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چكيده
پژوهش حاضر با دیدگاه توصیفی ـ زمینهای ،مؤلفهها و عوامل تأثیرگذار بر ایجاد و توسعه فرهنگ کـارآفرینی را برشـمرده و ضـم
تشریح به تحلیل مقایسهای وضعیت فرهنگ کارآفرینانه میان دو بخش دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی استان سـمنان
میپردازد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان دانشگاه سمنان بـه تعـداد  126نفـر و در شـرکت شـهرکهـای
صنعتی شامل  26مدیر و کارشناس میباشد که با استفاده از جـدو مورگـان و بـه روش نمونـهگیـری تصـادفی قهقـهای انتخـا
شدهاند .ابزار گردآوری اقالعات پرسشنامههای استاندارد مك گوایر میباشد که روایی آن با روش روایی محتوایی و پایـایی آن بـا
روش ضریب آلفای کرونهاخ ( )r=6/60برآورد گردید .دادههای گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی شامل :جداو
توزیع فراوانی ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی (میانگی و انحراف معیار) و آزمون  tتجزیه و تحلیل شد .مهمتـری نتـایب بدسـت
آمده ای پژوهش حاکی از آن است که مدیران و کارشناسان دانشـگاه سـمنان و شـرکت شـهرکهـای صـنعتی از لحـاف فرهنـگ
کارآفرینانه در ابعاد همکاری و ارتهاقات باز تفاوت معناداری وجـود دارد و همننـی نتـایب نشـان داد کـه وضـعیت ابعـاد فرهنـگ
کارآفرینانه در دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی در حد مطلو میباشد.
واژههاي کليدي :فرهنگ کارآفرینانه ،دانشگاه سمنان ،شرکت شهرکهای صنعتی ،مدیران
مقدمه :امروزه در مسیر تحوالت جهـانی ،کارآفرینـان را
در خط مقدم توسعه فنـاروی و اقتصـادی و دانشـگاههـا
بستر اصلی کارآفرینی هستند .توسعه فرهنگ کارآفرینی
در حیطــه دانشــگاه موجــب مــیشــود تــا مــدیران و
کارشناسان فعا در عرصه آموزش عالی ضم تطهیق بـا
شرایط پینیده بتوانند با تغییرات برخورد منطقی نمـوده
و در جهت موفقیت گامهای اساسی بردارنـد .کـارآفرینی
به عنوان پدیدهای که اصلیتری سـرمایه مـورد نیـاز آن
داشت خالقیت ،جسارت ،پیشرفت و بهرهگیری به موقع
از فرصتهاسـت ،از مهـمتـری منـابع بـالقوه اقتصـادی،

افــزایش بهــرهوری ،کــاال و خــدمات جدیــد محســو
می گردد[" .]3دیوید مك کله لنـد "3کـه نخسـتی بـار
«نظریه روانشناسی توسعه اقتصادی» را مطرح کرد ،نیـز
معتقد است که علت اصلی عقـب مانـدگی اقتصـادی در
کشورهای در حا توسعه ،ناشناخته مانـدن آفریننـدگی
فردی است .او بر ای باور است که با یك برنامـه درسـت
در زمینه کـارآفرینی مـیتـوان روحیـه کـاری الزم را در
جوامع تقویت کـرد ،بـه گونـهای کـه شـرایط الزم بـرای
صنعتی کردن جوامع فراهم گردد [.]5
1.Mcclelland

نویسنده عهده دار مکاتهات :رضا شهریاری پور r.shahriary@gmail.com
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به عهارتی دیگر کارآفرینی ،کانون و مرکز ثقل کار و
تالش و پیشرفت در عصر مدرنیته تلقی میشود .بـدون
توجه کـافی بـه مقولـه" توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی"،
نمیتوانیم به شاخصهای رشد و توسعه دست یابیم که
از قریق تغییر در روند تولید ،بهرهوری و پیشرفت فنی و
صنعتی در عرصه اقتصاد حاصـل مـیشـود .در گـذار از
توانمنـدیهـا و

مرحلـه سـنتی بـه صـنعتی ،بایـد بـه
قابلیتهای فردی کارآفرینـان در بهـرهگیـری از منـابع

