فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار
سال سیزدهم ،شماره  ،4زمستان 8931
صص 18-55

ارائه الگوی فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور
با رویکرد آمیخته
1

محمد انصاری ،8فریدون آزما  ،طیبه تجری

9

چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور با رویکرد
آمیخته بود .پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای و از نظر روش گردآوری دادهها ،آمیخته اکتشافی مبتنی بر
نظریه دادهبنیاد بود .در بخش کیفی ،تیم مشارکتکننده شامل خبرگان دانشگاهی به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و
روش گلوله برفی انتخاب شدند و فرایند جمع آوری دادهها در این مرحله تا جایی ادامه پیدا کرد که محقق در دادهها
به مرز اشباع نظری در مصاحبه  23نفر رسید .در بخش کیفی جهت تحلیل اطالعات گردآوری شده از شیوه
کدگذاری استفاده شد .روایی در بخش کیفی از راهبردهای بازآزمون و توافق درون موضوعی دو کدگذار بهره
گرفته شد .تحلیل مصاحبه ها نشان داد شرایط علّی اثرگذار برای تشکیل فضای کالبدی کارآفرینی شامل عوامل
ساختاری ،عوامل فناوری اطالعات ،عوامل یادگیری ،عوامل مالی ،استراتژی ،عوامل آموزشی ،ویژگیهای مدیران و
ویژگیهای کارکنان است .شرایط مداخلهگر شامل عوامل اجتماعی-فرهنگی و عوامل سیاسی -قانونی که با توجه به
شرایط زمینهای شامل عوامل دموگرافی ،زمینههای فردی و زمینههای اقتصادی بر راهبردهای فضای کالبدی
کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی هستند .همچنین راهبردهای ارائه شده شامل راهبرد حمایتی ،راهبرد
توسعهای ،راهبرد آموزشی و راهبرد فرهنگی است که برای ایجاد و تحول در دانشگاه آزاد اسالمی به پیامدهای مثبت
فضای کالبدی کارآفرینی منجر میشوند که شامل کارکرد تجاری ،کارکرد ساختاری و کارکرد کارآفرینانه است.
در مرحله کمی از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در بخش کمی پژوهش به طراحی
پرسشنامه و گردآوری داده ها از  322نفر از رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته شد .در بخش کمی از
شاخصهای محتوایی ،بارعاملی ،پایایی ترکیبی ،آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجی استفاده و مورد تأیید
قرار گرفت .در آزمون مدل ،فرضیههای تحقیق تدوین و با رویکرد تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Smart-PLS
صورت پذیرفت .نتایج آزمون معادالت ساختاری نشان داد که مولفه های در شش مقوله اصلی یعنی شرایط علی،
پدیده اصلی ،عوامل زمینه ای و مداخله گر و راهبردها و پیامدها در مدل معتبر می باشند.
کلید واژهها :فضای کالبدی ،کارآفرینی ،الگو ،رویکرد آمیخته.
دریافت مقاله9211 /3/6 :

پذیرش مقاله9211/4/31 :

