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استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 9931/ 03 / 15 :تاریخ صدور پذیرش9931/ 06 /71 :

چکیده

وضعیت متفاوت جهان امروزی نظیر فزونی جمعیت ،تغ یی ر الگوهای فرهنگی ،تاثیرات سیاسی و  ...باعث شدهاند تا اقتصاد کشورها
بزا گردد .براساس دیدگاه اغلب محققان ،کارآفرینی دانشگاهی و سپس به مرحله تجاری
تحت تاثیر قرار گیرد و تاحدودی آسی 
درآوردن دانش ،به ویژه در کشورها یی که فاقد سرمایههای اولیهای نظیر نفت ،طال و  ...میباشند یا در جوامعی که در آنها علیرغم
وجود منابع اولیه قابل توجه ،سازوکارهای الزم برای بهره گیری از آنها وجود ندارد ،میتواند موثر باشد .با این وجود نظریهها مدیریت
ضعیف استراتژیک و عوامل ساختاری محدودکننده را دو عامل اصلی در جلوگیری از کارآفرینی معرفی کردهاند .از این رو مسئله
تحقیق حاضر آگاهی از رابطه مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری با کارآفرینی دانشگاهی ،و هدف ،طراحی مدلی برای نشان دادن
چگونگی این رابطهها است .شیوه انجام پژوهش به صورت کّمّمی و توصیفی -تحلیلی بوده است .ابزار گردآوری دادهها شامل
پرسشنامهها یی بوده که توسط محقق تهیه شده است .جامعه آماری شامل کلیه واحدهای دانشگاهی پیام نور منطقه  2کشور (  48واحد)
است که به صورت سرشماری مطالعه شدهاند .دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس تحلیل شدند .یافتهها نشان دادهاند که رابطه
معناداری میان کلیه متغیرها و مولفههای وجود دارد .محقق در پایان ،کوشیده است مدلی را طراحی کند که باالترین درجه تب یی ن
کارآفرینی دانشگاهی را به دست دهد .این مدل با استفاده از شبکه عصبی تحلیل شد .یافتهها حاکی از برازش بسیار باالی مدل میباشد.
به این ترتیب نتیجه پژوهش این بوده است که می توان مدلی را طراحی نمود که به واسطه آن در مسیر توسعه کارآفرینی دانشگاهی با
ایجاد بهبود در مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری گام برداشت.
یسازی دانش ،مدیریت استراتژیک ،عوامل ساختاری.
کلمات کلیدی :کارآفرینی دانشگاهی ،تجار 

( -1نویسنده مسئول) f_zameni@yahoo.com
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واکاوی مسئله
یترین جزء جامعه و نخستین نیاز بشری است .از این رو تالش اغلب کشورهای
به اعتقاد بسیاری از محققان ،اقتصاد اصل 
خواها ِنِن پیشرفت ،بر بهبود اقتصاد متمرکز است؛ بهطوری که در آنها هر جزء از جامعه به نوعی با اقتصاد مرتبط است و
تهای اقتصادی از دانشگاهها آغاز میگردد؛ دانشگاهها
یکوشد وضعیت آن را تقویت کند .در این کشورها اغلب فعالی 
م
یکوشند تا حد ممکن دانش به دست آمده را به
یگیرند و م 
دانش ایجاد شده را به منظور تجاری ساختن آن به کار م 
کارکردی تولیدی و اقتصادی مبدل سازند .این وضعیت در کشورهای در حال توسعه متفاوت است .اغلب این کشورها
به ندرت برای بهبود فعالیت اقتصادی ،دانشگاه تأسیس کردهاند و در آنها پیوند مناسبی میان دانش ،دانشگاه و صنعت
یشود .با این وجود برخالف کشورهای پیشرفته و توسعهیافته ،وضعیت کشورهای در حال توسعه با یکدیگر
مشاهده نم 
یکسان نیست بهطوری که برخی از آنها بهویژه در دو دهه گذشته ،گامی مفید در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی خویش
برداشتهاند .بنا به گفته کالئی دارابی و تقوایی یزدی ( )7931اخیرًاًا کارآفرینی دانش به واسطه مکانیسمهایی نظیر خلق
تهای دانشبنیان دانشگاهی از اهمیت عمدهای برخوردار شدند که یافتههای
ایده ،توسعه تولیدات ،حق امتیاز و شرک 
پژوهش ایشان نشان داد که تأثیر بر توسعه پایدار در دانشگاه بهوسیله مجموعهای از عوامل ،راهبردها و اقدامات متأثر از
یگیرد و بدون شناخت این عوامل و مؤلفهها هدایت
عوامل و مؤلفههای مختلف در مراکز رشد علم و فناوری صورت م 
و سازماندهی و بهبود وضعیت فوق در بستر فعالیتهای دانشگاهی و مسیر توسعه آن امکانپذیر نیست .بهطور کلی
عوامل مؤثر در توسعه پایدار دانشگاه طبق یافتههای آنها شامل بعد آموزشی و بعد پژوهشی شناخته شد .بیشترین بار
عاملی به ترتیب مربوط به بعد آموزشی و بعد پژوهشی بوده است (کالئی دارابی و تقوایی یزدی.)7931 ،
بوکار و تجارت مورد استفاده و پرورش یافت اما اکنون داری
نکه واژه کارآفرینی نخستین بار برای فضای کس 
با ای 
یها نشان ميدهد که موضوع
جایگاهی بااهمیت در فضاهای دیگر هستیم (نصیری زنگآباد و همکاران .)59 13 ،بررس 
یسازی فناوري به دغدغه اصلي مسئوالن دانشگاهي تبديل شده است (نوری و مرادی.) 13 96 ،
کارآفريني و تجار 
کارآفرینی دانشگاهی شاخصهای متعددی دارد؛ با این وجود سه شاخص عمده در این حوزه مهمتر از بقیهاند که
یسازی .از نگاه مولر 1و توماس ) 2001 ( 2تولید علم با تدریس علم کام ًالًال
تاند از تولید علم ،تولید نوآوری و تجار 
عبار 

