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چکيده
دانشگاه کارآفرین مفهومی جذاب و معرف دانشگاههایی است که فرصتها ،رویهها ،فرهنگها و
محیطهای سودمندی را به منظور ترغیب و پذیرش کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان فراهم
میآورند .دانشگاه کارآفرین مكانی است که کارآفرینی بخشی از اساس نهادی آن است .در واقع،
ظهور دانشگاه کارآفرین پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و منطقهای نوآوری و ادراك
جدید از دانشگاه است .هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخصهای دانشگاه هزارۀ سوم (دانشگاه
کارآفرین) در دانشگاه مازندران از طریق سیستم استنتاج فازی است .روش این پژوهش از نظر نحوۀ
گردآوری دادهها ،روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش ،کاربردی است .جامعة آماری این تحقیق
 77نفر از استادان ،متخصصان و مسئوالن دانشگاه مازندران بودند ،که برای نمونهگیری از روش
سرشماری استفاده شد .در تحقیق حاضر ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة دانشگاه کارآفرین گیب
( )2132و به منظور تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون فرضیة فازی استفاده شده است .یافتهها نشان داد که
ویژگیها و شاخصهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران مؤلفههای چشمانداز ،مأموریت و
استراتژی دانشگاه؛ حاکمیت و ادارۀ دانشگاه ،ساختار و طرح سازمانی ،چندرشتهای و فرارشتهای،
قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع ،مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه ،دانشآموختگان ،انتقال
دانش ،مرکز رشد ،تأمین مالی مخاطرات در شرکتهای مشتق از دانشگاه ،بینالمللیسازی و در نهایت
آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایهگذاری در سطح نامناسبی قرار دارند.
واژههای کليدی :آموزش عالی ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه هزارۀ سوم ،کارآفرینی
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مقدمه
در دو دهة اخیر ،کارآفرینی به موضوعی اجتماعی -اقتصادی و همچنین تحقیقاتی مهم در جهان
تبدیل شده است .در دنیای امروز ،ایجاد مشاغل نوین برای ادامة حیات و پویایی اقتصاد کشورها بسیار
ضروری است .یكی از دالیل اهمیت کارآفرینی این است که به افزایش کارایی اقتصادی منجر
میشود ،نوآوری را به بازار کار و تولید میآورد ،مشاغل جدید ایجاد میکند و وضعیت اشتغال را
بهبود میبخشد (کریمی و همكاران .)3133 ،دانشگاه کارآفرین نیز مفهومی جذاب و معرف
دانشگاههایی است که فرصتها ،رویهها ،فرهنگها و محیطهای سودمندی را به منظور ترغیب و
پذیرش کارآفرینی دانشجویان و دانشآموختگان فراهم میآورند .در واقع ،دانشگاه کارآفرین مكانی
است که کارآفرینی بخشی از اساس نهادی آن است (.)Gibb, 2005; Gibb, 2012
نقش دانشگاه کارآفرین در محیطی پویا از اقتصاد دانشبنیان حمایت از توسعة اقتصادی از
طریق افزایش میزان و کیفیت تحقیقات (بنیادی و کاربردی) و انتقال سریع چنین دانش
جدیدی به جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی است (.)Bercovitz & Feldmann, 2006
معموالً ،نقش سنتی دانشگاه مشارکت در دو فعالیت عمده است :آموزش و پژوهش .دانش از
طریق دانشجویانی که بهتازگی وارد بازار کار شدهاند و از طریق انتشارات در مجالت علمی،
که دورۀ زمانی شایان توجهی را به خود اختصاص میدهند ،انتقال مییابد .دانشگاههای
کارآفرین نقشهای سنتی یك دانشگاه در جامعه را که یك [نهاد] تولیدکنندۀ دانش است از
طریق تحقیقات بنیادی و کاربردی ،فناوری و عامل انتقال دانش ،نوآوری و حمایت از توسعة
اقتصادی مجدداً تعریف میکنند ( .)Arnaut, 2010; Gibb, 2012در حقیقت ،ظهور دانشگاه
کارآفرین پاسخی به اهمیت روزافزون دانش در نظام ملی و ناحیهای نوآوری و شناخت جدید
از دانشگاه است؛ یعنی نهادی که عامل انتقال دانش و فناوری و منبع اختراعات خالقانه به شمار
میرود و از لحاظ اقتصادی باصرفه است (فكور و حاجحسینی.)3187 ،
در حال حاضر ،طرحها و برنامههای متفاوتی برای پشتیبانی از توسعة کارآفرینی دانشگاهی
و تجاریسازی تحقیقات در داخل کشور اجرایی شده است ،اما نتایج مطالعات اخیر بیانگر
نامناسببودن وضعیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای کشور است (کردنائیج و
همكاران3133 ،؛ قاسمنژاد3183 ،؛ مزده و همكاران3132 ،؛ فكور و حاجحسینی )3187 ،و این
امر ضرورت مطالعات عمیقتر در این زمینه را نشان میدهد.
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با توجه به اهمیت نقش دانشگاه کارآفرین بر توسعة اقتصادی جوامع باید اشاره کرد که
بهرغم انجام پژوهشهای بسیار در حوزۀ کارآفرینی ( Etzkowitz, 2006; Gibb & Hannon,
 )2006; Antončič & Zorn, 2004تاکنون پژوهشهای اندکی به تبیین ویژگیها و
شاخصهای دانشگاه کارآفرین (دانشگاه هزارۀ سوم) ( ;Röpke, 1998; Etzkowitz, 2003
 )Gibb, 2012; O’Shea et al., 2005در آموزش عالی پرداختهاند؛ از این رو پژوهش حاضر
سعی دارد با درنظرگرفتن نتایج سایر پژوهشها به تبیین و ارزیابی وضعیت ویژگیها و
شاخصهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران به عنوان شاهدی تجربی از دانشگاههای
نسل سوم بپردازد.
ادبيات تحقيق
کارآفرینی دانشگاهی

