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چکیده
اقتصاد امروز اقتصاد دانشی بوده و در این میان نقش شرکتهای دانش بنیان در توسعه و کاربردی ساختن علم و در رشد و توسعه
اقتصادی جوامع حاضر به عنوان یک نقش برجسته از اهمیت وِیژه ای برخوردار است  .در این راستا دانشگاهها به عنوان مهمترین
محمل تولید علم به دلیل دارا بودن شرایط و ویژگیه ای خاص آن از جمله الگو و سرآمد بودن برای سایر نهادها و سازمانها در
تالش هستند تا همگام با تولید علم و دانش در کاربردی ساختن آن از طریق ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان بکوشند اما
همانند سایر فعالیتها و اقدامات در این خصوص همچنان موانعی دیده میشود که علیرغم تالش این دسته از ارگانها نتیجه
مطلوبی و موفقیت آمیزی تاکنون حاصل نگردیده است  ،لذا این تحقیق با رویکرد شناسایی این دسته از موانع سعی دارد تا
گامی در مسیر رفع آنها و تسهیل کاربردی سازی دانش از طریق دانشگاهها بردارد .این تحقیق از نظر هدف در زمره پژوهشهای
کاربردی طبقهبندی گردیده و از روش توصیفی پیمایشی جهت گرد آوری داده های تحقیق استفادهشدهاست .ابزار جمعآوری
دادهها ،پرسشنامه بوده که در مرحله اول شناسایی موانع در بین  80نفر و در مرحله دوم اولویت بندی این موانع در بین خبرگان
شامل  12نفر از اعضا هیئت عل می در رشته های مختلف دانشگاه ازاد واحد هادیشهر توزیع گردیده است .در این تحقیق از
روش تحلیل عاملی جهت شناسایی موانع در مرحله اول استفاده کردید که نتایج منجر به شناسایی سه دسته از موانع محیطی
،سازمانی و فردی در ایجاد شرکتهای زایشی گردیدند .نتایج اولویت بندی موانع با بهره گیری از روش  AHPگروهی نشان داد
موانع سازمانی به ترتیب در رتبه اول ،موانع محیطی در رتبه دوم و موانع فردی در رتبه سوم موانع ایجاد شرکتهای زایشی
دانش بنیان دانشگاهی قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :شرکتهای زایشی ،دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شرکت دانشبنیان

نوع مقاله :ترویجی
 -1مقدمه
دانشگاهها را میتوان ،بر اساس رویکردها و ساختارهای
اجرائی با یکی از سه ویژگی نسل اول (آموزش محور ) نسل
دوم (پژوهش محور ) و نسل سوم یا پیشرو (نوآور ،فناور و

کارآفرین) توصیف کرد .دگردیسی نظام مند نهاد دانشگاه از
نسل اول به نسلهای باالتر ،فرایندی حلزونی بوده و
برخورداری ازقابلیت های جدید نه تنها موجب بروز کاستی
در تاکید کمی و بویژه کیفی در سلسله مراتب آموزش و

نویسنده عهدهدار مکاتبات :حکیمه نیکی اسفهالن Hakimehn@yahoo.com
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پژوهش نمیشود ،بلکه به عنوان یک ضرورت موکد و در
یک روند پویا و هدفمند ،ترغیب و تقویت می شود .به
عبارت دیگر ،پژوهش و تولید دانش رکن اساسی تحقق
دانشگاه نسل سوم است .در دانشگاههای پیشرو ،از رهگذر
بستر سازیهای سازمانی هدفمند و در یک رقابت تنگاتنگ
در عرصههای ملی ،منطقهای و بینالمللی ،رویکرد جذب
کیفیت مدار بهترین دانشگاهیان و دانشجویان به عنوان
سرمایههای اصلی و هویت بخش نهاد دانشگاه پیگیری
میشود چرا که افراد مستعد ،ماهر و خالق عناصر کلیدی
موفقیت اقتصاد ملی هستند و در رشد و پیشرفت جوامع،
نقش افراد ،کلیدی تر از فناوری ها ،موسسات و ....
است.بدین ترتیب حمایت از تحقیقات بنیادی به عنوان
هسته زایش دانش و ایجاد مفاهیم علمی ،جایگاه محوری
خود را در دانشگاه پیشرو حفظ میکند .این دانشگاهها با
فراهم آوردن شرایط و ملزومات همکاریهای ساختارمند و
پایدار با صنعت و بویژه واحدهای تحقیق و توسعه صنایع
ضمن اینکه در جذب قرارداد های صنعتی عملکرد موفقی
دارند بلکه با تکیه بر خالقیت و نوآوری به عنوان نیروی
محرکه بهرهبرداری از یافتههای اصیل ،دگردیسی دانش به
فناوری ،تجاریسازی فناوری ،تاسیس و راهاندازی
شرکتهای زایشی در عرصههای توسعه کارآفرینی و تولید
ثروت اقدام مینمایند .با توجه به ویژگیهای ضروری
دانشگاههای نسل سوم در شرایط کنونی و ضرورت کاربردی
ساختن دانشهای تولید شده دانشگاهها ،برایجاد
شرکتهای زایشی که هم بتواند در خدمت اهداف دانشگاه
در جهت کسب در آمد و هزینه کرد آن در بخشهای
آموزش باشد و هم نقشی در توسعه و کاربردی ساختن علم
و دانش ایفا کند  ،تاکید میگردد فلیکن تحقق این امر به
صورت بهینه در گرو شناسایی همه عوامل تسهیلکننده و
تصعید کننده در این راستا میباشد که این تحقیق سعی بر
شناسایی عوامل تصعید کننده (موانع) دارد.
 -1-1بیان مساله تحقیق
ظهور اقتصادنوین در دههی  ،1990روابط بین علم ،فناوری،
نوآوری و عملکرد اقتصادی را دگرگون کرده ،به طوری که
در اقتصادهای دانش بنیان و یادگیرنده ،چنین تعامل هایی
بین عملگرهای گوناگون در عرصهی نوآوری برای تولید،
انباشت و توزیع دانش به منظور افزایش
رقابتگری از طریق تغییها و نوآوریهای مبتنی بر فناوری،
ضروری است از این رو دانشگاهها به مثابهی نهادهای