قهیعی و بکارگیری تکنولوژی مدرن توجه ویژهای داشته
باشیم ،زیرا آنها با بکارگیری روشهای جدیـد در بـازار،
خود را برای استفاده بهینه از ابزار و دستیابی به کیفیت
مطلو کاال و خدمات آماده میکنند[ .]1در ای راسـتا،
پژوهش حاضر نیز با تحلیل مقایسهای وضـعیت فرهنـگ
کارآفرینانه دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی
سمنان ضم شناسایی نقاط قوت و ضعف دو بخـش ،در
خصوص مؤلفه های فرهنگ کارآفرینانه به ارائه راهکارهـا
مطلو جهت برقرف نمودن مشکالت و توسـعه بیشـتر
فرهنگ کارآفرینانه در دانشـگاه و شـرکت شـهرکهـای
صنعتی میپردازد.
مباني نظري پژوهش
-1مفهوم کارآفريني
نخستی گام جهت شناخت و تهیی درسـت هـر مفهـوم یـا
پدیده ،ارائه تعریـف روشـ از آن اسـت .کـارآفرینی یکـی از
واژه هایی است که تعریف واحدی برای آن وجـود نـدارد و از
ابتــدای قــرح آن در محافــل علمــی ،تعــاریف متفــاوتی از
دیــدگاههــای گونــاگون بــرای آن ارائــه شــده اســت .واژهی
کارآفرینی از قرن ها پیش و قهـل از آنکـه بـه زبـان امـروزی
مطرح شود ،در زبان فرانسه متداو گردید .ای واژهی معاد
فرانسوی  Entreprendreبه معنای ((متعهد شدن)) معاد
 Undertakeدر زبان انگلیسی میباشد ،که در سـا 3686
توسط جان استوارت میل به کـارآفرینی ()Entrepreneur
به زبان انگلیسـی ترجمـه شـد[ .]8در بـی تعـاریف حاضـر
"رابرت هیسریچ" )5665( 5یکی از بهتری تعریـف هـا را در
زمینه کارآفرینی ارائه کرده است" :کـارآفرینی فراینـد خلـق
2.Hisrich

چیزی متفاوت و باارزش از قریق اختصـاص زمـان و تـالش
الزم برای آن است؛ با فرض همراه بودن ریسـكهـای مـالی،
روانی و اجتماعی و نیز دریافت پاداشهـای مـالی و رضـایت
فردی"[ .]2مفهوم کارآفرینی به صورت جمع بنـدی شـده از
دیدگاه دانشمندان به شرح زیر است" :پروسه ایجـاد ثـروت،
پروسه تخریب خالق ،پروسه هدایت به خلق سـازمان جدیـد
بدون توجه به نوع پتانسـیل سـازمان ،توسـعه موقعیـتهـا و
اقدامهای نوآورانه همراه با خطـر چـه در سـازمانی کـه قـهال
تأسیس شده یا به صورت آزاد و مستقل ،روش ادارهای اسـت
که فرصتها را بدون در نظـر گـرفت منـابع موجـود و قابـل
کنتر فعلی تعقیب می کند ،وظایف ،فعالیتها و اعمالی کـه
برای تحقق فرصت شناخته شده و ایجاد سازمانی مناسب بـا
آن کمك میکند ،پروسههـای فراتـر از شـغل و حرفـه بلکـه
کارآفرینی یك شیوه زندگی است"[.]0
-2فرهنگ و کارآفريني
"تیــب "1فرهنــگ را بــه صــورت زیــر تعریــف مــیکنــد:
"مجموعه ای تاریخی شـامل ارزشهـا ،نگـرشهـا و مفـاهیم
فراگرفته شده مشترک بی اعضاء یك جامعه معـی کـه بـر
جنهههای مادی و غیرمادی زنـدگی افـراد تـأثیر مـیگـذارد.
اعضاء جامعه ای خصوصـیتهـای مشـترک را قـی مراحـل
متفاوت فرآیند جامعهپذیری زنـدگی شـان در نهادهـا ،نظیـر
خانواده ،مکتب دی  ،مدارس تعلیم و تربیت و به قـور کلـی
در جامعه فرا مـیگیرنـد" .در اعتقـاد "هـا " فرهنـگ یـك
الگوی تعهد است درباره اینکه مجموعهای از افراد چگونه باید
فکر کنند ،چگونه عمـل کننـد ،احسـاس کننـد و غیـره[.]7
فرهنگ در بحث کارآفرینی مقوله مهمی است ،زیـرا نگـرش
افراد را نسهت به کارآفرینی مشخص میکند .در هـر دورهای
مد هـای خـاص کـارآفرینی مطـابق بـا نیازهـای خـاص آن
جامعه شکل میگیرد .در سطح بی المللی تنـوع گسـتردهای
از مفهوم کارآفرینی وجود دارد که هر یك به میزان متفاوتی
رفتار کارآفرینانه را تقویت و حمایت میکند .بـر قهـق نظـر
2
"جونیت و وارنر "8اگر فرهنگی ارزشهای قرفدار کارآفرینانه

