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In contemporary era, business development policy is one of the most important forces affecting 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 organization to develop entrepreneurship policies could be categorized into four groups: structural, 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 innovation, 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.
JEL Classification: F41, F18, F17, F14.
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در عصــر معاصــر ،سیاســتهای توســعۀ کســبوکار یکــی از مهمتریــن نیروهایــی بهشــمار
میآیــد کــه دنیــای مــدرن را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .از طــرف دیگــر جهانــی شــدن
باعــث افزایــش میــزان رفــاه و یافتــن فرصــت شــغلی بهتــر شــده اســت .هــدف پژوهــش
حاضــر مطالعــۀ عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی و
تجربیــات جهانــی اســت .در ایــن پژوهــش ،از روش تحقیــق آمیختــه اســتفاده شــد .یافتههــای
تحقیــق روشــن کــرد کــه دانشــگاه آزاد اســامی بــرای پیشــبرد اثربخــش امــور و سیاســتهای
خُ ــرد و کالن ،بــه ســاختار ســازمانی خاصــی نیــاز دارد کــه هــدف از ایــن کار تنظیــم و
ســاختارمند کــردن فرهنــگ ســازمانی بهنحــوی اســت کــه عملکــرد مؤثــر امکانپذیــر
گــردد .همچنیــن مطابــق نتایــج ،رســالت دانشــگاه ،بهعنــوان پیشبیــن صالحیــت توســعۀ
سیاســتهای کارآفرینــی ،بایــد در چهــار دســته درنظــر گرفتــه شــود :ســاختاری ،عملکــردی،
توســعهای و محتوایــی .براســاس یافتههــای پژوهــش ،توســعۀ سیاســتهای کارآفرینــی در
دانشــگاه آزاد اســامی نیازمنــد اقدامــات همهجانبــه و هماهنگــی در جنبههــای مختلــف
اقدامــات کارآفرینانــه ،ارتباطــات بینالمللــی ،فرهنــگ نــوآوری ،برنامهریــزی آموزشــی و
حتــی فــردی اســت .معیــار نیکویــی بــرازش بــرای مــدل نهایــی سیاســتهای توســعۀ
کســبوکارهای جدیــد معــادل  0/694بهدســت آمــد کــه بهنســبت مقــدار مناســبی اســت.
بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.
طبقهبندی .F41 ،F18 ،F17 ،F14 :JEL
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 .1مقدمه

بــا توجــه بــه معضــل بیــکاری و رکــود در ســالهای اخیــر ،مقــام معظــم رهبــری ســال 1396
را «اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد ـ اشــتغال» نامگــذاری کردنــد .لــذا از مهمتریــن شــاخصهای
منتخــب اقتصــاد مقاومتــی توجــه ویــژه بــه توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در
مراکــز آمــوزش عالــی مطــرح شــده اســت .در ایــن راســتا ،بــرآورد الگوهــای توســعۀ نیــروی
کســبوکارهای جدیــد بهمنظــور شناســایی عوامــل مؤثــر بــر آن ،بهعنــوان مهمتریــن چالــش
عملــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی ،از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت (خلیلــی .)1398 ،بیتردیــد
توســعۀ کســبوکار نقــش بســیار کلیــدی در توســعۀ اقتصــادی و پایــدار جوامــع بشــری دارد؛
بهطــوری کــه امــروزه یکــی از شــاخصهای توســعه در کشــورهای رو بــه رشــد محســوب
میشــود (  .)Beckmann & Peter, 2016از طــرف دیگــر در طــی ســالهای اخیــر ،بهدلیــل
تحریمهــای ناعادالنــۀ جامعــۀ جهانــی علیــه کشــور بایــد بــه اهمیــت توســعۀ کســبوکارهای
داخلــی توجــه ویــژه گــردد .طــی ســالهای اخیــر ،ورود جوانــان جویــای کار و کاهــش تقاضــا
بــرای نیــروی کار بحــران اشــتغال را در کشــور تشــدید کــرده اســت کــه بایــد بهصــورت بنیــادی
مــورد توجــه سیاس ـتمداران قــرار گیــرد .در ایــن میــان ،ورود دانشــگاهیان بــه ایــن حیطــه نیــز
بســیار مؤثــر اســت .رویارویــی صحیــح بــا معضــل بیــکاری و اندیشــیدن تدابیــر خــاص بــرای
آن کــه بایــد مبتنــی بــر پژوهــش و مطالعــه نیــز باشــد ،ضــرورت دارد .بــدون شــک مهمتریــن
دغدغــۀ مســئوالن و تصمیمگیرنــدگان کالن مراکــز آمــوزش عالــی کشــور ،ازجملــه دانشــگاه آزاد
اســامی ،توســعۀ کســبوکارهای جدیــد از جهــت افزایــش خودکفایــی کشــور و اشــتغالزایی
بــا هــدف بهکارگیــری تربیــت نیروهــای متخصــص و تحصیلکــرده در رشــتههای متفــاوت و
نویــن اســت.
امــروزه توســعه متکــی بــر وجــود منابــع طبیعــی فــراوان ،ذخایــر زیرزمینــی و نظــام سیاســی
و اجتماعــی خاصــی نیســت .تحقــق اهــداف توســعه در دوران کنونــی در گــرو انســان اســت و
نــه طبیعــت کــه منابــع اصلــی را فراهــم میســازد و عامــل اصلــی همــۀ توســعههای اقتصــادی
از ذهــن برمیخیــزد (کیاکجــوری ،کوزهگــر و امیــری .)1391 ،در دهــۀ ،حاضــر ،بهعلــت
بحرانهــای سیاســی و اقتصــادی و رونــد کاهــش منابــع طبیعــی و انــرژی ،موضــوع خودکفایــی
و توســعه از اساســیترین مســائل و دغدغههــای جوامــع جهانــی بهویــژه در کشــورهای درحــال
توســعه بــوده اســت .امــروزه بــا بــه بنبســت رســیدن بســیاری از روشهــای ســنتی و پاســخگو
نبــودن آنهــا در رویارویــی بــا مشــکالت و معضــات علتومعلولــی در اقتصــاد ملــی و جهانــی،
ناگزیــر از تعریــف مفاهیــم و چارچوبهــای جدیــدی هســتیم کــه در دنیــای رقابتــی و اقتصــاد
بــدون مــرز و آزاد بتوانــد جایــگاه قابــل قبــول و رتبــۀ مناســبی را در بیــن اقتصادهــای جهــان
بــرای کشــور بهارمغــان آورد و از بســیاری از هزینههــای گــزاف بکاهــد.
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فرضیــۀ اصلــی پژوهــش حاضــر آن اســت کــه ویژگیهــای توســعۀ سیاســتهای مــدل
کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی در شناســایی ابعــاد عوامــل
مؤثــر بــر ایجــاد کســبوکار در دانشــگاه آزاد اســامی تأثیراتــی دارد .ســؤاالت پژوهــش
عبار تانــد از:
ـ شناســایی ابعــاد مؤثــر بــر توســعۀ سیاســتهای کس ـبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی
بــا تجربیــات جهانــی کدامانــد؟
ـ آیــا رونــد جهانــی شــدن بــر توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد تأثیــر معنــادار
دارد؟