کارآفرینی دانشگاهی به معنی مشارکت دانشگاهها در توسعة اقتصادی است و به طور جامع
میتوان آن را تنظیم تمام فعالیتهای عملیاتی و عناصر دانشگاهی اعم از دانشجویان ،استادان،
مسئوالن دانشكده و کارکنان دانست ،به نحوی که در مراحل نوآوری و رقابتیشدن اقتصاد
محلی و بازارهای ملی و جهانی و افزایش سرمایههای اجتماعی آن کشور شرکت کند
(یداللهی فارسی و همكاران.)3131 ،
در واقع ،کارآفرینیدانشگاهی یكی از حوزههایی است که به کمك سایر حوزهها (برای
مثال اعطای مجوزها ،بودجههای تحقیقاتی ،دانش ناب و تحرك نیروی کار) نتایج مطالعات
دانشگاهی را به کاال و خدمات تجاری تبدیل میکند .کارآفرینی دانشگاهی تالشی است برای
افزایش منافع ،نفوذ و اعتبار فردی یا نهادی که باید با توسعه و بازاریابی ایدههای پژوهشی یا به
صورت یكپارچهسازی نقشها و منابع جدید در بستر سازمانی موجود و ایجاد مدلهای جدید
برای مطالعات پژوهشگران انجام شود (زالی و همكاران.)3132 ،
فلوریدا و کنی ( )3338معتقدند که سه عامل میتواند بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیر
بگذارد .3 :دسترسی به سرمایة خطرپذیر  .2وضع قانون اختراعات  .1وضع قانون و
زیرساختهای دانشی در منطقه .شین ( )2112نیز در تحقیقات خود چهار عامل را به عنوان
عوامل محیطی اثرگذار بر سطح فعالیتهای کارآفرینی دانشگاهی مطرح کرده است:
 .3دسترسی به سرمایه  .2مكان هندسی حقوق مالكیت  .1انعطافناپذیری بازار کاری
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دانشگاهی  .2ترکیب صنعتی ناحیة جغرافیایی (مهدویمزده و همكاران .)3132 ،در نهایت،
میتوان فرایند کارآفرینی دانشگاهی را شرکت و حضور مستقیم محققان در تجاریسازی
نتایج تحقیقاتشان و فناوریهای تولیدشده در دانشگاهها دانست.
دانشگاه کارآفرین