چی ک
یباشند در حالی که هی 
متفاوت است .به اعتقاد وی هماکنون بسیاری از دانشگاههای جهان تنها تدریسکننده علم م 
از آنان تولیدکننده علم نیستند .توسعه نوآوری و بروز خالقیت ،دومین شاخص کارآفرینی در دانشگاهها است .روتر

3

یگیرند.
(  ) 2018نیز معتقد است که دانشگاههای تولیدکننده علم ،حتمًاًا شیوههایی خالقانه را برای تولید علم به کار م 
یسازی دانش در دانشگاههای ایران به
با وجود اهمیت و لزوم کارآفرینی دانشگاهی ،عملکرد این عامل و همچنین تجار 
یگیرد .در بیشتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران مسیرها و شیوههای مشخصی برای
نحو شایستهای صورت نم 
کارآفرینی دانشگاهی ،معرفی نشده و نهادینه نشده است .همچنین اغلب فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاههای ایران فاقد
نوآوری هست بهطوری که شاخص کارآفرینی نوآورانه در ایران در سال  ۲۰۱ 8برابر  8/6درصد بوده است .این نبود
1
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کارآفرینی در دانشگاههای داخل باعث شده است که اقتصاد کشور همچنان ضعیف و وابسته به کشورهای دیگر باشد.
این مسئله عالوه بر آثار زیانباری که برای جامعه ایران به همراه دارد (نظیر بیکاری گسترده نسل جوان و نیروی کار،
افزایش شمار تحصیلکردگان بیکار و تولید مشاغل کاذب) موجب عدم شکوفایی استعدادها نیز شده است .از همین رو
لگیری است بهطوری که در دانشگاهها
شهایی برای تغییر ایده تأسیس دانشگاه در ایران در حال شک 
طی سالیان اخیر تال 
یگردد
عالوه بر تولید اولیه علوم ،برای کارآفرینی ،تجاریسازی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نیز تالش م 
(محمدی .)8931 ،این ایده بهویژه پس از توسعه تحریمهای اقتصادی علیه ایران از یکسو و فعالسازی ایده "اقتصاد

یکوشد به هر طریق ممکن بهویژه با شناسایی عواملی که بر کارآفرینی دانشگاهی
مقاومتی" از سوی دیگر توسعه یافته و م 
یباشند ،این روند را بهبود ببخشد.
مؤثر م 
مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری
مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تجزیهوتحلیل محیطی سازمان و اتخاذ تصمیمها و فعالیتهایی که باعث
یشوند .مدیریت استراتژیک فرآیندی مستمر و چرخهای پویا است .تاریخچه
تهای رقابتی برای سازمان م 
تقویت مزی 
یدانستند با استفاده از
مدیریت استراتژیک به دورههای پیش از میالد باز میگردد .در این دوره سربازان و فرماندهان م 
یتوان احتمال پیروزی در جنگ را باال برد .پس از انقالب صنعتی نیز این واژه به کار گرفته شد .در این دوره
شیوههایی م 
تولید انبوه باعث به کار بردن وسیع واژه استراتژی از سوی مردم شده بود .در جنگ جهانی دوم و پس از آن نیز این واژه
یبردند .در
تها برای پیشبرد اهداف خود این واژه را به کار م 
همچنان کاربرد گستردهای داشت بهطوری که اغلب شرک 
حها نشان
این دوران بود که در کنار واژه استراتژی ،دو اصطالح برنامهریزی و مدیریت نیز به کار گرفته شد .این اصطال 
یدهند که حتی با وجود استراتژی ،ممکن است سازمانها به نتیجه مطلوب نرسند؛ به همین دلیل هماکنون اصطالح
م
یتواند بهترین نتیجه را برای سازمان به
مدیریت استراتژی نیز رایج شده و نشان میدهد که بهکارگیری کدام استراتژی م 

یدهد که واژه مدیریت استراتژیک ،چه پیشینهای
همراه داشته باشد (سیمسک 1و همکاران .) 2009 ،شکل شماره  1نشان م 
را طی کرده و هماکنون در چه مرحلهای قرار دارد.