 .2پیشینۀ تحقیق

دنیــای کسـبوکار امــروز تحــت تأثیــر تغییــرات مــداوم و توســعۀ ســریع سیاســتهای ُخــرد و کالن
اســت .بازارهــا وضعیــت ثابتــی نــدارد و زمینههــای سیاســی و قانونــی بیشــتر جابهجــا میشــود.
افزونبــر ایــن ،تغییــرات رویداده در فنــاوری ســرعت ارتباطــات را افزایــش داده و ســازمانها
را ملــزم بــه بررســی و پاســخدهی درقبــال تغییــرات کــرده اســت (میرقربانیگنجــی .)1392 ،از
بُعــد دیگــر ،بــا ا یجــاد کس ـبوکارهای جدیــد ،فضــای بــازار عرضــه و ارائــۀ خدمــات و تولیــدات
ســازمانها تغییــر یافتــه اســت .ایــن تغییــرات تصمیمگیرنــدگان ســازمانها و شــرکتها را
مجــاب کــرد کــه در جســتوجوی راز باقــی مانــدن ،رقابــت کــردن و حفــظ و جــذب مشــتریان
باشــند (  .)Chris, 2017ســازمانها بــا رقابتهــای گســتردهای مواجــه میشــوند و بهطــور
روزافزونــی وارد عرصههــای بینالمللــی میگردنــد .بنابرایــن امــروزه ســازمانها در مســیر
حرکــت خــود بــا پدیــدۀ جهانیســازی و بینالمللــی شــدن مواجــه میشــوند؛ بهگونــهای کــه
بالفاصلــه پــس از تأســیس و راهانــدازی ،درگیــر فعالیتهــای بینالمللــی میگردنــد (رحیمنیــا
و حســنیراد.)1395 ،
بنابــر نظــر محققــان عرصــۀ کســبوکار ،دســتیابی بــه جایــگاه رقابتــی مناســب بــرای ســازمان
فقــط بــا کمــک الگــوی مناســب توســعۀ سیاســتهای کســبوکار امکانپذیــر اســت .بــا توجــه
بــه رقابــت روزافــزون بنگاههــای اقتصــادی در صنایــع مختلــف و پویایــی موجــود در محیطهــای
کســبوکار ،طراحــی مــدل توســعۀ سیاســتهای کســبوکار (کــه البتــه گاهــی از آن بــه نقشــه یــا
طــرح کســبوکار یــاد میشــود) را میتــوان مقدمــهای بــرای شــروع کســبوکار موفــق دانســت
(رحیمنیــا و ســجاد .)1394 ،یکــی از مدلهــای توســعۀ سیاســتهای کســبوکار مجموعــهای از
باورهــا بهمنظــور خلــق ارزش از کســبوکار پیشــنهادی اســت ( Dmitriev, Simmons, Truong,
 .)Palmer & Schneckenberg, 2014مــدل توســعۀ سیاســتهای کســبوکار موفــق نشــاندهندۀ
راهــی بهتــر در میــان گزینههــای موجــود اســت کــه میتوانــد ارزش و منافــع بیشــتری را بــه
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س��ازمان بازگردان��د (منطقــی و ثاقبیســعیدی .)1392 ،الگــوی توســعۀ سیاســتهای کســبوکار
خالصــهای از روشــی اســت کــه ســازمان قصــد دارد بــه مشــتریان خــود خدمــات ارائــه دهــد و
شــامل برنامهریــزی در دو مرحلــۀ اســتراتژی (ســازمان قصــد دارد چــه کاری انجــام دهــد) و
پیادهســازی (ســازمان چگونــه طــرح و برنامــه خــود را انجــام خواهــد داد) اســت ( Rosenblum,
.)Tomlinson & Scott, 2003
دانشــگاه کارآفریــن نهــادی اســت کــه کارآفرینــی علمــی در آن بتوانــد نیرویــی بــرای رشــد
اقتصــادی ایجــاد کنــد و باعــث رقابــت در بازارهــای جهانــی گــردد ( .)Guerrero & Urbano, 2010
چنیــن دانشــگاهی بایــد دو وظیفــه را انجــام دهــد :اول ،کارآفرینــان آینــده را آمــوزش دهــد تــا
کســبوکاری ایجــاد کننــد و همچنیــن روحیــۀ کارآفرینانــه را در میــان دانشــجویان و در تمــام
حوزههــا تقویــت کنــد و بســط دهــد .دوم ،مراکــز رشــد کس ـبوکار را ســازماندهی نمایــد ،پــارک
فنــاوری و مــواردی نظیــر آن را راهانــدازی کنــد ،دانشــجویان را در ایــن ســازمانها درگیــر
کنــد و بــه کمــک آنهــا دانشــجویان و دانشآموختــگان را در ایجــاد کســبوکار یــاری نمایــد
و همچنیــن بتوانــد از نظــر مالــی اســتقالل یابــد (حســنقلیپور ،قلیپــور و روشــندل اربطانــی،
1390؛ محمــدی ،کریــم ،ثمرههاشــمی و ســرگزی.)1398 ،
ســازمانهای جدیــد ،در زمینــۀ ایجــاد کســبوکارهای نویــن ،بــا تحــوالت و تهدیدهــای
گســتردۀ بینالمللــی روبهروینــد .از ایــن رو تضمیــن و تــداوم حیــات و بقــای آنهــا در گــرو
یافتــن راهحلهــا و روشهــای جدیــد مقابلــه بــا مشــكالت اســت .ایــن امــر بــه نــوآوری  ،1ابــداع ،2
سیاســتگذاری صحیــح در خلــق محصــوالت ،فرایندهــا و روشهــای جدیــد بســتگی دارد .رفتــار
نوآورانــه بــه فراینــد بهکارگیــری ایدههــای جدیــد حــل مســئله در عمــل و درنتیجــه ارتقــای یــک
محصــول ،خدمــات یــا فراینــد اشــاره دارد و ایــن مهــم در بلندمــدت در عملکــرد شــرکت تأثیــر
خواهــد گذاشــت .همچنیــن عامــل اصلــی رشــد کس ـبوکارهای جدیــد «نــوآوری» اســت؛ ایجــاد
و توســعۀ قابلیتهــای جدیــدی کــه بــه آنهــا اجــازه دهــد بــه عملکــرد ســازمانها بــا کارایــی
و اثربخشــی 3بیشــتر ،در پاســخ بــه محیطهــای متغیــر و بهتــر برسـ�ند (فریــاد ،خوراکیــان و
ناظمــی.)1397 ،
از یــک ســو بــا توجــه بــه نقــش مراکــز آمــوزش عالــی در پیشــبرد اهــداف اقتصــادی و
اجتماعــی کشــور و از ســوی دیگــر بــا مطــرح شــدن اقتصــاد دانشبنیــان ،لــزوم توجــه بــه ابعــاد
مختلــف توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی ضــرورت
یافتــه اســت .بیــکاری فزاینــدۀ دانشآموختــگان دانشــگاهی و رونــد رو بــه رشــد ایــن میــزان
1. innovation
2. invented
3. efficiency and effectiveness
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تمرکــز ویــژه بــر توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در کشــور و اهمیــت شــناخت
صالحیتهــای مؤثــر بــر توســعۀ سیاســتهای مــدل کســبوکارهای جدیــد در بیــن کارکنــان،
دانشآموختــگان و دانشــجویان را نمایــان میکنــد .تحــوالت شــتابان جامعــۀ بینالمللــی ،گــذر
از جامعــۀ ســنتی بــه جامعــۀ اطالعاتــی و همچنیــن تغییــر اقتصــاد ملــی بــه اقتصــاد جهانــی،
نیازمنــد سیاســتهای مختلفــی جهــت فراهــم کــردن امــکان رشــد و توســعۀ اقتصــادی در جامعــه
اســت.

 .3روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات کاربــردی و از نظــر گــردآوری اطالعــات از نــوع تحقیقــات
توصیفیپیمایشــی اســت .ابــزار جم ـعآوری اطالعــات هــم پرس ـشنامه در ســطح تحلیــل ســازمان
بــوده اســت .پــس از مطالعــۀ منابــع مکتــوب و الکترونیــک در دســترس و بــا تجزیــه و تحلیــل
مبانــی نظــری پژوهــش و بررســی دیدگاههــای اندیشــمندان و صاحبنظــران دربــارۀ مؤلفههــا
و شــاخصهای فرهنــگ توســعه و نظــام مبتنــی بــر توســعۀ سیاســتهای کســبوکار در ســطح
مراکــز آمــوزش عالــی ،جملههــا و بندهــای مرتبــط بــا ســؤالهای تحقیــق اســتخراج و پــس
از کدگــذاری و دســتهبندی ،مفاهیــم و مقولههــای اصلــی مشــخص شــد .درنهایــت مؤلفههــای
توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی در چهــار بُعــد اصلــی
ســاختاری ،محتوایــی ،عملکــردی و توســعهای شناســایی شــد (روش تحلیــل محتــوا).
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  71شــاخص
اصلــی 12 ،بُعــد و  3مؤلفــه دســتهبندی شــد .در ادامــه بــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی سـهمرحلهای
در بیــن  32نفــر از خبــرگان علمــی و اجرایــی کــه بــه روش نمونهگیــری گلولهبرفــی انجــام شــد،
ایــن شــاخصها مــورد جــرح و تعدیــل قــرار گرفــت کــه طــی آن ،در  61شــاخص 10 ،مؤلفــه و
 4بُعــد تغییراتــی رخ داد .ســرانجام از نتایــج آن پرســشنامهای شــصتوهفتگویهای اســتخراج
و بهصــورت الکترونیــک در میــان مدیــران ارشــد مراکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه آزاد
اســامی ،پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز کارآفرینــی دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اســامی کــه
بــه روش نمونهگیــری طبقــهای انجــام شــد ،توزیــع گردیــد و در پایــان  124پرســشنامۀ قابــل
تحلیــل بهدســت آمــد.
تجزیــه و تحلیــل داد ههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری (SPSSنســخۀ  )23و نرمافــزار
مدلســازی معــادالت ســاختاری واریانسمحــور  Smart_PLS3.2.6در دو ســطح آمــار توصیفــی
و اســتنباطی و آزمونهــای کولموگــروف ـ اســمیرنوف ،ضریــب همبســتگی پیرســون ،رگرســیون
ســاده و چندگانــه و مــدل معــادالت ســاختاری انجــام شــد .مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش در
شــکل  1ارائــه شــده اســت.
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تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

