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مقدمه
یکی از معضالت فعلی جامعۀ امروز ما ،عدم ارتباط منطقی و کارآمد میان مراکز آموزشی موجود
کشور و بازار کار است ،بهطوریکه افراد جامعه بعد از طی دورههای آموزشی در دانشگاهها زمانی که
وارد بازار کار میشوند عمالً با مشکل مواجه شده و قادر نیستند بهدرستی از مهارتها ،آموزشها و
اندوختههای خود در جهت کسب شغل و ارتقاء شغلی بهره ببرند .در همین راستا افزایش تعداد
فارغالتحصیالن دانشگاهی یک عامل مهم برای توجه هر چه بیشتر به کارآفرینی است .در ایران
اهمیت وجود مراکز رشد و توسعه کارآفرینی دانشگاه بسیار کمرنگ دیده میشود ،درصورتیکه در
توسعه پایدار عامل پیشرفت فنآوری از طریق انتقال فنآوری از دانشگاه به صنعت یک اصل مهم
است.
نقش اساسی دانشگاهها در تربیت نیروی کار متخصص موجب شده است که در کشورهای مختلف
بهویژه کشورهای توسعهیافته ،به تغییر و تحوالت اساسی بپردازند .در ابتدا دانشگاهها آموزش محور
بودند که آنها را دانشگاههای نسل اول مینامند .هدف این دانشگاهها ،آموزش و تربیت نیروی
انسانی متخصص بود .در اواخر قرن  19دانشگاههای پژوهش محور بهعنوان دانشگاههای نسل دوم
معرفی شدند و نقش اصلی این دانشگاهها در پژوهش و تولید علم پررنگتر بود .سپس انقالب
آکادمیک در نیمه دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که طی آن دانشگاههای
کارآفرین بهعنوان نسل سوم با هدف تربیت نیروی انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعت پا به عرصه
ظهور گذاشتند .یکی از الزامات دستیابی به توسعه علمی و فنآوری ،ایجاد درک صحیح و مشترک از
ضرورت و اهمیت دانش ،فناوری و نوآوری در جامعه از طریق بسیج ملی منابع و امکانات و ایجاد نظام
جامع علم و فناوری مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمایتکننده از آنان خواهد بود .طی دهههای
اخیر ظهور پدیده پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در بسیاری از کشورها توانسته است تأثیرات
شگرفی در دستیابی به توسعه دانشمحور و همچنین تقویت تعامالت دولت ،دانشگاه و صنعت و در
نتیجه توسعه کار آفرینی بر جای گذارد (محسنی و شفیعزاده .)1393 ،برانستین و ریلن)1012( 1
معتقدند که دانشگاه کارآفرین شامل کلیه رفتارهای کارآفرینانه دانشگاهیان مانند ایجاد شرکتهای
جدید در دانشگاه ،ایجاد مراکزی برای پژوهشهای مشترک با صنعت ،تمهیداتی برای حفظ دارایی-
های فکری و واگذاری حق امتیاز نتایج پژوهشهای انجام شده در دانشگاه میباشد (برانستین و ریلن،
.)1012
1 - Bronstein & Reihlen
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یکی از مکانیسمهایی که برای بیش از دو دهه به منظور پرورش سازمانهای کوچک و کمک به
رشد کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته و اخیراً درحالتوسعه به کار گرفته شده ،پیادهسازی مراکز
رشد است (استال و همکاران .)1012 ،1این مراکز از رهگذر تأمین فضای استقرار ،تسهیالت و خدمات
حمایتی ،در جهت کیفی سازی کسب و کار شرکتهای نوپا و در نتیجه موفقیت شرکتهای مزبور،
برنامهریزی و اقدام مینمایند (عزتیراد و همکاران.)1392 ،
انتظاری ( ،)1397در پژوهشی با عنوان «زیست بوم کارآفرینی نوآورانه :الگوی عمومی و پیامهایی
برای ایران» نشان داد که؛ اقتصاد آزاد و محیط سیاسی کارا و اثربخش مؤلفههای کلیدی زیست بوم
کارآفرینی نوآورانه هستند و دیگر مؤلفهها بر اساس آنها شکل میگیرند ،توسعه مییابند و اثرگذار
میشوند؛ باقری و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «کشف و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای
مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین :پیشنهادی برای موفقیت در وظایف نسل سوم دانشگاهها» نشان
دادند که؛ ابعاد مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین به ترتیب عبارتند از :ترکیب ،استقالل ،حرفهای
گرایی ،پیچیدگی ،تمرکز و رسمیت؛ ایمانی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «شناسایی و
اولویتبندی خطمشیهای توسعه کارآفرینی بخش تعاون» نشان دادند که؛ خطمشیهای حوزه
بسترسازی ،حوزه هدایت و عملیاتی و حوزه تثبیت و نهادینهسازی به ترتیب در رتبههای اول تا سوم
میباشند؛ داوری و همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر
اساس مدل آیزنبرگ» نشان دادند که؛ مجموعهای از عوامل که کارایی یک اکوسیستم کارآفرینی را
تحت تأثیر قرار میدهند به ترتیب حمایتها ،سرمایه انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست و تأمین مالی
میباشند؛ اسفندیاری و نائیجی ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «تأثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار
بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان ،نقش میانجی کنترلهای داخلی» نشان
دادند که؛ گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی دو ارتباط کامالً غیر همسو با میزان بهبود فعالیت-
های توسعه محصول جدید دارند .همچنین بهبود توسعه محصول جدید به صورت مثبت تحت تأثیر
کنترلهای شخصی و به صورت منفی تحت تأثیر کنترلهای خروجی قرار دارد و رمضانپور نرگسی و
همکاران ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت-
های دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری در ایران» نشان دادند که؛ عناصری نظیر دولت،
دانشگاه ،سرمایه ،زیرساخت ،بازار ،مشتریان ،مشاوران و کارآفرینان فناور مهمترین عوامل مؤثر بر
توسعه کارآفرینی فناورانه محسوب میشوند.