عمدهی تولید دانش به دلیل تغییر در ماهیت تولید علم و
تولید اقتصادی ،افزون بر پژوهش و آموزش ،نقش جدیدی
در توسعهی اقتصادی و منطقهای یافتهاند[ .]2از سوی دیگر
با توجه به شرایط کنونی جهان و روندها و تغییرهای ایجاد
شده در طول دهه های اخیر ،ایجاد تحول ها و اصالح های
اساسی در رسالت ،ساختار ،فراگرد و فرهنگ حاکم بر
دانشگاهها به نظر امری اجتنابناپذیر است  .ضمن این که
با کاهش بودجه های عمومی پژوهشی که در امریکا و به
دنبال آن در کشورهای اروپایی ایجاد شده است ،دانشگاهها
نیز برای تامین بودجه های مورد نیاز خود شروع به فعالیت
هایی در حوزه های تجاری و کسب وکار کردند.
شکل گیری انتظار ها درباره ی مشارکت مستقیم نهادهای
دانشگاهی در رشد اقتصادی،مجاز شدن دانشگاهها به
واگذاری حق اختراعها و ایجاد واحدهای جدید سازمانی
برای انتقال فناوری ،از جمله آثار جدید اصالح ها در روند
تجاری سازی بودند .دانشگاهها در برنامهریزیها ،تدوین
راهبردها و سیاستها و سازماندهی فعالیتها و روابط
جدید خود با سایر نهادهای جامعه ،باید توجه به مدیریت
دانش ،فناوری و داراییهای فکری را به منظور بهرهبرداری
بهینه از آنها برای تحقق اهداف ،ماموریتها و چشماندازها در
راس مالحظههای خود قرار دهند .دانشگاههای گوناگون به
تدریج ،هریک به گونهای با این تغییرها و تحولها مواجه
شده و نسبت به آن ها واکنش نشان میدهند .گویا هر یک
درصد د آن هستند که با انجام اصالح های ضروری و اتخاذ
بهترین سیاستها ،راهبردها ،الگوها ،و رویهها،
ضرورتهای بقا و رشد و اقتدار خود را در رقابت با سایرین
تضمین کنند [.]8
در دانشگاه های نسل سوم ،دفاتر انتقال فناوری مستقر در
واحد های آموزشی -پژوهشی دانشگاه ،به عنوان نهاد های
سازماندهی ،شبکه سازی و ترویج فرهنگ نوآوری و نیز
کاربست تجارب افراد صاحب تجربه در ارائه مشاوره های
الزم در عرصه های کسب و کار دانش بنیان ،فعالیت می
نمایند .اقدامات دفاتر مزبور منجر به شناسایی و تسهیل
ورود یافته های پژوهشی و دستاوردهای فناوری واحدهای
مزبور به مسیر راه ندازی تسهیل شده شرکت های زایشی
دانشگاهی در مراکز رشد واحد های فناوری دانشگاه می
شود واز این رو در دانشگاه پیشرو ،ثروت حاصل ازفعالیت
شرکتهای زایشی دانشگاه می تواند در قالب یک فرایند هم
افزا در خدمت تامین منابع مالی الزم برای حمایت بیش از
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پیش از پژوهش و تولید دانشگاه قرار گیرد .امروزه نقش
تعیین کننده دانشگاههای نسل سوم و ارتباط تنگاتنگ ان
با توسعه اقتصادی و همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاهها
در جهت خلق و،جذب ،اشاعه و استفاده از فناوری به یک
باور عمومی مبدل شده است .به همین لحاظ در اکثریت
کشورها دولتها به هدفگذاری ،سیاستگذاری و
اولویتبندی در این زمینه اهتمام میورزند  .در سند چشم
انداز بیست ساله کشورمان نیز شش محور شایسته توجه
ویژه قلمداد شده است [:]20
-1هدایت و رهبری
-2انجام تحقیق و توسعه
-3تامین بودجه تحقیق و توسعه
-4توسعه نیروی انسانی
-5انتشار فناوری
-6ارتقا کارآفرینی فناورانه
دیدگا هها ی جدید در سیاست گذاری های توسعه پژوهش
و فناور ی ،که اکنون اغلب تحت عنوان کلی تر سیاستهای
توسعه نوآوری قرار میگیرند ،براثربخشی ملموستر
اقتصاد-اجتماعی این فعالیتها تأکید زیادی دارند .یکی از
مهم ترین جنبه ها ی این سیاست ها توجه به تجاری سازی
دستاوردهای پژوهشی وتوسعه فناور یها ی نوین است .
جنبههای دیگر این سیاستها همکاری و ارتباط تنگاتنگ با
صنایع و کمک به حل مشکالت مبتال به جامعه می باشد.
ایجاد شرکتها ی زایشی دانشبنیان از مهم ترین روشهای
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی است ،زیرا از سویی به
صورت ملموس نشانگر آثار اقتصاد –اجتماعی فعالیت های
پژوهش و فناوری است و از سویی برای دانشگاه ها و
مؤسسات پژوهشی درآمدهای دائمی ایجاد کرده و بستری
برای توسعه فعالیت ها نیز محسوب میشود  .همچنین برای
نیروی انسانی آنها چشم اندازهای جدید شغلی ایجاد
میکند.سهم شرکتها ی زایشی به طور کلی ازکل شرکت ها
ی جدید در اروپا و آمریکا حدود 13درصد است  .در مورد
آمار شرکتهای زایشی دانش بنیان هنوز یک روش
استانداردجمع آوری و انتشار وجود ندارد .اما حداقل در
مورد آمریکا سهم این نوع شرکت ها از کل شرکت ها ی
جدید حدود  2درصد است(.یعنی حدود 17درصد کل
شرکتهای زایشی)گرچه این اعداد چندان بزرگ نیستند
امامطالعات نشان میدهند تعداد این شرکت ها با سرعت
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زیادی در حال رشد است .مثالً در اروپا در دهة نود رشد
ساالنه آنها حدود  15درصد بوده است .
در ایران رشد تعداد مؤسسات آموزشی وپژوهشی و تعداد
دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی،
سیاستها و برنامههای فعلی در بخش پژوهش و فناوری
شرایط مناسبی را برای توسعه شرکتهای زایشی دانش
بنیان فراهم کرده است اما مطالعات نشان میدهند که این
روش تجاریسازی کمتر در دانشگاهها بکار گرفته میشود.
وجود موانع مختلف در هر یک از فرایندهای ایجاد چنین
شرکتهایی میتواند از ایجاد موفقیت آمیز این نوع شرکت
هاجلوگیری نماید لذا سئوالی که مطرح است این میباشد
که چه موانعی در مراحل فرایند ایجاد شرکتهای زایشی
دانشبنیان در دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان دانشگاهی با
شعبات وسیع و سراسری و پردامنه در امر آموزش وجود
دارند که در نیل به موفقیت در این راستا تاثیرگذار می
باشند؟ لذا هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی موانع ایجاد
شرکتهای زایشی دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسالمی می
باشد جهت تحقق این هدف موانع در سه بخش به شرح زیر
مورد بررسی قرار خواهد گرفت از این رو اهداف تحقیق
عبارتنداز :
شنناسنایی موانع مربوط به ویژگیهای فردی /شنخصنیتی
نیروی انسننانی در ایجاد شننرکتهای زایشننی دانش بنیان
دانشگاهی
شنا سایی موانع سازمانی دان شگاهی در ایجاد شرکتهای
زایشی دانش بنیان دانشگاهی
شناسایی موانع محیطی و برون دانشگاهی در ایجاد
شرکتهای زایشی دانش بنیان دانشگاهی
ارایه استراتژیهای درست جهت رفع موانع موجود به
منظور تحقق هدف ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان
دانشگاهی
مفهوم و ویژگیهای شرکتهای زایشی دانشگاهی
شرکتهای زایشی که به آنها شرکتهای انشعابی نیز گفته
میشود معادل انگلیسی  spin-offهست که متاسفانه
تاکنون معادل دقیق فارسی برای آن ذکر نشده و هر محققی
بنا به فراخور سلیقه خود آن را ترجمه نموده است ،به لحاظ
ماهیت بر مبنای فناوری ایجاد شده در بخش صنعت یا
بخش دانشگاهی و با هدف تجاری سازی ان فناوری متولد
شده و شکل می گیرند .همچنین  spin-offمتولد شدن
را نیزدر بر میگیرد از این رو عموما از آن به عنوان شرکتهای
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زایشی یاد می شود.در برخی از متون به شرکتهای زایشی
با تعاریف جدید ان تی بی اف 1اطالق گردیده است یعنی
شرکتهای تازه تاسیس مبتنی بر تکنولوژی.شرکت زایشی
،شرکت تازه تأسیس تکنولوژی محور ،کسب وکاری
شخصی و مستقل با سنی کمتر از  25سال است که بر
پایة بهره گیری از یک اختراع یا نوآوری تکنولوژیکی بنا
شده است که ریسک تکنولوژیکی شایان توجهی دارد .آن
دسته از شرکتهای زایشی را شرکتهای زایشی دانشگاهی
میگوییم که به منظور بهره برداری تجاری از تکنولوژیهای
دانشمحور یا نتایج تحقیقات دانشگاهی شکل گرفتند  .به
طور کلی ،شرکتهای زایشی معموال جزء شرکتهای دانش
بنیان یا به واقع فناوری بنیان محسوب میشوند و به عنوان
سازوکاری برای تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی،
کارآفرینی دانشگاهی و انتقال فناوری مورد توجهاند .در
این بین ،شرکت های زایشی معموال در محدودة دانشگاه
راه اندازی می شود ،از فناوریها و نتایج تحقیقات و
داراییهای فکری دانشگاه استفاده میکند ،توسط دانشگاه
)به صورت جزئی یا کامل( تأمین مالی می شود و
راهاندازی و مدیریت آن بر عهدة دانشگاهیان کارکنان،
دانشجویان و هیئت علمی است.
تعاریف مختلف دیگری از شرکتهای زایشی که بدانها
شرکتهای انشعابی نیز گفته میشود ارایه شده است  .در
همه تعاریف ارایه شده این توافق وجود دارد که بر آمد
فرایند زایش ،تشکیل شرکتی است که قبال وجود نداشته
است .این بدان معنی است که هویت جدید به صورت رسمی
و قانونی به عنوان یک شرکت به ثبت میرسد [ .]5این نوع
از شرکتها میتوانند در زمینههای گوناگونی از جمله انجام
پژوهشهای کاربردی و توسعهای  ،ارائه خدمات تخصصی و
مشاورهای (خدمات علمی ،تحقیقاتی و فنی) ،تولید
محصوالت با فنّاوری نوین (توسعه فنّاوری) ،انجام خدمات
نظارتی بر پروژههای پژوهشی ،اجرائی و مشاورهای ،ارایه
خدمات توسعه کارآفرینی ،ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد
و توسعه کسب و کار ،ارایه خدمات توسعه محصول جدید،
ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشههای کسب و کار،
تشخیص فرصتهای کارآفرینی ،انجام خدمات توسعه
فنّاوری ،انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بینالملل
و جهانی کردن آنها ،برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعه
New technology based firms-1