هنگامی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف از کارگرایی و صنعتگرایی،
به سمت اقتصاد دانشبنیان و جهانیسازی حرکت کرد ،نقش مراکز علمی آکادمیك پرقوتتر
از گذشته شد .مراکز علمی منابع بهینة اساسی را به منظور تولید ایدههای جدید ،اختراعات و
تجزیهوتحلیل گرایشها به بازار کار در رویكردی کلنگر و آموزشی و پرورشی دارا هستند.
مراکز علمی ،که منابع اصلی فكری وسیعی را در اختیار دارند ،به ویژه آنهایی که تحقیقات و
بافتهای توسعة قوی دارند ،در بهترین موقعیت برای فراهمآوردن افزایش روشنفكری و
اختراعاتی قرار دارند که هدف صنعت را تأمین میکند (.)Majumdar, 2009
سیاستگذاران به طور فزایندهای دانشگاهها را موتورهای رشد اقتصادی به وسیلة
تجاریسازی دارایی فكری از طریق انتقال فناوری در نظر میگیرند .مكانیزمهای تجاری
نخستین انتقال فناوری دانشگاه عبارتند از :توافقات پروانهدهی ،سرمایهگذاریهای مشترك
پژوهشی و شرکتهای در حال تكوین دانشگاه بنیان ( .)Sharif & Baark, 2008کانالهای
تعامل دانشگاه -صنعت را میتوان در چهار طبقه تعریف کرد .3 :حمایت از تحقیقات؛
 .2انتقال فناوری؛  .1انتقال دانش؛  .2تحقیقات مشترك (.)Dooley & Kirk, 2007
تغییر شكل از یك دانشگاه تحقیقاتی سنتی به یك دانشگاه کارآفرین پدیدۀ رایجی است و
به دلیل کاهش تأمین مالی از منابع دولتی و ظهور بازارهای رقابتی در آموزش و پژوهش تعداد
چنین دگرگونیهایی در حال افزایش است .اگر دانشگاهها مانند دانشگاه کارآفرین به عامل
نوآوری تبدیل نشوند ،توسعة ملی و منطقهای و نیز رقابت بینالمللی را مختل میکنند .در ده
سال گذشته ،دانشگاهها در کشمكش با موضوعات متفاوتی از قبیل جهانیسازی و
بینالمللیسازی آموزش عالی ،افزایش تعداد جمعیت دانشجو ،محدودیتهای مالی و
بحرانهای مالی و اقتصادی اخیر بودهاند .امروزه ،پرسش اصلی دانشگاهها این است که چگونه
با محیط پویا و پیوسته در حال تغییر وفق پیدا کنند .سهم واقعی و بالقوۀ دانشگاهها در توسعة
اقتصادی بسیار مورد بحث قرار گرفته و در دهة گذشته در مورد مفهوم دانشگاه کارآفرین
فراوان نوشته شده است (.)Arnaut, 2010
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شایان ذکر است که یك دانشگاه کارآفرین تنها دانشگاهی با فعالیتهای کارآفرینی
صنعتی نیست .از نظر ژو و اتزکوویتز ،دانشگاه کارآفرین مفهوم و ویژگیهای خود را دارد:
 . 3آموزش کارآفرینی ،برای سازماندهی آموزش در مواجهه با نیازهای صنعت ،تشویق
دانشجویان به تشكیل شرکتهای در حال تكوین ،به آنها بگویید چگونه این کار را انجام
دهند؛  .2مشاوره برای صنعت؛  .1انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت و  .2شرکتهای مشتق از
دانشگاه ،احداث شرکت (.)Zhou & Etzkowitz, 2008
کالرك ( )3338دو تعریف از دانشگاه کارآفرین ارائه کرده است .در تعریف اول ،اعتقاد
دارد که دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که به طور فعال تالش میکند تا دربارۀ
کسبوکارها به نوآوری بپردازد و تالش میکند تا در شكلدادن آیندۀ جامعه مثمر ثمر باشد.
وی در تعریف دوم خود اعتقاد دارد که دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است نوآور ،خطرپذیر و
پرورشدهندۀ رفتارهای کارآفرینانه (حسنقلیپور و همكاران.)3131 ،
به اعتقاد رابرتسون ( )2118یك دانشگاه کارآفرین با تعدادی از عوامل کلیدی به شرح زیر
توصیف میشود:
 .3رهبری قوی که ظرفیتهای کارآفرینی را برای همة دانشجویان و کارکنان در سرتاسر
محیط دانشگاهیاش توسعه میبخشد؛  .2رابطة قوی با ذینفعان خارجی که ارزش افزوده
ایجاد میکنند؛  .1ارائه دستاوردهای کارآفرینانه که ممكن است بر افراد و سازمانها اثر
بگذارد؛  .2فنون یادگیری نوآورانهای که اقدام کارآفرینانه را القا میکند؛  .7مرزهای بازی که
جریانهای اثربخش دانش میان سازمانها را ترغیب میکند؛  .6رویكردهای چندرشتهای به
آموزش که تجربة دنیای واقعی را مورد تمسخر قرار میدهد و بر حل چالشهای پیچیدۀ دنیا
تمرکز میکند و  .7تحریك به منظور ارتقای کاربرد تفكر و رهبری کارآفرینانه ( Robertson,
.)2008
مسیر حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین مسیری تقریباً طوالنی و چالشی است .در این
مسیر ،مرحلة نخست پیدا کردن نگرشی راهبردی و تعیین اولویتهای دانشگاه از طریق
گفتوگو با ارائهدهندگان یا تأمینکنندگان منابع دانشگاهی است؛ مرحلة دوم ایجاد نقش
فعاالنة دانشگاه در تجاریکردن داراییهای فكری ناشی از فعالیتهای اعضای هیئتعلمی،
کارکنان و دانشجویان است؛ مرحلة سوم ایفای نقش پیشفعاالنة دانشگاه در بهبود کارایی
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محیط نوآوری در منطقه از طریق تشریك مساعی با فعاالن عرصة صنعت و جلب مشارکت
دولت است؛ بنابراین حرکت به سوی کارآفرینی دانشگاهی واکنشی به تغییرات درونی است
که مدیریت آن بدون فعالیت جدید میسر نیست (قاسمنژاد.)3183 ،
بدیهی است که دانشگاهها و نظام آموزشی عالی به منظور همسویی هرچه بیشتر با فرایند
توسعة اقتصادی بومی ،منطقهای و بینالمللی به سمت تغییر نقش سنتی خود ،که صرفاً تولید
دانش است ،به سوی دانشگاه کارآفرین ،که افزون بر تولید دانش و خلق ایدهها آنها را به
عمل هم تبدیل میکنند ،حرکت کنند .در واقع ،ایدۀ توسعة دانشمحور و برنامههای توسعهای
کشورها مأموریت کارآفرینی را به دانشگاهها تحمیل کرده است .این روند را در کشورهای
توسعهیافته از اواخر دهة  3381میتوان مشاهده کرد (.)Etzkowitz, 2003
یكی از مهمترین دانشگاههایی که در زمینة کارآفرینی دانشگاهی مقدم بوده و در ایجاد
ارتباط تنگاتنگ با صنعت پیشرو و در نوآوری ،تجاریسازی تحقیقات و ایجاد شرکتهای
مشتقشده (شرکتهای زایشی) 3پیشگام است ،مؤسسة فنی ماساچوست ( )MITاست .عوامل
متعددی موفقیت  MITرا موجب شدهاند .3 :آموزش و پرورش؛  .2تحقیقات کاربردی؛
 .1شبكههای ارتباطی دانشگاه ،دولت و صنعت؛  .2دفاتر صدور مجوز و امتیاز بهرهبرداری و
انتقال فناوری و برنامههای کارآفرینی؛  .7شرکتهای دانشگاهبنیان؛  .6فرهنگ؛
 .7تجاریسازی فناوری؛  .8تأمین مالی (.)O’Shea et al., 2005
پيشينة تجربی پژوهش
جاکوب و همكاران ( )2111در سوئد و در دانشگاه فناوری چالمِرز ،به تشریح و تحلیل
فرایندهای تحول درونی دانشگاه پرداختند .چهاچوب نظری دانشگاه کارآفرین کالرك
( )3338به عنوان اساس تحقیق آنها مورد استفاده قرار گرفت .یافتهها نشان داد که یكی از
عناصر مهم مورد نیاز برای نوآوری عبارت است از :انعطاف و تنوع چشمانداز و پیادهسازی آن
در سطح کالن و انعطاف و تنوع سازمان و ساختار دانشگاه در سطح خُرد ( Jacob et al.,
.)2003
یوسف و همكاران ( )2132تحقیقی را با عنوان «عوامل داخلی مؤثر بر کارآفرینی
1. Spin-off
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دانشگاهی :مورد مطالعه چهار دانشگاه مالزی» به انجام رساندند .این تحقیق نشان داد که
کارآفرینی دانشگاهی تأثیر مثبتی بر تجاریسازی تحقیقات و فناوری دانشگاه دارد .آنها
دریافتند که سیستمهای کنترل ،فرهنگ سازمانی ،سیستمهای مدیریت منابع انسانی و رفتار
رهبری از عوامل کلیدی توسعة کارآفرینی دانشگاهی در این دانشگاهها بودند ( Yusof et al.,
 .)2012اسپورن ( )2113در تحقیقی به منظور بررسی استراتژی دانشگاهها برای انطباق بر
شرایط محیط دریافت که عواملی چون فرهنگ ،ساختار سازمان ،محیط ،حكومت و رهبری
ویژگیهای مهم برای دانشگاه کارآفرین در زمینة کارآفرینی به شمار میآیند ( Sporn,