3.Tayeb
4 . Joynt and Warner
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کارآفرینانه 2داشته باشد ،انکوباتوری برای کـارآفرینی خواهـد بـود.
معکوس آن نیز درست است .گرچه ممک اسـت کـه بسـیاری از
صاحبنظران همنون "بـتم  "0ایـ منفـی بـودن را مرحلـهای
غیرقابل اجتنا از توسعه انتقالی تلقی کنند ،اما ممک اسـت کـه
یك ارزش ضد کارآفرینانه را ترویب و تثهیت نمایـد[ .]7بـه اعتقـاد
"هاف استد" در کشـورهایی کـه فردگرایـی و فاصـله قـدرت کـم
است ،رشـد اقتصـادی بـاالیی دارنـد و بـه نـوآوری تمایـل دارنـد.
کشورهای بـا فاصـله قـدرت بـاال اغلـب سـاختار سلسـله مراتهـی
متمرکزی دارند که سدی در مقابل نوآوری هستند .در حـالی کـه
کشورهای با فاصله قدرت کـم سـاختاری مسـطح دارنـد و منشـأ
نوآوری هستند .به زعم هاف استد کشـورهای بـا اجتنـا از عـدم
اقمینان پایی و فاصله قدرت کم به احتما بیشـتر کـارآفرینی و
نوآوری را میپذیرند .به قور مثا استرالیا دارای فرهنگی با فاصـله
قدرت کم و اجتنا از عدم اقمینان پایینی است ،بـر ایـ اسـاس
در استرالیا کارآفرینی و نوآوری ارزشمند بوده و تشـویق و ترغیـب
میگردد[.]8
-3اهميت فرهنگ کارآفرينانه
از نظــر "موریســون ،"1فرهنــگ در کــارآفرینی از اهمیــت زیــادی
برخوردار است .چرا که ای مفهوم تعیی کننده نگـرشهـای افـراد
در جهــت بنیــانگــذاری فعالیــت جدیــد کارآفرینانــه اســت[.]3
"ورنون 6و ورتز  "3بر ای باورند که فرهنگ در توسعه کـارآفرینی
از جایگـاه واالیــی برخـوردار اســت ،زیـرا فرهنــگ تعیـی کننــده
نگرشهای افراد در جهت آغاز فعالیتهـای کـارآفرینی اسـت[.]7
ظهور فرهنگ کارآفرینی باعث شکلگیـری سـازمانهـای جدیـد
شده و شرکتهای مستقل و کوچك با امید به رشد اقتصادی سـر
برآوردهاند .از آنجایی که سازمانها ممکـ اسـت دارای واحـدهای
کارآفری و واحدهای معمولی باشـند ،لـذا بایـد دارای دو فرهنـگ
ســازمانی متفــاوت و یــا حتــی متضــاد نیــز باشــند« .هــوارد
استیونسون »36و «دیوید گامپرت ،)3336(»33ایـ دو فرهنـگ را
به نام «فرهنگ کارآفرینانه» و «فرهنگ اداری» نامگـذاری کـرده-
5. Pro-entrepreneurship
6. Bateman
7 . Morrison
8 . Vernon
9. wortzel
10 . Stevenson, H.
11 . Gumpert, D.
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اند .به عنوان مثا «استیونسون» و «گامپرت» معتقدنـد کـه یـك
مدیر ایدهآ باید در مورد منابع تحت کنتر خود ،سـاختار روابـط
بــی ســازمان و بــازار و یــافت فرصــتهــای مطلــو و مناســب،
سؤاالتی را مطرح نماید .به گفته پیتر دراکر ،سازمانهای بـزر تـر
و باسابقهتر که قصد دارند در مسیر نوآوری گام بردارند ،قهل از هـر
اقدامی باید توجه داشته باشند ادامه کارها به همـی صـورتی کـه
در حا حاضر انجام میشود ،بسـیار آسـانتـر از ایجـاد تغییـر در
فعالیتهاست .چنی سازمانهایی باید زیـربخشهـایی را قراحـی
نمایند تا در هر چند سا یكبـار بـا بررسـی فعالیـتهـای خـود
بتوانند موجودیت خود را توجیه نموده و در صورتی که واحـدهای
غیرکارآمد ،فرسوده ،پراشتهاه و ناموفق تشـخیص داده شـد ،قهـق
یك خـطمشـی مشـخص آن را تعطیـل نمـود .در سـازمانهـای
کارآفری  ،کارآفرینان نقش الگو را بازی میکننـد .یعنـی سـازمان-
های کارآفری دائما به دنها افراد و واحدهایی هسـتند کـه کارهـا
را بهتر و به صـورت متفـاوت از دیگـر واحـدها انجـام دهنـد .ایـ
سازمان هـا ،آنهـا را یافتـه و بـا مـورد توجـه قـرار دادن آنهـا ،ایـ
پرسشها را مطرح میکنند که «شما چه کـار انجـام دادهایـد کـه
باعث موفقیت شما شده است؟ شما چه کاری انجام میدهیـد کـه
دیگران انجام نمیدهند؟ ای نحوه برخورد باعث مـیشـود تـا روح
کارآفرینانه در سازمان زنده نگه داشته شود[.]01
-4مؤلفههاي توسعه فرهنگ کارآفريني
با توجه به عوامل و مؤلفههای مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی در
دیدگاهها و مکاتب نظری مختلف مـیتـوان مهـمتـری عوامـل و
مؤلفههایی که به قور کلـی بـر توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی ،اثـر
میگذارند ،در شکل ( )3زیر بیان شده است:
)3

مهارتهای کارآفرینی بـه

مهارتها :آموزش

آموزش

سه بعد تقسیم میشوند :قهل از کسـب و کـار ،در حـی و بعـد از
راهاندازی کسب و کـار ،توانـایی مـدیریت توسـعه و رشـد ،یـافت
شیوههای جدید ،رقابت و حفظ موقعیت در بازار و یافت بازارهای
جدید نیز از جمله مهارتهای مورد نیاز کارآفری بعد از راهانـدازی
کسب و کار است[.]35
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توسعه فرهنگ
کارآفريني