کارآفرینی در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی فعالیت
کنند[.]22
یک شرکت تولیدی یا صنعتی برای حفظ بازار ،میبایستی
از نتایج دستاوردهای پژوهشی و فناورانه خود حفاظت
کرده و آنها را به عنوان سرمایه در داخل شرکت خود حفظ
کند ،در مقابل ،رویکرد غالب در دانشگاه انتقال نتایج
تحقیقات به خارج از دانشگاه و استفاده از شرکتهای تجاری
وسایر سازمانهاست به عالوه رویکرد فناورانه شرکتهای
زایشی دانشگاهی که به طور مستقیم توسط اساتید و یا
نخبگان دانشگاهی یا توسط دستاوردهای آنها شکل می
گیرند در بسیاری از موارد بیش از آنکه در حوزه رقابت
،تولید و توزیع و یا مصرف باشد متوجه حوزه های فناوری
پیشرفته است و از این راه میتواند فرصتهای فناورانه
نوظهور را برای جامعه به ارمغان بیاورد.حمایت از راهبرد
مزبور از اهمیت چشمگیری برخوردار است و دانشگاههای
نسل سوم در این میان از اهمیت وِزه ای برخوردارند [.]20
با مرور تعریف انجام شده در مورد شرکتهای انشعابی
دانشگاهی در طی بیش از دو دهه اخیر که بعضی از آنها
مورد اشاره قرار گرفت .چند عنصر اساسی در این تعاریف
به شرح زیر قابل تشخیص هستند.
 -1شرکتها انشعابی دانشگاهی شرکتهای تازه تاسیس
هستند.
 -2این شرکتها بر مبنای دانش ،نتایج تحقیقات یا فناوری
توسعه یافته در محیط دانشگاهی و جهت تجاری سازی آنها
تاسیس میشوند.
 -3در تشکیل این شرکتها از اعضای دانشگاه که در توسعه
دانش یا فناوری مربوطه دخالت داشتهاند ،شرکت دارند.
دانشگاه والد ممکن است در این شرکتها با سهم مشارکت
دارایی فکری یا سهم از سرمایه گذاری دخالت فعال داشته
باشد.
انواع شرکتهای زایشی دانش بنیان
همچنان که تعاریف ارائه شده برای شرکتهای انشعابی
دانشگاهی نشان میدهد .این شرکتها در ضمن حفظ
ویژگی اساسی خود یعنی نشات گرفتن از دانشگاه میتوانند
ویژگیهای مختلفی را نیز دارا باشند که آنها را در نوع خود
از هم متمایز میسازد .مانند شرکتهای انشعابی که توسط
اعضای علمی دانشگاه تاسیس میشوند و شرکتهایی که
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توسط دانشجویان مقاطع مختلف با استفاده از کارآفرین
جانشین تشکیل میشوند.
مطالعات محققان در مورد شرکتهای انشعابی تشکیل شده
در دانشگاههای کشورهای مختلف نیز حاکی از تنوع این
شرکتها است.
در ادبیات مربوط به شرکتهای انشعابی دانشگاهی و از
طرف محققان مختلف تالشهای قابل توجهی جهت
شناخت بیشتر از تفاوتهای این شرکتها و دسته بندی
انواع آنها به عمل آمده است که بعضی از این نوع شناسیها
ساده و بعضی دیگر از وسعت و پیچیدگی بیشتری
برخوردارند.
در واقع شناخت بیشتر انواع شرکتهای انشعابی جهت
طراحی سیاستها و راهبردهای گسترش این شرکتها و
رفع چالشهای مختلف پیش روی آنها اهمیت مییابد.
با مرور ادبیات شرکتهای انشعابی کاملترین نوع شناسی
که از این شرکتها میتوان سراغ گرفت مربوط به تحقیق
 18ماهه انجام شده در پروژه  REBASPINOFFاز
شبکه  primeاتحادیه اروپا توسط نه نفر از محققانی است
که بیشتر آنها سوابق قبلی معتبری در تحقیقات این زمینه
داشتهاند میباشد و نتایج کار آنها در سال  2006به چاپ
رسیده است .این گروه با هدف شناخت عمیقتر از
شرکتهای انشعابی دانشگاهی و تفاوتهای آنها تمامی
مقاالت ذیربط موضوعات شرکتهای انشعابی دانشگاهی و
شرکتهای تازه تاسیس مبتنی بر فناوری را در  50مجله
علمی از سال  1990تا سال  2005مورد مطالعه و بررسی
قرار دادهاند و تصویری را برای نوع شناسی شرکتهای
انشعابی دانشگاهی ارائه کردهاند که بسیار جامعتر از کارهای
انجام شده قبلی است و با توجه به این ویژگی در این مقاله
از آن استفاده میشود.براساس نتایج مطالعات این گروه،
شرکتهای دانشگاهی و کال شرکتهای جدید مبتنی بر
فناوری از سه دیدگاه قابل بررسی هستند:
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تفاوت بخشهای صنعتی آنها و مواردی از این قبیل وجه
تمایز آنها از هم میباشند.
-3دیدگاه نهادی
در تاسیس شرکتهای انشعابی ،فرهنگ ،سیستمهای
تشویقی ،قوانین و روشهای مورد استفاده دانشگاهها در نوع
شرکتهای تشگیل شده تاثیرگذار هستند .در واقع این
دیدگاه چگونگی تاثیرگذاری شرایط زمینهای دانشگاه در
نحوه شکل گیری اولیه این شرکتها و توسعههای بعدی
آنها مطرح است .نوع ارتباط با وسسه والد و اثرات
انتخابهای راهبردی انجام شده توسط موسسه والد بر
شکل گیری آغازین شرکتها و رشد بعدی آنها مورد توجه
این دیدگاه میباشد.
عوامل موثر در موفقیت شرکتهای زایشی دانش
بنیان
از زمان پیدایش مفهوم شرکتهای زایشی دانشگاهی و به
تبع آن شرکتهای دانش بنیان ،این مفاهیم توجه ویژه ای
را به خود جلب نموده و مطالعات متعددی در راستای اجرای
بهینه فرایندهای ایجاد شرکتهای زایشی و دانشبنیان
صورت گرفته است .برخی از مطالعات تمرکز خود را بر روی
شایستگیهای ویژه موسسات مادر در این راستا معطوف
نموده اند .در این میان مطالعاتی که از دیدگاه منبع محور
برای مطالعه شرکت زایشی بهره گرفتهاند ،بر نقش
شایستگی های فناوری و بازار در قالب دانشی که در افراد
و گروه های افراد نهفته در شکل گیری شرکت زایشی
تاکید کردهاند [.]23

