش کیفیــت مــدل ســاختاری بــرای هــر متغیــر درون  زا بــا توجــه بــه مــدل اندازه  گیــری آن اســت 
و مقــدار تغییرپذیــری شــاخص  های یــک ســازۀ درون  زا را نشــان می دهــد کــه از یــک یــا چنــد ســازۀ 
بــرون  زا اثــر می  پذیــرد. هرچــه مقــدار معیــار افزونگــی بیشــتر باشــد )مشــابه مطالعــۀ حاضــر(، نشــان 

ــرازش مناســب  تر بخــش ســاختاری مــدل در پژوهــش دارد. از ب

همان طــور کــه در جــدول 13 مشــاهده می شــود، معیــارGOF13  منــوط بــه بخــش کلــی 
مدل  هــای معــادالت ســاختاری اســت؛ بدیــن معنــا کــه محقــق به وســیلۀ ایــن معیــار می توانــد پــس 
ــی را  ــرازش بخــش کل ــود، ب ــش خ ــاختاری پژوه ــری و بخــش س ــرازش بخــش اندازه  گی از بررســی ب
نیــز کنتــرل کنــد. بــرای ایــن شــاخص بــرازش مقــدار 0/01،  0/25 و 0/36 به عنــوان مقادیــر ضعیــف، 
متوســط و قــوی معرفــی شــده اســت. بــا توجــه بــه مقــدار به دســت آمدۀ GOF )0/7175( در تحقیــق 
ــد در دانشــگاه آزاد اســامی  ــعۀ سیاســت  های کســب وکارهای جدی ــدل توس ــی م ــرازش کل حاضــر، ب

قابــل قبــول اســت.

12. redundancy
13. good of fitness 
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GOF جدول 13. نتایج معیار نیکویی برازش

GOFCommunality

0/71750/7420/701

5. نتیجه  گیری 
انتقــال و تبــادل تجربیــات و دســتاورد های تــازۀ علمــی در ســطح بین المللــی و اســتفاده از تجربیــات 
جهانــی عاوه بــر توســعۀ علمــی، در تثبیــت و توســعۀ کســب وکارهای جدیــد در کشــور بســیار اثرگــذار 
اســت. همچنیــن مطالعــات تطبیقــی در حــوزۀ سیاســت  های کلــی کشــور میــان ایــران و کشــور های 
حــوزۀ ســند چشــم انداز نشــان می  دهــد باقــی مانــدن در فراینــد جهانــی و مطابــق بــا اســتانداردهای 
ــعۀ  ــۀ توس ــامی، برنام ــگاه آزاد اس ــت. در دانش ــت  های کان اس ــت سیاس ــد رعای ــی نیازمن بین  الملل
سیاســت  های مــدل کســب وکارهای جدیــد در ســطح بین  المللــی بــا تجربیــات جهانــی درواقــع نقشــۀ 
ــود. واژۀ  ــد ب ــتر خواه ــتغال  زایی بیش ــت اش ــی از جه ــوزش عال ــز آم ــی مراک ــتم اطاعات ــات سیس کلی
مرتبــط نزدیــک بــه توســعۀ سیاســت  های مــدل کســب وکار جدیــد، »معمــاری سیســتم اطاعاتــی در 
مراکــز آمــوزش عالــی« اســت کــه ایــن معمــاری تشــریح کنندۀ نقشــه و طــرح کلــی سیســتم اطاعاتــی 
جامــع از نظــر ایجــاد فرصت  هــای شــغلی بیشــتر بــا همــه اجــزا و ارتبــاط میــان ایــن اجــزا در مراکــز 

آمــوزش عالی کشــور اســت.

