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بینالمللی سازی دانشگاههای برتر ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد.
واژگان کلیدی :بینالمللی سازی دانشگاه ،شرکتهای زایشی دانشگاهی ،دانشگاههای برتر ایران

مقدمه
در دنیای کنونی ،نوآوری بهعنوان تنهاترین موتور رقابتپذیری بلندمدت است کاه عنصاری ضاروری در افازایش و
گسترش کارایی تولید محسوب میشود .عالوه بر این ،در حال حاضر نوآوری عامل بهبود بخش در اقتصاد مبتنی بار
دانش میرحشده است ،بهطوریکه تفکر سنتی از فرآیناد ناوآوری در حاال ت ییار و دگرگاونی مایباشاد(فیلاات 8و
همکاران .)2088،در راستای نوآوری ،ارتباطی بین دانشگاه ،صنعت و دولت وجود دارد که از میاان ایان ساه عامال،
2

دانشگاهها به دلیل ارائه خدمات نوین ،نقش مهمتر از دو بخش دیگر بر عهده دارد(اتزکوویتز و لیدسادورف .)2000،

همچنین شفافسازی و تعامل بین صنعت و دانشگاه ،نشاندهنده ارزش بیشتر به انتقال دانش بین دانشگاهیان اسات،
چالشها در سیح نهادی(ارتقا پیشرفت ش لی از طریق سرمایهگذاریهای جدید) ،سازمان( تحریک رشاد اقتصاادی
ناشی از انتقال دانش) و فردی(تمرکز بر تحقیقات و همچنین آموزش درحالیکه درگیر فعالیتهای کارآفرینانه است)
میرح میشود(میلر 3و همکاران .)2081،به همین جهت همکاری بین سه بخش صنعت ،دولت و دانشگاه ،در ارتقای
سیستم ملی نوآوری ضرورت دارد(فیلاات و همکاران .)2088،بینالمللی سازی بهعنوان یاک راهبارد کارآماد بارای
مواجهه با نیازهای متنوع جامعهی جهانی میرح شده است(آلباخ و نایات .)2007،4ازنظار پژوهشاگران ،باینالمللای
5

سازی فرآیند تیبیق عملیات بنگاه ازلحاظ استراتژی ،ساختار و مناابع باا محای هاای باینالملال اسات(لی .)2085،

بهاینعلت که مزیت رقابتی پایه و اساس توسعه قابلیتهای بنگاه را نشان میدهاد(تیس .)2084،6البتاه بایاد در نظار
داشت که کارآفرین شدن دانشگاهها تقابلی با برنامهها و مسئولیتهای اصلی دانشگاهها در آموزش و توسعه خدمات

1 . Philpott
2 . Etzkowitz & Leydesdorff
3 . Miller
4 . Altbach & Knight
5 . Li
6 . Teece
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برای توسعه و اشت الزایی ضروری میباشد(پاشا حمید و همکاران .)8373،به همین علت بینالمللی سازی دانشاگاه
در حال حاضر تبدیل به یاک اولویات مهام اساتراتژیک بارای بسایاری از نهادهاا و دولاتهاا شاده اسات(زمان و
محسین .)2084،2میزان بینالمللی شدن شرکتهای زایشی دانشگاهی در بینالمللای ساازی دانشاگاه نقاش مهمای
دارد(سیورا 3و همکاران ،)2087،پس میتوان این نتیجه را گرفت که شرکتهاای زایشای دانشاگاهی در باینالمللای
سازی دانشگاه تأثیر بسزایی خواهند داشت .درواقع اغلب دانشگاههای ما در نسل دوم دانشگاهی یعنی دانشاگاههاای
مبتنی بر پژوهش قرار دارند و به همین خاطر فعالیت چندانی در راستای تجااریساازی نتاایج پاژوهشهاا ،تربیات
کارآفرینان و تبدیلشدن به نسل سوم دانشگاهها یعنی دانشگاههای کارآفرین ندارند(سالمزاده 4و همکاران .)2088،به
همین جهت هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفههای شارکتهاای زایشای دانشاگاهی بار توساعه
بینالمللی سازی در دانشگاههای برتر ایران میباشد.