.)2001
کِتیکیدیس و همكاران ( )2132پژوهشی را با موضوع «یك مدل کارآفرینی دانشگاهی
برای مؤسسات بینالمللی آموزش عالی :مطالعهای در دانشكدۀ بینالملل دانشگاه شفیلد» ،به
انجام رساندند .مدل نهایی حاصل از تحقیق شامل چهار مفهوم ساختار اثربخش مدیریت و
عملیات ،ارائة آموزشهای توزیعشده ،کارآفرینی و روح نوآورانه .و بینالمللیسازی به عنوان
روح و هستة استراتژیك بوده است آنها همچنین دریافتند که ساختار سازمانی دانشگاه و
فرهنگ کارآفرینی در سراسر آن تسهیلکنندۀ تحوالت راهبردی کارآفرینی در آموزش عالی
هستند (.)Ketikidis et al., 2012
الزارتی و تاوولتی ( )2117با هدف بررسی نقش آموزش عالی در توسعه و تعالی اقتصاد
محلی در دانشگاه توئنته هلند به صورت شاهدی تجربی دریافتند که وجود چشمانداز قوی
کارآفرینی و تدوین مفاهیم مختلف دانش کلیدی برای توسعة اقتصاد محلی و تعالی بینالمللی
دانشگاه است (.)Lazzeretti & Tavoletti, 2005
یداللهی و همكاران ( )2132در مطالعهای با عنوان «مفهوم دانشگاه کارآفرین :مورد مطالعه
کشورهای در حال توسعه» دریافتند که در پیشبرد و مفهوم دانشگاه کارآفرین چهار عنصر
وجود دارد :منابع ،امكانات ،مأموریت و عناصر مانع (.)Yadollahi et al., 2012
کردنائیج و همكاران ( )3133در مطالعهای با هدف بررسی ویژگیهای دانشگاه کارآفرین
در دانشگاه تربیتمدرس دریافتند که در دانشگاه تربیتمدرس ویژگیهای دانشگاه کارآفرین
از جمله فرهنگ کارآفرینانه ،تعامل مستمر با محیط ،چشمانداز مشترك ،راهبردهای منابع
انسانی و منابع انسانی در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما ساختار کارآفرینانه و استقالل مالی
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وضعیت مناسبی ندارد؛ همچنین توجه به نیروی انسانی ،تالش برای جذب منابع مالی ،تقویت
اصل ابتكار عمل ،ایجاد ساختار غیر متمرکز و کاهش بوروکراسی را از جمله راههایی دانستند
که دانشگاه را به سوی کارآفرینی سوق میدهد.
الگوی مفهومی پژوهش
پس از مرور ادبیات نظری و تجربی تحقیق ،برای اندازهگیری شاخصها و ویژگیهای دانشگاه
کارآفرین (دانشگاه هزارۀ سوم) از شاخصهای مورد توجه (گیب )2132 ،یا به عبارتی
جدیدترین شاخصهای مورد اشاره دربارۀ دانشگاه کارآفرین به عنوان الگوی مفهومی استفاده
شده است.
چشمانداز و مأموريت
حاكميت و ادارة دانشگاه
ساختار و طرح سازماني
چندرشتهاي ،فرارشتهاي
قدرت نفوذ

دانشگاه کارآفرین

مديريت ذينفعان
دانشآموختگان
انتقال دانش
مركز رشد ،تأمين مالي
بينالملليسازي
آموزش كارآفرينانه