 9گروه کارآفرینی  ،واحد علی آبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آبادکتول ،ایران
 3گروه مدیریت ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آبادکتول ،ایران (نویسنده مسئول)
azma@aliabadiau.ac.ir
 2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
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مقدمه
کارآفرینی نقش اجتنابناپذیری در بهبود بهرهوری و رشد اقتصادی ایفا کرده و در واقع مترادف
با موفقیت فردی ،سازمانی و ملی است .ارائه نقش از سوی مدیران ،بستگی به فرهنگ کارآفرینی
موجود در سازمانها خواهد داشت (غنیان خانی ،بقایی .)9212 ،در تالش به منظور شناخت و
ایجاد فضای کارآفرینی ،سه جنبه باید مورد مطالعه قرار گیرد .فضای عمومی سازمان ،مکانیسمهای
توسعه منابع انسانی در سازمان و ارزشهای بنیادی سازمان (رابین ،لدنو و مژوژین.)3291 ،4
کارآفرینی به عنوان احیا و بازسازی سازمانهای موجود در نظر گرفته شده و ابزاری برای توسعه و
بهبود کسب و کار ،افزایش درآمد و سودآوری ،پیشگامی در ایجاد و توسعه محصوالت ،خدمات
و فرآیندهای جدید به شمار میآید (رحمتی زنجان طلب .)9212 ،به طورکلی میتوان گفت
فضای کارآفرینی به انجام فعالیتهای کارآفرینانه در نهادها ،سازمانها ،دانشگاه و ...اشاره دارد .از
اینرو برای حرکت دانشگاه آزاد در جهت فضای کالبدی کارآفرینی الزم است تا با
برنامهریزی های مشخص و دقیق ،چگونگی و میزان فاکتورها و عوامل اجتماعی و فرهنگی که بر
فضای کارآفرینی تأثیر میگذارند مشخص گردد .فضای کالبدی کارآفرینی به عنوان جنبهای
بسیار مهم و عمده در توسعه کارآفرینی به مثابه فرآیندی پیچیده و چندعلیتی اهمیت بسیار دارد و
این در حالی است که با وجود اهمیت این فضا ،پژوهشهای چندانی در خصوص آن صورت
نگرفته و آنچه که مورد توجه بوده ،فرآیند صرف کارآفرینی و ویژگیهای کارآفرینان بوده است.
امروزه اکثر صاحبنظران حوزهی آموزش عالی ،کارآفرینی را شرط بقا و توسعهی دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی به شمار میآورند زیرا در عصر توسعه فناوریهای پیشرفته و صنایع
دانشمحور در اقتصاد جهانی ،منطقهای و حتی محلی تنها از طریق تقویت تعامل و پیوند دانشگاه و
بنگاه است که میتوان با بحرانهای گسترده و فراگیر کنونی مقابله کرد.
فضای کالبدی کارآفرینی همواره تحت تأثیر عواملی همچون تحوالت اجتماعی فرهنگی ،تغییرات
سریع در سالئق مصرفکنندگان ،هزینههای مواد اولیه ،مقررات دولتی نظیر قوانین مالیاتی ،تعرفهها
و بسیاری دیگر عناصر تأثیر گذار قرار میگیرد .فضای کالبدی کارآفرینی در بردارنده عناصر و
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بازیگرانی با ماهیت چند بعدی میباشد که در یک سیستم پیچیده با تاثیرگذاری در پایداری آن با
هم در تعامل هستند (شهیکی و منصوری .)9216 ،تاکنون تحقیقات زیادی در مورد تأثیر شرایط و
امکانات کالبدی همچون «فضا ،تجهیزات اداری ،رفاهی ،کارگاهی و آزمایشگاهی و کمک
آموزشی» برکیفیت آموزشی انجام پذیرفته است .از آن جمله پیل )9111( 5در تحقیقات متعدد
خود در زمینه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی به چهار عامل اساسی پایین بودن کیفیت تدریس ،عدم
بهره مندی دانشجویان از خدمات و تجهیزات آموزشی ،عدم آگاهی دانشجو از انواع ارزشیابیها و
اهداف آن و انتقال اجتماعی اشاره دارد.
رگل و نک )3293( 6فضای کالبدی کارآفرینی کارآفرینی را نتیجه تعامل مردم ،نقشها،
زیرساختها ،سازمانها و حوادثی میدانند که محیطی را برای باال بردن سطوح فعالیت کارآفرینانه
ایجاد میکنند .آنها هفت مؤلفه مشخص را جهت یک اکوسیستم قدرتمند کارآفرینی ارائه
میدهند ،شامل :دسترسی به سرمایه ،وجود برنامههای کارآفرینی دولتمدار ،آموزش کارآفرینی،
سیاستهای مساعد ،تحقیق و توسعه ،زیرساختهای تجاری  -قانونی و سهولت قوانین ورود به
کار (رگل و نک .)3293 ،آن چه در فضای کالبدی کارآفرینی حائز اهمیت میباشد ،وجود
ذینفعان و همکاری متقابل آنها بوده که منجر به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کارآفرینان و
توسعهی کسب و کار میشود .هر نهادی که به طور بالفعل و یا بالقوه تأثیرگذار ،مشوق و حامی
کارآفرینی است ذینفع فضای کالبدی کارآفرینی به حساب میآید از آنجمله میتوان به
ارگانهای دولتی ،دانشگاهها ،بانکها ،کارآفرینان ،مراکز رشد ،مراکز شتابدهنده ،رهبران
اجتماعی ،نمایندگان نیروی کار ،نشریات تخصصی حوزهی کارآفرینی و  ...اشاره نمود .امروزه
برنامههای کارآفرینی در دانشگاهها رایج است و سرمایههای زیادی صرف آن میشود ،از این رو
پرداختن به مسائلی که میتواند اثربخشی این برنامهها را تضمین کند ضروری است.
الودن و کنت )3223( 7معتقدند یکی از استراتژیهای دانشآفرینی در دانشگاهها ،افزودن
وظیفهای ویژه به گروههای آموزشی و پژوهشی و نیز ایجاد گروههای تمام وقت مخصوص این
5 -Peel
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کار است ،اساساً در دانشگاهها واحد توسعه و تحقیقات درباره مدیریت دانش وجود ندارد که در
صورت ایجاد این واحد ،دانشگاهها میتوانند هدف مزبور را دنبال کنند؛ هدف آنها میتواند خلق
و تولید دانشی جدید با راهی نوین برای انجام دادن امور؛ نه تنها در صنعت ،بلکه در دانشگاهها
باشد .به اعتقاد آنها عرصههایی که میتوان دانش آفرینی را توسعه داد شامل ایجاد واحد تحقیق و
توسعه ،دایر کردن مراکز تحقیقات فناوری (درتعامل) با مناطق جغرافیایی خاص با امکان بهره
گیری از توان محققان و صنعت آن مناطق ،ایجاد گروههای پرورنده توانمندیهای متعدد در
زمینههای کلیدی مشاوره و فراهم آوردن تسهیالت تحقیقاتی و آموزشی برای دانش آفرینی
میباشد.
در چند سال گذشته ،واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی با تشکیل کارگروه راهبردی مرکز رشد و
کار آفرینی فعالیتهایی را آغاز کردهاند .با توجه به وجود مشکالت متعدد از قبیل بیکاری و
کمبود شغل و با علم به اینکه این دانشگاه میتواند سهم زیادی در حوزههای مذکور برای رفع
مشکل داشته باشد ،نتایج حاصل از پژوهشهایی از این دست را بکار گرفت و با ارائه الگو به
مدیران ذیربط و مسئوالن در جهت ایجاد فضای کالبدی کارآفرینی دانشگاهی کمک و مساعدت
کرد .آنچه که در دانشگاه آزاد تاکنون مورد توجه بوده است مسئله آموزش بوده ،لذا به مسائل
پژوهشی و تحقیقاتی توجه کافی به عمل نیامده است و هنوز دانشجویان با مسئله کارآفرینی عمدتاً
بیگانهاند ،زیرا زیرساختهای کافی و فیزیکی برای توسعه کارآفرینی فراهم نشده است و دانشگاه
آزاد جز دانشگاههای نسل دوم که آموزش محور و گاها پژوهش محور میباشند ،دسته بندی
میشود .با توجه به سیاستهای پیش رو میتوانیم سیاستگذاریهای دانشگاه آزاد اسالمی ،عالوه
بر اهداف آموزشی به سوی تولید علم و فناوری را هدایت کنیم و در این مسیر بسترهای الزم برای
کارآفرینان را فراهم کنیم .ایجاد و ارائه الگوی فضای کالبدی کارآفرینی در واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی پاسخی برای موفقتر کردن این تالشها است .با وجود مطالعات پراکنده و منابع
اندک موجود ،هنوز الگویی منسجم در مورد فضای کالبدی کارآفرینی برای دانشگاهها ارائه نشده
است .از این جهت که دانشگاههای آزاد اسالمی متولی و مجری طیف وسیعی از تقویت ،توسعه و
ارزش آفرینی نیروی مستعد برای حمایت از حکومت و دولت در راستای تحقق اهداف و
چشماندازهای مورد نظر میباشد و از سوی دیگر چالشهای متعددی در رویکرد و نظام مدیریتی
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حاکم بر آنها وجود دارد .بنابراین محقق در این رساله بر آن است در سایه مطالعات گسترده به این
سؤال پاسخ دهد که الگوی فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور
چگونه است؟
مقوله فضای کارآفرینی در دانشگاه حوزه وسیعی است و سطوح مختلفی اعم از محیط ،ساختار و
چگونگی بهرهگیری از فناوری را شامل میشود (ژانگ .)3227 ،8رویکرد حاکم بر فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی ،رویکردی نیازگرا در تعامل با سازمانهای پیرامونی دانشگاه محسوب
میشود .این تعامل و کنش متقابل محیطهای دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی و سازمانهای
بیرونی ،چنانچه سازمانیافته و با سازوکارهای اثربخش همراه باشد ،حاصلی جز اشتغالزایی،
بهره وری بیشتر از منابع انسانی و غیرانسانی و رفاه به دنبال نخواهد داشت .دانشگاهها به مثابه
نهادهای عمده تولید دانش ،به دلیل تغییر در ماهیت تولید علم و تولید اقتصادی ،عالوه بر پژوهش
و آموزش ،نقش رسالت جدید در توسعه اقتصادی و منطقهای یافتهاند.
در سالهای اخیر به رغم تالشهایی که در جهت توسعه کارآفرینی انجام شده است ،در عمل
رشد مناسب و پایداری در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط در
کشور مشاهده نمیشود (قبادی و قدرتی .)9281 ،متأسفانه بسیاری از کارآفرینان در ایران با موانعی
همچون دگرگونی سیاستهای دولت و به کارگیری سیاستهای سلیقهای؛ ناسالم بودن محیط
کسب و کار؛ بی ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی؛ وجود قوانین نامناسب و غیرحمایتی؛ نبود
اطمینان محیطی؛ فقدان زیرساختهای تجاری؛ عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از
کارآفرینی؛ نامناسب بودن بازار؛ بهره باالی وامهای بانکی و ...روبرو هستند که فضای نامساعد
کسب و کار را پیش روی آنها قرار داده است (قمبرعلی ،آگهی ،علی بیگی ،زرافشانی.)9212 ،
اشتغال دانشجویان و متقاضیان کار در سالهای اخیر در ایران بنا به دالیل مختلف و موانع موجود
در سر راه کارآفرینان حساسیت ویژهای پیدا کرده است .کارآفرینی از اصلیترین عوامل رشد و
توسعه اقتصادی کشور است .موانع گوناگونی در فضای کسب و کار و کارآفرینی در ایران که از
جملهی آنها موانع کارآفرینی در مرحله آموزش ،فقدان عوامل انگیزشی در مرحله تحرک ،موانع
کارآفرینی در مرحلهی جهش و موانع قانونی رشد کارآفرینی در ایران است ،که این موانع به سه
8 -Zhang
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طبقه ،عوامل ضد انگیزشی ،موانع قانونی توسعه ،محیط کسب و کار تقسیم میشوند (حسینی ،ناظم
بکایی و حصاری.)9219 ،
با گسترش تحقیقات کارآفرینی ،شناسایی فرصت به عنوان نقطه تمرکز کارآفرینی مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفت .بیشک شناسایی فرصت بدون ارتباط یافتن با فرایند کارآفرینی آن را از
قالب مورد نظر ما خارج میکند .به همین دلیل میتوانیم ارتباط غیر قابل گسست آن را با
کارآفرینی در تعاریف انجام شده از شناسایی فرصت ببینیم (صفری و میرزایی بافقی .)9212 ،تغییر
و تحول در شرایط و نیازهای جامعه موجب تغییر و تحول در رسالت دانشگاهها شده است .بدین
صورت که رسالت اولیهی آنها که آموزش بوده به سمت پژوهش رفته و با تحولهای بعدی باز
به سمت کارآفرینی تغییر جهت داده است .عوامل مختلفی نظیر افزایش تعداد دانشآموختگان،
بیکاری فزاینده ،و بحران اشتغال جوانان به ویژه تحصیل کردگان ،تغییر در انتظارهای متقاضیان
دانشگاهها ،رقابت ،نیازهای متغیر بازار ،مسؤولیتپذیری و پاسخگویی در مقابل افراد جامعه،
انقالب کیفیت و بهره وری ،تغییر در دانش و ضرورت مدیریت دانش و تجاریسازی دانش،
ضرورت تحول در آموزشهای سنتی و گرایش به سمت آموزشهای نو و پژوهشهای کاربردی،
ضرورت به کارگیری فناوریها و سایر مواردی که موجب تحول در رسالت ،نقش و کارکردهای
دانشگاه آزاد اسالمی شده است.
عوامل مهم در رخداد فضای کارآفرینی عوامل شخصی ،روانی و محیطی میباشند .یک شخص،
فکر نو برای ایجاد تشکیالت اقتصادی جدید را یا از طریق تحقیقات دقیق و یا به طور تصادفی به
دست می آورد .تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری برای پیگیری آن به عواملی همچون زمینههای
شغلی ،خانواده ،دوستان ،الگوی نقش ،وضعیت اقتصاد و قابل دسترسی بودن منابع بستگی دارد.
فضای کارآفرینی که به وسیله موریسو و پاول توسعه داده شده است ،میتواند به عنوان یک عامل
انسانی مهم در کسب مزیتهای بین المللی محسوب شود (رافالدینی و سیترا .)3294 ،1فضای
کارآفرینی نیروی محرکی است که نقش آن پیدا کردن فرصتهای استفاده نشده در بازار بوده و
به دنبال ایجاد تعادل جدیدی در بازار میباشد و به عنوان یک موتور پیشرفت اقتصادی ،ایجاد