پــس از تعییــن شــاخصهای اصلــی تحقیــق در بخــش اول بــه روش تحلیــل محتــوا ،براســاس
نتایــج مرحلــۀ دوم تحقيــق ،بهمنظــور روشــن کــردن اهمیــت گویههــا از تکنیــک دلفــی اســتفاده
شــده اســت .در روش دلفــی ،بهدلیــل نبــو ِد شــناخت کافــی از شــاخصهای فرهنگــی ،بــر حضــور
افــراد متخصــص و خبــره در زمینــۀ موضــوع مــورد نظــر تأکیــد میشــود و بــه همیــن دلیــل اســتفاده
از روشهــای نمونهگیــری غیراحتمالــی مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد .برمبنــای نتایــج تحلیــل کیفــی،
پرســشنامهای طراحــی شــد و پــس از توزیــع آزمایشــی آن و دریافــت نظــرات اســتادان راهنمــا و
آگاه در حــوزۀ توســعۀ فرهنگــی ،مؤلفههــا جــرح و تعدیــل شــد و بعــد از اصالحــات مــورد نیــاز و
نهایــی شــدن ،پرس ـشنامه در میــان اعضــای نمونــۀ آمــاری توزیــع گردیــد .ابتــدا نتایــج و یافتههــای
توصیفــی دلفــی و ســپس تحلیلهــای مبتنــی بــر آنهــا بیــان شــده اســت.
تجزیــه و تحلیــل توصیفــی متغیرهــای پژوهــش اعتبارســنجی شــاخصها از نظــر نخبــگان بــا
تکنیــک دلفــی در جــدول  1آمــده اســت .روایــی محتوایــی پرســشنامهها توســط اســتاد راهنمــا
و چنــد تــن از صاحبنظــران موضوعــی و روایــی صــوری توســط تعــدادی از افــراد جامعــۀ آمــاری
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .پایایــی پرس ـشنامهها هــم از طریــق ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای ابعــاد
مختلــف مؤثــر بــر توســعۀ سیاســتهای مــدل کســبوکارهای جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی
محاســبه گردیــد و الزمــۀ تأییــد پایایــی باالتــر بــودن ایــن شــاخصها از مقــدار  0/7اســت .تمامــی
ایــن ضرایــب باالتــر از  0/7اســت و نشــان از پایــا بــودن ابــزار اندازهگیــری دارد.
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جدول  .1شاخصهای روایی و پایایی
روایی

پایایی

آلفای کرونباخ

بُعد ساختاری

0/518

0/968

0/965

مأموریت کارآفرینانه

0/539

0/941

0/932

ساختار حمایتگرانه

0/663

0/853

0/741

بُعد محتوایی

0/603

0/820

0/775

تدوین نظامنامۀ توسعۀ کسبوکارهای جدید

0/806

0/926

0/879

رهبری کارآفرینانه

0/636

0/837

0/714

بُعد عملکردی

0/565

0/928

0/913

شبکهسازی و ایجاد ارتباطات بینالمللی

0/510

0/794

0/811

فرهنگ نوآوری

0/731

0/891

0/816

بُعد توسعهای

0/901

0/948

0/890

توسعۀ مهارتهای کسبوکار

0/595

0/813

0/661

برنامهریزی آموزشی

0/837

0/911

0/809

فرایند یاددهی ـ یادگیری

0/615

0/935

0/920

 .4یافتههای تحقیق

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تحقیــق حاضــر کــه بــه شناســایی و بررســی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ سیاســتهای کس ـبوکارهای
جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی در دانشــگاه آزاد اســامی پرداختــه ،از نظــر موضــوع
نــوآوری داشــته و میتوانــد بــرای شــروع و توســعۀ سیاســتهای کس ـبوکارهای جدیــد بــا رویکــرد
بینالمللــی بــرای دانشآموختــگان دانشــگاهی مفیــد و راهگشــا باشــد و نیــز بــرای درک مــدل توســعۀ
سیاســتهای کس ـبوکار 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 ،توســعهای و محتوایــی اثرگــذار بــر توســعۀ سیاســتهای کسـبوکارهای جدیــد در ســطح
بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی را بهصــورت همزمــان و حتــی مقایســهای بررســی کــرده باشــد،
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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4ـ .1مؤلفههای بُعد ساختاری
4ـ1ـ .1مأموریت کارآفرینانه

در ســالهای اخیــر ،بــه نقــش کارآفرینــان در تســهیل توســعۀ اقتصــادی جهانــی توجــه ویــژهای شــده
اســت .توســعه و ترویــج کارآفرینــی در کشــور نیازمنــد اقدامــات همهجانبــه و هماهنگــی در قســمتهای
مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و خانوادگــی و حتــی فــردی اســت (اردبیلــی .)1395 ،برپایــۀ
نتایــج پرسـشنامۀ تحقیــق حاضــر ،یکــی از اقدامــات اساســی در زمینــۀ بررســی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ
سیاســتهای ایجــاد کسـبوکار جدیــد در مراکــز آمــوزش عالــی شناســایی افــراد کارآفریــن و نیــز کســانی
اســت کــه ظرفیتهــای کارآفرینــی در آنهــا وجــود دارد .ضمــن اینکه نفــش کارآفرینــان یکــی از مهمترین
سیاســتهای ایجــاد اشــتغال در بلندمــدت و بهتبــع آن ،رشــد اقتصــاد خواهــد شــد .وینیکاینیــن 4و
دیگــران ( )2017پیــرو اهمیــت و ضــرورت شــناخت افــراد کارآفریــن اذعــان کردنــد شناســایی ایــن افــراد
میتوانــد بــه سیســتم آموزشــی عالــی کمــک کنــد تــا افــرادی را بــرای ورود بــه مؤسســات آمــوزش عالــی
کارآفرینــی برگزینــد کــه قابلیتهــای بیشــتری بــرای کارآفریــن شــدن داشــته باشــند یــا در اعطــای
مجوزهــای قانونــی بــه افــراد کارآفریــن اولویــت داده شــود یــا هنــگام آزمونهــای مختلــف بــه ظرفیتهــای
کارآفرینانــۀ افــراد توجــه گــردد و برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریها براســاس آنهــا صــورت پذیــرد .در
جــدول  ،2نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد مأموریــت کارآفرینانــۀ توســعۀ سیاســتهای کسـبوکارهای
جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی گــزارش شــده اســت.
جدول.2مؤلفههایبُعدمأموریتکارآفرینانۀتوسعۀسیاستهایکسبوکارهایجدیددرسطحبینالمللیباتجربیاتجهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
چشمانداز و مأموریت کارآفرینی دانشگاه