ادبیات نظری
شرکتهای زایشی دانشگاهی یک پدیده اقتصادی است که در چندین جریان تحقیقاتی ازجملاه اقتصااد ،ناوآوری و
کارآفرینی برنامه ریزی شده است(سیورا و همکاران .)2087،شرکتهای زایشی دانشگاهی اغلب به دنبال بینالمللای
کردن فعالیتهای خود در مرحله اولیه هستند(بجونالی و آسایلوند .)2082،آباربنل و همکاران ( ،)2003شرکتهاای
زایشی را تأسیس شرکتهای جدید باه طاور مشاخص متفااوت باا شارکت اصالی هساتند ناام مایبرناد(آباربنل و
ریدی .)2003،شرکت زایشی فرد یا گروهی از افراد که یک سازمان مادر را برای شکلدهی یک کسابوکاار جدیاد
مستقل رها میکنند(برنارت 5و همکاران .)2002،موضوع فعالیت شرکت بایستی مبتنی بار ایادههاا یاا فنااوریهاای
نشاءت گرفته از دانشگاه مادر باشد ،انتقال دانش میبایستی در ارتباط مستقیم بین دانشگاه ،شارکت ماادر و باهدوراز
واسیهها ،مدنظر قرار میگیرد(کوپر .)2008،6شرکت زایشی دانشگاهی ،تشکیل شرکت یاا ساازمان جدیادی جهات

1 . Kanter
2 . Zaman & Mohsin
3 . Civera
4 . Salamzadeh
5 . Bernardt
6 . Cooper
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آموزشی – تحقیقاتی در جامعه ندارد(کانتر .)8713،8بنابراین حمایت از بینالمللی سازی دانشگاه بهعنوان وسایلهای
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که از طریق تأسیس شرکتهای زایشی دانشگاهی ،ایدهها و فنآوریهای جدید را در کاارآفرینی باه مرحلاه وهاور
میرسانند ،که بهعنوان یک عنصر مهم در اکوسیستم کارآفرینی معرفی شدهاند( اسچیلو .)2081،2پس میتاوان اوهاار
کرد که شرکتهای زایشی دانشگاهی ،3شرکتهای دانش محور هستند کاه نقاش مهمای را در گساترش صانایع باا
فناوری باال بازی میکنند(ریتا و هورملینا-الکانن .)2083،به همین جهت اصیالح توساعه شارکت زایشای ،باه یاک
شرکت جدید مبتنی بر یافتههای اعضای یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه گفته میشود که بخشای از یاک شارکت یاا
سازمان به یک شرکت مستقل تبدیل مایشاود(دی کلاین و بریات2007،4؛ ماساتر 5و همکااران .)2006،درایانباین،
کسبوکارهای کوچک و متوس  ،در بیشتر بخشهای اقتصاد دنیا ،بهویژه ساختارهای کشورهای پیشرفته جهان دارای
اهمیت باالیی است(روولی 6و همکاران .)2088،شرکت های زایشی دانشاگاهی ابازار مهمای بارای انتشاار داناش و
همچنین پتانسیل برای ایجاد ش ل و رشد اقتصادی هساتند(هیتر . )2083،7برخای از میالعاات اخیار ،باا تمرکاز بار
تیمهای مدیریت خود ،بینالمللی بودن شرکتهای زایشی دانشگاهی را موردبررسای قارار دادهاناد(فرانکو -لیئال 1و
همکاران .)2086،شرکتهای زایشی دانشگاهی دارای فناوریهای پیشرفته ای هستند که برای بازارهاای باینالمللای
جذاب هستند(کیدریچ.)2007،7
امااروزه کااارآفرینی بااهعنااوان سااتون فقاارات توسااعه اقتصااادی در تمااامی جوامااع شااناخته ماایشود(سااالمزاده و
همکاران .)2087،همچنین کارآفرینی ترکیبی از عناصر اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در یک منیقه است که
از توسعه و رشد سرمایهگذاری های مبتنی بر خالقیت و ناوآوری حمایات مایکنناد(کانیگهام 80و همکااران.)2087،
مشااارکت علماای در انتقااال تکنولااو ی ،تشااکیل شاارکت و توسااعه منیقااهای ،نشااانگر دانشااگاه کااارآفرین
است(اتزکوویتز .)2084،برخی پژوهشگران ،دانشگاه کارآفرین را یک انکوباتور طبیعی ،تجااریساازی داناش ،منباع
1 . Blair & Hitchens
2 . Schillo
3. Academic Spin-offs
4 . De Cleyn & Braet
5 . Mustar
6 . Rowley
7 . Hayter
8 . Franco-Leal, Soetanto
9 . Kiederich
10 . Cunningham