شکل  :1نمودار روند توسعه مدیریت استراتژیک

Simsek
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از دیدگاه دارابی و نیستانی (  )39 13میزان کاربست مؤلفههای برنامهریزی استراتژیک سازمانهای آموزشی در وضعیت
موجود پایینتر از حد متوسط است ،ولی در وضعیت مطلوب باالتر از حد متوسط است .این نتیجه نشان دهنده نیاز به
کاربست مؤلفههای برنامهریزی استراتژیک است زیرا نقش عمدهای را در توسعه پایدار این سازمانها ایفا میکند .وضعیت
موجود نشان از کمتوجهی به برنامهریزی استراتژیک دارد و نشان دهنده کمتوجهی به توسعه پایدار است ،زیرا برنامهریزی
استراتژیک از مؤلفههای توسعه پایدار است .لذا نقش مدیران در ساختار سازمان و توسعه نوآوری و کارآفرینی برای
دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت اقتصادی مهم است (ملکی .)02 :7931 ،عوامل ساختاری نیز متغیرهاییاند که در
ساختار یک سازمان قرار دارند و میتوانند عامل یا مانع توسعه و پیشرفت آن شوند .از همین رو برخی از محققان عوامل
یکنند .ساختارها ،امکانات یا محدودیتهاییاند که
ساختاری را مهمترین عامل برای توسعه یک سازمان معرفی م 
یتوانند سازمان را در رسیدن به موفقیت یاری نموده یا مانع شوند .بهعنوان مثال در یک دانشگاه ،درآمدهای مالی
م
تهایی دارد که تنها
به امکانات و قوانین به محدودیتها اشاره دارد؛ بنابراین هر سازمانی فرصتها و محدودی 
تها را برای سازمان به ارمغان آورد .از همین رو
مدیریت استراتژیک میتواند با بهرهگیری از آنها ،بهترین موقعی 
یگیرد و به آن کمک میکند تا تأثیر نفوذ عوامل ساختاری
عوامل ساختاری غالبًاًا در کنار مدیریت استراتژیک قرار م 
منفی را به حداقل رسانده و عوامل مثبت را تقویت کند (فینگر .) 28 - 29 : 2016 ،1به اعتقاد فینگر یک سازمان تنها به

دو عامل عوامل ساختاری و مدیریت استراتژیک نیازمند است تا بتواند به موفقیت دست یابد :عوامل ساختاری ،تمام
یگذارد و مدیر استراتژیک ،نقش مکمل را
آنچه را که یک سازمان برای موفقیت به آن نیازمند هست در اختیار او م 
تهای سازمانی را به حداقل برساند (همان.) 31 :
ینماید تا محدودی 
ایفا م 
مدل مفهومی پژوهش
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﺷﺪﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺩﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ

ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ

ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮﺩ

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻼﻥ

شکل  :2مدل مفهومی اولیه پژوهش
Fenger
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روششناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشگاههای پیامنور سه استان گیالن ،مازندران و گلستان (منطقه  2کشور)
هست که تعداد آنها به ترتیب شامل  81 ،81و  12واحد است .در این پژوهش واحد تحلیل ،واحد دانشگاهی است
یگردد .برای گردآوری
و روسای دانشگاهها ،واحدهای پاسخ به سواالتیاند که در قالب پرسشنامه به آنها ارائه م 
اطالعات از شیوه میدانی برای سنجش هر متغیر (پرسشنامه) استفاده شد :متغیر نخست شامل مدیریت استراتژیک
(بهعنوان متغیر مستقل) است .این متغیر دارای  2مؤلفه آشنایی با وضعیت جامعه و نیازسنجی جامعه است .متغیر
مستقل بعدی عوامل ساختاری است که دارای دو مؤلفه مثبت و سازنده یا منفی و بازدارنده است .کارآفرینی دانشگاهی
تآوری ،ریسک یا
یدهد .کارآفرینی دانشگاهی دارای  4مؤلفه انعطافپذیری ،خالقی 
متغیر وابسته تحقیق را تشکیل م 
مخاطرهپذیری و محتوای کارآفرینانه است .پرسشنامه این  3متغیر توسط محقق طراحی و با استفاده از طیفی 6
گزینهای از صفر تا  5سنجیده شدهاند .این پرسشنامهها سپس توسط  8استاد در رشته کارآفرینی مطالعه و تائید
شدند؛ بنابراین میتوان ابزار مورد استفاده را دارای اعتبار صوری دانست .پایایی نیز با استفاده از کدگذاری متغیرها
توسط محققان متفاوت بررسی شد و در پایان ،نتیجهها با استفاده از رابطه  1ارزیابی شدند .نمره  100 ( 1درصد) به
مفهوم کمترین پایایی و نمره  0( 0درصد) به معنای بیشترین پایایی است .کدگذاری طی بازه زمانی یک ماهه انجام
شده و سپس تفاوت میان پاسخها ارزیابی شدند .این مسئله بهصورت جداگانه برای هر گویه و سپس برای کلیه
گویهها و متغیرها محاسبه گردید .با توجه به مقدار به دست آمده میتوان ابزار پژوهش را دارای پایایی مطلوب
دانست.
رابطه = 12.5 1