45

100

83/58

12/25

استراتژی تجاریسازی

60

95

81/28

18/25

استراتژی برندینگ

30

80

41/45

29/38

تدوین چشمانداز مشترک

25

100

78/85

18/96

مشارکت ذینفعان دانشگاه

10

65

45/04

18/05

آگاهی ذینفعان از چشمانداز

15

90

48/95

28/88

تعهد به رسالت و مأموریت

35

100

75/51

19/87

استراتژی خلق ارزشهای مشترک

60

85

78/01

16/87

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

برپایــۀ نتایــج مؤلفههــای بُعــد مأموریــت کارآفرینانــه ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ پاســخها
4. Viinikainen
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بهترتیــب مربــوط بــه چشــمانداز و مأموریــت کارآفرینــی و مشــارکت ذینفعــان دانشــگاه اســت .بــه
پیشــنهاد اســتادان ،شــاخص مشــارکت ذینفعــان دانشــگاه و آگاهــی ذینفعــان از چشــمانداز بــا ادبیــات
جدیــد و بــا ترکیــب شــاخص ذینفعــان در مرحلــۀ بعــد دلفــی ارائــه شــده اســت .در پژوهشــی دربــارۀ
مطالعــۀ الگــوی اســتراتژی گرایــش بــه کارآفرینــی در نظــام بانکــی ایــران ،مشــخص شــد کــه اصــوالً یکــی
از دیدگاههــای مهــم کــه فراینــد کارآفرینــی را بــه سیاســتهای ســازمانی پیونــد میدهــد ،گرایــش بــه
مأموریــت کارآفرینانــه اســت (عبــاسزاده ،درویــش ،الوانــی و صالحــی .)1390 ،همچنیــن همســو بــا نتایــج
تحقیـ�ق حاضـ�ر ،نالــدی ،نوردویســت ،جابــرگ ،ویکالنــد )2007( 5در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجه رســیدند
کــه ســازمانهایی کــه میخواهنــد بهطــور موفــق کارآفرینــی ســازمانی را انجــام دهنــد ،بــه گرایــش
کارآفرینانــه نیــاز دارنــد .نتایــج بررســی بُعــد ســاختاری مــدل توســعۀ سیاســتهای کسـبوکارهای جدیــد
در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی نشــان داد مطالعــۀ گرایــش مربــوط بــه توســعۀ سیاســتهای
کارآفرینــی بــه فعالیتهــای تعییــن راهبــرد در مراکــز آمــوزش عالــی برمیگــردد کــه کســبوکارهای
جدیــد بــرای شناســایی و راهبــری ســازمانهای نوپــا بــهکار میبرنــد .همچنیــن گرایــش بــه توســعۀ
سیاســتهای مأموریــت کارآفرینانــه نــه یــک چارچــوب ذهنــی ،بلکــه دورنمایــی درمــورد کارآفرینــی ارائــه
میدهــد کــه در فرایندهــای جــاری دانشــگاه آزاد اســامی و فرهنــگ ســازمانی منعکــس شــده اســت.
4ـ1ـ .2ساختار حمایتگرانه

نتایــج تحقیــق حاضــر نمایــان کــرد کــه بــرای ارائــۀ پیشبینــی نظاممنــدی دربــارۀ زمینههــای
پیچیــدۀ توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی،
بایــد ترکیبــی از تحلیلهــای مبتنــی بــر شــاخصهای ســاختار حمایتگرانــه از سیاســتگذاران
و فعــاالن مراکــز آمــوزش عالــی بهدســت داد .در جــدول  ،3نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد
ســاختاری حمایتگرانــۀ توســعۀ سیاســتهای مــدل کســبوکارهای جدیــد گــزارش شــده اســت.
جدول.3مؤلفههایبُعدساختارحمایتگرانۀتوسعۀسیاستهایکسبوکارهایجدیددرسطحبینالمللیباتجربیاتجهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
تمرکززدایی تصمیمات

30

100

71/80

24/16

جریان آزاد اطالعات

25

85

72/28

23/46

طراحی افقی و ماتریسی دانشگاه

45

100

77/82

22/01

تدوین قوانین حمایتی از استادان و دانشجویان

15

75

68/00

28/87

کاهش رسمیت

30

100

72/02

25/11

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

5. Naldi, Nordqvist, Sjoberg & Wiklund
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براســاس یافتههــای مؤلفههــای بُعــد ســاختار حمایتگرانــۀ توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای
جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن پاســخها بهترتیــب
مربــوط بــه گویههــای طراحــی افقــی و ماتریســی دانشــگاه و تدویــن قوانیــن حمایتــی از اســتادان و
دانشــجویان در دانشــگاه آزاد اســامی اســت .بــه پیشــنهاد یکــی از اعضــای گــروه« ،تدویــن قوانیــن
حمایتــی از اســتادان و دانشــجویان» بــه «تصویــب قوانیــن حمایتــی» تغییــر کــرد .اصــوالً در ســاختار
ماتریســی ،اعضــا برمبنــای عملکــرد طبقهبنــدی میشــوند .یافتههــای پژوهــش حاضــر مشــخص
کــرد هــر ســازمانی ،ازجملــه دانشــگاه آزاد اســامی ،بــرای پیشــبرد اثربخــش امــور و سیاســتهای
ُخــرد و کالن خــود ،بــه ســاختار ســازمانی خاصــی نیــاز دارد کــه هدفــش تنظیــم و ســاختارمند کــردن
فرهنــگ ســازمانی بهنحــوی اســت کــه عملکــرد مؤثــر محقــق شــود .براســاس یافتههــای کاربــردی
تحقیــق حاضــر ،مــواردی همچــون نظــارت ،تمرکززدایــی تصمیمــات ،جریــان آزاد اطالعــات و هماهنگی
ازجملــۀ ایــن فعالیتهــا و سیاستگذاریهاســت .همچنیــن ضــروری اســت تــا سیاســتگذاران
حــوزۀ آمــوزش عالــی بــا تمرکــز بــر شــیوههای ارتقــای قوانیــن حمایتــی ،بــه ســاختار حمایتگرانــۀ
سیاســتهای توســعۀ کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی در بیــن
فعــاالن ایــن بخــش توجــه ویــژه نماینــد.
4ـ1ـ .3نظام پژوهشی

در جــدول  ،4نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد نظــام پژوهشــی مــدل کســبوکار گــزارش شــده
اســت.
جدول  .4مؤلفههای بُعد نظام پژوهشی توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی با تجربیات جهانی

گویهها

64

میانگین

انحراف معیار

حداقل حداکثر

توازن بین پژوهشهای بنیادی و کاربردی

25

80

51/28

20/05

تجاریسازی نتایج تحقیقات

25

95

76/64

15/75

انجام پروژههای مشترک دانشگاه و صنایع

30

100

68/80

11/45

خدمات پژوهشی به صنعت

15

95

59/65

28/15

توجه ویژۀ مدیران به فعالیتهای پژوهشی

40

100

72/28

16/82

کاربردی کردن موضوعات و پژوهشهای دانشجویان

40

100

69/98

18/05

ایجاد سامانۀ اولویتسنجی پژوهش

35

100

19/98
70/89
تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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طبــق نتایــح مؤلفههــای بُعــد نظــام پژوهشــی مــدل کس ـبوکار ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ
پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه گویههــای تجاریســازی نتایــج تحقیقــات و تــوازن بیــن پژوهشهــای بنیادیــن
ـاخص «توجــه ویــژۀ مدیران بــه فعالیتهــای پژوهشــی» و «کاربردی
و کاربــردی اســت .بــا توجــه نزدیکــی دو شـ ِ
کــردن موضوعــات و پژوهشهــای دانشــجویان» ،پیشــنهاد ادغــام آنهــا ارائــه شــد کــه حــذف گردیــد .ضمــن
اینکـ�ه ب��ه پیشنــهاد اعضــای گ�رـوه« ،بهکارگیرــی رسـ�انههای جدی��د» اضافــه گردیــد و ایــن گویــه بــا «حــوزۀ
پژوهش��ی» ترکی��ب ش��د و بهص��ورت «فرهن�گـ اس��تفاده از رس��انههای جدید درجهــت منافع اقتصادی دانشــگاه
آزاد اســامی» تغییــر کــرد .در تأییــد نتایــج تحقیــق حاضــر ،مقیمــی ،صدیــقزاده ،جعفرزادهکوچکــی و نظــری
( )1389بــه بررســی عوامــل محیطــی بــر تجاریســازی ایدههــا و نتایــج تحقیقــات دانشــگاهی پرداختنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه بهطــور قطــع یکــی از دالیــل اصلــی پیشــرفت ســریع توســعۀ فنــاوري در کشــورهاي
توســعهیافتۀ صنعتــی توجــه بــه فراینــد تجاريســازي نتایــج پژوهشهــاي دانشــگاهی داخلــی آن کشــورها
ـش ِرو در دانشــگاه آزاد اســامی میتــوان نتیجــه گرفــت
بــوده اســت .بنابرایــن همســو بــا یافتههــای تحقیــق پیـ ِ 
کــه اســاس فراینــد تجاريســازي مشــارکت بخــش پژوهشــی و بخــش صنعــت در تبدیــل نتایــج پژوهشهــای
معتبــر دانشــگاهی بــه نــوآوري اســت .همچنیــن همراســتا بــا نتایــج تحقیــق حاضــر ،امــروزه تجاريســازي
پژوهشهــا و عوایــد حاصــل از آن میتوانــد منابــع مالــی الزم را بــراي اســتمرار حیــات ایــن ســازمانها و
دســتیابی بــه سیاســتهای ُخــرد و کالن مدنظــر را فراهــم آورد (نیاســری ،کریمــی و احمدپــور.)1394 ،
4ـ .2مؤلفههای بُعد محتوایی
4ـ2ـ .1تدوین نظامنامۀ توسعۀ کسبوکارهای جدید