9- Raafaldini & Citra
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شغل و اصالح اجتماع محسوب میشود .کار آفرینی در دیدگاه چمپتر بیشتر با ایدههای کسب و
کار جدید که ممکن است موجب تغییراتی در ماهیت بازار شود ،مرتبط است .همچنین در دیدگاه
کیرزنر فضای کارآفرینی عبارت جستجوگری فرصتها ،شناسایی شکافهای موجود در بازار و
شناسایی اشتباهات سایر کارآفرینان است .کارآفرین محوری رویکردی است که روی نوآوری
بازار محصول و پروژههای ریسکی تاکید داشته و با تمایل به پیشگامی در نوآوری به دنبال کسب
برتری بر رقباست (کرین و میر .)3226 ،92در این جهت کارآفرینی را یک جهتگیری راهبردی
و دستیابی به موقعیتها و فرصتها را عامل مؤثر در کارآفرینی تعریف میکنند .جانستون،
اندرسون ،دیوید-پیتز و اوستنسن-ساندرز  )3221( 99با جمعبندی تعریفهای مطرح شده،
کارآفرینی را به شرح زیر تعریف میکنند.
عملی خالق است که به وسیلهی آن چیزی که در گذشته وجود نداشته است ایجاد میشود.
نوآوری مبتنی بر درک و یافتن فرصت از یک محیط نا مشخص
ساخت و ایجاد فرصت با استفاده از منابع یا جستجوی منابع جدید
فعالیت دربر گیرندهی خطر به دلیل نو بودن که امکان محاسبه ارزش افزوده آن مشکل است.
کارآفرینی منجر به ایجاد ارزش در شخص ،گروه و جامعه میشود.
کارآفرینی دربرگیرندهی فعالیتهای خالق است.
این تعریفها روزنهی کوچکی است به پارادایم کارآفرینی .براین اساس ،کارآفرینی مفهومی
است که از یک کسب و کار کوچک به سازمانهای بزرگ و پیچیده و سیستمهای دولتی
گسترش پیدا کرده است و جمع بندی کلی در مورد این تعریفها آن است که کارافرینی در
برگیرندهی ایجاد فرصتها و استفاده از آنها اقدامهای خطر پذیر ،عمل خالق و نوآور ایجاد
چشم انداز در مورد آینده و ارزش میباشد (هوانگ و وانگ .)3299 ،93فضای کارآفرینی یک
چارچوب چند بُعدی و پیچیده میباشد ،که کلیهی عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگیهای او،
مهارتها و سبکهای مدیریتی او ،فرهنگ ،استراتژی ،ساختار ،نظام و سازمان را در بر میگیرد.
10 -Crane & Meyer
11 -Johnston & Andersen & Davidge-Pitts & Ostensen-Saunders
12 -Huang & Wang
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در مدل فضای کارآفرینی ،محیط ،ویژگیهای شخصیتی ،انگیزهها ،رفتار ،اهداف و نتایج را در
نظر میگیرند و بر توانایی سرمایه گذاری در فرصتها تکیه میکنند .همچنین کارآفرین را فردی
میپندارند که دارای مهارتها چندگانه است (حسینی و دیگران.)9219 ،
خوشبختانه ضرورت ترویج و فرهنگ کارآفرینی ،تربیت کارآفرینی و ایجاد زمینههای فعالیت این
گروه مورد توجه قرار گرفته ،لیکن هرگونه تالش برای فعالیت این افراد ،مستلزم حمایت دولت و
دستگاههای متولی توسعه اشتغال به ویژه نظام آموزش عالی کشور و فراهم کردن زمینههای مساعد
برای بروز خالقیت و نوآوری کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاههاست .زیرا در این شرایط
میتوان انتظار داشت که سایر اقشار جامعه بتوانند توان و مهارتهای خود را در این جهت معطوف
نمایند و بدین ترتیب طیف وسیعی از بیکاران نیز دارای شغل مناسب و پایدار باشند سرمایهگذاری
برای تمهید مقدمات و لوازم خوداشتغالی دانشگاهیان نظیر تسهیالت مالی ،اطالعرسانی ،آموزش و
فراهم کردن بسترهای قانونی ،به دلیل توان تخصصی و قدرت نوآوری دانشآموختگان ،در
شرایط کنونی ایجاد فرصتهای شغلی انبوه بیکاران کشور به ویژه فارغالتحصیالن بیکار،
اصلیترین و مهمترین دغدغه سیاستگذران و تصمیمگیران کالن کشور است .تجربیات موجود
در زمینه اشتغال بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایهگذاری و حمایت دولت نمیتوان
از پس بحران بیکاری برآمد (حاجی یخچالی .)9283 ،شاید تغییر رویکرد دانشجویان و
دانشآموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک همین مطلب است که در دنیای امروز
دانشآموختهها نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی هستند و پا را از حوزه دانش و محفوظات
خود فراتر گذاشته و در حل مسائل علمی آن محدوده تخصصی ،مهارت داشته و موفق عمل
میکنند (طالبی و زارع یکتا .)9287 ،یکی از چالشهای پیشروی جوامع مخلف،
دانشآموختگانی هستند که تواناییهای فردی و مهارتهای الزم برای راهاندازی کسب و کار
مناسب ندارند .این امر آمادهسازی فارغالتحصیالن دانشگاهی را از طریق توسعه و ترویج فرهنگ
کارآفرینی در آنان ضروری میسازد .آنچه مسلم است این آمادهسازی نباید بعد از فارغالتحصیلی
باشد ،بلکه برای تحقق این امر الزم است طی فرآیند و حین تحصیل ،مقدمات الزم فراهم گردد و
موانع و محدودیتها برطرف شوند .یکی از مهمترین این اقدامات ،تحت تأثیر قرار دادن نگرشها
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و گرایشهای کارآفرینانه دانشجویان است (میسون .)3292 ،92ایجاد نگرشهای کارآفرینانه در
دانشجویان شرط الزم برای بروز رفتار کارآفرینانه از سوی آنان است (اللهیاری ،کشاورز ،شادپرور
و سلوکی .)9288 ،در مجموع ،دانش که در نیروی انسانی متخصص و فناوری تجسم مییابد،
همیشه برای توسعه اقتصادی مهم بوده است.
در پاردایم جدید که پاردایم فراصنعتی یا اقتصاد دانش بنیان نامیده میشود ،از نظر اقتصادی تولید،
انتشار و استفاده از دانش اهمیت اساسی دارد و به همین لحاظ نظام علمی کشورها از اهمیت رو به
تزایدی برخوردار شدهاند و نظام آموزش عالی کشور به عنوان یکی از دو قطب تعلیم و تربیت
مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص و کارمد مورد نیاز جامعه را در سطوح و رشتههای
مختلف به عهده دارد .جذب فارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منوط به
داشتن تواناییها و ویژگیهایی است که بخشی از آن میبایست در طول دوران تحصیلی در
دانشگاه ها ایجاد گردد .عواملی همچون عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش در دانشگاه و
نیازهای آتی بازار کار ،عدم تناسب بین محتوای آموزشی با مهارتهای شغلی ،عدم توفیق دانشگاهها
در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمات رسانی به جامعه در دانشجویان ،حداقل
قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن ،فقدان زمینههای مناسب برای آموزش علمی و
کاربردی ،ناکارآمدی اعضای هیئت علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه و
مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت علمی در دانشگاهها ،از جمله مهمترین
عوامل مطرح نبودن فارغ التحصیالن در کاریابی و استقالل است (اسدی و قاسمی .)9281 ،نظام
آموزش عالی در هر جامعه ایی وظایف ویژه ایی به عهده دارد که از جمله میتوان آزاد سازی و
رهایی افراد جامعه از ناتوانی ،آموزش و هدایت آنان به بازار کار را مورد نظر قرار داد .از این رو،
در عرصه های نوین رقابتی جامعه ایی پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشد که
بتوانند با خالقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنند و با کوششهای خالقانه خود به کسب و
کار بپردازندو کار آفرین باشند (پیرزاده و جاللی.)9217 ،
رقابت به عنوان بخش مهمی از فعالیتهای کارآفرینی حرفهای و مطالعات رقابتی به عنوان یک
جهت مهم در نظام آموزش کارآفرینی معرفی میشود .شایستگیهای رقابت در هر مرحله از روند
13 -Mason
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کارآفرینی به دست میآید .مقولههای رویکرد عقالنی در طبقهبندی صالحیتهای رقابتی در
کارآفرینی و ساختن آنها به عنوان نتایج مهم یادگیری در آموزش کارآفرینی مطابق با نوع ،روش،
شخصیت ،رفتار ،سبک رفتار رقابتی کاربر جهت مدیریت رقابت مورد بحث قرار میگیرد
(رابین 94و دیگران .)3291 ،استفاده از سیستم واکنش به موضوع و فناوری اطالعات میتوانند
فرآیند یادگیری کارآفرینی را بهبود دهند .افزایش مشارکت با کسب دانش کارآفرینی و بهبود
انگیزه برای افزایش توانایی کارآفرینی در ارتباط است (وو ،وو و لی .)3291 ،95توجه به روابط
عملی رو به رشد ،کارآفرینی پایدار توجه باالیی در زمینه دانشگاهی به خود جلب کرده است.
بنابراین ایجاد رابط کاربری یادگیری و پایداری کارآفرینی ،با تاکید بر اثربخشی آن و شرایط
چارچوب برای آموزش دهندگان کارآفرینی با هم در ارتباطند (هالبراستاد ،اسچانک ،اولر و
هارمس.)3291 ، 96
از منظر تحقیقات انجام شده در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد .اولوگبوال)3297( 97
تأثیر مثبت شناسایی فرصتها ،انگیزه و منابع در اختیار دانشجویان نسبت به کارآفرینی و نقش مهم
آموزش کارآفرینی بر تمام عوامل ،از جمله تواناییهای کارآفرینی را نشان دادند .آموزش
کارآفرینی نشان میدهد که افراد جوان میتوانند توسعه یابند ،زیرا فردگرائی به خودی خود یک
پدیده اجتماعی است .نتایج تواتین ،فایول و پیتاوی و پالیتیز )3296( 98نشان داد تجربه کاری،
تجربه گذشته (یادگیری با انجام) ،روابط مبتنی بر اعتماد ،خدمات پشتیبانی آنالین ،مهارتهای
کارآفرینی ،محتوای آموزشی ،محل واقعی یادگیری ،سطح دانش و فرایند قانونیسازی محیطی از
عوامل مؤثر در فضای یادگیری کارآفرینی میباشد .رافالدینی و سیترا )3294( 91نیز بیان داشتند
نقش فضای کارآفرینی دانشگاه در رشد اقتصادی ،ایجاد شغل و ایجاد ثروت ثابت شده است .با
توجه به نرخ باالی بیکاری ،ارزش کارآفرینی برای دانشجویان بسیار مهم است .بسیاری از کالجها،
کارآفرینی را به عنوان یک شیء تحقیق میکنند و همچنین آن را در برنامه درسی قرار دادهاند.
14 -Rubin
15 -Wu & Wu & Li
16 -Halberstadt & Schank & Euler & Harms
17 -Olugbola
18- Toutain & Fayolle & Pittaway & Politis
19- Raafaldini & Citra
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دولت به عنوان سیاستساز ،نهادهای آموزشی به عنوان منبع تحقیق و دانش در کارآفرینی ،و
دیدگاه کارآفرینان از نظر کارآفرینان ،برای ایجاد یک محیط و زیرساختهای پشتیبانی برای
ایجاد کارآفرینان حائز اهمیت میباشند .یافتههای کرین و میر )3226( 32بیانگر آن است که
فضای کارآفرینی با موانعی از جمله فقدان حمایتهای فرهنگی و تشویقی ،وجود سیستم مالیاتی
سنگین ،فقدان سرمایه و فقدان آموزشهای کارآفرینی مواجه است که در این میان به نظر میرسد
در قیاس با دیگر موانع فرهنگی نقشی کمرنگتر در ایجاد تغییر در سیاستها و خطمشیهای
دولت در فضای کارآفرینی دارند.
نتایج باروج کیاکالیی و سیمیاری ( )9217با شناسایی ویژگیهای فیزیکی مدارس کارآفرین نشان
داد فضای فیزیکی مدارس کارآفرین باید شامل کتابخانه ،کارگاهها ،آزمایشگاهها ،امکانات
آموزشی مختلف ،فناوری اطالعات و ارتباطات باشد؛ چرا که در دسترس بودن این گونه مواد و
منابع آموزشی موجب ارتقای کیفی و کمی دانش ،مهارت و نگرش دانش آموزان در امر
کارآفرینی میشوند .بنابراین ،در صورتی که فضای آموزشی در برنامههای درسی مدارس جهت
پرورش مهارتهای کارآفرینی دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد ،زمینه تحقق رسالت نظام
آموزش و پرورش به ویژه مدارس در تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآفرین فراهم خواهد شد.
گلی ،امیریان و رحمانی ( )9217با بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود فضای
کسب و کار ،توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال بیان داشتند نفوذ فناوریهای جدید اطالعاتی به
حوزههای مختلف کشور ،از جمله حوزهی اقتصادی که امروزه بسیار حائز اهمیت است و حتی
مقام معظم رهبری هم ،چند سال بطور پیاپی بهاهمیت توجه به متغیرهای اقتصادی کشور اشاره
نمودهاند و همچنان هم از آن حمایت مینمایند ،توانسته منجر به بهبود و رونق فضای کسب و کار،
توسعهی کارآفرینی و متقابالً ایجاد اشتغال برای جوانان گردد .زیرا فناوری اطالعات و ارتباطات به
دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود ،میتواند نظام و چارچوب شغلی یک جامعه را دگرگون
کند .این مساله در مورد کشور ایران نیز صدق میکند .فضای کسب و کار مطلوب نه تنها یک
مساله بسیار مهم است ،حتی میتوان گفت که آن یک اصل ،به خصوص در بازار مدرن محسوب
میشود .بهبود فضای کسب و کار میتواند منجر به ایجاد فعالیتهای متکی بر کارآفرینی گردد.
20 -Crane & Meyer
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افزایش سطح فعالیتهای کارآفرینانه وتوسعه ی کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش
برنده برای افزایش تعداد کارآفرینان و راه اندازی و رشد شرکتها نیاز دارد.
پیرزاده و جاللی ( )9217با بررسی نقش فضای کسب و کار در بهبود و توسعه کارآفرینی در ایران
نشان داد که سطح باالتر کارآفرینی به توسعه اقتصادی بیشتر ،مشارکت بخش رسمی و طرز اعمال
روالهای مدیریتی بهتر مربوط است .در واقع اگر هدف دولتها و نخبگان جوامع ،ایجاد فضای
کسب و کار جدید از ظرفیتهای بیاستفاده ،توسعه ظرفیتهای موجود ،حل مشکالت اجتماعی
باشد ،بهبود و توسعه کارآفرینی راهی است که آنان را به سرمنزل مقصود میرساند .خانی و
موسوی ( )9216با تحلیل نظریه پخش فضایی در کارآفرینی و نقش آن در توسعه کالبدی بیان
داشتند که سادگی و جذابیت نوآوری ،سودبخشی و اقتصادی بودن آن ،و میزان سازش پذیری
کارآفرینی مورد نظر با تجربه ،مهارت و نیاز پذیرندگان ،در پذیرش کارآفرینی ،به عنوان یک
نوآوری و پخش آن بسیار مؤثر بوده و اثرات چشمگیری بر بهبود کالبدی مساکن ،معابر و
فضاهای عمومی داشته است .غالمی و محمدزاده ( )9216با ارزیابی مطلوبیت و نقش اکوسیستم
کارآفرینی بیان داشتند که از میان  93زیرسیستم مورد بررسی ،تنها دو زیرسیستم «متعادل بودن
قوانین و مقرّرات» و «آموزش کارآفرینی در دانشگاهها» با  %15اطمینان ،نسبت به الگوی ملّی
دارای شرایط مطلوب هستند؛ امّا در مقایسه با الگوی جهانی ،هیچیک از زیرسیستمها ،عملکرد
مطلوبی ندارند .نتایج نشان داد که زیراکوسیستمهای «زیرساختهای تجاری و قانونی» و
«برنامههای دولت برای کارآفرینی» به ترتیب با  19و  75درصد ،بیشترین و زیراکوسیستم
«هنجارهای اجتماعی» با  %42کمترین تأثیر را در عملکرد نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی دارد.
بابایی ،بیدهندی و نظری قهرودی ( )9215با بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در پارک
علم و فناوری دانشگاه تهران بیان داشتند عوامل درون سازمانی (اعتماد نهادی) و عوامل
برونسازمانی (نیروهای دولتی ،رقبا و رقابتپذیری و پیشرفت فناورانه) با کارآفرینی دانشگاهی در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رابطه مثبت و معنیداری دارند .یافتههای حسینی ،آقایی
پورفطرتی و آقایی پورفطرتی ( )9215نشان داد که بانک و سرمایهگذاری و صندوقهای خطرپذیر
بر موارد مطرح شده در این تحقیق یعنی دانش و تجربه مدیریتی و منابع انسانی ،فرهنگ کارآفرینی
و بازار و مشتری در اکوسیستم کارآفرینی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد .عربیون و مویدی