ارائه یافتهها

��2−2
�2

= × 100

�2 −�1
𝑛

=𝑍

یدهند که از میان متغیرهای پژوهش ،مدیریت استراتژیک وضعیت نامطلوب و عوامل
یافتههای توصیفی نشان م 
ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی وضعیت مطلوبی دارند .این یافته به این معنا است که دانشگاههای پیامنور ،ظرفیتی
نسبتًاًا کافی برای کارآفرینی دارند اما این کارآفرینی به تجاریسازی دانش در آنها منجر نشده است .همچنین مشاهده
شد که کلیه مؤلفههای هر یک از متغیرها وضعیتی نسبتًاًا مشابه با خود متغیرها دارند؛ اگرچه اختالفاتی جزئی نیز در
یشد که مفهوم خاصی را در بر دارد .بر این اساس ،مدیریت استراتژیک ساده و برنامهریزیشده به
این میان مشاهده م 
ترتیب دارای وضعیت مطلوب و نامطلوب بودهاند؛ یعنی مدیریت روشمند و حرفهای که میتواند نتیجه مساعدی را در
کارآفرینی دانشگاهی به همراه داشته باشد در مدیران مورد مطالعه ضعیف بوده است .همچنین مؤلفههای عوامل
یدهند به این ترتیب که عوامل خرد وضعیت مطلوب و عوامل کالن،
ساختاری نیز وضعیت متفاوتی را نشان م 
وضعیت نامطلوبی داشتهاند .این مسئله در مورد مؤلفههای کارآفرینی دانشگاهی یعنی تولید علم و نوآوری نیز صادق
یآید اما نوآوری خاصی در این
بوده است .به این ترتیب که تولید علم به اندازه کافی توسط دانشگاهها به وجود م 
یشود .این توصیفات در میان زنان و مردان و همچنین مدیران با سنین ،سابقه کاری و تحصیالت
زمینه مشاهده نم 
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متفاوت ،مشترک بودهاند که این مسئله ،حاکی از وجود مشکل و هم عقیده بودن مدیران نسبت به متغیرهای پژوهش
است.
جدول  :1آمارههای کمی برای متغیر
بیشترین

تعداد گویهها

کمترین

کارآفرینی دانشگاهی

8

9

40

تولید علم

4

4

91

انحراف استاندارد

میانگین

واریانس

26.02

116.40

0.79 1

9.82

61.20

7.83

نوآوری

4

4

71

7.03

39.20

6.26

مدیریت استراتژیک

8

9

40

20.16

44.08 1

00.21

مدیریت ساده

4

4

23

13.04

54.09

7.35

مدیریت برنامهریزی شده

4

4

91

8.66

46.20

6.78

عوامل ساختاری

8

12

40

34.06

76.08 1

3.27 1

عوامل ساختاری خرد

4

6

25

3.09 1

57.09

7.56

عوامل ساختاری کالن

4

4

71

10.80

64.20

8.02

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :2رابطه همبستگی (پیرسون) میان مؤلفههای متغیرهای اصلی
کارآفرینی دانشگاهی
تولید علم

مدیریت استراتژیک
عوامل ساختاری

نوآوری

مدیریت ساده

N
0.144

مدیریت برنامهریزی شده

2 .17 0

0.000

عوامل ساختاری خرد

2 .15 0

0.000

2 .20 0

عوامل ساختاری کالن

0.173

0.000

0.209

Sig
0.000

Sig
0.000

N
.175 0

0.198

0.000
0.000
0.000

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :3رابطه همبستگی (پیرسون) میان متغیرهای اصلی
کارآفرینی دانشگاهی
مدیریت استراتژیک
عوامل ساختاری

N
0.214

Sig
0.000

0.217

0.000

.245 0

0.000

0.273

0.000

منبع :یافتههای پژوهش

یتوان به فرضیههای
یگذارند .اکنون م 
یدهند که متغیرهای اصلی بر متغیر وابسته تأثیر م 
دادههای جدول باال نشان م 
یدارد که مدیریت استراتژیک بر کارآفرینی دانشگاهی مؤثر است .برای
پژوهش پاسخ داد .فرضیه نخست بیان م 
یرود که محقق میکوشد
سنجش این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .این آزمون زمانی به کار م 
تأثیر یک متغیر مستقل را بر دو یا چند متغیر وابسته مورد سنجش قرار دهد.
جدول  :4دادههای حاصل از آزمون آنوا