آموزش

پرورش و

فرهنگ درک

مشارکت،

نوآوري،

تغيير و تحول

مهارتها

تحریك انگیزهها

تغییر و کشف

استقالل طلبي و
قبول مسئوليت

خالقيت و

ارزشهاي

مخاطره پييري

سازماني

فرصت

شكل ( )1طرح کلي عوامل و مؤلفههاي مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفريني[.]7

)5

تحريك و پرورش انگيزهههزا :ایجـاد انگیـزه و

پرورش ویژگیهای کارآفرینانه از قریق برنامههای آموزشی و
پژوهشی نوآور و خالق برای آنها الزم است .ایـ ویژگـیهـا
مواردی مانند آموزش تفکر خالق ،افزایش ریسكپذیری ،باال
بردن قدرت تحمل ،دادن اعتماد به نفـس ،فرصـتشناسـی،
دادن اقالعات آموزشی درباره خصوصیات روانی شخصـی از
قهیل مرکز کنتر را شامل میشود[.]31
)1

فرهنگ درک تغيير و کشز

فرصزت :بـرای

ترقی و پیشرفت باید همواره تغییر و تحوالت جدیـد را درک
کرد و از فرصتهای مناسب بهره گرفت .بنابرای کارآفرینـان
و شرکتهای کارآفری  ،همگام با تغییرات ،گام بر میدارند و
تالش میکنند فرصتهای ایجاد شده در جریان ای تغییرات
را کشف کنند و از آنها بهره برند[.]38
)8

فرهنگ مشارکت :در مسیر کارآفرینی ،افراد باید

بتوانند با مشارکت و در قالب کار گروهی ،فعالیتها را انجـام
دهند تا شرکت استوار شود .در شرکتهای کوچك کارآفری ،
کارکنان به تدریب میآموزند که چگونه در مواضـع برابـر بـا
یکدیگر همکاری و مشارکت کنند و ای همکاری را به سوی
یك موقعیت برد -برد سوق دهند[.]32
)2

فرهنگ خالقيت :برای موفقیت در کار و حرفـه،

به قرحها و اندیشههای نو و جدید نیاز است .مدیران خالق و
کارآفری از ای ویژگی ،به نحو مطلـو و صـحیح اسـتفاده
میکنند .در شرکتهای مذکور ،افـراد بـه خالقیـت و ابتکـار
عمل تشویق میشـوند .بهـا دادن بـه خالقیـت نـه تنهـا در

درازمدت موجب رشد و توسعه شرکتها میشود ،بلکه زمینه
مناسهی را برای رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیـتهـای
انسانی فراهم میکند و ای شك وفایی ،بستر مناسهی بـرای
رشد فضایل اخالقی و معنوی در انسانها است[.]30
)0

فرهنگ استقالل طلبي و قبزول مسزووليت:

کارکنان و مدیران خالق و کارآفری  ،خـود تصـمیم گیرنـده
هستند و کمتر تحت تأثیر القائات دیگران قرار میگیرند .آنها
متکی به نفس و برخوردار از روحیهای کامال مستقل هستند.
به عهارت دیگـر در چنـی شـرکتی کارکنـان ،خـودگردان،
خطرپذیر و مسئولیتپذیر هستند و همگی خـود را در برابـر
منافعشان ،شرکت و جلب رضایت مشتری ،مسئو و پاسخگو
میدانند .افراد در حیطه کـاری خـود تصـمیم مـیگیرنـد و
مسـئولیت تصـمیمات خـود را بـر دوش مـدیران خـود
نمیگذارند[.]32
)1

فرهنگ مخاطره پزييري :کارکنـان و مـدیران

خالق و کـارآفری  ،ریسـكپـذیر هسـتند .آنهـا از شکسـت
خوردن هراس ندارند و با قهو ریسك ،فضای کسب و کار و
رقابت جدید را جستجو میکنند .در ای جامعه ،سـرمایه یـا
زمی منشأ تولید ثـروت نیسـت و افـراد هوشـمند ،خـالق،
صاحب اندیشه ،پـرتالش و مصـمم ،شـانس بیشـتری بـرای
موفقیت دارند و صاحهان ،سرمایههای کالن نمیتوانند ثروت
را در انحصار خود نگه دارند[.]31
)6