ارائه الگوی فضای کالبدی کارآفرینی /...انصاری و همکاران

22

( )9215با شناخت استراتژیهای نوآور در خلق اکوسیستمهای کارآفرینانه در دانشگاه تهران بیان
داشتند آنچه که در دانشگاه تهران مورد توجه بوده است مسئله آموزش بوده ،لذا به مسائل
پژوهشی و تحقیقاتی توجه کافی به عمل نیامده است و هنوز دانشجویان ما با مسئله کارآفرینی
عمدتاً بیگانهاند ،زیرا زیرساختهای کافی و فیزیکی برای توسعه کارآفرینی فراهم نشده است و
دانشگاه تهران جز دانشگاههای نسل  9و نسل  3که آموزش محور و گاها پژوهش محور میباشند،
دستهبندی میشود.
پورشریعت ،محجوب و مصطفایی ( )9215با بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی
دانشگاهی دانشگاههای ارتش نشان دادند که عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در
دانشگاه هوایی عبارتاند از :ساختار سازمانی ،تجهیزات و امکانات فیزیکی ،راهبرد سازمانی،
فرآیندهای کاری ،سامانه نظارتی ،سامانه پژوهشی ،سامانه پرداخت ،سیستم مالی ،مدیریت منابع
انسانی و مدیریت منابع اطالعاتی .صادقی و کشاورز ( )9214با شناسایی و اولویتبندی مولفههای
محیط فیزیکی اثربخش در یادگیری کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بیان داشتند
که مؤلفههای فیزیکی محیط یادگیری به ترتیب اولویت عبارتاند از :تجهیزات و امکانات مورد
نیاز یاددهی/یادگیری کارآفرینی; طراحی ساختمان و کالسها متناسب با محیط واقعی
کارآفرینی; کیفیت و انعطاف پذیری چیدمان صندلیها و وسایل داخل کالسها متناسب با با
اهداف آموزشکارآفرینی; منابع مطالعه و منابع اطالعاتی مناسب کارآفرینی; تناسب اندازه
کالسها و وسعت محیط دانشکدهکارآفرینی; فناوری کمک آموزشی متناسب با نیازهای
یاددهی-یادگیری کارآفرینی; ویژگیهای حسی و جذابیتهای ظاهری .حسینی و دیگران
( )9219با بررسی و اولویتبندی موانع فرهنگی و اقتصادی توسعه فضای کارآفرینی در ایران و
ارائه خط مشیهای پیشنهادی نشان دادند شش شاخص (فقدان مهارتها) در باالترین اولویت قرار
دارد ،اما اگر پارامتر توانمندی را نیز مدنظر قرار گیرد ،توانمندی دولت در رفع این موانع به این
ترتیب میباشد ،فقدان مهارتها ،عدم دستیابی به منابع مالی برای سرمایه گذاری (ترس ازناتوانی
تهیه منابع مالی برای راه اندازی کسب و کار) ،موانع اداری (نگرانی از عدم امکان تأمین الزامات
قانون) و فساد اداری.
فضای کالبدی کارآفرینی همواره تحت تأثیر عواملی همچون تحوالت اجتماعی فرهنگی ،تغییرات
سریع در سالئق مصرفکنندگان ،هزینههای مواد اولیه ،مقررات دولتی نظیر قوانین مالیاتی ،تعرفهها
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و بسیاری دیگر عناصر تأثیر گذار قرار میگیرد .فضای کالبدی کارآفرینی در بردارنده عناصر و
بازیگرانی با ماهیت چند بعدی میباشد که در یک سیستم پیچیده با تاثیرگذاری در پایداری آن با
هم در تعامل هستند .به طورکلی میتوان گفت فضای کارآفرینی به انجام فعالیتهای کارآفرینانه
در نهادها ،سازمانها ،دانشگاه و ...اشاره دارد .از اینرو برای حرکت دانشگاه آزاد در جهت فضای
کالبدی کارآفرینی الزم است تا با برنامهریزیهای مشخص و دقیق ،چگونگی و میزان فاکتورها و
عوامل اجتماعی و فرهنگی که بر فضای کارآفرینی تأثیر میگذارند مشخص گردد .فضای کالبدی
کارآفرینی به عنوان جنبهای بسیار مهم و عمده در توسعه کارآفرینی به مثابه فرآیندی پیچیده و
چندعلیتی اهمیت بسیار دارد و این در حالی است که با وجود اهمیت این فضا ،پژوهشهای
چندانی در خصوص آن صورت نگرفته و آنچه که مورد توجه بوده ،فرآیند صرف کارآفرینی و
ویژگیهای کارآفرینان بوده است .امروزه اکثر صاحبنظران حوزهی آموزش عالی ،کارآفرینی را
شرط بقا و توسعهی دانشگاهها و مراکز آموزش ع الی به شمار میآورند زیرا در عصر توسعه
فناوریهای پیشرفته و صنایع دانشمحور در اقتصاد جهانی ،منطقهای و حتی محلی تنها از طریق
تقویت تعامل و پیوند دانشگاه و بنگاه است که میتوان با بحرانهای گسترده و فراگیر کنونی
مقابله کرد.
سواالت تحقیق
مولفه های شرایط علی تاثیرگذار بر فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی کدام اند؟
مولفه های پدیده محوری فضای کالبدی کارآفرینی برا یواحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کدام
اند؟
مولفه های مداخله گر تاثیرگذار بر فضای کالبدی کارآفرینی برا یواحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
کدام اند؟
مولفه های زمینه ای تاثیرگذار بر فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
کدام اند؟
مولفه های راهبردهای تاثیرگذار بر فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی کدام اند؟
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مولفه های پیامدهای مورد انتظار از فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی کدام اند؟
الگوی بدست آمده تا چه اندازه معتبر می باشد؟
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعهای و از نظر روش گردآوری دادهها ،آمیخته از
نوع اکتشافی است که در بخش کیفی از رویکرد نظریه دادهبنیاد برای الگو سازی بهره گرفته شد.
در طرح تحقیق آمیخته اکتشافی ،پژوهشگر درصدد زمینهای درباره موقعیت نامعین میباشد .با
استفاده از گردآوری دادههای کیفی درباره پدیده ،امکان صورتبندی فرضیههایی درباره بروز
پدیده مورد مطالعه فراهم میشود .پس از آن پژوهشگر میتواند از طریق گردآوری دادههای
کمی ،الگوی بدست آمده از بخش کیفی را مورد آزمون قرار دهد .در بخش کیفی پژوهش،
برخالف نمونهبرداری انجام شده در بررسیهای کمی ،نمونهبرداری نظری نمیتواند قبل از شروع
مطالعه ،برنامهریزی شود و تصمیمات خاص نمونهبرداری در خالل فرآیند پژوهش شکل
میگیرند .در این مرحله از نظرات خبرگان دانشگاهی برای دستیابی به اجماع میان نظرات ایشان
استفاده شده است .تیم مشارکتکننده به روش نمونهبرداری هدفمند به شیوه گلولهبرفی و بر پایه
تخصص با توجه به داشتن تحصیالت عالی و سابقه حداقل ده سال ،برای مشارکت در پژوهش
جهت مصاحبه نیمهساختاریافته ،شناسایی و انتخاب شدند .فرایند جمع آوری دادهها در این مرحله
تا جایی ادامه پیدا کرد که محقق در دادهها به مرز اشباع نظری در مصاحبه 23م رسید و مفاهیم
مرتبط با پدیده مورد نظر که توسط مصاحبه شوندگان مختلف مطرح شد ،تکراری شده و مطلب
جدیدی به مدل اضافه نشد .در تحلیل دادهها ،روش مرحلهای و تکنیکهای تحلیلی اشتراوس و
کوربین مورد استفاده قرار گرفت .به نحوی که مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل
مصاحبه ،پاراگراف ،عبارات و جمالت مورد توجه قرار گرفتند و با تفکیک متن مصاحبه به عناصر
دارای پیام در داخل عبارات یا پاراگرافها تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند .بعد از این
مرحله مفاهیم اولیه در قالب  976مفهوم طبقهبندی شدند؛ این مقولهها در مرحله نهایی با دستهبندی
مقولههای فرعی در قالب  39مقوله اصلی که به عنوان مسائل عمده مطرح هستند ،جای گرفتند.
پس از کدگذاری و مقولهبندی و نیز تدوین مدل نظریه داده بنیاد ،پرسشنامهای بر حسب مدل به
دست آمده طراحی شد.
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همانطور که پیشتر گفته شد تحقیق حاضر به شیوه داده بنیاد انجام شد .بنابراین به این منظور از
رهیافت نظاممند استفاده شده است که در آثار مشترک اشتراوس و کوربین 39به آن پرداخته شد.
براساس رویکرد نظاممند نظریهپردازی در سه گام اصلی انجام میشود :کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی .برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،از راهبردهای بازآزمون
(بازبینی توسط سه نفر از مصاحبه شوندگان؛ پایایی به دست آمده  75درصد) و توافق درون
موضوعی دو کدگذار (یکی از اساتید کارآفرینی؛ پایایی به دست آمده  77درصد) استفاده شده
است .برای بررسی روایی پرسشنامه در بخش کمی نیز ابتدا از نظر روایی ظاهری و مفهومی توسط
 22نفر از خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت CVR .کلیه شاخصها بیشتر از  2.7ارزیابی و
مورد تأیید قرار گرفتند.
به منظور نهایی سازی مدل مفهومی و تعیین ضرایب هر یک از آنها با استفاده از معادالت ساختاری
اقدام شد .در بخش کمی پژوهش به طراحی پرسشنامه و گردآوری اطالعات از  322نفر از رؤسا و
مدیران دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته شده است .روش نمونهگیری در این مرحله به روش
نمونهگیری تصادفی صورت پذیرفت و پرسشنامهها بین مدیران توزیع شد و اطالعات جمعآوری
شده مبناى تجزیه و تحلیل توسط نرمافزار  Spssنسخه  35قرار گرفت .برای برازش مدل از
شاخصهای بارعاملی ،پایایی ترکیبی ( ،)CRآلفای کرونباخ ( ،)CAمیانگین واریانس استخراجی
( ،)AVEضریب تعیین ( )R2و شاخص نیکویی برازش ( )GOFاستفاده شده است که نتایج آن
در جدول ( )9ارائه میگردد.