در جدول  ،5نتایج مربوط به مؤلفههای بُعد نظامنامۀ توسعۀ کسبوکارهای جدید بیان شده است.
جدول  .5مؤلفههای تدوین نظامنامۀ توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی با تجربیات جهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
استراتژی تجاریسازی کسبوکارهای جدید در دانشگاه

15

100

68/89

24/25

ایجاد واحدهای جدید تجاریساز

40

100

75/28

15.28

ایجاد دفاتر انتقال تکنولوژی

15

90

63/19

17/90

حفظ حقوق مالکیت معنوی

25

80

70/45

25/05

تدوین فرایند سهلممتنع ایجاد و گسترش کسبوکارهای جدید

20

90

68/72

20/08

مشاورۀ علمی و حمایت مالی و معنوی از کسبوکارهای جدید

40

100

75/98

12/54

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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براســاس یافتههــای تدویــن نظامنامــۀ توســعۀ کســبوکارهای جدیــد ،بیشــترین و کمتریــن
میانگیــن نمــرۀ پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه گویههــای مشــاورۀ علمــی و حمایــت مالــی و معنــوی
و تدوی�نـ فرایندــ س��هلممتنع ایج��اد و گس��ترش کس��بوکارهای جدی��د اســت .مطابــق یافتههــای
پژوهــش حاضــر ،علــل و ضــرورت تدویــن نظامنامــۀ توســعۀ سیاســتهای کســبوکار در مراکــز
آمــوزش عالــی کشــور در عصــر حاضــر بــه ایــن شــرح اســت :اهمیــت نیــاز بــه رشــد اقتصــادی
کشــور ،نیــاز بــه افزایــش بهــرهوری ،ایجــاد تکنولوژیهــای جدیــد ،رقابــت ،بقــا ،ایجــاد کاال و خدمــات،
افزایــش درآمــد و رفــاه اجتماعــی و مهمتــر از همــه ارتقــای فعالیتهــای اشــتغالزایی دانشــجویان و
دانشآموختــگان دانشــگاهی.
4ـ2ـ .2رهبری کارآفرینانه

در جــدول  ،6نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد رهبــری کارآفرینانــۀ سیاســتهای توســعۀ
کسـبوکارهای جدیــد گــزارش شــده اســت .یافتههــای ایــن مطالعــه روشــن کــرد کــه درکل هدایــت
مراکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی در مســیر پرتالطــم توســعۀ کس ـبوکار جدیــد در شــرایط فعلــی
کشــور بــه رهبــری فرصتگــرا نیــاز دارد تــا ســازمان را در تناســب بــا فرصتهــا توانمنــد ســازد و
هدایــت ســازمان را در مســیر پرابهــام و نامطمئــن برعهــده بگیــرد .در ایــن فراینــد و ایجــاد مزیــت
رقابتــی پایــدار ،بــه رهبــری کارآفرینانــه نیــاز اســت.
جدول.6مؤلفههایبُعدرهبریکارآفرینانۀتوسعۀسیاستهایکسبوکارهایجدیددرسطحبینالمللیباتجربیاتجهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
تعهد به چشمانداز دانشگاه

15

90

58/57

25/68

ایجاد مشوق جهت مشارکت فعال ذینفعان

20

80

59/89

14/00

توانمندسازی استادان ،دانشجویان و کارکنان

25

75

60/04

19/84

ایجاد بانک ایده و حمایت از ایدههای جدید

15

90

58/22

25/68

ریسکپذیری تصمیمات مدیران ارشد

35

100

70/25

14/54

ایجاد شبکههای غیررسمی و بهرهگیری از آن

25

75

60/04

19/84

اعتمادسازی دانشجویان ،استادان و صنعت

25

100

68/10

18/24

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

براســاس نتایــج مؤلفههــای بُعــد رهبــری کارآفرینانــه ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ
پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه گویههــای ریســکپذیری تصمیمــات مدیــران ارشــد و ایجــاد بانــک
ای�دـه و حمایتــ از ایدهه��ای جدی��د اســت .براســاس نتایــج رهبــری کارآفرینانــه ،هیچیــک از ســنجهها
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در دور اول پنــل حــذف نشــد؛ ولــی بــه پیشــنهاد اســتادان ،بــا ایجــاد تغییراتــی در گویههــا تــاش
شــد تــا ابهامــات ایــن دو گویــه حــذف شــود .همچنیــن بــه توصیــۀ خبــرگان علمــی« ،توانمندســازی
اســتادان ،دانشــجویان و کارکنــان دانشــگاه آزاد اســامی» بــه «توانمندســازی ذینفعــان» تغییــر یافــت.
های کس ـبوکارهای
درکل مطابــق نتایــج مطالعــۀ حاضــر درمــورد ابعــاد محتوایــی توســعۀ سیاســت 
جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی ،رهبــری کارآفرینانــه رفتــاری انســانی اســت و امــروزه از جهــت ایجــاد
تغییــر در ســازمانها ،مؤسســات و شــرکتها امــری ضــروری محســوب میشــود.
4ـ .3مؤلفههای بُعد عملکردی
4ـ3ـ .1شبکهسازی و ایجاد ارتباطات بینالمللی

در جــدول  ،7نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد شبکهســازی و ایجــاد ارتباطــات بینالمللــی توســعۀ
سیاســتهای مــدل کسـبوکار گــزارش شــده اســت.
جدول  .7مؤلفههای بُعد شبکهسازی و ایجاد ارتباطات بینالمللی توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در
سطح بینالمللی با تجربیات جهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
بهرهگیری بهینه از زیرساختهای ارتباطی

10

80

48/05

15/00

استفاده از قابلیتهای فناوری در ارتباطات بینالمللی

25

90

70/01

18/64

اصالح ساختار دانشگاه به ساختار شبکهای

30

100

82/05

18/57

استفاده از شبکههای غیررسمی

35

100

82/21

15/25

بهرهگیری از شبکههای اجتماعی درجهت نهادسازی

15

90

58/22

25/68

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

برپایــۀ یافتههــای مؤلفههــای بُعــد شبکهســازی و ایجــاد ارتباطــات بینالمللــی ،بیشــترین میانگیــن
نمــرۀ پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه گویههــای اســتفاده از شــبکههای غیررســمی و اصــاح ســاختار
دانشــگاه آزاد اســامی بــه ســاختار شــبکهای ،بــا میانگیــن  82/21و  ،82/05اســت و کمتریــن نمــرۀ
پاســخها نیــز مربــوط بــه گویــۀ بهرهگیــری بهینــه از زیرســاختهای ارتباطــی بــا میانگیــن 48/05
اســت .براســاس نتایــج ایــن جــدول ،در دور اول دلفــی حــذف گردیــد .اصــوالً در مدیریــت اطالعــات
شبکهســازی و ایجــاد ارتباطــات بینالمللــی توســعۀ سیاســتهای مدلهــای کســبوکارهای جدیــد
بــرای طراحــی تمــام فرایندهــا ،وظایــف ،دادههــا و لینکهــا ارتباطاتــی جهــت ســاختن یــک سیســتم
فنــاوری اطالعــات کــه پشــتیبان برنامههــای کاری روزانــه اســت ،اســتفاده میشــود ( )Lang, 2018کــه
در طراحــی اولیــۀ مــدل تحقیــق حاضــر ،مــوارد فــوق بهدقــت بررســی و در مــدل نهایــی گنجانــده شــد.
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4ـ3ـ .2فرهنگ نوآوری