کارآفرینی دانشگاهی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

واریانس بین گروهی

2500.261

4

208.355

10.757

.000

واریانس درون گروهی

1452.637

4

19.368

کل

3952.898

4

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول  :5مقایسههای چندگانه میان متغیرها
دامنه معناداری
متغیر وابسته

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح معناداری

 95درصد
کران پایین

کران
باال

کارآفرینی دانشگاهی

8.00

10.00

-1.00000

2.06225

0.000

-9.7543

7.7543

شفه
LSD

تولید علم

10.00

8.00

1.00000

2.06225

0.000

-7.7543

9.7543

نوآوری

12.00

8.00

4.07143

1.65348

0.000

-2.9476

11.0905

کارآفرینی دانشگاهی

13.00

8.00

3.90000

1.72540

0.000

-3.4244

11.2244

تولید علم

14.00

8.00

4.61111

1.61213

0.000

-2.2324

11.4546

نوآوری

15.00

8.00

4.91176

11.7918 -1.9683
0.000
1.62073
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

منبع :یافتههای پژوهش

یتوان نتیجه گرفت که مدیریت استراتژیک هم
با توجه به اینکه کلیه مؤلفهها سطوح معناداری را نشان میدهند م 
بهصورت فردی بر متغیر وابسته مؤثر هست و هم بهصورت همزمان .این یافته با برخی از تحقیقاتی که تاکنون انجام

شدهاند همراستا است .بهعنوان نمونه تالی ) 2018 ( 1نشان داده که مدیریت مدرن میتواند بر کارآفرینی مؤثر باشد و روتر

یدارد که مدیریت استراتژیک و کارآمد میتواند تجاریسازی دانش را تحت تأثیر قرار دهد .با این وجود
(  ) 2018بیان م 
شها کارآفرینی (و نه کارآفرینی دانشگاهی) مورد نظر بوده است .همچنین در تحقیقات قبلی ،تأثیر
در این پژوه 
مدیریت استراتژیک یا سایر مدیریتها بر کارآفرینی به میزان کمی گزارش شده است در حالی که تحقیق حاضر نشان
یرسد که تبیین این مسئله میتواند شامل یک نکته اساسی باشد :نخست
داده که این تأثیرگذاری شدید است .به نظر م 
نکه تحقیقات قبلی اغلب مدیریت سنتی یا مدرن را مطالعه کردهاند در حالی که مدیریت استراتژیک ،شیوهای متفاوت
ای 
نکه
نهای جدید برای کارآفرینی توجه میگردد .دوم ای 
با مدیریت سنتی یا مدرن هست و در آن به بهرهگیری از ف 
شهای قبلی مدیریت استراتژیک را بهعنوان یک عامل درونسازمانی در کنار متغیرهای برونسازمانی مطالعه
پژوه 
کردهاند و در واقع دچار نوعی ضعف استراتژیک یا فنی شدهاند.
یدارد که عوامل ساختاری بر کارآفرینی دانشگاهی دانش مؤثر است .برای سنجش این فرضیه از
فرضیه دوم عنوان م 
یتوان
یدهند م 
کطرفه استفاده شد .با توجه به اینکه مؤلفهها سطوح معناداری را نشان م 
آزمون تحلیل واریانس ی 
نتیجه گرفت که عوامل ساختاری هم بهصورت فردی بر متغیر وابسته مؤثر هست و هم بهصورت همزمان .این یافته
شها عوامل
با تعدادی از تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شدهاند همراستاست .با این وجود در این پژوه 
سازمانی (و نه عوامل ساختاری) موردنظر بوده است .بهعنوان نمونه محمدی ( )8931نشان داده که عوامل سازمانی

یهای سازمانی
میتواند بر کارآفرینی دانشگاهی مؤثر باشد .کارایانیس 2و همکاران (  ) 2016کارآفرینی را متأثر از ویژگ 

م
یهایی نظیر مقررات حاکم بر سازمان اشاره مینماید .با این حال نکته
یداند و آمانور 3و همکاران (  ) 2008به ویژگ 

شها این است که اغلب آنها بهجای مطالعه مجموعه ساختار سازمانی ،به بخشهایی از آن نظیر
اساسی در این پژوه 
1

Tali
Carayannis
3
Amanor
2
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یها یا قوانین پرداختهاند .از همین رو در این مطالعات ،تأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانش نسبتًاًا
طمش 
مقررات ،خ 
اندک تلقی شده است.
جدول  :6دادههای حاصل از آزمون آنوا

کارآفرینی دانشگاهی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

واریانس بین گروهی

364.0

4

208.355

10.757

واریانس درون گروهی

663.4

4

کل

1027.4

4

سطح معناداری
.000

19.368

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :7مقایسههای چندگانه میان متغیرها
دامنه معناداری
متغیر وابسته