تغيير و تحول ارزشهزاي سزازماني :یکـی از

ویژگیهای افراد خالق و کارآفری ای است که بـه تغییـر و
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تحو ارزشها و هنجارهـای نامناسـب و نامسـاعد در کـار و
تولید کمك میکنند .بنابرای  ،کارآفری را مـیتـوان فـردی
دانست که به خوبی توانایی سازماندهی مدیریت کار را دارد و
از فرصتها و موقعیتها به قور مطلو استفاده میکند و با
اعما قرحهای ابتکاری و نوآورانه به رشد افـراد و تغییـرات
جدید یاری میرساند[ ]36و [.]1
-5ارتباط دانشگاه و صنعت
رابطهی دو سویه دانشگاه و صنعت میتوانـد منـافع متقـابلی
برای هر دو در بر داشته باشد .از یك سـو تـوان پاسـخگویی
دانشگاهها را به نیازهـای اقتصـادی و گـاه اجتمـاعی جامعـه
برقرف کرده و از ای راه جامعـه را در دسـتیابی بـه توسـعه
اقتصادی یاری می کند و نیز دانشگاه از تجربههای صنعت در
آموزشهای خـود بهـره مـیگیـرد و علـم و عمـل را در هـم
می آمیزد تا نتیجه بهتری حاصل آید و از سوی دیگر صـنعت
نیز با توجه به ارتهاط مستمر با دانشگاه ،مـیتوانـد نیازهـای
تخصصی خود را به نحوی مطلو تـأمی کـرده و نیروهـای
متخصص مورد نیاز خود را به گونهای مناسب به دسـت آورد
و نیز با انجام قرح های پژوهشی خود در قالـب همکـاری بـا
دانشگاه ،قادر به روزآمد کردن علـم و تخصـص و تکنولـوژی
خود باشد .دو نهاد دانشگاه و صنعت میتوانند از قریق ایجاد
رابطه ای مناسب بی خود ،موجـب اعـتالی یکـدیگر شـوند.
دانشگاه با کسب اقالعات از صنعت و از قریق ایـ ارتهـاط،
به تربیت نیروهای متخصصی همـت گمـارد کـه مـورد نیـاز
صنعت بوده و آن را قادر به رقابت در دنیای پـرتالقم امـروز
کنـد و بـدی ترتیـب رشــد و توسـعه و گسـترش روزافــزون
صنعت را موجب شود و صنعت نیز با به دست آوردن دانـش
و اقالعات علمی نوی از دانشگاهها ،عالوه بر رشـد و توسـعه
خود ،در به روزآمد کردن و ارتقای سطح دانش در دانشگاهها
از قریق ایجاد نیازهای جدیدی کـه مطـرح مـیکنـد ،یـاری
رساند .می تـوان بیـان نمـود کـه اسـاس و شـالوده نـوآوری،
تحقیق و توسعهی ( )R&Dمیباشد به گونهای که تحقیق و
توسعه وجـود آورنـده راهـی اسـت کـه در آن فعالیـتهـای
پژوهشــی بــه منظــور اهــداف توســعه ،برنامــهریــزی و اجــرا
مــیگردنــد .بنــابرای تحقیقــات پایــهای و بنیــادی توســط
دانشگاه ها به علت دارا بودن محققان و پژوهشگران و همـی
قور با مشارکت صنعت ایجاد می شود و تحقیقـات کـاربردی
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نیــز توســط دانشــگاههــا و بــه هزینــه صــنعت صــورت
میگیرد[.]33
-6مروري بر پژوهشهاي پيشين:
در ارتهاط با فرهنگ کارآفرینی تحقیقات تجربی زیادی انجام
پذیرفته است .احمـدپور داریـانی نیـز مطالعـهای بـا عنـوان
"قراحی و تهیی الگوی پرورش مدیران کارآفری صـنعت"
در سا  3111انجام داده است .وی در ایـ پـژوهش356 ،
مدیر موفق کارآفری که با بهرهگیری از دیدگاههـا و نظـرات
مسئولی وزارتخانههای ذیربط و خهرگان صنعت ،شناسایی
و معرفی شده بودند را مورد مطالعه قرار داد و بـا تـدوی دو
پرسشنامه ،اقالعات الزم را بـه منظـور انـدازهگیـری میـزان
موفقیت و تعیی ویژگـیهـای شخصـیتی جمـعآوری کـرد.
آزمون همهسـتگی بـا معیـار  32درصـد اقمینـان ،تعـدادی
ازارتهاقات را تأیید کرده است .سید حسینی نیز در مطالعـه
خود با عنوان" شناسایی عوامل و شاخصهای اولویت دار بـه
منظور دسـتیابی بـه سـازمانهـای کـارآفری در کشـور " ،
عوامل و شاخصهایی را مورد بررسی قرار داده اسـت کـه در
صورت وجود در سازمانها ،موجب تقویت فضـای نـوآوری و
رشد فعالیتهای کارآفرینانـه در سـازمان مـیشـود .عوامـل
مذکور به پنب دسته تقسیم شدهاند که عهارتاند از( :حمایت
مدیریت ،فرهنگ ،ساختار ،سیستمها ،اهداف و استراتژیها).
اکهری مطالعهای با عنوان" بررسی موانع کارآفرینی سازمانی
در صنعت چو شما کشـور "در سـا  3168انجـام داده
است .در ای پژوهش چهار مؤلفه اصلی یعنی کنتر شـدید،
فرهنگ سازمانی محافظهکارانه ،سیستم پـاداش نامناسـب و
توجه به سود کوتاه مدت در شرکت مذکور مورد بررسی قرار
گرفتــه کــه در نتیجــه ســه عامــل فرهنــگ ســازمانی
محافظهکارانه ،سیستم پاداش نامناسب و توجه به سود کوتاه
مدت ،به ترتیب به عنوان موانع اصـلی کـارآفرینی شـناخته
شدهاند.
35
"ماتلی" ( )5662معتقد است تردیدی وجود ندارد کـه
کــارآفرینی در اشــکا مختلــف نقــش مهمــی را در انقــال
صنعتی و تغییرات سیاسی ،اقتصادی و اجتمـاعی مـرتهط بـا