21 -Strauss & Corbin
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جدول  .8شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
ابعاد

عوامل ساختاری

شاخص

بار عاملی

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29

2.897

CR

CA

AVE

2.639
2.887
2.548
2.574
2.763
2.777
2.739
2.611
2.684
2.725
2.688
2.614
2.721
2.766

2.132

2.873

2.567

2.832
2.869
2.711
2.689
2.518
2.588
2.645
2.638
2.621
2.769
2.736
2.738
2.711
2.825

عوامل فناوری اطالعات

q30
q31
q32
q33
q34

2.782
2.771
2.413

2.125

2.876

2.691

2.775
2.571

عوامل یادگیری

q35
q36
q37

2.635
2.735

2.876

2.899

2.654
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q38
q39
q40
q41

2.718
2.652
2.628
2.729
2.644

عوامل مالی

q42
q43
q44
q45
q46
q47

2.832
2.825
2.844
2.786

2.872

2.891

2.616

2.783
2.681

استراتژی

q48
q49
q50
q51
q52
q53

2.768
2.761
2.753
2.826

2.881

2.826

2.684

2.822
2.719

عوامل آموزشی

q54
q55
q56
q57
q58

2.862
2.859
2.896

2.129

2.825

2.742

2.898
2.741

ویژگیهای مدیران

q59
q60
q61
q62
q63
q64
q65
q66
q67
q68
q69
q70

2.123
2.816
2.889
2.821
2.876
2.879
2.833

2.148

2.884

2.794

2.864
2.821
2.712
2.865
2.814

ویژگیهای کارکنان

q71
q72
q73
q74
q75
q76

2.727
2.622
2.821
2.843

2.125

2.862

2.764
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q77
q78

2.863
2.867
2.873
2.888

فضای کالبدی کارآفرینی

شرایط مداخله

شرایطه زمینهای

راهبرد

پیامدها

71q

2.751

82q

2.769

89q

2.728

83q

2.749

82q

2.737

84q

2.715

85q

2.769

86q

2.711

87q

2.723

عوامل اجتماعی-فرهنگی

2.178

عوامل سیاسی -قانونی

2.133

عوامل دموگرافی

2.889

زمینههای فردی

2.812

زمینههای اقتصادی

2.667

راهبرد حمایتی

2.896

راهبرد توسعهای

2.874

راهبرد آموزشی

2.665

راهبرد فرهنگی

2.772

کارکرد تجاری

2.648

کارکرد ساختاری

2.812

کارکرد کارآفرینانه

2.727

2.864

2.825

2.684

2.162

2.129

2.122

2.128

2.872

2.628

2.851

2.816

2.714

2.842

2.696

2.585

نتایج جدول ( )9نشان میدهد که شاخصهای ( AVEبیشتر از  CR ،)2/5و ( CAبیشتر از )2/7
در تمامی سازهها مقدارمناسبی دارند .همچنین مقدار شاخص نیکویی برازش ( )GOFمقدار
 2/793بدست آمد .بنابراین میتوان گفت که مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار است .بر
این اساس مشخص میشود که نشانگرهای انتخابی با زیربنای عاملی طرح تحقیق از مناسبت الزم
برخوردارند.
یافتهها
تحلیل دادهها در روش دادهبنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام گرفت.
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الف) کدگذاری باز :فرایند تحلیل و نامگذاری مفاهیم ،طبقهبندی و کشف ویژگیها و ابعاد آنها
در دادهها از طریق انجام مقایسهای مداوم است .در این پژوهش مصاحبهها با استفاده از روش
تحلیل محتوا سطر به سطر بررسی ،مفهومپردازی ،مقولهبندی و براساس مشابهت ،ارتباط مفهومی و
خصوصیات مشترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت (طبقهای از مفاهیم) مشخص شدند که در
نهایت این  976مفهوم استخراج گردید.
شرایط علّی :این شرایط باعث ایجاد و شکلگیری پدیده یا طبقه هستهای میشود .نتایج تحلیل
محتوای پاسخ مصاحبه شوندگان از وجود  8مقوله اصلی درخصوص شرایط علّی برای ایجاد
پدیده مورد مطالعه است که کدهای باز مربوط به آنها به شرح جدول  3است.
جدول  .1مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به شرایط علّی
(کدگذاری

مقوله اصلی (کدگذاری

زیرمقوله

انتخابی)

محوری)

شرایط علّی

عوامل ساختاری

مفهوم (کدگذاری باز)
سامانه پژوهشی
سیستم پاسخگویی
تبلیغات
توسعه ظرفیتهای موجود
مواد و منابع آموزشی
مهارت و نگرش
مهارت و نیاز پذیرندگان
آموزش کارآفرینی در دانشگاهها
فضای فیزیکی شامل کتابخانه ،کارگاهها ،آزمایشگاهها ،امکانات آموزشی مختلف
رضایت
صرفه جویی در زمان
رقابتپذیری
تجربه منابع انسانی
آموزش رسمی کارآفرینی
کیفیت آموزش
استفاه از دانش دانشگاهی
ساختار سازمانی منعطف
فرآیندهای کاری
سرمایهی انسانی
بازار و مشتری
اساتید آموزشی
تصمیم گیرندگان آموزشی
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امنیت
مدیریت منابع انسانی
کیفیت و انعطاف پذیری چیدمان فضای فیزیکی متناسب با اهداف آموزش کارآفرینی
تناسب اندازه کالسها و وسعت محیط دانشکده کارآفرینی
طراحی ساختمان و کالسها متناسب با محیط واقعی کارآفرینی
شایستگیهای ساختاری
وجود آزادی و انعطاف کاری
فناوری اطالعات و ارتباطات
دسترسی سریع به اطالعات
عوامل فناوری اطالعات