عوامل ساختاری

عوامل ساختاری

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح معناداری

 95درصد
کران پایین

کران
باال

شفه

کارآفرینی دانشگاهی

8.00

10.00

-1.00000

2.06225

0.000

-9.7543

7.7543

تولید علم

LSD

10.00

8.00

1.00000

2.06225

0.000

-7.7543

9.7543

نوآوری

12.00

8.00

4.07143

1.65348

0.000

-2.9476

11.0905

کارآفرینی دانشگاهی

13.00

8.00

3.90000

1.72540

0.000

-3.4244

11.2244

تولید علم

14.00

8.00

4.61111

1.61213

0.000

-2.2324

11.4546

نوآوری

15.00

8.00

4.91176

11.7918
-1.9683
0.000
1.62073
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

منبع :یافتههای پژوهش

یتوان
فرضیه سوم بیان میدارد که بر اساس درجه تأثیر مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری بر کارآفرینی دانشگاهی م 
مدلی ارائه نمود که برای سنجش آن از رگرسیون خطی چندگانه چندمتغیره استفاده شد .یافتهها نشان میدهند که هر دو
یگردد که میتوان تفاوت آن را با
متغیر مستقل بهصورت همزمان بر متغیر وابسته مؤثر است .از این رو مدلی طراحی م 
مدلی که قب ًالًال ارائه شد (شکل  )2در تأثیرپذیری مدیریت استراتژیک از عوامل ساختاری دانست .درمجموع یافتهها نشان
یدهند که با استفاده از الگوی طراحی شده میتوان تا  70درصد از تأثیرپذیری کارآفرینی دانشگاهی را تبیین نمود .از
م
سوی دیگر تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بهصورت جداگانه نیز بر متغیر وابسته مطلوب است .مرور محقق بر
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که تاکنون هیچکدام از آنها به ارائه مدلی در خصوص تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر
کارآفرینی دانشگاهی نپرداختهاند اما برخی از این تحقیقات بهصورت جزئی به قابلیت وجود مدلی در پژوهش خویش
اشاره کردهاند .بهعنوان نمونه روتر (  ) 2018اشاره کرده است که عوامل سازمانی میتواند تشکیلدهنده مدلی برای
کارآفرینی باشد .آمانور و همکاران (  ) 2018نیز نشان داده که مدیریت دانشگاهی در دانشگاههای اوکراین منجر به ارائه
یک مدل شده است .با این وجود او ًالًال در این تحقیقات یک مدل جامع برای تجزیهوتحلیل کارآفرینی دانشگاهی عرضه
چکدام از این مدلها قدرت تبیین باالیی نشان ندادهاند .از این رو میتوان امیدوار بود که مدل ارائه شده
نشده و ثانیًاًا هی 
نکننده کارآفرینی دانشگاهی
یتواند تبیی 
یدهد) م 
در این پژوهش ،در صورت تائید شدن (که سؤال بعدی را تشکیل م 
باشد.
جدول  :8خالصه نتیجه دادههای آزمون رگرسیون چندمتغیره
 Rتعدیل یافته

مدل

R

R2

4

a

0.698

0.836

0.691

منبع :یافتههای پژوهش

انحراف استاندارد تخمینی
3.37217

بررسی مدل سازی یکپارچه حمل و نقل871 ...
جدول  :9خالصه نتیجه دادههای آزمون آنوا
مجموع مربعات

مدل
متغیرهای وابسته

میانگین مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

2236.512

2

1118.256

مقدار ثابت

966.579

85

11.372

کل

3203.091

سطح معناداری

F
98.338

.000b

87

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  : 10ضرایب استاندارد و تنظیم نشده متغیرها
مدل

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

25.827

3.590

Beta

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
انحراف استاندارد

B
24.2246

Beta
2.50

سطح معناداری
0.000

مدیریت استراتژیک

10.076

0.078

0.226

19.7070

0.232

3.60

0.000

عوامل ساختاری

0.11513

0.075

0.091

18.1216

0.086

4.99

0.002

منبع :یافتههای پژوهش

یدارد که درجه تناسب مدل پیشنهادی نسبتًاًا باال است .برای سنجش این فرضیه از آزمون برازش مدل استفاده
فرضیه چهارم بیان م 
شده است .در این پژوهش ،آزمونهای کااسکوور TLI ،NFI ،IFI ،GFI ،RMSEA ،AGFI ،و  CMIN/DFبهعنوان
آزمونهای الزم برای ارزیابی مدل گزینش شدهاند.
جدول  :11آزمونهای آماری برای سنجش نیکویی برازش مدل ترسیمی

CMIN/DF
0.97

TLI
.95 0

NFI
0.93

IFI
0.96

GFI
0.94

RMSEA
0.06

AGFI
0.88

Chi-square
34.76

منبع :یافتههای پژوهش

یدهند که مدل طراحی شده از برازش و نیکویی کافی برخوردار است .با این وجود آزمون شبکه
دادههای جدول باال نشان م 
بترین آزمون برای ارزیابی مدل است .در این تحقیق از شبکه عصبی پرسپترون برای تحلیل مدل کارآفرینی
عصبی مناس 
تهایی بر روی دادهها اعمال گردد.
دانشگاهی استفاده شد .این شبکه به این دلیل انتخاب شده که در الیههای میانی ،محدودی 
یبایست اینگونه عنوان نمود :ابتدا یک مجموعه داده در قالب ورودی به شبکه عصبی داده شد؛
عملکرد این شبکه عصبی را م 
تها شامل آمادهسازی دادهها و نرمالسازی آنها
سپس محدودیتهایی بر روی شبکه در الیه میانی اعمال گردید .این محدودی 
است.
جدول  : 12محاسبات برای شبکه عصبی
الیه سوم :نرمالسازی