1 - Stal et al.
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لینتون و کلینتون ،)1019( 1در پژوهشی با عنوان «آموزش کارآفرینی دانشگاهی :رویکرد یادگیری
به طراحی تفکر حل مسئله» نشان دادند که؛ این روش بیشتر در فرآیند کارآفرینی متمرکز است و
نقش مهارتها و ذهنیت را برجسته میکند .همچنین استدالل میشود که کارآفرینی یک روند خطی
1
نیست بنابراین خالقیت دارای ساختار متمرکز نبوده و یک فرایند بدون ساختار است؛ آگوو و آنوگبازی
( ،)1018در پژوهشی با عنوان «اثرات محیطهای بازاریابی بینالمللی بر توسعه کارآفرینی» نشان
دادند که؛ عوامل محیطی و دیگر عوامل انسانی تأثیر قابل توجهی بر معامالت تجاری دارند .عالوه بر
این ،سیستمهای سیاسی و مقررات دولتی در ارتباطات تجاری با موفقیتهای کارآفرینی در حوزههای
بینالمللی بسیار مؤثر است؛ استال و همکاران ( ،)1012در پژوهشی با عنوان «نقش مراکز رشد در
تحریک و توسعه کارآفرینی دانشگاهی» نشان دادند که؛ گرچه اولویت مراکز رشد برای پروژههایی
است که بهصورت بالقوه در تعامل با دانشگاه هستند ،اما درخصوص شرکتهای ایجادشده از نتایج
تحقیقات علمی هیچ اولویتی وجود ندارد .همچنین تالشهای کمی برای جذب مخاطبان علمی و
فارغالتحصیالن وجود دارد که منجر به عدم استفاده از این کانال مهم برای انتقال نتایج و کاربردی
نمودن تحقیقات میشود و حارثی ،)1019( 3در پژوهشی با عنوان «دانشگاه کارآفرین و محیط
کارآفرینانه در موسسه تحقیقات و نوآوری منچستر» نشان داد که؛ عواملی از جمله مدیریت ،ساختار،
فرهنگ و مأموریت سازمانی بهعنوان ابعاد مورد نظر برای دانشگاه کارآفرین معرفی میشوند.
با توجه به اینکه سیاستهای اخیر دولت ،مراکز رشد را بهعنوان راهبردی برای مواجهه با مسئله
اشتغال مطرح کرده است با این وجود در دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران ،تاکنون تالشی
منسجم ،علمی و جامع برای احداث مراکز رشد اثربخش و تأثیرگذار که منجر به توسعه کارآفرینی در
دانشگاه شود صورت نگرفته است؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که :مدل عوامل
تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران چگونه است؟