12. Matlay
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آن داشــته اســت["" .]56کوراتکــو" )5662( 31در مقالــهای
تحت عنوان ظهور آموزش کارآفرینی بیـان کـرده اسـت کـه
انقال کارآفرینی سراسر کره زمی را در بر گرفته است و به
قور غیرقابل انکاری دنیای کسب و کار را تحـت تـأثیر قـرار
داده است[" .]53هی نـون و پویکیجـوکی" )5660( 38هـم
معتقدند کارآفرینی به علت اثـرات قابـل مالحظـهای کـه بـر
روی سطح خرد و کالن اقتصاد دارد مورد توجه قـرار گرفتـه
است .کارآفرینی عامل حیاتی در زایش ایدههای جدید ،خلق
شرکت ها و کسب و کارهای جدید و بـه قـور کلـی پـرورش
اقتصــاد اســت[" .]55جانســون و همکــارانش")5660( 32
معتقدند کارآفرینی یك مفهوم چند وجهی پینیده ای اسـت
که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده اسـت و بیشـتر
صاحب نظران توافق دارند که کارآفرینی و کارآفرینـان سـهم
به سزایی در توسعه ی اقتصادی دارند [ ]51و [" .]58گورو
و آســت " ( )5660در بررســی قابلیــتهــای کــارآفرینی
دانشجویان دانشگاه ترکیه که به منظور تـدوی برنامـههـای
آموزش کارآفرینی در دانشـگاهها صورت گرفت ،نتایب نشـان

داد نمرههای کسب شده توسـط دانشـجویان در مؤلفـههـای
نوآوری ،توفیق قلهی ،مرکز کنتر درونی و مخاقره پذیری،
بیش از حد میانگی بوده است[.]52
روش پژوهش:
با توجه به هدف پژوهش حاضر مهنی بر تحلیل مقایسهای
فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای
صنعتی در ای پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد
شده مك گوایر شامل  16گویه برای سنجش فرهنگ
کارآفرینانه کارشناسان و مدیران مورد استفاده قرار
گرفت 16.گویه آن با نمراتی از  3تا  2مورد سنجش قرار
میگیرند .روایی ابزار پژوهش حاضر با استفاده از نقطه
نظرات اساتید و متخصصان و کارشناسان اهل ف مورد تأیید
قرار گرفت .ضمنا پایایی ابزار پژوهش مورد نظر نیز با ضریب
آلفای کرونهاخ با نمره  6/662مورد تأیید قرار گرفت و
اقالعات بدست آمده با استفاده آزمون مقایسه میانگی یك
جامعه و دو جامعه و چند جامعه با استفاده از جدو شماره
 3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.

جدول شماره  :1جامعه و نمونه آماري
سازمان
دانشگاه سمنان
شرکت شهرکهاي صنعتي

سمت

جامعه آماري

نمونه

درصد فراواني

مدير

151

51

22/2

کارشناس

251

99

53/8

مدير

21

15

8/2

کارشناس

31

21

11/9

511

184

111

مجموع

13. Kuratko
14. Heinonen & Poikkijoki
15. Johnson et.al
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جدول شماره  :2آزمون  tتك نمونهاي براي وضعيت فرهنگ کارآفرينانه در دانشگاه سمنان
Test value=3

فاصله اطمينان براي تفاوتها=
1/195

فرهنگ
کارآفرينانه

تعداد

ميانگين

184

3/26

تفاوت
ميانگين
1/26

t

df

3/235

183

سطح
معنيداري
1/111

حد پايين

حد باال

1/125

1/415

جدول شماره  :3آزمون  tتك نمونهاي براي وضعيت فرهنگ کارآفرينانه در شرکت شهرکهاي صنعتي
Test value=3

فاصله اطمينان براي تفاوتها=
1/195

فرهنگ
کارآفرينانه

تعداد

ميانگين

184

3/95

تفاوت
ميانگين
1/95

t

df

4/938

183

سطح
معنيداري
1/111

حد پايين

حد باال

1/214

1/222

يافتههاي پژوهش:
توجه به صنعت به عنوان یکی از بخشهای عمده در زمینه
فعالیتهای اقتصادی و دانشگاه به عنوان محلی برای نشر
یافتههای علمی برای پیشرفت کشور حائز اهمیت است .به
نظر میرسد که میزان و چگونگی ارتهاط ای دو نهاد با
یکدیگر موفقیت یا شکست برنامههای توسعه را به همراه
خواهد داشت .علیرغم وجود منافع دو جانهه از برقراری
ارتهاط بی دانشگاه و صنعت هم در سطح کشور هم در
سطح استان با توجه به یافتههای حاصل از ای پژوهش
حاکی از آن است که موانع و مشکالتی نیز بر سر راه ای
ارتهاط وجود دارد.
نتیجه حاصل از جدو  5نشان میدهد که مقدار t
محاسهه شده  1/112با درجه آزادی  361و در سطح خطا
پذیری  α< 6/62بزر تر از  tجدو ( )3/30است؛ میتوان
مطرح کرد که بی میانگی تجربی و میانگی نظری در
سطح  a=6/62تفاوت معناداری وجود دارد؛ در نتیجه فرضیه
صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید میگردد .از ای رو با رجوع
به حد باال و حد پایی و با تأکید بر اینکه حد پایی و حد
باال هر دو مثهت است ،عنوان میشـود که وضـعیت فرهـنگ