شكل  .1مدل مفهومي پژوهش

فرضيههای پژوهش
حال ،پس از مروری بر ادبیات تجربی و نظری پژوهش ،باید گفت که این پژوهش به دنبال
پاسخ به فرضیههای زیر است:
فرضية اصلی :کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
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فرضيههای فرعی :ابعاد یازدهگانة دانشگاه کارآفرین (چشمانداز ،مأموریت و استراتژی
دانشگاه؛ حاکمیت و ادارۀ دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی؛ چندرشتهای ،فرارشتهای؛ قدرت
نفوذ؛ مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه؛ دانشآموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد ،تأمین
مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه؛ بینالمللیسازی و آموزش کارآفرینانة
سرمایهگذاری) در دانشگاه مازندران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر شیوۀ گردآوری دادهها از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف در زمرۀ
تحقیقات کاربردی قرار دارد .جامعة آماری تحقیق حاضر استادان و خبرگان دانشگاه مازندران
در امر کارآفرینی هستند که از معیارهای اصلی انتخاب این خبرگان میتوان داشتن تجربة
کاری بیش از پنج سال در دانشگاه ،قرارداشتن در پستهای مدیریتی ،داشتن تحصیالت در
زمینة مدیریت ،صنعت و تجاریسازی دستاوردهای آن و در نهایت ابراز عالقهمندیشان به در
اختیار قراردادن این اطالعات را نام برد .از این بین 77 ،نفر دارای شرایط مورد نظر برای تكمیل
پرسشنامهها بودند و پرسشنامه بین همة آنها با استفاده از روش سرشماری توزیع شد؛ ولی با
توجه به محدودیتهای موجود 72 ،پرسشنامة مناسب برای تجزیهوتحلیل آماری جمعآوری
شد.
در این تحقیق ،ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامهای با اجزای استاندارد بوده است.
پرسشنامة تحقیق حاضر از  318پرسش دانشگاه کارآفرین تشكیل شده که آالن گیب در سال
 2132در مقیاس لیكرت با بازه ( )3-7ارائه کرده است.
یكی از روشهای پرکاربرد برای تعیین اعتبار ،اعتبار محتوایی است ( Hult & Ferrel,
 .)1997روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به اندازۀ کافی پرسشهای مناسب
برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را دربر دارد .برای تأیید روایی در این پژوهش این ابزار
در اختیار تعدادی از استادان دانشگاه قرار گرفت که با مباحث مورد اشاره (کارآفرینی
دانشگاهی و تجاریسازی دستاوردهای آن) آشنایی کافی داشتند و روایی این ابزار بعد از
تعدیل مواردی تأیید شد؛ همچنین به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .یافتهها نشان داد که پایایی مقیاس شاخصها به صورت زیر به
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دست آمده است :چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه ()1/71؛ حاکمیت و ادارۀ دانشگاه
()1/82؛ ساختار و طرح سازمانی()1/71؛ چندرشتهای ،فرارشتهای بودن ()1/78؛ قدرت نفوذ
()1/77؛ مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه ()1/81؛ دانشآموختگان ()1/76؛ انتقال دانش
()1/81؛ مراکز رشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه ()1/82؛
بینالمللیسازی ( )1/77و آموزش کارآفرینانة سرمایهگذاری (.)1/73
رویکرد منطق فازی :نظریة مجموعة فازی را لطفیزاده در سال  3367برای حل مسائلی
معرفی کرد که فاقد معیارهای صریح و تعریفشده هستند .این نظریه به سنجش و اندازهگیری ابهام
مفاهیمی کمك میکند که با قضاوتهای ذهنی موجودات انسانی مرتبطند ( .)Wang, 2009در
واقع ،منطق فازی بر متغیرهای زبانی 3موجود در زبان طبیعی تأکید میورزد و قصد دارد با

کمك گزارههای نادقیق برای استدالل تقریبی مبنای استداللی فراهم آورد .منطق فازی هم
درستی و هم زبان طبیعی را در استدالل عقل سلیم منعكس میکند (بوجادزیف و
بوجادزیف3183،؛ .)27
یافتهها
برای پاسخ به پرسشهای تحقیق از آزمون فرضیة فازی برای هریك از شاخصها با توجه به
فرضیة زیر استفاده میشود .با توجه به طیفی از اعداد ریاضی که برای عبارات کالمی
تعریفشده در تحقیق استفاده شده است و این میزان از مقدار یك ( )3پایینترین سطح
تأثیرگذاری یعنی خیلی کم) تا مقدار نه (( )3حد باالی باالترین میزان تأثیرگذاری ،یعنی
عبارت کالمی خیلی زیاد) است ،آزمون فرضیة فازی به منظور امكان تأثیرگذاری یك
شاخص را میتوان با نزدیكشدن عدد تصمیم به  3تعریف کرد.
برای فازیکردن پرسشنامه ابتدا دادههای جمعآوریشده بر اساس طیف لیكرت مطابق
جدول  3به اعداد فازی مثلثی تبدیل میشوند (.)Saremi et al., 2009
جدول  .1تبديل اظهارنظرهاي كالمي طيف ليكرت به اعداد فازي مثلثي
خيلي كم
كم
متوسط
زياد
خيلي زياد
1
1
3
1 3
5
3
5 1
5
1 1
1
1
1
 .1متغيرهايي كه مقادير آنها كلمات يا جمالت زبان طبيعي يا مصنوعي هستند ،متغيرهاي زباني ناميده ميشوند.
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بعد از فازیکردن اعداد ،باید اعداد فازیشده را با استفاده از جمع فازی جمع کنیم .برای
جمع فازی از آنجا که اهمیت نظرات متخصصان و خبرگان با توجه به میزان تحصیالت و
تجربهشان (همگن بودن) یكسان در نظر گرفته شده است ،این مقادیر برای هر شاخص با توجه
به اعداد فازی مثلثی تعریف شده )  X~i  ( X ia , X ib , X icبرای عبارات کالمی به صورت زیر
محاسبه میشوند (:)Chen, 2000
()3

n

n

n

i 1

i 1

i 1

) X  ( Xia ,  Xib ,  Xic
X  x  R :  X ( x)  

U
X
 Sup x  R :  X (x)   

پس از انجام جمع فازی ،اعداد فازی به صورت زیر به دست میآیند:
()2

) Xi  (Xia , Xib , Xic

محاسبة میانگین و انحراف معیار فازی :میانگین فازی هرکدام از اعداد سهگانة مثلثی مربوط
به دادههای جمعآوری شده حاصل از پرسشنامه و انحراف معیار فازی مربوط به هریك از
متغیرهای تحقیق با استفاده از روابط زیر محاسبه شدهاند:
n

 Xic
( )1

)