 -1دیدگاه مبتنی بر منابع
در این دیدگاه ،منابع شرکتها وجه تمایز آنها از هم و پیش
بینی کننده مزیت رقابتی آنها میباشد .بر این اساس در این
دیدگاه منابع مالی ،انسانی ،اجتماعی و فناورانه شرکتهای
انشعابی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
 -2دیدگاه مدل کسب و کار
در این دیدگاه جهت گیری فعالیتهای شرکتها ،مدل
کسب و کار استفاده شده توسیط آنها ،رژیمهای فناورانه،

شکل  .1شایستگیهای موثر در شکلگیری شرکتهای

زایشی []23
با توجه به فرایندها و بخشها و نهادهای تاثیرگذار در
فرایند تجاریسازی ایدههای دانشگاهی و ایجاد شرکتهای
زایشی دانشبنیان بسیاری از تحقیقات به مطالعه بر روی
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عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این دسته از شرکتها با نگاه بر
محیط اجمالی درگیر در این فرایند پرداختهاند .برخی از
مطالعات نیز به صورت خاص بر روی بررسی فرآیند ایجاد
و شکل گیری اینگونه شرکتها متمرکز شده اند .گوبلی و
دلورکس تالش کرده اند تا فرآیند شکل گیری یک شرکت
زایشی دانشگاهی را ترسیم نمایند  .هدف آنها تعیین
ویژگیهای شرکتهایی بود که طی این فرآیند شکل گرفته
اند آنها شبکه ارتباطات بین این شرکتها و دانشگاههای
والد و محیط بیرونی را در طول این فرآیند بررسی نمودند
و به این نتیجه رسیدند که نقش دانشگاهها به ویژه در
مراحل ابتدایی رشد شرکتها بسیار پررنگ است و این نوع
همکاریها میتواند موجب شکلگیری صالحیتهای
ویژهای برای شرکتها باشد  .در عین حال دانشگاهها در
مرحله پیدایش ایده کسب وکار میتوانند با تدارک دیدن
زیرساختهای حمایتی و ارائه مشاورههای تخصصی به
کارآفرینان نقش یک کاتالیزور را در تأسیس شرکتها بازی
میکنند .در تحقیقی مشابه نیز اندونزائو و همکارانش
مدلی چهار مرحلهای برای رشد شرکتهای دانشگاهی
پیشنهاد نمودهاند .آنها در مدل خود به دنبال تعریف،
درک و تشخیص موضوعات اصلی بودند که در فرآیند ایجاد
شرکتهای زایشی دانشگاهی مؤثر هستند .بخش دیگری
از پیشینه موضوع تمرکز خود را بر روی شرکتها و
فرآیندهای شکلگیری آنها بنا نهاده و به عناصر و عوامل
مؤثر بر نرخ رشد شرکتها توجهی نداشتهاند  .به همین
دلیل گونه سومی از تحقیقات شکل گرفتهاند که به منظور
پرکردن این شکاف تنها بر روی مسائل ،مشکالت و
نیازهای شرکتها در مراحل مختلف عمر بر اساس
مدلهای رشد پیش فرض متمرکز شده اند .برای مثال
کایروان و همکارانش در جریان مطالعات خود بیست و دو
شرکت زایشی دانشمحور را از بین شش دانشگاه اروپایی
انتخاب کرده و ضمن بررسی آنها به این نتیجه رسیدند
که این نیازها را میتوان در قالب پنج حوزه
وظیفهای دستهبندی نمود  .در ادامه زیرمجموعههای هر
یک از این نیازها را به چهار نوع سرمایه اجتماعی ،مالی،
راهبردی وفرهنگی تخصیص داده و مشخص کردهاند که
در مرحله قبل و بعد از تأسیس شرکت چه نوع
سرمایههایی مورد نیاز بوده و فقدان کدام یک از این چهار
نوع سرمایه بیشتر احساس شده است .فرایند ایجاد یک
شرکت زایشی پژوهشی دارای دو بعد اصلی دانشی و مالی