Downloaded from ihej.ir at 6:06 +0330 on Wednesday January 20th 2021

بهرهگیری از نتایج پژوهش دانشگاهی میباشد(بالیر و هیتچنز .)2081،8همچنین دانشگاهها ،بهعنوان مؤسساتی هستند
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تسهیل رفتارهای کارآفرینی طراحی شده باشد(گیب و هانون .)2006،2فعالیتهای دانشگاههای کارآفرین بر مبنای سه
رکن اصلی قرار میگیرد :تجاریسازی دانش و شرکتهای زایشی و استارتاپ ها میباشاد .یاک دانشاگاه از طریاق
فعالیت آموزشی میتواند بهعنوان یک انکوباتور طبیعی تعریف شود که حمایت ،ساختار و دانش را برای دانشجویانی
که میل به کارآفرینی دارند فاراهم مایکناد(اتزکوویتز2003،؛ گروئارو و آرباانو .)2082،3ابتکاارات دولات ،توساعه
زیرساختهای نوآوری را تشویق کرده و چارچوبی قانونی را برای ایجاد همکااری دوجانباه باین فعااالن صانعت-
دولت و دانشگاه ایجاد میکند(الکساندر و ایوجینی .)2082،با توجاه باه اینکاه مفهاوم دانشاگاه کاارآفرین یکای از
شاخصهای بینالملل سازی میباشد ،میتوان بیان کرد که دانشگاه کارآفرین بهعناوان یاک کاتاالیزور بارای تساهیل
کارآفرینی دانشگاهها مدنظر میباشد(سنتوبلی و همکاران.)2087،

شبکههای دانشگاهیان درگیر در شرکتهای زایشی دانشگاه ،کمک میکند تا از فرصتهای اولیاه بارای باینالمللای
سازی استفاده کنند .شرکتهای زایشی دانشاگاهی از مزیات چشامگیر مناابع و شابکههاا ،ناام تجااری برخاوردار
هستند(زهرا .)2005،4شبکهها بهویژه برای بنگاههایی که از طریق تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی تأسیس میشوند،
بسیار مهم هستند ،زیرا یادگیری و توسعه دانش ووایف اساسای بارای ایان بنگااههاا است(اساتایل و گنیاا.)2001،5
همچنین توجه داشتن به نیروی انسانی ،تالش برای جذب منابع مالی ،ایجااد سااختار غیرمتمرکاز ازجملاه کارهاایی
است که میتواند دانشگاه را به سمت کارآفرینی هدایت کرد(کردنائیج و همکاران .)8378،با توجه به اینکه دانشگاهها
بهعنوان عامل توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشند ،اکثر دانشگاهها دارای زیرساختهای کاارآفرینی ازجملاه مراکاز
کارآفرینی و انکوباتورها هستند ،اگرچه دانشکدهها همیشه در آنها شرکت نمیکنند ،همین امر مربوط به فعالیتهای
کارآفرینی ازجمله کارگاههای آموزشی برای کارآفرینی ،کارگاههای آموزشای بارای ایجااد کسابوکاار و خادمات،
راهاندازی شرکتهای زایشی 6که توس دانشگاهها انجام میشود ،اما میزان مشارکت دانشجویان کم میباشد(اراستی