6. پیشنهادها
بــا توجــه بــه تأثیــر ویژگی هــای عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ سیاســت  های مــدل کســب وکارهای جدیــد 

ــا تجربیــات جهانــی توصیــه می  شــود:  در ســطح بین  المللــی ب

ــوان شــیوۀ زندگــی  ــوآوری: فرهنــگ، به عن 1. وجــود بســتر فرهنگــی تســهیل کنندۀ خاقیــت و ن
مــردم و شــیوۀ انجــام کار دانشــجویان و کارکنــان، نقــش مهمــی در پــرورش خاقیــت و نــوآوری دارد. 
ــوآوری  هرچــه فرهنــگ بیشــتر در معــرض اطاعــات دیگــر فرهنگ  هــا قــرار گیــرد، احتمــال وقــوع ن
ــش از  ــن بی ــود؛ بنابرای ــی ش ــد تلق ــری ب ــچ فک ــد هی ــی نبای ــن فضای ــتر اســت. در چنی ــه بیش خاقان
ــن بســتر و سیاســت  های  ــه چنی ــی اســت ک ــوزش عال ــز آم ــی مراک ــران عال ــز، مســئولیت مدی هرچی

ُخــرد و کان را فراهــم کننــد.

2. تقویــت تعهــد مدیــران ارشــد و داشــتن انگیــزۀ پیشــرفت: هرقــدر مدیــران مراکــز آمــوزش عالــی 
دارای روحیــۀ پیشــرفت بــوده، اســتقال  طلب باشــند و توفیق  طلبــی در آن هــا تقویــت شــود، می  تــوان 
انتظــار داشــت کــه ایــن مدیــران در پذیــرش دیدگاه  هــای دیگــران نرمــش داشــته باشــند و درصــدد 

بحــث و تبادل نظــر بــا دیگــران برآینــد.
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رضا یادگاری و همکاران. عوامل مؤثر بر توسعۀ کسب   وکارهای جدید علمی در سطح بین المللی و تجربیات جهانی.

3. ایجاد نظام پیشنهاد ها در مراکز آموزش عالی.

4. تبدیــل و تغییــر سیاســت  های ُخــرد و کان ســازمان ســنتی بــه ســازمان یادگیرنــده: ســازمان 
یادگیرنــده یعنــی ســازمانی کــه یــاد گرفتــن را به صــورت جمعــي، مســتمر و بلندمــدت تشــویق مي  کند. 
ــا  ــد و ب ــار بگذارن ــاری نادرســت را کن ــد باورهــای غلــط و عادت  هــای فکــری و رفت ــران ارشــد بای مدی
ــارۀ شــرکت، کارکنــان را وادار کننــد تــا همــواره به دنبــال فراینــد یاددهــی ـ  اصــاح تفکــر خــود درب
یادگیــری باشــند و همــواره نیــاز بــه یاددهــی ـ یادگیــری و بهبــود مســتمر را در خــود احســاس کننــد.

ــران  ــه، مدی ــم آوردن فضــای نوآوران ــر: به منظــور فراه ــت بحــث و تبادل نظ ــی جه ــاد نظام 5. ایج
ــه  ــک آزادان ــد و در آن، هری ــکیل دهن ــه تش ــجویان جلس ــازمان و دانش ــان س ــا کارکن ــد ب ــد بای ارش
ایده  هــای خــود را بیــان و تحلیــل نماینــد و قــادر باشــند از نظــرات خــود دفــاع کننــد و ســرانجام بــه 
نتیجــه برســند. بحــث در فضایــی کــه مســتعد جهــت خاقیــت و نــوآوری اســت، زمینه  ســاز بســیاری 

از رفتارهــای نوآورانــه در ســازمان خواهــد بــود.

در پایــان پیشــنهاد می  گــردد ســازمان  ها و شــرکت  های فناوری بنیــان کشــور بــا مطالعــه و 
بررســی این دســت الگوهــا و بــا توجــه بــه شــرایط و توانمندی هــای بومــی، الگویــی مناســب انتخــاب 

ــد. ــدام نماین ــدل توســعۀ سیاســت  های کســب وکار مناســب اق ــه طراحــی م ــد و ب کنن
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