, i 1
n

n

 Xib

, i 1
n

n

 Xia

X  ( i 1
n

 (Xia  X a )2  (Xib  X b )2  (X ic  X c )2 


3
i 1 

s
n 1
n

( )2

تعیین حد پایین پذیرش فرضیه :برآورد فاصلهای میانگین فازی هرکدام از متغیرهای تحقیق
و نیز حد پایین پذیرش یك فرضیه با استفاده از روابط زیر محاسبه شدهاند:
~
~
~
~
~
~
~
~
)( X L , X U ) = [( X a – ( X b - X a)α), ( X c – ( X c - X b)α)]   (0,1
( )7
~
~
 Z0/ 95  1 / 64و )  X U + Zα( s / nو
تعیین حداقل معیار عددی پذیرش فرضیه :با توجه به طیف ( )3-3مورد استفاده در تحقیق
حاضر ،به منظور تبدیل اظهارنظرهای کالمی طیف لیكرت به اعداد فازی مثلثی ،حداقل
میانگین فازی مشاهدهشدۀ مورد قبول برای پذیرش فرضیات  1/71مقیاس در نظر گرفته شده
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است .باوجود اینكه برای این امر مقادیر  1/61و حتی  1/77نیز مورد قبول و پذیرش است
( ،)Nunnally, 1978; Van de van & Ferry, 1979بر این اساس در تحقیق حاضر عدد 7/7
حداقل معیار پذیرش فرضیههای فازی در نظر گرفته شده است.
تعیین درجه عضویت پذیرش فرضیه :با توجه به محاسبات دو مورد اخیر ،درجه عضویت
( )αپذیرش و رد فرضیة تحقیق از رابطة زیر حاصل شده است.

~

~

~

~

~
~
) X U + Zα( s / n  5/ 5

( [( X c – ( X c - X b)α) + Zα( s / n ) )6
تحلیل درجة عضویت پذیرش فرضیه :جدول زیر چگونگی تحلیل در مورد درجة عضویت

پذیرش یك فرضیه را در محیط فازی نشان میدهد .درجه عضویت باالتر نشان میدهد که
فرضیة مورد آزمون با اطمینان بیشتر و قویتری تأیید میشود.
جدول  .2تحليل درجة عضويت پذيرش و رد فرضيه در محيط فازي
درجة عضويت

1/6
6/1-1
6/1-6/1
6/5-6/1
6/6-6/5
6/6

اظهارنظر در مورد پذيرش فرضيه

پذيرش قطعي فرضيه
امكان و اطمينان خيلي باال براي پذيرش فرضيه
امكان باال براي پذيرش فرضيه
امكان متوسط براي پذيرش فرضيه
امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه
رد فرضيه

نمونهای از محاسبات آزمون فرضیة فازی برای مؤلفة چشمانداز ،مأموریت و استراتژی
دانشگاه در دانشگاه مورد مطالعه:
برای مقدار میانگین فازی نمونههای فازی داریم:
این اعداد بهترتیب شامل:
حد پایین:
حد وسط:
حد باال:

1  1  3  1  ...  1  1  3  1
 1/ 77
52
3  3  5  3  ...  3  3  5  3
Xb 
 3/ 77
52
5  5  7  5  ...  5  5  7  5
Xc 
 5/ 77
52
Xa 

با توجه به عدد فازی مثلثی میانگین و تعریف برش  αاز میانگین داریم:
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)X  1/77  (3/ 77  1/ 77)  , 5/ 77  (5 / 77  3/ 77 )    1/77  2 , 5/ 77  2 ,  (0,1

)Xu  5.77  2 ,  (0,1

همچنین ،برای محاسبة انحراف معیار این شاخص داریم:
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 (1  1/ 77 )2  (3  3 / 77 )2  (5  5 / 77 )2 
 (1 1/ 77 )2  (3  3 / 77 )2  (5  5 / 77 )2 
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باتوجه به اعداد بهدستآمده و مقدار Z0/ 95  1/ 64

()3

S
0 99
 5 /77  2  1/ 64 /
 5 /99  2
n
52

*  Xu  Z

اکنون با جایگذاری عدد  7/7در رابطة فوق خواهیم داشت:
5 / 99  2  5 / 5    0 / 25

()31
میتوان دریافت که درجه عضویت پذیرش برای فرضیة مورد نظر  1/27و درجه عضویت
رد فرضیة صفر  1/77است؛ به عبارت دیگر ،فرضیة مطلوبیت این مؤلفه با امكان بسیار ضعیف
پذیرفته میشود .حال ،پس از توضیح مراحل در منطق فازی به همراه نمونه برای این پژوهش
نتایج بهدستآمده برای آزمون فرضیهها به صورت زیر ارائه میشود:
جدول  .3نتايج آزمون فرضية فازي براي شاخصهاي دانشگاه كارآفرين
درجه عضويت
پذيرش فرضيه

درجهعضويت
رد فرضيه

مطلوبيت وضع كارآفريني
دانشگاهي
مطلوبيت وضع چشمانداز و
مأموريت
مطلوبيت وضع حاكميت و اداره
مطلوبيت وضع ساختار و
طرحسازماني
مطلوبيت وضع چندرشتهاي
فرارشتهاي
مطلوبيت وضع قدرت نفوذ

انحراف معيار فازي
اعداد

فرضيههای تحقيق

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/62

6/19

5/23

Xb
3/23

Xa
1/21

6/11

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/25

6/15

5/11

3/11

1/11

6/11

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه
امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/65
6/60

6/15
6/11

5/61
5/15

3/61
3/15

1/59
1/12

1/30
1/11

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/15

6/55

5/95

3/95

1/95

1/3

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/69

6/12

5/15

3/15

1/5

1/21

فرض مطلوبيت مؤلفه يا شاخص
مورد نظر در دانشگاه

ميانگين در محيط فازی

Xc
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ادامة جدول  .3نتايج آزمون فرضية فازي براي شاخصهاي دانشگاه كارآفرين
درجه عضويت
پذيرش فرضيه