الیه دوم :اصالح دادهها

الیه اول

ورودی (مؤلفههای مدل)

تابعسازی ،محاسبه خطا ،خروجی

بهصورت خوشهبندی

وزن

 3متغیر پژوهش
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شکل  :4نمایش دادهها قبل از اصالح
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شکل  :5اصالح دادهها در الیه دوم با استفاده از متلب

لسازی دادهها در الیه دوم با استفاده از متلب
شکل  :6نرما 

یباشند .در گروه دوم و سوم نیز  96درصد از
یدهد که  92درصد از دادههای خوشه اول نرمال م 
تصویر باال نشان م 
یباشند .نرمالسازی دادهها با استفاده شیوه  Zصورت گرفت .اگر میانگین را با  xو هر یک از دادهها را
دادهها نرمال م 
با  xiنشان دهیم ،میتوان نرمالسازی دادهها را با استفاده از رابطه  2نشان داد .مسئله اصلی در نرمالسازی ،این است
کسو امکان مقایسه میان آنها با هم و از سوی دیگر امکان انجام
که دادههای یکسانی به دست آیند که از ی 
لهای آماری آنها وجود داشته باشد.
تحلی 
رابطه 2

��� −
2

=𝑧

یهای مربوط
یکند .به همین دلیل در ادامه ،ویژگ 
این رابطه ،میتواند نشان دهد که یک شبکه عصبی چگونه عمل م 
به شبکه عصبی مورد استفاده ارائه شدهاند.
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𝑧𝑒 𝑧 −𝑒 −
𝑧𝑒 𝑧 +𝑒 −

رابطه 3

= )𝑍(= tanh

1
)𝑧(𝑓 ,
)𝑧1+exp(−

= )𝑧(𝑓

جدول  : 13مشخصات شبکه عصبی مورد استفاده

مدل

مدل

شبکه عصبی

شبکه عصبی

نوع شبکه

MLP

تابع نهایی

Tangent Hyperbolic

روش آموزش

پس انتشار خطا

تعداد الیههای میانی

5

روند آموزش

LMA

تعداد تکرار شبکه عصبی

042

قانون یادگیری

Supervised
منبع :یافتههای پژوهش

بر اساس این دادهها شبکه عصبی با استفاده از  042بار تکرار که بیشترین تکرار در کل شبکه است ،به این یافتهها
دست پیدا نمود .این دادهها به همراه یافتههای حاصل از دو بخش آموزش و آزمون شبکه عصبی در جدول 14
آورده شدهاند.
جدول  : 14دادههای حاصل از شبکه عصبی
وضعیت فعلی (میانگین)1

متغیر

-

نقاط قوت
نقاط ضعف

22.35

سیستمهای هوشمند

284.525
02.5

کل

آموزش
تکرار محاسباتی

R2

آزمون
اندازه
شبکه

خطا

R2

اندازه
شبکه

خطا

40

0.94

0.246

2 .1 0

0.93

2 .23 0

0.11

180

0.88

52.02

0.10

0.87

18.44

2 .1 0

042

0.96

252.4

0.09

.95 0

.6 4 22

0.10

042

2 .9 0

0 0.0 2

0.10

2 .9 0

18.50

0.13
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شبینی آن دارد .در شبکه عصبی به ازای هر
در این جدول منظور از اندازه شبکه همان دقتی است که کل شبکه در پی 
یگردد که تفاوتش با آن عدد ،منجر به محاسبه دقت م 
عدد ،یک رقم در برابر آن پیشبینی م 
یشود .در این رابطه Ci
مقدار محاسبه شده Mi ،مقدار مشاهده شده M ،میانگین حسابی دادههای مشاهده شده و  nتعداد دادهها است.
شبینی نسبتًاًا پایین است .همچنین
شبینی باال و خطای پی 
یدهند که از یکسو دقت شبکه عصبی در پی 
نمودارها نشان م 
شبینی  0.84و میزان فراخوانی  0.80به دست آمده است به این معنا که
یدهند که دقت پی 
دادههای جدول  15نشان م 
شبکه عصبی توان فراخوانی و به دست آوردن  80درصد از دادهها را دارد که این مسئله عملکرد شبکه عصبی را
قابلقبول میسازد.
رابطه 4
رابطه 5