است .بعد دانشی این فرایند تحوالت در دانشها و
مهارتها را در طول مراحل تبدیل یک ایده پژوهشی به
محصولی بازارپسند در قالب یک شرکت جدید مدنظر قرار
میدهد .بعد مالی به جریان نقدی ،منابع و مصارف آن در
طول این مراحل میپردازد .دیگر ابعاد این فرایند مانند
نحوه انتقال مالکیتها و افراد ،تحول در مدیریت و
جنبههای حقوقی تا حدود زیادی در دل این دو جنبه
قابل توضیح هستند اما این به معنی کم اهمیتی آنها
نیست .یک نکته مهم این که منابع ،سازمانها و افرادی
که در طول مراحل فوق باید بکار گرفته شوند دارای
همکارانش در جریان ارزیابی نیازهای این نوع شرکتها
ضمن تأکید بر نقش مهم شرکتهای زایشی فناوری
محور در ایجاد و تجاری سازی فناوریهای جدید و بهبود
اقتصاد ملی به تجزیه و تحلیل نیازهای اینگونه شرکتها
در مرحله اول زندگی یعنی تشخیص فرصت پرداختهاند.
مسلماً موفقیت در ایجاد شرکتهای زایشی دانشبنیان
منوط به در دسترس بودن منابع مورد نیاز است .مراحل
مختلف و پیچیدة ایجاد این شرکتها نشاندهندة تعدد
منابع است که در این فرایند مورد نیاز هستند که هر کدام
از این منابع نیز باید تنوع قابل توجهی داشته باشند.
مطالعات متعددی عوامل موفقیت را در ایجاد شرکتهای
زایشی پژوهشی بررسی نمودهاند .عدهای از محققان تاکید
کردهاند که تغییر سیاستها و افزایش منابع در یک
مؤسسة پژوهشی ،تأثیرات زیادی برروی افزایش تعداد،
بزرگی و کاهش مدت زمان رسیدن به مرحلة رشد با دوام
شرکتزایشی دارد .دگروف در مطالعهای که در سال
 2004بر روی رابطه سیاستهای حمایتی و انتخاب گری
در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی در اروپا و مقایسه
آن با آمریکا انجام داد نشان داد که تفاوتها در شرایط
محیطی و حمایتهای سازمان مادر باعث شده تعداد،
بزرگی و نیز سرعت رشد شرکتهای زایشی دانشگاهی در
اروپا کمتر از آمریکا باشد [ .]1همین صاحبنظر در سال
 2010تأثیر سیاستهای توسعه اقتصادی محلی را برروی
رسالت دانشگاهها و نیز شرکتهای زایشی پژوهشی انجام
داد.هلم و مارونر در در یکی از نتایجی که از جمع بندی
از  21مطالعة انجام شده از سال  1980تا  ، 2006اعالم
کردند که از جمله عواملی که تأثیرگذاری آنها بر موفقیت
شرکتهای زایشی کامالً مورد تأیید است ،حمایتها و
مشخصات انکوباتوری سازمان مادر است در حالیکه تأثیر
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عوامل دیگری مانند نوع صنعت و بازار تا حدی مورد
تأیید قرار گرفت.
برای موفقیت در ایجاد شرکتهای زایشی در چهار بعد
فنی ،مالی ،نیروی انسانی و اجتماعی در طول فرایند منابع
متعدد و متنوعی باید مورد استفاده قرار گیرند  .دسترسی
و یا داشتن توان پژوهشی و نیز وجود بودجههای اولیه
پژوهشی در واقع تنها نقطه شروع هستند  .اما موفقیت
در تبدیل ایده به یک کسب وکار نیازمند منابعی برای
توسعة ایده ،توسعة محصول ،بازاریابی و توسعة کسب وکار
است  .بنابراین سیاستگذاریها در این زمینه و بخصوص
در سازما نهای مادر و سازوکارهای حمایتی مانند پارکها
و مراکز علمی و فناوری و مراکز رشد باید بتوانند تیم
کاری را در دسترسی به این منابع و مشاورههای الزم
کمک کنند .
عوامل مؤثر بر توسعة شرکتهای زایشی از دیدگاه
تاجالدین و همکاران وی را میتوان در دو بخش کلی
محیطی و ساختاری تقسیم کرد  .به طور دقیقتر ،میتوان
شخص کارآفرین دانشگاهی ،دانشگاه ،سرمایه ،مشاوران و
دولت را فاکتورهای اصلی شکلگیری و توسعة شرکتهای
زایشی دانشگاهی درنظر گرفت .عوامل محیطی شامل
دولت ،قوانین و مقررات ،دانشگاه مادر ،سرمایهگذاران و
شرایط و موقعیت فیزیکی است که شرکت در آن شکل
میگیرد و عوامل ساختاری شامل خصوصیات شرکت است
که به سه بخش مؤلفههای انگیزشی ،مهارتی ارتباطی و
اطمینان سرمایهگذار– دسته بندی میشوند [.]18
موفق یا موفق نبودن شرکتی زایشی به موقعیت ،انگیزة
نیروی انسانی ،اهداف سرمایهگذار و تفسیر ذینفعان و افراد
از موفقیت بستگی دارد  .چندین معیار عملکرد موفقیت
برای فعالیتهای کارآفرینانه بیان میکند :بقا ،رشد،
سوددهی و عرضة سهام .موفقیت و عملکرد شرکتهای
زایشی با معیارهای دیگری مانند تعداد کسب وکارهای
منشعب) زایش شده ( از شرکت زایشی ،توسعة
فناوریهای نوین ،میزان نوآوری و ثبت پتنت و میزان
ارزشآفرینی اقتصادی و اجتماعی شرکت بیان میشود.
گلسینگ و همکاران وی در  2010پس از مطالعات بسیار
در زمینة موفقیت شرکتهای زایشی ،چهار الیة نهادی را
که در موفقیت شرکتهای زایشی مؤثرند به صورت شکل
زیر بیان میکنند:
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زایشی []4
علی اصغر پور عزت و همکارنش در  1389در مطالعه خود
با عنوان شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار در تجاری
سازی دانش در دانشگاهها (براساس مقایسهی روشهای
پنج دانشگاه معتبر جهان) به بررسی روشها و الگوهای
انتقال تجاری دانش در پنج دانشگاه معتبر جهان برمبنای
رتبهبندی سال ( 2007مؤسسه آموزشعالی تایمز
هاروارد ،ییل ،آکسفورد ،کمبریج ،کالج سلطنتی لندن) به
طراحی الگویی به گزین شده پرداخته و با نظرسنجی از
خبرگان ،عوامل استخراج شده از این الگو اولویت بندی
نمودند  .طبق نتایج به دست آمده از نظرسنجی به عمل
آمده از خبرگان" انتخاب سیاست های انگیزاننده برای
استادان در توزیع درآمد" دارای باالترین اهمیت برای
تشویق تجاری سازی دانش در دانشگاهها و کارآفرینی
دانشگاهی بوده و ضرورتهای" شبکه سازی"،
"حمایتهای مالی" "،ایجاد ساختارهای الزم" و" آزادیعمل
استادان " به ترتیب اولویتهای بعدی را تشکیل داده و
"حمایتهای فیزیکی "کمترین اهمیت را نسبت به سایر
ضرورتها دارد.
حسن پور گل افشانی در  1389در بررسی خود با موضوع
بررسی عوامل موثر و ارتباط بین آنها بر موفقیت تجاری
سازی تکنولوژی در دانشگاه آزاد اسالمی بدین نتیجه
رسیدند کلیه عوامل مورد بررسی ایشان هم به صورت
مستقیم و هم غیرمستقیم بر تجاریسازی تکنولوژی در
دانشگاه آزاد علی آباد کتول تاثیرگذارند  .عوامل مربوط
به شرایط محیطی بیشترین تاثیر را بر موفقیت تجاری
سازی تکنولوژی دانشگاه مورد مطالعه داشته و پس از آن
به ترتیب عوامل مربوط به صنعت ،روش های انتقال
تکنولوی و دانشگاه بر موفقیت تجاریسازی تاثیر گذارند
[.]21
موانع شرکتهای زایشی دانشبنیان
هر چند که عوامل موفقیت و موانع دو روی یک سکه
هستند یعنی چنانچه عامل تسهیلکننده درست عمل نکند
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میتواند خود به عامل بازدارنده تبدیل شود لیکن در
مطالعات اندی موانع به عنوان بازدارندههای ایجاد و موفقیت
چنین شرکتهایی مورد بررسی قرار گرفته است .در
مطالعهای که توسط ونگینهایزن و سوئتانتو صورت گرفته
ایشان موانع و مشکالت پیش روی رشد شرکتها را در
سنین مختلف عمر آنها بررسی و مشخص کردهاند که بر
اساس سن تقویمی شرکتهای زایشی دانشگاهی و
غیردانشگاهی ،کدام موانع در چه سنینی از حیات شرکت
خود را بیشتر نشان دادهاند [.]19
در مطالعه دیگری که توسط گلدستون و همکارانش در
 2013صورت گرفته ایشان برخی از موانع را در موفقیت
شرکتهای زایشی دانشگاهی عنوان نمودهاند که از این موانع
عبارت بودند از موانع فردی مربوط به دانشکدهها و
رشتههای خاص آنها ،موانع مربوط به سیاستگذاری و
استراتژیهای دانشگاه و موانع خارج از دانشگاه در این میان
فقدان مهارتهای کارآفرینی را از مهمترین موانع در این
زمینه بر شمردهاند.
فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل عمدهی اثرگذار بر
عملکرد آن است؛ از این رو برای توسعهی شرکتهای
زایشی دانش بنیان دانشگاهی ،باید فرهنگ متناسب با
این رویکرد را در دانشگاه ایجاد و تقو یت کرد .تحقیقهای
انجام شده در این زمینه ،بر ضرورت ایجاد اصالحهای
زیرساختی و نوآوریهای نهادی برای ایجاد و ارتقای
فرهنگ حمایتی و کارآفرینانه در نهاد دانشگاه ،تاکید دارند.
وجود ساختارهای سازمانی گوناگون در دانشگاهها ،منجر
به توسعهی گرایشهای متنوع نسبت به فعالیتهای
تجاری در آنها میشود؛ برای مثال ،ساختار بوروکراسی
حرفهای ،با مرزهای سنتی سازمانی آن امکان دارد منجر
به کاهش گرایشهای تجاری دانشگاههایی که به سمت
کارآفرینانه شدن پیش میروند ،به منظور افزایش کارآیی،
اثربخشی و رقابتپذیری خود ،مجبور به تجدید نظر در
شکل و اندازهی ساختارهای خود هستند با ایجاد پیوندهای
نزدیک بین نوآوری و پژوهش ،مرزهای سنتی بین دانشگاه
و صنعت در حال کم رنگ و افزایش توجه و تاکید بر
ضرورت انتقال دانش و فناوری میان دانشگاه و صنعت،
منجر به ایجاد و به کارگیری سازوکارهای گوناگون این
سازوکارها شامل توسعه معطوف به انتقال ،شده است
[.]17