کارآفرینانه در دانشگاه سمنان در حد مطلو ارزیابی می
شود . .نتیجه حاصل از جدو  1نشان میدهد که مقدارt
محاسهه شده  8/316با درجه آزادی  361و در سطح
خطاپذیری  α< 6/62بزر تر از  tجدو ( )3/30است؛ می
توان مطرح کرد که بی میانگی تجربی و میانگی نظری در
سطح  a=6/62تفاوت معناداری وجود دارد؛ در نتیجه فرضیه
صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید میگردد .از ای رو با رجوع
به حد باال و حد پایی و با تاکید بر اینکه حد پایی و حد
باال هر دو مثهت است ،عنوان میشود که وضعیت فرهنگ
کارآفرینانه در شرکت شهرکهای صنعتی در حد مطلو
ارزیابی میشود .همان قور که جدو  8نشان میدهد ،سطح
معناداری هر سه ابعاد ارتهاقات باز ،همکاری کمتر از 6/62
محاسهه شده است؛ بنابرای با  32درصد اقمینان تفاوت میانگی
دو جامعه پذیرفته میشود و میتوان گفت که بی دانشگاه
سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی در زمینه دو بعد فرهنگ
کارآفرینانه(ارتهاقات باز ،همکاری) تفاوت معناداری وجود دارد و
با توجه به بررسی میانگی ها و حد پایی و حد باال چون هر دو
منفی است ،نتیجهگیری میشود که در هر دو بعد دانشگاه
سمنان دارای میانگی بیشتری هستند.
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جدول  :4نتايج آزمون  tگروههاي مستقل براي تحليل مقايسهاي وضعيت فرهنگ کارآفرينانه ميان دانشگاه سمنان و شرکت
شهرکهاي صنعتي
ابعاد

فرهنگ
کارآفرينانه

سطوح
شهرک

تحمل استعداد

صنعتي
دانشگاه
سمنان
شهرک

ارتباطات باز

صنعتي
دانشگاه
سمنان
شهرک

همكاري

صنعتي
دانشگاه
سمنان
شهرک

ريسكپييري سازمان

صنعتي
دانشگاه
سمنان
شهرک

نوآوري خالق

صنعتي
دانشگاه
سمنان
شهرک

انتقادپييري

صنعتي
دانشگاه
سمنان

ميانگين

درجه آزادي

tميهان

سطح
معنيداري

حد پايين

حد باال

3/144
122

-5/612

1/542

1/415

-1/194

3/299
2/215
122

-3/131

1/111

-1/114

-1/545

4/131
2/619
122

-11/869

1/111

-1/112

-1/483

3/364
3/144
122

-1/562

1/522

1/262

-1/194

3/299
2/215
122

1/221

1/128

-1/164

1/15

4/131
2/619
122

-1/962

1/332

-1/932

1/321

3/364

همننی جدو اقالعات  8مشاهده میشود سطح
معنیداری برای هر چهار بعد تحمل استعداد ،ریسكپذیری
سازمان ،نوآوری خالق و انتقادپذیری بزر تر از  6/62است؛
و با بررسـی حد پایـی و حد باال چـون اولی منـفی و دومی
مثهت است میتوان نتیجه گرفت که تفاوت معناداری بی
دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی در زمینه
هوش ابعاد فرهنگ کارآفرینانه وجود ندارد.