�

1
| �MAE = ∑|x� − y
n

̅̅̅̅ ∑(C� −
)M
√ = RMSE
n

�=1

شبینی دادههای اولیه از طریق دادههای ثانویه (پیشبینی شده با شبکه عصبی) است تا بهدقت دادهها و عملکرد شبکه عصبی پی برده شود.
 1منظور ،پی 

 874فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931

شکل  :7نمودار تشخیص دقت در کل شبکه عصبی

شکل  :8نمودار تشخیص فراخوانی در کل شبکه عصبی

جدول  : 15مقادیر حاصل از شبکه عصبی
بیشترین خطای استاندارد

6.5

کمترین خطای استاندارد

4.2
منبع :یافتههای پژوهش

Precision
0.84

Recall
0.80

یافتههای مربوطه نشان دادهاند که مدل طراحی شده بر اساس آزمون شبکه عصبی نیز نیکوئی و برازش کافی دارد .با
تهایی در مرحله نهایی حاصل شد که نشان داد میتوان در الگو تغییر ایجاد نمود .این تغییرات
این وجود تفاو 
مربوط به رابطههایی بوده است که در میان متغیرهای مستقل با یکدیگر وجود داشتهاند .در واقع یافتهها نشان دادهاند
یباشند ،بر هم مؤثرند .با این
که در مدل ثانویه ،مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری که هر دو متغیرهای مستقل م 
لمالحظهای بر مدیریت استراتژیک دارد در
کسویه است .به این معنا که عوامل ساختاری تأثیر قاب 
وجود این رابطه ی 
حالی که مدیریت استراتژیک فاقد تأثیر بر عوامل ساختاری است .با این وجود در میان مؤلفههای مربوط به این
متغیرها وضعیت به گونه دیگری است .به این معنا که مدیریت استراتژیک بر مؤلفه خرد عوامل ساختاری مؤثر بوده
و بر عوامل کالن فاقد تأثیرگذاری است .این رابطه در میان متغیر وابسته و مؤلفههای آن نیز وجود داشته است.
نتیجهگیری
مسئله اصلی در این تحقیق ،بررسی رابطه میان مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری بر کارآفرینی دانشگاهی بوده
است .دلیل این مسئله ،از یکسو نیاز جامعه ایران به کارآفرینی دانشگاهی و از سوی دیگر ضعف شدید جامعه
شنیازی برای توسعه
یتواند بهصورت بالقوه پی 
دانشگاهی در این رابطه است .همچنین کارآفرینی دانشگاهی م 
یرسد که مطالعه عوامل مؤثر بر این دو اهمیت فراوانی داشته باشد.
یسازی دانش باشد .از همین رو به نظر م 
تجار 
دو عامل مدیریت استراتژیک و عوامل ساختاری به این دلیل انتخاب شدهاند که به نظر میرسد بر اساس نظریهها
باالترین درجه اثرگذاری را بر کارآفرینی دانشگاهی داشته باشند .یافتهها نشان دادهاند که هر دو متغیر بهصورت
یباشند .به این معنا که با بهبود مدیریت استراتژیک بهعنوان عاملی درونسازمانی و
همزمان بر متغیر وابسته مؤثر م 
عوامل ساختاری بهعنوان عاملی برونسازمانی میتوان کارآفرینی دانشگاهی را بهبود بخشید .اگرچه مطالعات قبلی،
یدهند اما برخی از تحقیقات را میتوان بهصورت نزدیک به پژوهش حاضر تلقی نمود .برای
یافته مشابهی را نشان نم 
یتواند بر کارآفرینی سازمانی مؤثر باشد.
نمونه محمدی ( )8931نشان داده که مدیریت مدرن و عامل درونسازمانی م 
با این وجود این مطالعه در میان نهادهای سازمانی و نه علمی (نظیر وزارتخانهها و  )...صورت گرفته است و بنابراین
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یتوان از این نهاد انتظار تولید دانش را داشت در حالی که مطالعهای که در پژوهش حاضر صورت گرفت ،جامعه
نم 
علمی را هدف قرار داده است .در میان تحقیقات خارجی نیز آمانور و همکاران (  ) 2008نتیجه مشابهی را به دست
یگردد :از جمله
شهای دیگر مشاهده م 
دادهاند .با این وجود تفاوتی اساسی میان پژوهش حاضر با تحقیقات و پژوه 
نکه این تحقیقات بهصورت همزمان تأثیر مدیریت و عوامل ساختاری را بر کارآفرینی مطالعه نکردهاند؛ با این حال
ای 
تفاوت مهمتر آن است که تحقیقات قبلی به رویکرد کیفی برای مطالعه این رابطهها پرداختهاند و به همین دلیل
یافتههای آنان قابلیت تعمیم کمتری دارد در حالی که پژوهش حاضر با مطالعه کمی این مسئله ،قدرت تعمیم بیشتری
یکوشد با مطالعه رابطه میان هر یک از عاملها و
به یافتهها بخشیده است .نقطه تمایز دیگر در ارائه مدلی است که م 
مؤلفههای آنها بر قدرت تبیین بیفزاید.
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