نتیجــۀ مــرور پژوهشهــای گوناگــون در زمینــۀ ویژگیهــای شــخصیتی و موفقیــت شــغلی نشــان
داد ســازمانها بــرای نــوآور شــدن بایــد فرهنگــی قــوی ایجــاد کننــد کــه مشــارکت در رفتــار
نوآورانــه را تحریــک نمایــد .بیتوجهــی بــه فرهنــگ ســازمانی 6بیشــترین دلیــل عــدم موفقیــت
کامــل و حتــی شکســت بســیاری از نوآوریهاســت .فرهنــگ ســازمانی میتوانــد بســتر مناســبی را
بــرای بــروز قابلیتهــای کارآفرینانــه در میــان اعضــای ســازمانها فراهــم آورد (قایدیحیــدری و
طوقیــان چهارســوقی .)1393 ،در تحقیــق حاضــر ،ارتبــاط ميــان فرهنــگ و نــوآوری در مــدل توســعۀ
سیاســتهای کســبوکار از دو ســو مــورد بحــث قــرار گرفــت:
 .1از يك سو نتايج نوآوری است كه در توسعۀ کسبوکارهای جدید تأثير ميگذارد.
 .2از ســوي ديگــر خــود فراينــد نــوآوری و فرهنــگ حاكــم بــر آن اســت كــه هــم متأثــر از مبانــي
فرهنــگ مراکــز آمــوزش عالــی اســت و هــم ميتوانــد در آن تحــوالت اساســي ايجــاد كنــد.
در جــدول  ،8نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد فرهنــگ نــوآوری توســعۀ سیاســتهای
کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی آمــده اســت.
جدول  .8مؤلفههای بُعد نوآوری توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی با تجربیات جهانی
حداقل حداکثر میانگین

گویهها

انحرافمعیار

توانمندی درک رفتار متقابل در محیط دانشگاه

15

75

72/15

13/25

مقابله با فرهنگ مقاومت دربرابر تغییر

25

100

78/25

15/02

فرهنگ مشارکت اجتماعی فعال

20

100

77/05

16/58

فرهنگ بهکارگیری کانالهای ارتباطات سازمانی رسمی و غیررسمی

15

95

69/58

14/25

توانایی همکاریهای بینفرهنگی در سطح بینالمللی

20

90

78/47

17/04

تعهد به نوآوری و ارزشگذاری نوآوری

30

100

56/02

18/57

حمایت از ایدههای نو و نوآوریها در فرایندها

20

100

77/05

16/58

تقویت ریسکپذیری مبتنی بر تفکر استراتژیک

25

100

70/44

16/87

حمایت از رفتارهای کارآفرینانه و خالقانۀ ذینفعان

15

95

77/84

17/88

حمایت از کار گروهی و تقویت روحیۀ مشارکتپذیری

20

100

71/05

19/80

تاهیراهبردیوکالن
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براســاس نتایــج مؤلفههــای بُعــد نــوآوری ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ پاســخها
بهترتیــب مربــوط بــه توانایــی همکاریهــای بینفرهنگــی در ســطح بینالمللــی و تعهــد بــه
نــوآوری و ارزشگــذاری نــوآوری اســت .مطابــق نتایــج ایــن جــدول ،تمامــی مؤلفههــا در دور
اول دلفــی مــورد پذیــرش قــرار گرفــت .در تمــام جوامــع ،كار و فرهنــگ همــواره در یکدیگــر
تأثیــر متقابــل داشــتهاند .روشهــای رایــج کســب درآمــد تــا حــد زیــادی بــر نحــوۀ رفتــار
افــراد و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر مؤثــر بــوده اســت ( .)Yunlu, Clapp-Smith & Shaffer, 2017
یکــی از برجســتهترین یافتههــای تحقیــق حاضــر ایــن اســت کــه توســعۀ مــدل کســبوکار
جدیــد میتوانــد بــا ايجــاد فرصتهــاي شــغلي و توليــد ثــروت و بهبــود شــرايط اقتصــادي،
پيشزمينــهاي اساســي بــراي ارتقــاي ســطح فرهنگــي در بیــن افــراد دانشــگاهی و متعاقبــاً
جامعــه باشــد .درکل سیاســتگذاران مراکــز آمــوزش عالــی بایــد بکوشــند خالقتــر باشــند و
از دانــش و مهارتهــای خــود بــرای دســتیابی بــه افزایــش و ایجــاد فرصتهــای شــغلی بهــره
گیرنــد .همچنیــن بــر پیچیدگیهــای مســائل واقعــی واقــف و انتقادپذیــر باشــند و بــرای اســتدالل
و پیشبینــی موقعیتهایــی کــه نیازمنــد اســتدالل اســت ،آمادگــی داشــته باشــند (الوندیفــر،
کدیــور و عــربزاده )1396 ،کــه ایــن اصــل کلــی بــا یافتههــای مربــوط بــه فرهنــگ نــوآوری در
تحقیــق حاضــر کامــ ً
ا همســو اســت.
4ـ .4مؤلفههای بُعد توسعهای
4ـ4ـ .1توسعۀ مهارتهای کسبوکار

در جــدول  ،9نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد توســعۀ مهارتهــای کســبوکار گــزارش
شــده اســت .برپایــۀ یافتههــای مؤلفههــای بُعــد توســعۀ مهارتهــای کســبوکار ،بیشــترین و
کمتریــن میانگیــن نمــرۀ پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه حمایــت مدیــران از نیــت و قصــد در
بیـ�ن کارآفرین��ان و مه��ارت ایج��اد و توس��عۀ کس�بـوکارهای جدیـ�د اســت .طبــق نتایــج تحقیــق
حاضــر و بررســیهای مطرحشــده (حســنقلیپور و دیگــران1390 ،؛ عبــداهللزاده و دیگــران،
1392؛ کاظمــی و شــکیبا ،)1396 ،نــوع ارزشهــا و نگرشهــای موجــود در دانشــگاه آزاد اســامی
درمــورد بُعــد توســعهای مهارتهــای کسـبوکار کــه اکثــر آنهــا مــورد احتــرام و مطلــوب جامعــه
هســتند ،بــه کار ،ارزشآفرینــی ،آگاهــی و رفــاه مــادی حاصــل از کار و فعالیــت اقتصــادی نقــش
مؤثــری در رشــد و پذیــرش رفتارهایــی ماننــد میــزان نیــت و قصــد و تحمــل ریســکپذیری ـ
کــه از خصوصیــات بــارز کارآفرینــان محســوب میشــود ـ و درنهایــت فعالیتهــای کارآفرینانــه
داشــته است.

رضا یادگاری و همکاران .عوامل مؤثر بر توسعۀ کسبوکارهای جدید علمی در سطح بینالمللی و تجربیات جهانی.

69

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1400دورۀ  .9شمارۀ 1

جدول  .9مؤلفههای بُعد توسعۀ مهارتهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی با تجربیات جهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
نگرش کارآفرینانۀ ذینفعان دانشگاه

10

90

78/01

15/05

آگاهی محیطی کارآفرینانه و بهرهگیری از فرصتها

25

90

75/26

18/64

حمایت مدیران از نیت و قصد در بین کارآفرینانه

30

100

83/05

18/57

مهارت ایجاد و توسعۀ کسبوکارهای جدید

35

100

70/01

15/25

آگاهی از دانش و مهارت کارآفرینی

30

85

76/36

14/02

تاهیراهبردیوکالن
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4ـ4ـ .2مؤلفههای بُعد برنامهریزی آموزشی

جــدول  10حــاوی نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد برنامهریــزی آموزشــی مــدل توســعۀ
سیاســتهای کســبوکار جدیــد اســت.
جدول  .10مؤلفههای بُعد برنامهریزی آموزشی توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی با
تجربیات جهانی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
برنامهریزی آموزشی میانرشتهای