1 - Linton & Klnton
2 - Agwu & Onwuegbuzie
3 - Hahthy
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روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری آن را
کلیه رؤسای دانشگاهها و دانشکدهها ،معاونین و مدیران گروههای تخصصی دانشگاههای آزاد اسالمی
استان مازندران به تعداد  307نفر تشکیل میدهند که بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  171نفر با
روش نمونهگیری «تصادفی طبقهای» براساس واحدهای دانشگاه بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند
(جدول .)1
جدول  -1تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک واحدها
ردیف

نام واحدها

فراوانی جامعه

فراوانی نمونه

1
1
3
2
9
2
7
8
9
10
11
11
13
12

آمل
بابل
بهشهر
تنکابن
جویبار
چالوس
رامسر
ساری
سوادکوه
قائمشهر
محمودآباد
نور
نوشهر
نکا

38
19
9
30
12
33
11
91
8
21
2
11
9
11
307

11
12
9
17
8
18
7
19
2
12
1
11
9
2
171

مجموع

جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با  99سؤال و  1بعد «ساختاری و زمینهای» و
 8مؤلفه «فرهنگ ،منابع انسانی ،زیرساختها ،برنامهریزی ،سازماندهی ،اهداف ،خدمات و حمایتها و
برون دادها» استفاده شده است .روایی صوری و محتوایی ابزار به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن
نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/88محاسبه شد؛ که از لحاظ آماری معنادار و مورد تأیید می-
باشند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای  SPSS10و
 LISREL8.9استفاده شد.
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یافتههای پژوهش
 -1مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی
استان مازندران چگونه است؟
برای بررسی این سؤال از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد .میزان اثرگذاری ابعاد و مؤلفهههای
مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی دانشگاه به همراه ارائه الگوی یکپارچه و متعادل براساس روابهط بهین
متغیرها با استفاده از نرمافزار لیزرل محاسبه شد که در نمودارهای  1و  1و جدول  1ارائهشده است.

نمودار  -1برآورد ضرایب استاندارد در مدل
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نمودار  -1برآورد ضرایب آزمون  tدر مدل
جدول  -1نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی در سطح معناداری 0/09
ردیف

متغیرها

آماره t

1
1

بعد ساختاری
بعد زمینهای

18/11
17/22

ضریب
استاندارد
0/89
0/82

نمودار  1و  1و نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  1نشان میدهند که براساس ضرایب
استاندارد بین عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با بعد ساختاری بار عاملی  0/89و با بعد
زمینهای بار عاملی  0/82برقرار است .همچنین در سطح اطمینان  99%و خطای اندازهگیری =0/09با
درجه آزادی  19برای هر دو بعد ساختاری و زمینهای  t>1/92محاسبه شد ،لذا بین عوامل تأثیرگذار
مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با ابعاد ساختاری و زمینهای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 -2درجه تناسب مدل عوامل تأثیرگذذار مراکذز رشذد بذر توسذعه کذارآفرینی در
دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران چگونه است؟
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جدول  -3نتایج حاصل از یافتههای مدل اندازهگیری در سطح معناداری 0/09
نتیجه آزمون

مقدار محاسبه شده

مقدار مطلوب

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید

1/838
0/070
0/027
0/91
0/92
0/91
0/99
0/83
0/99
0/91

>3/00
>0/08
>0/09
<0/90
<0/90
<0/90
<0/90
<0/90
<0/90
<0/90

شاخص
برآورد نسبت خیدو بر درجه آزادی ()X1/DF
ریشه میانگین مربع خطای برآورد ()RMSEA
ریشه میانگین مربع باقی مانده ()RMR
شاخص نیکویی برازش ()GIF
شاخص برازش مدل ()NFI
شاخص برازندگی هنجار نیافته ()NNFI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ()AGFI
شاخص برازندگی افزایشی ()IFI
شاخص برازندگی نسبت ()RFI