درجهعضويت
رد فرضيه

مطلوبيت وضع مديريت
ذينفعان
مطلوبيت وضع دانشآموختگان
مطلوبيت وضع انتقال دانش
مطلوبيت وضع مركز رشد،
تأمين مالي
مطلوبيت وضع بينالملليسازي
مطلوبيت وضع آموزش
كارآفرينانه

انحراف معيار فازي
اعداد

فرضيههای تحقيق

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/16

6/16

5/31

Xb
3/31

Xa
1/35

6/16

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه
امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه
امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/11
6/61
6/65

6/91
6/13
6/15

5/10
5/23
5/69

3/10
3/23
3/69

1/10
1/12
1/51

1/66
1/61
1/21

امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه
امكان ضعيف براي پذيرش فرضيه

6/12
6/19

6/99
6/92

5/31
5/12

3/31
3/12

1/56
1/59

1/60
1/69

فرض مطلوبيت مؤلفه يا شاخص
مورد نظر در دانشگاه

ميانگين در محيط فازی

Xc

با توجه به نتایج ،میتوان دریافت که وضعیت متغیرهای پژوهش (شامل میزان
کارآفرینبودن دانشگاه و تكتك ابعاد دانشگاه کارآفرین) در سطح تقریباً نامناسبی قرار
دارند و همة فرضیهها با امكان ضعیف برای پذیرش فرضیه روبهرو میشوند.
رتبهبندی شاخصههای دانشگاه کارآفرین
بهمنظور رتبهبندی و مقایسة میزان اهمیت ویژگیها و شاخصهای دانشگاه کارآفرین در
دانشگاه مازندران و بر اساس محاسباتی که از طریق آزمون فریدمن بهدست آمده و چون سطح

(معنیداری)  0/000و کوچكتر از سطح معنیداری   0 / 05است ،بنابراین در این سطح
فرض  H0رد میشود و در نتیجه میتوان گفت توزیع میزان اهمیت ویژگیها و شاخصهای

دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران تفاوت معنیداری دارد .مقایسة میانگین رتبهها نشان
میدهد که بیشترین اهمیت مربوط به بعد چندرشتهای ،فرارشتهای است و بعد ساختار و طرح
سازمانی کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.
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جدول  .1نتايج رتبهبندي شاخصههاي دانشگاه كارآفرين