نتيجهگيري و پيشنهاد:
با توجه به محوریت موضوع پژوهش به شش مؤلفه (-3
تحمل استعدادهای خالق  -5ارتهاقات باز  -1همکاری -8
ریسكپذیری سازمانی  -2نوآوری خالق  -0انتقادپذیری) و
مقایسه دو مؤسسه بر اساس ای شش مؤلفه نتیجه بدست
آمده حاکیست ،در خصوص مؤلفه او (تحمل استعدادهای
خالق) بی مدیران و کارشناسان دانشگاه با مدیران و
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کارشناسان شرکت شهرکهای صنعتی استان تفاوت
معناداری مشاهده نشده است؛ اما در خصوص مؤلفه دوم
(ارتهاقات باز) دو گروه باهم ،هم عقیده میباشند یعنی با
توجه به پژوهش مدیران و کارشناسان شهرک با مقدار
 6/361و مدیران و کارشناسان دانشگاه با مقدار  6/231به
ترتیب با موضوع ارتهاقات باز موافق و کامال موافق میباشند
و با توجه به نتایب مدیران دانشگاه دارای ارتهاقات باز بهتر
نسهت به شرکتهای شهرکهای صنعتی میباشند.
همننی در مورد مؤلفه سوم (همکاری) دو گروه با هم ،هم
عقیده میباشند ،یعنی با توجه به پژوهش مدیران و
کارشناسان شهرک با مقدار  6/561و مدیران و کارشناسان
دانشگاه با مقدار  6/026به ترتیب با موضوع ارتهاقات باز
موافق و کامال موافق میباشند و با توجه به نتایب مدیران
دانشگاه دارای همکاری بهتر نسهت به شرکتهای
شهرکهای صنعتی میباشند و در مورد ابعاد(ریسكپذیری
سازمانی ،انتقادپذیری و نوآوری خالق) ارتهاط معناداری بی
دانشگاه سمنان و شرکت شهرکهای صنعتی مشاهده
نگردید.
امکان ایجاد و گسترش فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه
و شرکت وجود دارد ،به شرقی که عالوه بر پرورش و توسعه
فرهنگ کارآفرینی در میان پرسنل دانشگاه و شرکت از
سیستم تشویقهای مناسب برای فعالیتهای کارآفرینانه
استفاده شود تا افراد انگیزه باالیی برای ارائه ایدهها و اجرای
نوآوریها داشته باشند .برای نیل به ای هدف پژوهش
تغییرات ذیل پیشنهاد میگردد:
 .3تقویـــت صـــنایع و توســـعه اقتصـــادی :در کشـــور
محدودیتها و مشکالتی که برای فعالیـتهـای صـنعتی
وجود دارد ،صنایع بیشتر به دنها حـل معضـالت بـرای
بقای خود هستند .از سوی دیگر ،دانشگاه ها با مشـکالت
مالی شدیدی روبرو هسـتند و حمایـت مـالی مناسـب از
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشـی در سیاسـتهـای کـالن
کشور صورت نمی پذیرد .به زعم محقق تا زمانی که رشد
اقتصادی قابل قهـولی در کشـور وجـود نداشـته باشـد و
صنایع در یك محیط مطمئ و رقـابتی فعالیـت نکننـد،
ای ـ همکــاریهــا ضــعیف خواهــد بــود .رشــد صــنایع و
سوددهی آنها رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشـت و
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ای امر موجهات همکاری بـا دانشـگاه و بهـرهبـرداری از
تجربههای آنهـا را بـه ارمغـان مـیآورد .رشـد اقتصـادی
پویایی دانشگاهها و پویایی دانشگاهها رشد اقتصادی را به
همراه خواهد داشـت و ایـ دو نهـاد یکـدیگر را تقویـت
خواهند کرد.
 .5تغییر سـاختار دانشـگاه هـا :موضـوع تغییـر سـاختار
آموزش عالی و دانشگاهها یکی از موضوعهـای مطـرح در
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده است .بررسی منابع
و مآخذ و تحلیل محتوای مصـاحهههـا بـه خـوبی نشـان
میدهد که مانع اصلی بر سر راه ارتهاط دانشگاه و صنعت
در ایران ساختاری است .الهته ،به دلیـل آنکـه ماهیـت و
توان مراکز آموزش عالی متفاوت است ،نمیتوان به نحوه
اداره دانشگاهها ،ساختار و به قور کلی ،روش انجام یافت
کار و ارتهاقات به قور یکسان نگریست .به همی دلیـل،
امکان دارد که ساختاری خاص و روشهای اداره در یـك
دانشگاه نتایب خوبی به همـراه داشـته باشـد و در مـوارد
دیگر اثرهای کم و حتی منفی به جای بگـذارد .موفقیـت
ســاختار جدیــد دانشــگاههــا بــه میــزان چشــمگیری بــه
استقال بخشهای مختلف ،تعامل آنها با محیط بیرونـی
و برداشــت موانــع اداری بســتگی دارد و در ای ـ میــان،
تعریف جایگـاه سـازمانی ،تقویـت و حمایـت از متولیـان
ارتهــاط بــا صــنعت در دانشــگاههــا از اهمیــت بســیاری
برخوردار است.
 .1حمایــت صــنعت از دانشــگاههــا :همــان قــور کــه
برنامههای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها متفاوتانـد،
حمایتهای صنعت از دانشگاه نیز متفاوت خواهد بود؛ اما
تا زمانی انگیزه ای برای رقابت در سطح ملی و بی المللی
در میان صنایع وجود نداشته باشد ،میزان حمایت آنها از
دانشــگاههــا افــزایش نخواهــد یافــت .حمایــت صــنایع از
دانشگاه ها نوعی سرمایهگذاری است؛ اما اجرای ایـ امـر
هم اکنون به دالیل مختلف از جمله عدم ثهات اقتصادی،
تورم و نهود بسترهای مناسب برای رقابتهـای سـالم در
سطح ملی و بی المللـی ضـعیف بـه نظـر مـیرسـد؛ امـا
حمایــت صــنعت از دانشــگاه عــالوه بــر ســفارشهــای
تحقیقاتی که در نهایـت بـه نظـام آموزشـی و پژوهشـی
دانشـگاه مدد میرسـاند ،میتـواند در قالب حمایـتهای
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مالی از دانشجویان ،مشارکت در اداره امـور دانشـگاههـا،
شناسایی استعدادها ،شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامـه
های درسی ،همکاری متخصصان صنعت با بخش آموزش

دانشگاه ،برگزاری همایشها ،کارگاههای تخصصی مشترک،
دورههای کارآموزی ،تأسیس آزمایشگاهها در دانشگاه صورت
پذیرد
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