به هر شکل در جریان مطالعه این نوع تحقیقات همواره
باید به این نکته توجه داشت که پدیده شرکتهای زایشی
در بطن هر اجتماع و در چارچوب موضوعات سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی هر جامعه و کشور به شکلی خاص
تبلور پیدا خواهد کرد و مسلما بخش عمدهای از مشکالت،
نیازها و حمایتها مختص به شرایط همان کشور است .
بنابراین برای اتخاذ یک رویکرد مناسب باید تفاوتهای
بین جوامع در حال توسعه ای چون ایران را با سایر
کشورهای توسعه یافته مد نظر قرار داد.
جعفر نژاد و همکارنش در  1391در بررسی خود با عنوان
شناسایی چالشهای شرکتهای تازه تأسیس فناوری
محور دانشگاهی در مسیر رشد به بررسی عمیق وضعیت
شرکتهای تازه تأسیس فناوری محور دانشگاهی ،به مدلی
برای شناخت بهتر فرآیند رشد این نوع شرکتها و
پاسخگویی به سه سوال اساسی پرداختند -1 :چگونه
میتوان این نوع شرکتها را با رویکردی تجاری
دستهبندی نمود -2این نوع شرکتها برای رسیدن به
موقعیتی پایدار چه مراحلی را طی میکنند و  -3در
هریک از این مراحل با چه عواملی روبرو هستند  .بر اساس
مدل ارائه شده در این مقاله شرکتهای تازه تأسیس
فناوری محور دانشگاهی ضمن گذر از هفت مرحله کلیدی
به یک شرکت بالغ تبدیل میشوند  .نکته حائز اهمیت در
بررسی مدل رشد شرکتها این است که برخی چالشهای
متداول در هر مرحله مشکالتی را برای شرکتها پدید
میآورد که ناتوانی شرکتها در حل این معضالت اثر خود
را به شکل تغییر ایده محوری شرکت ،انحالل شرکت یا
اخراج از مرکز رشد نشان میدهد .برخالف چالشهای
متداول که امکان وقوع آنها برای هر دو گروه شرکت وجود
دارد ،تفاوتهایی نیز در مدل رشد شرکتهای مشتری
محور و مصرف کننده محور مشاهده میشود .شرکتهای
مشتری محور نسبت به گروه دوم ،حمایتهای مستقیم و
غیرمستقیم بیشتری از سوی مراکز رشد دانشگاهی و
نهادهای ذیربط دریافت میکنند  .ارائه برخی از
حمایتهای مستقیم به دلیل گرایش بیشتر دانشگاهها به
حوزههای فناوری برتر است و به دلیل اشتغال شرکتهای
مشتنریمحور در این ننوع صننایع حنماینتهای بینشتری

شناسایی موانع ایجاد شهرکهای زایشی دانشبنیان در دانشگاه  /....حکیمه نیکی اسفهالن و همکاران

95

شکل شماره  .3مدل مفهومی تحقیق

شامل حال آنها خواهد شد .از سویی دیگر استفاده از نام
و اعتبار دانشگاهها برای فروش محصوالت با فناوری برتر
به عنوان مزیتی غیرقابل انکار مطرح است  .در حالیکه
شرکتهای مصرفکننده محور به دلیل مواجه بودن با
مشتریان غیرتخصصی ،امکان بهره برداری تجاری از برند
دانشگاه را کمتر خواهند داشت .در عین حال برد تبلیغاتی
فناوریهای برتر نیز موضوعی است که به اعتبار علمی
دانشگاهها کمک به سزایی خواهد کرد.
در مجموع در بررسی تحقیقات مختلف چهار عامل موثر به
چشم میخورد  :عوامل محیطی،سازمانی و فردی  .بر اساس
مطالعات نظری و تحقیقات صورت گرفته میتوان مدل
مفهومی اولیه تحقیق را به شکل زیر ترسیم کرد:

-2-1

فرضیهها  /پرسشهای تحقیق

با توجه به اینکه تحقیق ما نوعا تحقیق اکتشافی بوده و در
پی شناسایی موانع فرار وری ایجاد شرکتهای زایشی
میباشیم و این موانع به دلیل عدم انجام تحقیقات قبلی
کافی در حوزه دانشگاه و قلمرو ویژه آن به درستی روشن
نمیباشند لذا فرضیه نداشته و سئوال خواهیم داشت .از این
رو هدف تحقیق پاسخگویی به سئواالت ذیل خواهد بود.
سئواالت تحقیق :
 -1کدام عوامل مربوط به ویژگیهای فردی /شخصیتی
نیروی انسانی مانع ایجاد شرکتهای زایشی دانشبنیان در
دانشگاه آزاد اسالمی میباشند؟
 -2کدام عوامل سازمانی مانع ایجاد شرکتهای دانشبنیان
در دانشگاه آزاد اسالمی می باشند؟
-3کدام عوامل محیطی برون دانشگاهی مانع ایجاد
شرکتهای دانشبنیان در دانشگاه ازاد اسالمی میباشند؟
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روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف تحقیق اکتشافی بوده است ،از
نظر زمانی یک بررسی مقطعی و از نظر روش پیمایشی
است .به منظور گردآوری دادهها از مصاحبه با خبرگان در
مرحله اول استفاده گردید که منجر به شناسایی موانع شد
و و در مرحله دوم جهت اولویتبندی موانع شناسایی شده
از پرسشنامه استفاده گردید. .جامعه آماری این تحقیق کلیه
اعضا هیئت علمی تمام وقت (19نفر) و اساتید حق التدریس
( 67نفر ) و نیز کلیه کارکنان ( 20نفر) دانشگاه آزاد اسالمی
واحد هادیشهر میباشد .در مرحله اول تحقیق که به
شناسایی موانع پرداخته شده است با استفاده از جدول
کرجسی مورگان تعداد  80نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند
و در مرحله دوم که از نظر خبرگان موانع رتبهبندی شدهاند
از  12هیئت علمی به عنوان خبره بهره گرفتهایم.
جهت سنجش موانع و رتبهبندی آنها از پرسشنمه استفاده
گردید .جدول زیر منابع متخذه هر یک از سازههای
سنجشگر متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1نحوه سنجش متغیرهای تحقیق
متغیرها

شاخصها

سئواالت

متخذ از تحقیقات

عوامل
محیطی

عوامل اقتصادی
دولت

9-1

محقق ساخته
جعفرنژاد 1391
کاظمی و همکاران
1394
گل افشان 1389

عوامل
فردی

مهارتها
تخصص
ویژگیهای
شخصیتی
کارآفرینانه

18-10

کاظمی 1394

عوامل
سازمانی

ساختار سازمانی
مدیریت
فرهنگ
سازمانی

29-19

موغلی 1389

جهت بررسی روائی پرسشنامه ،نظرتعدادی از اساتید
مدیریت و حوزه کارآفرینی جویا و روائی صوری و محتوایی
پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی پایایی با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ که در جدول ( )1-3نشان داده شده است حاکی

از ان است که با توجه به باال بودن ضریب آلفای کرونباخ از
 0/7در کل پرسشنامه و در هر یک از متغیرها ،پرسشنامه
مورد استفاده از پایایی تحقیق مناسبی برخوردار میباشد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که سئوالهای پرسشنامه
مورد استفاده از همسانی درونی خوبی برخوردار هستند.
جدول  .02نتایج آزمون اعتبار بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ
متغیرها
عوامل