15

75

72/32

13/25

بازنگری و روزآمد کردن دانش ذینفعان

25

100

78/45

15/02

شناسایی نیازهای ملی ،منطقهای و بینالمللی

20

100

77/05

16/58

ارتقای دانش ،مهارت و نگرش کارآفرینانه

30

85

76/36

14/02

مشارکت فعال کارکنان ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی

20

100

71/05

19/80

تمرکززدایی از تصمیمات

25

100

69/25

15/88

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

براســاس نتایــج مؤلفههــای بُعــد برنامهریــزی آموزشــی ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن نمــرۀ
پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه بازنگــری و روزآمــد کــردن دانــش ذینفعــان و تمرکززدایــی از
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تصمیمــات اســت .طبــق یافتههــای ایــن جــدول ،تمامــی مؤلفههــا در دور اول دلفــی مــورد پذیــرش
قــرار گرفــت .در تبییــن یافتههــای پژوهــش حاضــر میتــوان اذعــان کــرد برنامهریــزی آموزشــی بــا
رونــد و راهانــدازی کس ـبوکارهای جدیــد در بیــن دانشــجویان و دانشآموختــگان دانشــگاهی ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد .برنامهریــزی آموزشــی بــا بهبــود و شناســاندن ملزوماتــی همچــون مهارتهــای
انســانی ،منابــع مالــی ،زیرســاختهای فیزیکــی و مســائل حقوقــی در بیــن افــراد مراکــز آمــوزش عالــی
بــه بسترســازی شــروع و ایجــاد کس ـبوکار کمــک شــایانی میکنــد (عبــداهللزاده و دیگــران.)1392 ،
4ـ4ـ .3مؤلفههای بُعد فرایند یاددهی ـ یادگیری

درمجمــوع گرایــش بــه یاددهــی ـ یادگیــری شــامل ابعــاد تعهــد بــه یادگیــری ،7تفکــر بــاز 8و چشــمانداز
مشــترک 9اســت ( .)Long, 2013ســازمانها فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری را ابــزاری میداننــد کــه بــه
کمــک آن عملکــرد را تقویــت کننــد و خــود را بهتــر بــا تغییــرات محیطــی وفــق دهنــد .درواقــع
گرایــش بــه یادگیــری جلــوهای از تمایــل ســازمان بــه یادگیــری و انطبــاق آن اســت و در مقایســه بــا
یادگیــری ســازمانی ،تمرکــز بیشــتری بــر جنبههــای فرهنگــی دارد ( .)Mavondo & Stewart, 2005در
جــدول  ،11نتایــج مربــوط بــه مؤلفههــای بُعــد فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری توســعۀ سیاســتهای
کس ـبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی آمــده اســت.
جــدول  .11مؤلفههــای بُعــد فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد
در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گویهها
بهرهگیری از آموزش استاد ـ شاگردی در توسعۀ کسبوکار

15

75

72/12

13/25

یادگیری مشارکتی

25

100

78/42

15/02

یادگیری موقعیتی

30

100

58/39

18/57

یادگیری غیررسمی

25

100

70/44

16/87

خودیادگیری در یادگیری

15

95

67/84

17/88

یادگیری حل مسئلهمحور

20

100

71/05

19/80

یادگیری در عمل

25

100

69/25

15/88

ارزشیابی بههمراه بازخورد از تجارب کسبوکار

30

100

71/80

24/16

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

7. commitment to learning
8. open-mindedness
9. shared vision
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برپایــۀ نتایــج مؤلفههــای بُعــد فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری ،بیشــترین و کمتریــن میانگیــن
نمــرۀ پاســخها بهترتیــب مربــوط بــه یادگیــری مشــارکتی و یادگیــری موقعیتــی اســت .براســاس
نتایــج ایــن جــدول ،تمامــی مؤلفههــا در دور اول دلفــی تأییــد شــد .نتایــج تحقیــق حاضــر
نمایــان کــرد کــه فراینــد گرایــش بــه یاددهــی ـ یادگیــری ،بهعنــوان یکــی از ابعــاد ســازمانی،
بــر گرایشهــای دانشــگاه آزاد اســامی بــه تحریــک ارزش و یاددهــی ـ یادگیــری اثرگــذار اســت
و اعضــای تصمیمگیرنــدۀ خــود را بــه تفکــر تشــویق میکنــد .تعهــد دانشــگاه آزاد اســامی
بــه فراینــد یاددهــی ـ یادگیــری بهمعنــای تــاش ایــن ســازمان درجهــت کســب دانــش جدیــد
از طریــق اعضــای خــود اســت .بــه عبــارت دیگــر ،متغیــر یاددهــی ـ یادگیــری بــه میزانــی کــه
ســازمان بــرای ایــن متغیــر ارزش قائــل اســت و آن را ارتقــا میبخشــد ،اشــاره میکنــد .محققــان
در پژوهشهــای متعــددی بــه اثرگــذاری گرایــش بــه یادگیــری بــر عملکــرد کلــی ســازمانها
اذعــان کردهانــد .بهگفتــۀ کشــین  ،)2006 ( 10گرایــش بــه یادگیــری میتوانــد مســتقیماً عملکــرد
ســازمان را بهبــود بخشــد .از طرفــی باپوچــی و کروســان  )2004 ( 11اظهــار کردنــد کــه گرایــش بــه
یادگیــری نهتنهــا بــر عملکــرد ســازمانی ،بلکــه بــر عملکــرد تکتــک افــراد درون ســازمان هــم
اثــر میگــذارد.
در پایــان ،ایــن ســؤال اساســی مطــرح میشــود کــه آیــا مــدل توســعۀ سیاســتهای
کســبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی در دانشــگاه آزاد اســامی
الگــوی مناســبی اســت .بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد آمار ههــای میانگیــن واریانــس
اســتخراجی (شــاخص روایــی) ،قابلیــت اطمینــان مرکــب (شــاخص پایایــی) و آلفــای کرونبــاخ
جهــت مناســب بــودن بــرازش مــدل مــورد بررســی قــرار گیــرد و از آنجــا کــه تمامــی میانگیــن
ضرایــب ابعــاد مختلــف توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد باالتــر از  0/7اســت،
نشــان از پایــا بــودن ابــزار انداز هگیــری دارد .همچنیــن بــا توجــه بــه خروجــی _Smart
 PLS3.2.6و نتایــج جــدول  12کــه ایــن یافتههــا نیــز خروجــی نر مافــزار Smart_PLS3.2.6
اســت ،میتــوان گفــت مــدل توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در دانشــگاه آزاد
اســامی از نظــر شــاخصهای بــرازش ،الگــوی مناســبی اســت .تمــام شــاخصهای ارزیابــی
تناســب بــرازش مــدل همــراه بــا مقادیــر آ نهــا در جــدول  12ارائــه شــده و نشــاندهندۀ
بــرازش مناســب مــدل اســت.

10. Keskin
11. Bapuji & Crossan
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جدول  .12شاخصهای ارزیابی تناسب برازش مدل توسعۀ سیاستهای کسبوکارهای جدید در سطح بینالمللی
با تجربیات جهانی