نتایج آزمون در جدول  3نشان میدهد که نسبت خیدو بر درجه آزادی برابر با  1/838میباشد،
چون در این شاخص مقدار کمتر از  3نشاندهنده مناسب بودن مدل است ،بنابراین مدل مورد نظر،
برازش مناسبی را نشان میدهد .همچنین تقریب ریشه میانگین مربع خطای برآورد  0/070است که
در این شاخص ،مقادیر کمتر از  0/08بیانگر مناسب بودن مدل است .شاخصهای خوب بودن مدل به
ترتیب شامل :شاخص ریشه میانگین مربع باقی مانده  ،0/027شاخص نیکویی برازش  ،0/91شاخص
برازش مدل  ،0/92شاخص برازندگی هنجار نیافته  ،0/91شاخص برازش تطبیقی  ،0/99شاخص
نیکویی برازش تعدیل شده  ،0/83شاخص برازندگی افزایشی  0/99و شاخص برازش نسبی 0/91
میباشد .در شاخصهای ذکرشده به غیر از شاخص نیکویی برازش تعدیل شده ،همه مقادیر باالی
 0/9نشاندهنده برازش مناسب مدل هستند .بنابراین مدل ارائهشده ،مناسب بوده و ارتباط بین متغیر
اصلی با ابعاد و مؤلفهها با یکدیگر مثبت و معنادار است.
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نتیجهگیری
در هزاره سوم که الزمه رشد اقتصادی در آن توسعه مراکز تولید دانش ،فناوری و مهارتهای فنی
است ،از کارآفرینی میتوان بهعنوان یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه جامعه یاد کرد و بارزترین
چیزی که میتوان ما را به این مقصود برساند دانشگاهها و مراکز کارآفرینی است.
دانشگاه کارآفرین که به دانشگاه نسل سوم معروف است ،دانشگاهی است که اهداف توسعه ملی و
منطقهای را تکمیل مینماید و نقش عمدهای در این فرآیند بازی میکند .لذا الزم است دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کارآفرین شوند تا ضمن بقا و توسعه خود ،تأثیر قوی و مثبت بر توسعه ملی و
منطقهای داشته باشند و در رقابتهای بینالمللی نیز پیروز شوند .بر این اساس شناسایی عوامل
اثرگذار بر توسعه کارآفرینی دانشگاه ضروری است .لذا در این پژوهش به دنبال ارائه مدل عوامل
تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران هستیم.
نتایج این پژوهش نشان داد که؛ بین عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی با ابعاد
ساختاری و زمینهای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدل ارائهشده دارای برازش مناسب میباشد.
این یافته با نتایج پژوهشهای داوری و همکاران ( ،)1392اسفندیاری و نائیجی ( ،)1392رمضانپور
نرگسی و همکاران ( ،)1392استال و همکاران ( )1012و حارثی ( )1019همسو میباشد .در تبیین این
یافته میتوان گفت که؛ مراکز رشد بهعنوان یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت
از کارآفرینان تأسیس میشود .از طرفی پاوو ( ،)1011مراکز رشد را ابزاری برای پیشبرد رشد و بقای
کسب و کارهای کارآفرینانه از طریق تسهیل در تأمین انگیزهها و تشویق خلق کسب و کار جدید،
ایجاد شغل ،ارتقای توسعهی اقتصادی و تولید بازده مالی میدانند؛ که این خود تأییدی بر یافته
پژوهش حاضر میباشد.
در پایان با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاداتی به شرح ذیل به مدیران و مسئوالن دانشگاه آزاد
ارائه میشود:
 دانشگاه فعالیتهای تحقیقاتی خود را از طریق ایجاد و توسعه مراکز رشد تجاریسازی نمایند. امکانات سختافزاری و نرمافزاری الزم باالخص بودجه و فضا برای ایجاد مراکز رشد و جذبشرکتها فراهم شود.
 دانشگاه شبکههای ارتباطی گسترده با صنعت و کارآفرینان ایجاد نماید. از تکنولوژیهای جدید به منظور توسعه خالقیت و فرهنگ کارآفرینی و پیشبرد اهدافکارآفرینانه در دانشگاه بیشتر استفاده شود.
 -رسالت و کارکردهای دانشگاههای آزاد بر اساس مدل دانشگاههای کارآفرین بازنگری شود.
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