تعداد سئواالت

سئواالت

ضریب آلفای کرونباخ

9-1

9

0/73

محیطی
عوامل فردی

18-10

9

0/85

عوامل

29-19

11

0/72

سازمانی

 -3-1روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات
برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق حاضر از فنون آمار
توصیفی و استنباطی استفاده گردید .با استفاده از نرمافزار
آماری  ،spssاطالعات بدست آمده به صورت توصیفی و
تحیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آورده شده
است .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از
پرسشنامههای جمعآوری شده ،با توجه به اینکه مدل
اولیهای بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانهای ایجاد
میگردد و الزم است از این مسأله اطمینان حاصل شود
که آیا مﻰتوان دادههاﻯ موجود را برای تحقیق مورد استفاده
قرار داد؟ بدین منظور از تحلیل عاملی اکتشافی جهت
شناسایی موانع در مرحله اول استفاده گردید .پس از
اطمینان از تائید دادههای مدل نسبت به توزیع پرسشنامه
دوم جهت محاسبه ضریب ناسازگاری و اولویتبندی موانع
شرکتهای زایشی دانشبنیان و ارزیابی شاخصها از جداول
مقایسات زوجی و از روش  AHPگروهی اقدام گردید .از
آنجاییکه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبه جای
یک تصمیم گیرنده ،از نظرات چند تصمیمگیرنده استفاده
نمودیم لذا از مدل  AHPگروهی استفاده نمودیم .الزم است
قبل از بکارگیری متغیرها در تحلیلها ،نرمال بودن توزیع
آنها مورد آزمون قرار گیرد .با توجه به اینکه روش اول برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده از چولگی و
کشیدگی است از این روش جهت بررسی نرمال بودن توزیع
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دادهها و متغیرهای تحقیق استفاده نمودیم .بررسی دادهها
نشان داد که دادهها بر اساس کشیدگی و چولگی در بازه
-2و  +2قرار گرفتهاند .جهت بررسی ادعای نرمال بودن بار
دیگر آنها را با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
بررسی نمودیم اگر قدر مطلق  zکولموگروف اسمیرنوف از
 1/96کمتر باشد و نیز اگر «سطح معنیداری» بیشتر از
 0/05باشد ادعای نرمال بودن متغیر انتخابی تأیید میگردد.
خروجی نرمافزار  Spssنشان میدهند که متغیرها در داخل
سطح مورد پذیرش قرار دارد از این رو جهت بررسی
فرضیات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق باید از
آزمونهای ناپارامتریک استفاده نمود.
 -4-1تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج موانع
در انجام تحقیق حاضر ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی به
منظور شناسایی موانع استفاده شد .از آنجایی که در
تحلیلعاملﻰ ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود
که آیا مﻰتوان دادههاﻯ موجود را برای تحلیل مورد استفاده
قرار داد؟ ،بهعبارت دیگر ،آیا تعداد دادههاﻯ مورد نظر براﻯ
تحلیل عاملﻰ مناسب میباشند و یا خیر؟؛ بدین منظور از
شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود .مقدار
شاخص  KMOبایستی حداقل برابر  ،0/5سطح معنیداری
آزمون بارتلت کوچکتر از  0/05و بار عاملی مربوطه باالتر از
 0/5باشد .جدول زیر نتایج این تحلیل را برای استخراج
موانع نشان میدهد.
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نشان میدهد که مجموعاً سه عامل از مجموع موانع
شناسایی و استخراج شده است که این سه مانع مجموعاً
 62/843درصد واریانس موانع شرکتهای زایشی را
تبیین میکنند؛ بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل
عاملی و نتایج مندرج در جدول بر روی  29مانع نهایتاً
سه مولفه اصلی مشخص شدند که این سه مولفه با توجه
به پرسشنامه طراحی شده و ادبیات تحقیق به صورت زیر
نامگذاری شدهاند:
 -1موانع فردی
 -2موانع محیطی
 -3موانع سازمانی
به منظور اولویتبندی عوامل موثر از روش  گروهی
استفاده شده است .بر همین اساس نیز با توجه به اینکه
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه مولفه اصلی
به عنوان موانع ایجاد وجود دارد که هر کدام نیز دارای
زیرمعیارهایی میباشند ،بدین منظور جهت اولویتبندی
آن موانع از روش  AHPاستفاده شده است .بر همین اساس
ابتدا مولفههای اصلی به صورت زوجی مقایسه زوجی شده
و سپس معیارهای مربوط یه هر یک از مولفههای اصلی
مورد مقایسه زوجی قرار گرفته است .نتایج در ادامه نشان
داده شده است.
جدول  .4ماتریس مقایسات زوجی
سازمانی

فردی

محیطی

0.364

3.6

1

محیطی

0.865

1

0.27

فردی

1

1.156

2.74

سازمانی

2.229

5.756

4.01

جمع

جدول  .3نتایج آزمون  KMOو بارتلت برای بررسی
موانع
.767

شاخص KMO

611.165

مقدار کایدو

.000

سطح معنیداری))sig

آزمون بارتلت

 مرحله دوم :تشکیل ماتریس به هنجار شده مقایساتاز آنجایی که مقدار شاخص 0/767 ،KMOمحاسبه شده
است بزرگتر از  ،)0/5تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی
میباشد .همچنین مقدار سطحمعنیداری) )sigآزمون
بارتلت ،کوچکتر از 5درصد است که نشان میدهد تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی ،مناسب بوده و
فرض شناخته بودن ماتریسج همبستگی رد میشود .نتایچ

زوجی؛ برای این منظور ابتدا میبایست هر مقدار ماتریس
را بر جمع ستون مربوط تقسیم نماییم؛ نتایج در جدول
نشان داده شده است.
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جدول .5ماتریس بهنجار شده

بحث و نتیجهگیری

سازمانی

فردی

محیطی

0/163

0/625

0/249

محیطی

0/388

0/174

0/067

فردی

0/449

0/201

0/683

سازمانی

 مرحله سوم :محاسبه وزن نسبی موانع؛ برای اینمنظور ،میانگین حسابی هر سطر ماتریس نرمال شده
مقایسات زوجی را محاسبه میکنیم.
جدول .6وزنهای نسبی موانع
0/346

محیطی

0/210

فردی

0/444

سازمانی

1

جمع

 مرحلههه چهههارم :محاسههبه نههرخ ناسههازگاری
ماتریس مقایسات زوجی
جدول .7محاسبات مربوط به نرخ ناسازگاری مقایسات
زوجی مولفههای اصلی

IR

II

λmax

CV

0.099
115

0.08
920
4

4.267
612

3/6
5

1/26

3/2
7

0/69

3/6
8

1/63

WSV

شاخص
موانع
محیطی
موانع
فردی
موانع
سازمانی

همانگونه که در جدول نشان داده شده است ،نرخ
ناسازگاری محاسبه شده برای ماتریس مقایسات زوجی،
کوچکتر از  0/1میباشد ،بر همین اساس نیز میتوان گفت
بین مقایسات زوجی گروهی انجام گرفته برای مولفههای
اصلی ،سازگاری وجود دارد