پیشرفت فناورانه
مدیریت منابع اطالعاتی
فناوری کمک آموزشی
بکارگیری نوآوریهای آموزشی مدون
آموزش یادگیری
رابط کاربری یادگیری

عوامل یادگیری

بهبود مهارت و موفقیت
استفاده از یادگیری مبتنی بر چالش
محتوای آموزشی
محل واقعی یادگیری
افزایش سرمایه گذاری
کاهش هزینه

عوامل مالی

سرمایهی مالی
سیستم مالی
سامانه پرداخت
پاداشهای مالی
رسالت نظام
سیاستگذاران و سیاستسازان حوزهی کارآفرینی

استراتژی

استراتژیهای نوآور
راهبرد سازمانی
تشکیل استراتژیهای پایدار
وجود سیستمهای ارزیابی و نظارتی
ترغیب به تبادل افکار و عقاید مربوط به حرفه
عقاید و اطالعات شخصی دیگران مبتنی بر تجربه

عوامل آموزشی

ارائه نظرهای جدید
خلق و انتقال دانش به عنوان ارزش
درک استفاده از دانش

ویژگیهای مدیران

دانش مدیریتی
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تجربه مدیریتی
فرصتهای جدید شغلی
ارتقاء مهارتهای کارآفرینی
مشارکت
منابع مطالعه و منابع اطالعاتی مناسب کارآفرینی
ویژگیهای حسی وجذابیتهای ظاهری
رفتار رهبری
سبک رفتار رقابتی
روابط عملی رو به رشد
سبک رهبری کارآفرینانه
روابط مبتنی بر اعتماد
پذیرش کارآفرینی
ویژگیهای شخصیتی
انگیزه
ویژگیهای کارکنان

احساس تعلق
شخصیت
تجربه یادگیری
تجربه گذشته (یادگیری با انجام)
استقالل فردی

پدیده محوری :حادثه یا اتفاق اصلی که یک سلسله کنشهای متقابل برای کنترل یا اداره
کردن آن وجود دارد و به آن مربوط میشود .پدیده محوری موردمطالعه در این پژوهش فضای
کالبدی کارآفرینی است که مشخصات مربوط به آن درجدول  2ارائه شده است.
جدول  .9مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به پدیده محوری
مقوله اصلی (کدگذاری انتخابی)

زیرمقوله (کدگذاری محوری)

پدیده محوری

فضای کالبدی کارآفرینی

مفهوم (کدگذاری باز)
باور به خودکارآمدی
نگرش مثبت به کارآفرینی
دورههای آموزشی و کارآموزی مبتنی بر کارآفرینی
ایجاد شرایط الزم برای ارائه ایده به منظور راهاندازی کسب و کار جدید
مهارتهای عمومی کارآفرینانه
هنجارهای ذهنی شکل گرفته در محیط کار
حمایتهای کارآفرینانه دانشگاه
برگزاری بازدیدهای علمی از کسب و کارهای کارآفرینی
فراهم کردن وسایل و امکانات مالی مورد نیاز به منظور راهاندازی کسب و کار
جدید
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شرایط زمینهای :نشاندهنده یکسری خصوصیات ویژه است که به پدیده داللت میکند؛ به
عبارتی ،محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیدههای در طول یک بعد است که در آن کنش متقابل
برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد که مشخصات مربوط به آن درجدول  4ارائه
شده است.
جدول  .4مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به شرایطه زمینهای
مقوله اصلی (کدگذاری

زیرمقوله (کدگذاری محوری)

مفهوم (کدگذاری باز)

انتخابی)
اندازه جمعیت
سرعت رشد منطقه
ترکیب سن
عوامل دموگرافی

امید به زندگی
اندازه خانواده
پراکندگی مکانی
الگوی شغلی
وضعیت اشتغال
تولید ابزارهای دسترسی برای تسهیل فعالیت در کارها
تنوع بخشی به خدمات
توانایی کشف و تلفیق راه و روشهای جدید برای حل

شرایطه زمینهای

زمینههای فردی

یک مشکل یافتن منابع جدید
داشتن ایدههای جدید و متنوع
ترجیح دادن روشهای نو به جای روشهای سنتی
نداشتن استرس در موقعیتهای سخت و مشکل
انگیزه تغییر در کیفیت زندگی
امکان دریافت وام در زمینه کسب و کارهای مختلف
وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیتها و کسب وکار
دسترسی به بازار مناسب

زمینههای اقتصادی

دسترسی به سرمایههای موجود
توزیع بهینه منابع مالی
بکارگیری تسهیالت ویژه
استفاده از تسهیالت و وامهای اعتباری برای ایجاد کسب و
کارهای
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شرایط مداخلهگر :شرایط کلی که بر چگونگی فرایندها و راهبردها تأثیر میگذارد .شرایطی
که باعث تشدید یا تضعیف پدیدهها میشوند که مشخصات مربوط به آن درجدول  5ارائه شده
است.
جدول  .5مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به شرایطه مداخلهگر
مقوله اصلی (کدگذاری انتخابی)

زیرمقوله (کدگذاری محوری)

مفهوم (کدگذاری باز)
حمایت دولتها و نخبگان جامعه
برنامههای دولت برای کارآفرینی
نیروهای دولتی
سیاستهای کالن ملی و برنامههای توسعه
تدوین و اجرای خط-مشیهای مناسب
ترجیحات مردم
آداب و رسوم ،سنتها  ،تابوها ،سلیقهها

عوامل اجتماعی-فرهنگی

زبان  ،اعتقادات و ارزش های مردم
محیط نهادی و محیط فیزیکی
هنجارهای اجتماعی
بازار محلی و جهانی

شرایط مداخله

امکان ارائه خدمات در سطح جهانی
اعتماد نهادی
نهادهای آموزشی
حاکم بودن فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب
متعادل بودن قوانین و مقرّرات
صالحیتهای رقابتی
سطح دانش و فرایند قانونیسازی محیطی
عوامل سیاسی -قانونی

زیرساختهای پشتیبانی
دولت به عنوان سیاست ساز
سیاست حمایتی
زیرساختهای تجاری و قانونی

راهبردها (کنشها و تعامالت) :راهبردها و اقدامات ،طرحها و کنشهایی هستند که به فضای
کالبدی کارآفرینی کمک میکند که مشخصات مربوط به آن درجدول  6ارائه شده است.
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جدول  .6مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به راهبردها
مقوله

اصلی

(کدگذاری انتخابی)

زیرمقوله (کدگذاری

مفهوم (کدگذاری باز)

محوری)
ایجاد فرصتهای کارآفرینانه
ایجاد سیستم یکپارچهسازی و پشتیبانی
انتقال فنآوری دانشگاهی
راهبرد حمایتی

ایجاد فرآیند تحقیقات و تجاریسازی در دانشگاه
خدمات پشتیبانی آنالین از فعالیتهای کسب و کار
تاکید بر مسائل میان مدت و بلند مدت
حمایت از ایده های خالق در دانشگاه
توسعه منابع انسانی دانشگاه
توسعه فعالیتهای کارآفرینی

راهبرد توسعهای
راهبرد

مدیریت کارآمد کسب و کار
توسعه زیرساختهای فنی در دانشگاه
توسعه چشم انداز سیستمی کارآفرینی دانشگاهی
توسعه پایگاه دادههای کارآفرینی
الزام دانشگاهها و مراکز آموزشی به آموزش مفاهیم مرتبط با کارآفرینی

راهبرد آموزشی

ایجاد تغییرات مثبت در نظام آموزشی کشور با تاکید بر استقرار مفهوم کارآفرینی
تلفیق دانش تئوریک و دانش تجربی مرتبط با کارآفرینی
ایجاد ارتباط و تعامل مناسب میان دانشگاه و صنعت و یا بخشهای مختلف بازار
ایجاد و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در جامعه
ایجاد و ارتقای فرهنگ خدمتگذاری در کسب و کار

راهبرد فرهنگی

ترویج و توسعه فرهنگ اخالقمداری در کسب و کار
ترویج فرهنگ کار تیمی و گروهی
تمایل مستمر به تغییرات بر پایه برنامهریزیهای دقیق علمی

پیامدها :پیامدها شامل پیامدهای مشهود و نامشهودی است که در اثر فضای کالبدی کارآفرینی
برای واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور ایجاد میشود که مشخصات مربوط به آن درجدول 7
ارائه شده است.