توسعۀ کسبوکارهای جدید در دانشگاه آزاد

R2

Q2

⃰Communality

Redundancy

0/742

0/310

0/701

0/520

بُعد ساختاری
مأموریت کارآفرینانه

0/751

0/523

0/625

0/469

ساختار حمایتگرانه

0/801

0/342

0/643

0/515

نظام پژوهشی

0/682

0/486

0/750

0/512

بُعد محتوایی
تدوین نظامنامۀ توسعۀ کسبوکارهای جدید

0/825

0/508

0/558

0/407

رهبری کارآفرینانه

0/721

0/275

-

-

بُعد عملکردی
شبکهسازی و ایجاد ارتباطات بینالمللی

0/752

0/491

0/751

0/541

فرهنگ نوآوری

0/741

0/426

0/710

0/572

بُعد توسعهای
توسعۀ مهارتهای کسبوکار

0/805

0/228

0/701

0/477

برنامهریزی آموزشی

0/692

0/550

0/680

0/464

فرایند یاددهی ـ یادگیری

0/680

0/167

0/558

0/420

⃰ ضریب مقادیر اشتراکی

معیارهــای اثــر برآوردشــده در جــدول  12نشــاندهندۀ مؤثــر بــودن یــا نبــودن هــر مؤلفــه اســت.
در ســتون اول نتایــج ،مقــدار معیــار  R2گــزارش شــده اســت .درواقــع ایــن معیــار بــرای متصــل کــردن
بخــش اندازهگیــری و بخــش ســاختاری مدلســازی معــادالت ســاختاری بــهکار مــیرود و نشــان از
تأثیــر متغیــر بــرونزا یــا مســتقل در متغیــر درونزا یــا وابســته دارد و چنانچــه مقــدار  R2درمــورد
یــک متغیــر مقدارهــای  0/32 ،0/19و  0/67را کســب کنــد ،مالکــی بــرای مقادیــر ضعیــف ،متوســط و
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قــوی درنظــر گرفتــه میشــود .در مطالعــۀ حاضــر ،تمامــی ابعــاد مختلــف مــدل توســعۀ سیاســتهای
کس ـبوکارهای جدیــد دارای ضریــب  R2باالتــر از  0/67هســتند کــه ایــن امــر نشــاندهندۀ رابطــۀ
مثبــت و مهــم بیــن قســمت مربــوط بــه اندازهگیریهــای ابعــاد مختلــف مــدل توســعۀ سیاســتهای
ـدل کسـبوکار در تحقیــق حاضــر اســت.
کسـبوکار جدیــد بــا مـ 
در ســتون دوم نتایــج ،مقــدار معیــار  Q2گــزارش شــده اســت .ایــن معیــار قــدرت پیشبینــی
مــدل توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد را مشــخص میکنــد و چنانچــه مقــدار Q2
درمــورد یــک ســازۀ درونزا مقدارهــای  0/15 ،0/02و  0/35را کســب کنــد ،نشــان از قــدرت
پیشبینــی ضعیــف ،متوســط و قــوی ســازه یــا ســازههای بــرونزای مربــوط بــه آن را دارد .نتایــج
جــدول شــاخصهای ارزیابــی تناســب بــرازش مــدل حاکــی از قــدرت پیشبینــی مناســب مــدل
درخصــوص ســازههای درونزای پژوهــش اســت و بــرازش مناســب مــدل ســاختاری را تأییــد
میکنــد.
در ســتون چهــارم نتایــج ،مقــدار معیــار افزونگــی 12گــزارش شــده اســت .ایــن شــاخص معیــار
ســنجش کیفیــت مــدل ســاختاری بــرای هــر متغیــر درونزا بــا توجــه بــه مــدل اندازهگیــری آن اســت
و مقــدار تغییرپذیــری شــاخصهای یــک ســازۀ درونزا را نشــان میدهــد کــه از یــک یــا چنــد ســازۀ
بــرونزا اثــر میپذیــرد .هرچــه مقــدار معیــار افزونگــی بیشــتر باشــد (مشــابه مطالعــۀ حاضــر) ،نشــان
از بــرازش مناســبتر بخــش ســاختاری مــدل در پژوهــش دارد.

همانطــور کــه در جــدول  13مشــاهده میشــود ،معیــار GOF13منــوط بــه بخــش کلــی
مدلهــای معــادالت ســاختاری اســت؛ بدیــن معنــا کــه محقــق بهوســیلۀ ایــن معیــار میتوانــد پــس
از بررســی بــرازش بخــش اندازهگیــری و بخــش ســاختاری پژوهــش خــود ،بــرازش بخــش کلــی را
نیــز کنتــرل کنــد .بــرای ایــن شــاخص بــرازش مقــدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنــوان مقادیــر ضعیــف،
متوســط و قــوی معرفــی شــده اســت .بــا توجــه بــه مقــدار بهدسـتآمدۀ  )0/7175( GOFدر تحقیــق
حاضــر ،بــرازش کلــی مــدل توســعۀ سیاســتهای کســبوکارهای جدیــد در دانشــگاه آزاد اســامی
قابــل قبــول اســت.

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

GOF
0/7175

Communality
0/742

0/701

 .5نتیجهگیری

انتقــال و تبــادل تجربیــات و دســتاوردهای تــازۀ علمــی در ســطح بینالمللــی و اســتفاده از تجربیــات
جهانــی عالوهبــر توســعۀ علمــی ،در تثبیــت و توســعۀ کسـبوکارهای جدیــد در کشــور بســیار اثرگــذار
اســت .همچنیــن مطالعــات تطبیقــی در حــوزۀ سیاســتهای کلــی کشــور میــان ایــران و کشــورهای
حــوزۀ ســند چش ـمانداز نشــان میدهــد باقــی مانــدن در فراینــد جهانــی و مطابــق بــا اســتانداردهای
بینالمللــی نیازمنــد رعایــت سیاســتهای کالن اســت .در دانشــگاه آزاد اســامی ،برنامــۀ توســعۀ
سیاســتهای مــدل کس ـبوکارهای جدیــد در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی درواقــع نقشــۀ
کلیــات سیســتم اطالعاتــی مراکــز آمــوزش عالــی از جهــت اشــتغالزایی بیشــتر خواهــد بــود .واژۀ
مرتبــط نزدیــک بــه توســعۀ سیاســتهای مــدل کس ـبوکار جدیــد« ،معمــاری سیســتم اطالعاتــی در
مراکــز آمــوزش عالــی» اســت کــه ایــن معمــاری تشــریحکنندۀ نقشــه و طــرح کلــی سیســتم اطالعاتــی
جامــع از نظــر ایجــاد فرصتهــای شــغلی بیشــتر بــا همــه اجــزا و ارتبــاط میــان ایــن اجــزا در مراکــز
آمــوزش عالی کشــور اســت.

 .6پیشنهادها

بــا توجــه بــه تأثیــر ویژگیهــای عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ سیاســتهای مــدل کس ـبوکارهای جدیــد
در ســطح بینالمللــی بــا تجربیــات جهانــی توصیــه میشــود:
 .1وجــود بســتر فرهنگــی تســهیلکنندۀ خالقیــت و نــوآوری :فرهنــگ ،بهعنــوان شــیوۀ زندگــی
مــردم و شــیوۀ انجــام کار دانشــجویان و کارکنــان ،نقــش مهمــی در پــرورش خالقیــت و نــوآوری دارد.
هرچــه فرهنــگ بیشــتر در معــرض اطالعــات دیگــر فرهنگهــا قــرار گیــرد ،احتمــال وقــوع نــوآوری
خالقانــه بیشــتر اســت .در چنیــن فضایــی نبایــد هیــچ فکــری بــد تلقــی شــود؛ بنابرایــن بیــش از
هرچیــز ،مســئولیت مدیــران عالــی مراکــز آمــوزش عالــی اســت کــه چنیــن بســتر و سیاســتهای
ُخــرد و کالن را فراهــم کننــد.
 .2تقویــت تعهــد مدیــران ارشــد و داشــتن انگیــزۀ پیشــرفت :هرقــدر مدیــران مراکــز آمــوزش عالــی
دارای روحیــۀ پیشــرفت بــوده ،اســتقاللطلب باشــند و توفیقطلبــی در آنهــا تقویــت شــود ،میتــوان
انتظــار داشــت کــه ایــن مدیــران در پذیــرش دیدگاههــای دیگــران نرمــش داشــته باشــند و درصــدد
بحــث و تبادلنظــر بــا دیگــران برآینــد.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

 .3ایجاد نظام پیشنهادها در مراکز آموزش عالی.
 .4تبدیــل و تغییــر سیاســتهای ُخــرد و کالن ســازمان ســنتی بــه ســازمان یادگیرنــده :ســازمان
یادگیرنــده یعنــی ســازمانی كــه يــاد گرفتــن را بهصــورت جمعــي ،مســتمر و بلندمــدت تشــويق ميكند.
مدیــران ارشــد بایــد باورهــای غلــط و عادتهــای فکــری و رفتــاری نادرســت را کنــار بگذارنــد و بــا
اصــاح تفکــر خــود دربــارۀ شــرکت ،کارکنــان را وادار کننــد تــا همــواره بهدنبــال فراینــد یاددهــی ـ
یادگیــری باشــند و همــواره نیــاز بــه یاددهــی ـ یادگیــری و بهبــود مســتمر را در خــود احســاس کننــد.
 .5ایجــاد نظامــی جهــت بحــث و تبادلنظــر :بهمنظــور فراهــم آوردن فضــای نوآورانــه ،مدیــران
ارشــد بایــد بــا کارکنــان ســازمان و دانشــجویان جلســه تشــکیل دهنــد و در آن ،هریــک آزادانــه
ایدههــای 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 خالقیــت و نــوآوری اســت ،زمینهســاز بســیاری
از رفتارهــای نوآورانــه در ســازمان خواهــد بــود.
در پایــان پیشــنهاد میگــردد ســازمانها و شــرکتهای فناوریبنیــان کشــور بــا مطالعــه و
بررســی ایندســت الگوهــا و بــا توجــه بــه شــرایط و توانمندیهــای بومــی ،الگویــی مناســب انتخــاب
کننــد و بــه طراحــی مــدل توســعۀ سیاســتهای کس ـبوکار مناســب اقــدام نماینــد.
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