نتایج حاصله نشان داد که به ترتیب موانع سازمانی با وزن
 0/444در رتبه اول ،موانع محیطی با وزن  0/346در رتبه
دوم ،و موانع فردی با وزن  0/210در رتبه سوم از نظر
موانع موثر بر ایجاد شرکتهای زایشی دانش بنیان
دانشگاهی قرار میگیرند.
نتایج تحقیق نشان میدهد که در ایجاد شرکتهای زایشی
هر سه دسته از عوامل نقش دارند و در این میان نقش
عوامل سازمانی پررنگ تر است .هنگامی که عوامل سازمانی
منطبق و درارستای فعالیت کارآفرینانه دانشگاه حرکت کند
بیشک شاهد ایجاد شرکتهای زایشی دانشگاهی در سطح
خوبی خواهیم بود .این یافته با یافته های تحقیق هم راستا
با نتایج تحقیق اتکویتز در  2000و موغلی در  1389می
باشد.ایجاد یک محیط داخلی برای دانشگاه کاری بسیار
پیچیده میباشد و نیازمند تالش بسیاری از افراد دلسوز و
متعهد دارد .در راستای خلق ارزش و تجاریسازی
ایدهها ،احیای محدد فرایندها ترکیبی از فعالیتهای علمی،
انگیزشی و تحقیقاتی بسیاری از افراد نیاز هست و تحقیقات
منظم و حساب شدهای را میطلبد .انگیزش ،حمایت و
تشویق از درون دانشگاه میتواند از طریق بهبود سیستم-
های نظارتی ،ساختارها و فعالیتهای منابع انسانی و
فرهنگ صورت گیرد .رهبران دانشگاهی نیازمند تفکر
کارآفرینانه میباشند تا بتوانند کارآفرینی و ایجاد شرکت-
های
دانشبینان جدید را تحریک و تحرک ببخشند .از این رو
انتخاب مدیران و رهبرانی که با تفکر کارافرینانه باشند و
هود نیز ذاتا کارآفرین باشند باید یکی از مالکهای اصلی
بکارگیری آنها در پستهای مدیریتی باشد تا به راستی
بتوانند انگیزه زایش و کارآفرینی را تحرک ببخشند.
از سوی دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن میباشد که موانع
محیطی خود در جایگاه دوم در ایجاد شرکتهای زایشی
قرار گرفته اند .بیشک در جاییکه صدور هر گونه مجوز و یا
راهاندازی هر نوع شرکتی که نیازمند تامین مالی با کمترین
هزینه بهره بوده و نهایتا توسل به منابع دلتی را میطلبد
میتواند موانع محیطی از جمله نقش دولتها و قوانین و
مقررات آنها را پررنگتر کند .هر چند دولت در سالیان اخیر
در قالب اقدامات مختلفی از جمله حمایت از شرکتهای
دانشبنیان از طرق مختلف اعتباری از جمله صندوق
نوآوری و شکوفایی اقدام به این امر نموده است اما بایستی
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در نظر گرفت که بزرگترین مشکل همواره آن چیزی نیست
که در ظاهر خود را نشان میدهد .لذا تامین مالی تنها
مشکل ظاهری است با این وجود مسایل و مشکالت
نهفتهای در دولت از جمله فساد شدید اداری در مراحل
مختلف اعطا مجوز ،عدم نظارت بر مالکیت معنوی که گاه
موجب دلسردی کارآفرینان میگردد مانع ایجاد و راه اندازی
شرکتهای زایشی میگردند .در این میان اقتصاد تورمی
نیز مشکل مضاعفی گردیده که پیشبینی کارافرینان را با
عدم قطعیت باالیی مواجه میسازد .در خصوص تاثیر عوامل
محیطی نتایج تحقیق با یافتههای ذالفقاری و همکاران در
 1390و کاظمی و همکاران وی در  1394هم راستا است.
بدیهی است ایجاد شرکتهای زایشی در وهله اول نیازمند
افرادی است که ریسکپذیر ،پرتوان ،دارای روحیه کار
جمعی ،پیگیر و مترصد فرصتها ،حساس به موقعیتها
میباشد .همانگونه که در نوشتههای محققان کارآفرینی نیز
اشاره شده است ویژگیهای شخصیتی کارافرینان با لحاظ
سایر عوامل میتواند نقش به سزایی در ایجاد و موفقیت
شرکتهای دانشبنیان داشته باشد .علیرغم این موضوع
عوامل فردی در رتبه سوم از نظر موانع قرار گرفته است.
شاید بتوان علت این موضوع را در کیفیت نیروی انسانی
دانشگاه که اهل فن بوده و تالش در جهت مهارت و
دانشاندوزی داشته و خود آموزگار کار جمعی از طریق
نمایش و ارایه آموزههای کالسی هستند دانست و این مانع
در محیطهای دیگر شاید به عنوان اولین مانع ذکر میگردد.
به هر حال ویژگیهای شخصیتی تنها بخشی از عوامل
فردی را تشکیل میدهد که آن نیز با آموزش تا حد زیادی
قابل تغییر است و سایر عوامل موجود در بین عوامل فردی
از جمله مهارتها و تخصصها کامال آموزشپذیر میباشند.
لذا ضروری است سازمانها از جمله دانشگاهها بستری
فراهم آورند تا مهارتها و تخصص افرادی که در آن وارد
شدهاند از طریق فعالیتهای عملیتر تقویت شود .این
موضوع نیازمند اجرایی کردن ضوابط و بخشنامههای مربوط
به ارتباط صنعت با دانشگاه میباشد .در جاییکه بیشتر
مشاورین و متخصصان تنها در سایه ارتباط جذب واحدهای
تولیدی و صنعتی شده و نه بر پایه تخصص جایی برای
اهالی تخصص جهت محک زدن تخصصهای خود و تجربه-
اندوزی
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و نهایتا شروع کسب و کار و ایدهپروری و تجاریسازی
ایدهها باقی نمیماند .تاثیر ویژگیهای فردی نیز با کاظمی
 1394همراستا است.
پیشنهادات کاربردی تحقیق
با عنایت به بحثهای باال پیشنهاداتی برای دستاندرکان در
حوزه دولت و دانشگاه جهت تحرک بخشی به جریان
شرکتهای دانشبنیان ارایه میگردد.
-1ایجاد صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری مخاطرهآمیز
به منظور تامین مالی در مراحل اولیه ایجاد شرکتهای
دانشبنیان
-2فراهمسازی زیر ساختهای الزم در ایجاد چنین
شرکتهای از جمله در حوزههای مختلف دانش و فناوری
و قوانین کار و بیمه از سوی دولت محترم.
-3نظارت کافی بر قوانین مالکیت معنوی به منظور دلگرمی
و تشویق ایدهپردازان و ایجادکنندگان شرکتهای جدید
دانشبنیان
-4الگوبرداری از دانشگاههای موفق جهان در حوزه ایجاد
شرکتهای زایشی دانشبنیان و در صورت لزوم همکاری با
آنها
-5همافزایی واحدهای دانشگاهی خرد و جزیره ای عمل
ننمودن انها .به جای اینکه هر یک کاری بسیار کوچک را
انجام دهند کاری را در مقیاس بزرگ با حرکتهای
هم افزایی کوچک انها صورت گیرد از این رو الزم است
طرحهای دانشبنیان استانی بوده و نه در سطح واحد مطرح
شوند.
-6تشویق به نوآوری و ایدهپردازی در مراحل اولیه از سوی
دانشگاه جهت خلق ایدههای پربار به منظور ایجاد این دسته
از شرکتها
-7تقویت واحد ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور شناسایی
نیازهای حوزه صنعت و تولید و ایدهسازی به منظور ایجاد
شرکتهای زایشی.
-8راهاندازی آموزشهای تخصصی حوزه کسب و کار از
جمله تهیه طرح کسب و کار ،بازارشناسی ،روشهای تامین
مالی ،آشنایی با ارگانهای دولتی متولی و حمایتهای آنان
جهت اعضا دانشگاه
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شناسایی چالشهای شرکتهای تازه تأسیس. "1391
فصلنامه علمی و." فناوری محور دانشگاهی در مسیر رشد
.2  علم و فناوری سال پنجم شماره،پژوهشی سیاست
. 1391. یاسر سیاه منصوری،  مهران، حبیبی رضایی.20
"تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد
. شماره اول، نشریه نشا علوم سال سوم." دانشگاهی
 شهرام، رمضان غالمی، داریوش، حسنپور گل افشانی.21
 بررسی عوامل موثر و ارتباط بین آنها. "1389. کشاورزی
بر موفقیت تجاریسازی تکنولوژی در دانشگاه آزاد اسالمی
کنفرانس ملی کارآفرینی و کسب و." واحد علی آباد کتول
. دانشگاه مازندران: مازندران. کارهای دانشبنیان
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 .22سروری اشلیکی ،زهرا" . 1391.ارائه مدلی مفهومی
از شرکت های دانش بنیان ".کنفرانس ملی کارآفرینی و
مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان .مازندران :دانشگاه
مازندران.
 .23شرع پسند ،محمدرضا ،رضا حجازی ،جهانگیر
یدالهی". 1391شناسایی شایستگی های اصلی موثر در
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شکلگیری شرکت زایشی " .سومین کنفرانس مدیریت
اجرایی  .تهران.
 .24صنوبر ،ناصر ،بهزاد سلمانیف مینا تجویدی . 1390.
"تاثیر محرکهای نوآوری بر ظرفیتهای نوآوری در شرکتهای
دانشبنیان ".فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست ،علم و
فناوری سال چهارم ،شماره.2
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