46

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال چهاردهم /شماره اول /بهار 9211
جدول  .7مقولههای استخراج شده از کدگذاری باز مربوط به راهبردها

مقوله

اصلی

(کدگذاری

زیرمقوله (کدگذاری محوری)

مفهوم (کدگذاری باز)

انتخابی)
توسعه اقتصادی
ایجاد شغل
تنوع تکنولوژی
کارکرد تجاری

کسب سود
تولید محصوالت و خدمات
سودمندسازی شرکتها
شناسایی و ورود به بازارهای جدید محصوالت و خدمات
بهکارگیری روشهای متنوع و جدید در توزیع و فروش
افزایش سطح ارتباطات
افزایش سطح انگیزه کسب منزلت اجتماعی
افزایش سطح انگیزه کسب منزلت اقتصادی

پیامدها

کارکرد ساختاری

ایجاد مراکز رشد کارآفرینی
افزایش استفاده از تجارب کارآفرینان برتر
افزایش تالش دستگاههای اجرایی
افزایش حمایت مالی از کارآفرینان
اقدام به حذف مقررات مزاحم و تسهیل فرآیندها
اشتغالزایی مبتنی بر روحیه کارآفرینی
انتظار معقول از توسعه کارآفرینی
فرصتگرایی در کارآفرینی

کارکرد کارآفرینانه

درک فرصت انجام کسب و کار
ایجاد قابلیت کارآفرینی
افزایش ادراکات کارآفرینانه
رشد فعالیتهای کسب و کار

ب) کدگذاری محوری :کدگذاری محوری عبارت از سلسله رویههایی که از طریق پیوند
بینمقوله و مقولههای فرعی ،دادهها را با یکدیگر ارتباط میدهد .بدین ترتیب ،کدگذاری محوری
بهفرایند شکلدهی مقولهها اشاره دارد که با استفاده از یک پارادایم انجام میشود تا روابط
بینشرایط علی ،پدیده محوری ،شرایط زمینه ای ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیامدها را نشان دهد .با
توجه به مقولههای عنوان شده با استفاده از نظریه داده بنیاد به ارائه مدل کیفی پژوهش ،فضای
کالبدی کارآفرینی مبتنی بر نظریه دادهبنیاد به صورت شکل ( )9پرداخته شده است.
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شرایط مداخلهگر:
عوامل اجتماعی-فرهنگی
شرایط علّی:
عوامل ساختاری
عوامل فناوری اطالعات
عوامل یادگیری
عوامل مالی

مقوله محوری:
فضای کالبدی کارآفرینی

راهبردها:
راهبرد حمایتی
راهبرد توسعهای

پیامدها:
کارکرد تجاری
کارکرد ساختاری

شرایطه زمینهای:
عوامل دموگرافی
زمینههای فردی

شکل  .8مدل فضای کالبدی کارآفرینی مبتنی بر نظریه دادهبنیاد

پس از تدوین مدل نظریه داده بنیاد ،پرسشنامهای بر حسب مدل به دست آمده طراحی شد و به
منظور نهاییسازی مدل مفهومی و تعیین ضرایب هر یک از آنها با استفاده از معادالت ساختاری
اقدام شد .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل
مربعات جزئی با نرمافزار  Smart-PLSنسخه  2/3پرداخته شد.
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شرایط علّی
عوامل ساختاری

2.611

شرایط مداخلهگر:

عوامل فناوری

8.675
2.532

عوامل اجتماعی-فرهنگی

اطالعات

عوامل سیاسی -قانونی
2.673

6.944

عوامل یادگیری

2.627
7.737
2.551

عوامل مالی

2.512
استراتژی

6.212
مقوله اصلی:

2.678

راهبردها:

فضای کالبدی

6.896

راهبرد حمایتی

کارآفرینی

6.663
عوامل آموزشی

2.547

ویژگیهای مدیران

2.773

ویژگیهای کارکنان

2.731
8.662

پیامدها:
2.742
کارکرد تجاری
94.357

راهبرد توسعهای
راهبرد آموزشی

کارکرد ساختاری
کارکرد

2.633
6.356
شرایطه زمینهای:
عوامل دموگرافی
زمینههای فردی

شکل  .1مدل ساختاری برازش یافته (در حالت ضرایب استاندارد و معناداری)

با توجه به دقت الزم برای اندازهگیری سازههای تحقیق در این مرحله به بررسی ارتباط علّی بین
سازههای تحقیق پرداخته میشود.
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جدول  .1تحلیل مسیر آثار سازههای تحقیق به منظور آزمون مدل تحقیق
ضریب مسیر