شاخصهای دانشگاه کارآفرين

رديف

رتبه

مؤلفهها

M. R.

1

2

چشمانداز و مأموريت

1/62

2

1

حاكميت و اداره

1/11

3

11

ساختار و طرح سازماني

3/51

1

1

چندرشتهاي فرارشتهاي

1/63

5

16

قدرت نفوذ

1/11

0

3

مديريت ذينفعان

1/32

1

1

دانشآموختگان

0/01

9

5

انتقال دانش

0/51

1

9

مركز رشد ،تأمين مالي

1/01

16

0

سازيالملليبين

5/51

11

1

آموزش كارآفرينانه

5/62

N

52

χ2

116

df

16

Sig

6/666

بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ویژگیهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران به
عنوان شاهدی تجربی از دانشگاههای نسل سوم و رتبهبندی ابعاد آن بوده است .نتایج حاصل از
آزمون فرضیة فازی نشان داد که شاخصهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران در
شرایط تقریباً نامناسبی به سر میبرند که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته میشود.
مهمترین یافتة تحقیق حاضر تعیین شاخصهای دانشگاه کارآفرین و رتبهبندی عوامل
تعیینکننده است .در بررسی متغیرهای تحقیق ،مشخص شد که شرایط دانشگاه کارآفرین و هر
یازده بعد وابسته به آن در دانشگاه مازندران در وضعیت نامطلوبی قرار دارند .در آزمون رتبه-
بندی مؤلفههای دانشگاه کارآفرین نیز مشخص شد که بیشترین اهمیت به مؤلفة چندرشتهای،
فرارشتهای مربوط بوده و مؤلفة ساختار و طرح سازمانی نیز کمترین اهمیت را به خود
اختصاص داده است.
در مورد مقایسة یافتههای این پژوهش با نتایج سایر پژوهشهای مرتبط ،باید اشاره کرد که
این نتایج با برخی از یافتههای کردنائیج و همكاران ( )3133مطابقت دارد .آنها دریافتند که
ویژگیهای دانشگاه کارآفرین از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،تعامل مستمر با محیط،
چشمانداز مشترك ،راهبردهای منابع انسانی و منابع انسانی در وضعیت مطلوب اما ساختار
کارآفرینانه و استقالل مالی در وضعیت نامناسبی قرار دارند .نتایج تحقیقات جاکوب و
همكاران ( )2111نشان داد یكی از عناصر مهم مورد نیاز برای نوآوری عبارت است از:
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انعطاف و تنوع چشمانداز و پیادهسازی آن در سطح کالن ،انعطاف و تنوع سازمان و ساختار
دانشگاه در سطح خُرد .شباهت آن تحقیق با تحقیق حاضر شباهت برخی از شاخصهای مورد
استفاده در مدل مفهومی است .ارتباط یافتههای این تحقیق با تحقیقات الزارتی و تاوولتی
( ،)2117یداللهی فارسی و همكاران ( ،)2132یوسف و همكاران ( )2132و کِتیکیدیس و
همكاران ( )2132از این جهت بوده است که آنها نیز در مدلهای مورد بررسی شاخصهایی
چون :چشمانداز قوی کارآفرینی ،مفاهیم مختلف دانش ،منابع ،امكانات ،مأموریت و
سیستمهای مدیریت منابع انسانی ،سیستمهای کنترل ،ساختار اثربخش مدیریت و عملیات و
بینالمللیسازی را مد نظر قرار دادهاند.
در چند دهة اخیر ،تغییر و تحول فناوری و اقتصاد در کشورهای توسعهیافته تولید ،توزیع و
بهرهبرداری از دانش را متحول کرده و نظام علمی و دانشگاهی را نیز در معرض تحوالت و
تغییرات اساسی قرار داده است؛ به بیانی دیگر ،انتظار میرود دیگر نظام دانشگاهی عالوه بر
نقش سنتی خود در آموزش و تحقیق با تعامالت گستردهتر با بخش اقتصادی و صنعت و با
انتشار دانش در تولید و پیشبرد توسعة اقتصاد محلی و ملی نقش فعالتری را به عهده بگیرد.
برنامهریزی دربارۀ کارآفرینی از مهمترین عوامل برای رفع این نیاز به شمار میرود و
بحرانهایی مانند بیكاری جز با توسعة کارآفرینی و دمیدن روح نوآوری در کالبد اجتماع
امكانپذیر نیست؛ بنابراین ضروری است تا عالوه بر توسعه و گسترش رویكرد تحقیقاتی
کارآفرینی ،در مؤسسات خصوصی و دولتی نظیر وزارتخانههای بازرگانی ،کار و امور
اجتماعی ،حمایتهای مالی و اطالعاتی از کارآفرینان ،تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنها
و تقویت نظامهای حرفهای و غیره بر عهدۀ دانشگاهها و نظام آموزش عالی کشور باشد.
پيشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر ،موارد زیر از جمله پیشنهادهای مدیریتی هستند که منظور
بهبود وضعیت دانشگاه کارآفرین ارائه میشوند:
 .3با توجه به اهمیت زیاد مؤلفة چندرشتهای ،فرارشتهای در دانشگاه مازندران باید سطح
همكاری فعاالنه میان اعضای هیئتهای علمی و گروههای آموزشی مختلف را در آموزش و
پژوهش ارتقا بخشید ،مدارج تحصیلی چندرشتهای ،مراکز تحقیقاتی یا آموزشی فرارشتهای
متمرکز بر موضوعات اجتماعی ایجاد کرد ،کارهای تحقیقاتی دانشجویان دکتری را با مسائل
اجتماعی جامعه ارتباط داد و فكریسازی یا عقالنیسازی در دانشگاه را ارتقا بخشید؛ همچنین
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برای بهبود وضعیت ساختار و طرح سازمانی ،که در آزمون رتبهبندی فریدمن کمترین امتیاز را
به خود اختصاص داده است ،باید گفت در دانشگاه ساختار و طرح سازمانی تسهیلکننده و
حامی رفتارهای نوآورانه و کارآفرینانه باشد و به آنها پاداش بدهد و تصمیمگیری نامتمرکز
شود .غیر متمرکز بودن ،غیر رسمی بودن ،عمودی و افقی بودن ،ارتباطات در انحصار نبودن
اطالعات ،گروهی بودن کارها ،منعطف بودن ،برخورداری از ساختار سازمانی که مانع ایجاد
ایدههای نو نباشد ،کنترل سهلگیر و غیررسمی ،داشتن کارکنان توانمند ،از ویژگیهای
ساختاری دانشگاههای کارآفرین است که میتواند کارآفرینی را ترغیب نموده و توسعه دهند.
گروههای بحث وگفتوگوی غیر رسمی را برای دانشجویان اعضای هیئتعلمی ایجاد کرد؛
 .2یكی از مهمترین مواردی که در دانشگاه کارآفرین باید وجود داشته باشد آموزشدهی
افراد در محیطهای دانشگاهی و اضافهشدن مهارتهای آنان است .در گذشته ،این ویژگیها
(کارآفرینی) از خصوصیات فردی و ذاتی تلقی میشد ،ولی امروزه نقش آموزش ،که
سردمدار آن در جوامع مختلف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی هستند ،کتمانناپذیر است.
تعلیموتربیت کارآفرینان و دردسترسبودن این برنامهها برای همة کارکنان و دانشجویان؛ ایجاد
برنامههای اشتغال ،کارآفرینی و خود اشتغالی؛ بهرهمندی از مشارکتهای بیرونی برای
سرمایهگذاری میتواند از این قبیل فعالیتها باشد؛
 .1در مورد وضعیت بعد دانشآموختگان در دانشگاه مورد مطالعه ،دفتر دانشآموختگان
دانشگاه باید اقدامات ذیل را به انجام برساند :برقراری ارتباط نزدیك و فعال با
دانشآموختگان؛ تشویق و ترغیب و ارائة پاداش به کارهای پژوهشی ،تحقیقاتی و ابتكاری ،و
نوآوریهای دانشآموختگان؛ برگزاری گردهماییهای منظم دانشآموختگی؛ برگزاری
همایشها و جلسات با دانشآموختگان و ارائة خدمات حمایتی؛
 .2دانشگاهها عالوه بر نقش سنتی خود دیگر نقشهای شرکا را نیز باید به خود بگیرند؛
یعنی عالوه بر تدریس ،آموزش ،تعلیم دانشجویان و نیروی انسانی ،انجام تحقیقات و تولید علم
و دانش در راهاندازی و ادارۀ شرکتهای دانشگاهبنیان (مراکز رشد ،پاركهای علم و فناوری،
شرکتهای مشتق از دانشگاه) نیز شرکت کنند.
 .7دانشگاه باید از طریق نوآوریها و ایجاد ابتكارات جدید در فضای دانشگاه ،تحرك و
تبادل اعضای هیئتعلمی و دانشجویان با دانشگاهها و کشورهای سراسر دنیا ،ایجاد و توسعة
برنامههای زبانشناختی به منظور پذیرش دانشجویان خارجی در بینالمللیسازی دانشگاه
کوشش کند.
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