 tمقدار

p

عوامل ساختاری

2.611

8.675

*2.2229

پذیرش

عوامل فناوری اطالعات

2.532

6.944

**2.2229

پذیرش

عوامل یادگیری

2.627

7.373

**2.2229

پذیرش

4

2.551

6.257

**2.2229

پذیرش

6

2.512

6.663

**2.2229

پذیرش

5

2.547

4.158

**2.2229

پذیرش

7

ویژگیهای مدیران

2.773

1.292

**2.2229

پذیرش

9

ویژگیهای کارکنان

2.731

8.662

**2.2229

پذیرش

3

2.678

6.896

**2.2229

پذیرش

9

2.673

6.212

**2.2229

پذیرش

3

2.633

6.356

**2.2229

پذیرش

2

2.742

94.357

**2.2229

پذیرش

-

بر متغیر

اثر متغیر

فضای

عوامل مالی

کارآفرینی

استراتژی
عوامل آموزشی

فضای
کارآفرینی
شرایط مداخلهگر

کالبدی
راهبردها

شرایط زمینهای
راهبردها

پیامدها

کالبدی

نتیجه

اولویت
2
8

R2

2.616

2.646

2.548

**معنیداری کمتر از یک درصد؛ *معنیداری کمتر از  5درصد

نتایج ضرایب استاندارد و معناداری مدل ساختاری برازش یافته (شکل  )3نشان میدهد:
روابط علّی مثبت و معنیداری بین عوامل ساختاری ،عوامل فناوری اطالعات ،عوامل یادگیری،
عوامل مالی ،استراتژی ،عوامل آموزشی ،ویژگیهای مدیران ،ویژگیهای کارکنان با فضای
کالبدی کارآفرینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور وجود دارد .سازه ویژگیهای
مدیران و ویژگیهای کارکنان بیشترین تأثیر را بر سازه فضای کالبدی کارآفرینی دارد و ضریب
مسیر این متغیرها با فضای کالبدی کارآفرینی در سطح کمتر از یک درصد معنادار است .عوامل
ساختاری ،عوامل فناوری اطالعات ،عوامل یادگیری ،عوامل مالی ،استراتژی ،عوامل آموزشی،
ویژگیهای مدیران ،ویژگیهای کارکنان با ضریب تعیین  2.616توانایی تبیین  61/6درصد
تغییرات متغیر فضای کالبدی کارآفرینی را دارند.
روابط علّی مثبت و معنیداری بین فضای کالبدی کارآفرینی ،شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهای
با راهبردهای مدل در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور وجود دارد .فضای کالبدی
کارآفرینی ،شرایط مداخلهگر و شرایط زمینهای با ضریب تعیین  2.646توانایی تبیین  64/6درصد
تغییرات متغیر راهبردهای مدل در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور را دارند.
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روابط علّی مثبت و معنیداری بین راهبردهای مدل با پیامدهای مدل در واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی کشور وجود دارد .سازه راهبردهای مدل با ضریب تعیین  2.545توانایی تبیین  54/8درصد
تغییرات متغیر پیامدهای مدل در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی کشور را دارد.
بحث و نتیجهگیری
توسعه فضای کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،همکاری نظامهای
آموزشی ،ساختارهای اداری و مالی و سایر ساز و کارهای حمایتی میباشد .لذا توسعه فضای
کالبدی کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی مستلزم نگاه سیستمی مسئوالن به کارآفرینی میباشد
به طوری که عوامل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی را به طور همزمان
مورد توجه قرار دهند و در تدوین سیاستهای توسعه کارآفرینی همه ابعاد را مورد نظر قرار دهند.
عدم تدوین مدلی مطلوب برای فضای کالبدی کارآفرینی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی
موجب ناکارآمدی استراتژیهای دانشگاه آزاد اسالمی در کشور میشود .بهرهگیری از مدلی
فراگیر برای فضای کالبدی کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالمی این امکان را برای دانشگاه فراهم
میکند تا با آگاهی از کلیه ابزارهای مربوط به عوامل مرتبط با فضای کالبدی کارآفرینی به تعیین
و اجرای کامل اولویتها و راهبردها بپردازد .مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با سایر پژوهشهای
این حوزه در این است که الگوی ارائه شده ،الگویی جامع و مبتنی بر عمل است که همزمان
کوشیده است به اکثر مؤلفههای مؤثر در فضای کالبدی کارآفرینی توجه کند و از این رو توانسته
در پیوند نظریه و عمل فضای کالبدی کارآفرینی گام بردارد .وجه تمایز الگوی ارائه شده در این
پژوهش نسبت به چارچوبهای موجود در زمینه پژوهش ،این است که در چارچوبهای موجود
به طور عمده فقط به بررسی ارتباط چند حوزه خاص با آن توجه شده ،در حالی که در پژوهش
حاضر ،عالوه بر توجه به راهبردها و پیامدها ،به عوامل تأثیرگذار بر فضای کالبدی کارآفرینی،
شامل شرایط علّی ،زمینهای و مداخلهگر نیز تأکید شده است.
متأسفانه اغلب اوقات دانشگاه تنها یک یا دو عنصر از فضای کارآفرینی را مخاطب قرار میدهد و
در نتیجه بسیاری از تالشهای دولتی به بیراهه میرود .همان طور که در رابطه با فضای کارآفرینی،
شواهد نشان میدهد با وجود پیشرفتهایی که در سالهای اخیر ایجاد شده است ،برخی از این
عناصر هنوز توسعه نیافتهاند ،پیوندهای حیاتی خاصی فراموش شدهاند و بعضی عوامل کلیدی هنوز
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غایب هستند .در صورتی که برای ایجاد و توسعه کارآفرینی ،یک عنصر مجزا در فضا به ندرت
کافی است .بلکه باید بسیاری از عناصر فضای کالبدی را به طور همزمان مورد نظر قرار داد.
عملکرد یک سیستم آشکارا به عملکرد اجزایش وابسته است ،اما یک جنبه مهم (اگر نگوییم
مهمترین جنبه از عملکرد اجزا) ،چگونگی تعامل آنها با یکدیگر برای تأثیرگذاری بر عملکرد
سیستم کلی است .پس به جرأت میتوان گفت کارآفرینی برای خود متکی بودن ،نیازمند فضای
کالبدی است ،و این فضا نیازمند مجاورت است بهطوری که ابعاد مختلف بتوانند با همدیگر رشد
کنند و متقابالً تقویت شوند .برای نمونه آموزش کارآفرینی میتواند تشکیل سرمایه را حمایت
کند و تشکیل سرمایه میتواند اصالحات قوانین دولتی را حمایت کند .اگر هر کدام از این
حلقههای زنجیر ضعیف یا وجود نداشته باشند ،تمام سیستم رنج میبرد و فضای کالبدی
کارآفرینی نمیتواند در توانمندسازی کارآفرینان مؤثر باشد .ممکن است به طور مجزا ،هر کدام
از حلقههای زنجیر موجب کارآفرینی شوند اما جهت پایدار نگهداشتن فضای کالبدی ناکافی
است .بنابراین چیزی که واقعاً انقالب کارآفرینی را به وجود میآورد ،رهیافت جامعنگر به فضای
کالبدی کارآفرینی است به طوری که همه در حمایت کارآفرینان را در مراحل و بخشهای
مختلف درگیر کند .ایجاد محیطی که کارآفرینی را تشویق کند شانس یا تصادف نیست ،فضاهای
کالبدی کارآفرینانه معموالً نتیجهای از تشخیص و نواحی و افرادی هستند که بر تغییر کارآفرینانه
اثر بگذارند و سیستمهای درست را قرار دهند و ساختارها را در جایی پشتیبانی کنند که زمینه
موفقیت برای آنها را ایجاد کند.
نتایج مدل نهایی برازش شده تحقیق نشان میدهد که شرایط علّی اثرگذار بر فضای کالبدی
کارآفرینی شامل عوامل ساختاری ،عوامل فناوری اطالعات ،عوامل یادگیری ،عوامل مالی،
استراتژی ،عوامل آموزشی ،ویژگیهای مدیران و ویژگیهای کارکنان است .این نتیجه با نتایج
باروج کیاکالیی و سیمیاری ( ،)9217گلی و دیگران ( ،)9217عربیون و مویدی (،)9215
پورشریعت و دیگران ( ،)9215صادقی و کشاورز ( )9214قابل قیاس است .باروج کیاکالیی و
سیمیاری ( )9217بیان داشتند در دسترس بودن کتابخانه ،کارگاهها ،آزمایشگاهها ،امکانات
آموزشی مختلف ،فناوری اطالعات و ارتباطات موجب ارتقای کیفی و کمی دانش ،مهارت و
نگرش در امر کارآفرینی میشوند .گلی و دیگران ( )9217نیز نقش فناوری اطالعات و ارتباطات
را در فضای کارآفرینی بااهمیت دانستند .صادقی و کشاورز ( )9214عوامل تجهیزات و امکانات
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مورد نیاز یاددهی/یادگیری کارآفرینی ،طراحی ساختمان و کالسها متناسب با محیط واقعی
کارآفرینی ،کیفیت و انعطاف پذیری چیدمان صندلیها و وسایل داخل کالسها متناسب با با
اهداف آموزشکار آفرینی ،منابع مطالعه و منابع اطالعاتی مناسب کارآفرینی ،تناسب اندازه
کالسها و وسعت محیط دانشکده کارآفرینی ،فناوری کمک آموزشی متناسب با نیازهای
یاددهی-یادگیری کارآفرینی و ویژگیهای حسی وجذابیتهای ظاهری را از مولفههای محیط
فیزیکی اثربخش در یادگیری کارآفرینی دانستند .شرایط مداخلهگر شامل عوامل اجتماعی-
فرهنگی و عوامل سیاسی -قانونی که با توجه به شرایط زمینهای شامل عوامل دموگرافی ،زمینههای
فردی و زمینههای اقتصادی بر راهبردهای فضای کالبدی کارآفرینی برای واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی تأثیرگذار هستند .این نتیجه با نتایج پیرزاده و جاللی ( ،)9217خانی و موسوی (،)9216
کرین و میر ( )3226همخوانی دارد .کرین و میر ( )3226فقدان حمایتهای فرهنگی و تشویقی،
وجود سیستم مالیاتی سنگین ،فقدان سرمایه و فقدان آموزشهای کارآفرینی را از موانع در فضای
کارآفرینی دانستند .پیرزاده و جاللی ( )9217بیان داشتند ایجاد فضای کارآفرینی وابسته به
فاکتورهای اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که بهعنوان شرایط توسعه کارآفرینی
فهرست میگردند .خانی و موسوی ( )9216نیز سادگی و جذابیت نوآوری ،سودبخشی و اقتصادی
بودن توسعه کالبدی کارآفرینی با تجربه ،مهارت و نیاز پذیرندگان ،در پذیرش کارآفرینی ،به
عنوان یک نوآوری و پخش آن بسیار مؤثر دانستند .همچنین راهبردهای ارائه شده شامل راهبرد
حمایتی ،راهبرد توسعهای ،راهبرد آموزشی و راهبرد فرهنگی است که برای ایجاد و تحول در
دانشگاه آزاد اسالمی به پیامدهای مثبت فضای کالبدی کارآفرینی منجر میشوند که شامل
کارکرد تجاری ،کارکرد ساختاری و کارکرد کارآفرینانه است .این نتیجه با نتایج غالمی و
محمدزاده ( ،)9216وو و دیگران ( ،)3291هالبراستاد و دیگران ( ،)3291رافالدینی و سیترا ()3294
قابل قیاس است .غالمی و محمدزاده ( )9216متعادل بودن قوانین و مقرّرات ،برنامههای دولت
برای کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی در دانشگاهها ،زیرساختهای تجاری و قانونی و هنجارهای
اجتماعی را از عناصر فضای کارآفرینی بیان کردند .وو و دیگران ( )3291معتقدند افزایش
مشارکت با کسب دانش کارآفرینی و بهبود انگیزه برای افزایش توانایی کارآفرینی در ارتباط
است .همچنین هالبراستاد و دیگران ( )3291نیز بیان داشتند ایجاد رابط کاربری یادگیری و
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پایداری کارآفرینی ،با تاکید بر اثربخشی آن و شرایط چارچوب برای آموزش دهندگان
کارآفرینی با هم در ارتباطند .رافالدینی و سیترا ( )3294نیز بیان داشتند نقش فضای کارآفرینی
دانشگاه در رشد اقتصادی ،ایجاد شغل و ایجاد ثروت ثابت شده است.
منابع
اللهیاری ،محمدصادق .کشاورز ،فتح اله .شادپرور ،وحید و سلوکی ،میثم ( .)9288نگرش ها و ارزشهای کارآفرینی
در میان دانشجویان کشاورزی مورد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،سومین کنگره علوم ترویج و آموزش
کشاورزی ،مشهد :انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران.
بابایی ،محمدرضا .بیدهندی ،مهشید و نظری قهرودی ،محمدمهدی .)9215( .عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،کنفرانس بین المللی کسب و کار  :فرصت ها و چالش ها ،رشت :دانشگاه فنی
و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا.
پورشریعت ،عیسی .محجوب ،حسن .مصطفایی ،مهرداد .)9215( .بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی
دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی :دانشگاه هوائی شهید ستاری) ،فصلنامه علمی -پژوهشی آموزش
علوم دریایی.29-42 :)7(2 ،
پیرزاده ،حسن و جاللی ،علیرضا ( .)9217بررسی نقش فضای کسب و کار در بهبود و توسعه کارآفرینی در ایران،
کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خالق در مدیریت ،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی ،خوی ،دانشگاه آزاد
اسالمی زرقان .
حاجی یخچالی ،علیرضا .)9283( ،بررسی و اولویت بندی نگرش دانشجویان نسبت به مواد و دوره های آموزش
کارآفرینی و خود اشتغالی در دانشگاه شیراز ،اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور ،تهران :دانشگاه
تربیت مدرس.
حسینی ،حمیدرضا .ناظم بکایی ،محسن و حصاری ،محمدرضا .)9219( .بررسی و اولویت بندی موانع فرهنگی و
اقتصادی توسعه فضای کارآفرینی در ایران و ارائه خط مشی های پیشنهادی با استفاده از مدل  AHPفازی گروهی،
دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور ،تهران :دانشگاه شاهد.
حسینی ،مژگان .آقایی پورفطرتی ،اعظم و آقایی پورفطرتی ،رضا .)9215( .مطالعه تجربی برخی از عوامل اثر گذار بر
اکوسیستم کارافرینی ،کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت ،تهران :دبیرخانه دایمی کنفرانس.
خانی ،فضیله .موسوی ،سمیه سادات ( .)9216تحلیل نظریه پخش فضایی در کارآفرینی و نقش آن در توسعه کالبدی
نواحی روستایی (مورد مطالعه :دهستان سولقان) ،برنامه ریزی و توسعه کالبدی.11-996 :)2(3 ،
شریف زاده ،فتاح .رضوی ،سید مصطفی .زاهدی ،شمس السادات و نجاری ،رضا .)9288( .طراحی و تبیین الگوی
عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی :دانشگاه پیام نور) .فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی،
.99-28 :)4(3
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صادقی ،الله و کشاورز ،الهه ( .)9214شناسایی و اولویت بندی مولفههای محیط فیزیکی اثربخش در یادگیری
کارآفرینی(مطالعه موردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران) ،دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی
و سبک زندگی ،مشهد :دانشگاه تربت حیدریه.
صفری ،سعید و محمدمیرزایی بافقی ،ملیحه ( .)9212شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت
گردشگری شهرستان یزد ،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری .937-941 :)36( 1
طالبی ،کامبیز ،زارع یکتا ،محمدرضا .)9287( ،آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه
شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان ،توسعه کارآفرینی.999-929 :)9(9 ،
غالمی ،علی و محمدزاده الریجانی ،فاطمه .)9216( .ارزیابی مطلوبیت و نقش اکوسیستم کارآفرینی روستایی در
استان آذربایجان غربی ،جغرافیا و پایداری محیط.82-929 :23 ،
غنیان ،منصور .خانی ،فضیله و بقایی ،لیال .)9212( .ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی:
منطقه اورامان) ،پژوهشهای روستائی.11-932 :)7(3 ،
قاسمی ،جواد .اسدی ،علی .)9281( .تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی (مطالعه موردی :پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) ،اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و
صنایع کشاورزی).33 - 92 :)9(34 ،
قمبرعلی ،رضوان .آگهی ،حسین .علی بیگی .امیرحسین و زرافشانی ،کیومرث .)9212( .راهبرد اکوسیستم کارآفرینی:
پارادیم جدید توسعه کارآفرینی .کارآفرینی در کشاورزی.39-28 :)2(9 ،
گلی ،آرمین .امیریان ،مریم و رحمانی ،نرجس .)9217( .بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود فضای
کسب و کار ،توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال ،اولین همایش ملی کارآفرینی ،چالوس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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