7

و همکاران .)2081،مفهوم کارآفرینی در حال حاضر به عنوان یک محرک اصالی بارای توساعه ناوآوری و همچناین
1 . Alexander & Evgeniy
2 . Gibb & Hannon
3 . Guerrero & Urbano
4
. Zahra
5
. Styles & Genua
6 Spin-off
7
. Errasti
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دانش و تکنولو ی جدید میدانند(الکساندر و ایوجینی .)2082،8همچنین ساختار سازمانی دانشگاه باید برای ترویج و
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تشویق روحیه کارآفرینی برای دانشجویان در شناسایی فرصتهای رشد شخصی و شروع کسبوکارشاان باه عناوان
یک فرصت ش لی بسیار مفید است(ویلسون 8و همکاران .)2007،دانشگاههای دولتی و خصوصی ،روند کارآفرینی را
با ایجاد محی های پیشرفته مبتنی بر انکوباتورهای تجاری و پارکهای علم و فناوری تسهیل میدهند .پس مایتاوان
گفت نقش دانشگاه کارآفرین پشتیبانی از رشد اقتصادی که از طریق افزایش کیفیت پژوهشهاا باهوسایله آماوزش و
کارآفرینی به جامعه منتقل میشود(دلمارکو 2و همکاران .)2081،
در سالهای اخیر ،اقتصاد مبتنی بر دانش مدرن ،نقش مهمی در مأموریت سوم دانشگاهها در ارتباط باا فرآیناد انتقاال
دانش بهعنوان نیروی محرکه برای تسهیل نوآوری و تأثیرگذاری بر نوآوری ،توسعه اجتماعی و اقتصادی عالوه بر دو
مأموریت سنتی آموزش و پژوهش دارد(سنتوبلی و همکاران .)2087،همچنین اگر دانشگاهها مانند دانشگاه کاارآفرین
به سمت اهداف خود(بهعنوانمثال ،نوآوری) حرکت و موفق نشوند ،در ابتدا توسعه ملی و منیقاهای و بعادازآن نیاز
رقابت بین المللی را مختل میکنند(ارنوت .)2080،3به همین جهت درصورتیکه یک دانشگاه بدون بینالمللای باودن
نمیتواند موفق و کارآفرین شود و همچنین دانشگاهی بدون کارآفرین شادن نمایتواناد باینالمللای شاود(بوردن و
بورزا .)2083،4تجربه جهانی نشان میدهد دانشگاههایی که در حوزه بینالمللی ساازی فعالیات مایکنناد ،بیشاتر باه
نیازهای نوآوری در جامعه ،آموزش و پژوهش در زمینه کسبوکاار و همچناین مراکاز تحقیقااتی و صانعتی پاساخ
می دهند(تایوونا و بکتاس .)2081،5همچنین فرهنگ کارآفرینانه ،فعالیتهای کارآفرینی بنگاههای بینالمللی را تسهیل
میکند(زهرا .)2005،همین امر منجر به شناسایی فرصتها در خارج از کشور میشود(دیمیتروس و همکاران.)2082،
به اعتقاد پژوهشگران ،دانشگاه باید به یک محی پویا تبدیل شاود ،زیارا ت ییار و تحاوالتی ازجملاه خلاق و انتشاار
ایدههای نو در ساختار خود قرار میدهند ،اولین قدم در این راه تصویب قانون مدیریتی جدید است که سابب ایجااد
رابیه بین مدیران و دانشگاهیان میشود ،درنتیجه شیوه جدیدی از مدیریت در دانشگاهها برای آنکه کارآمادتر عمال
کنند ،شکل گرفت(گارسیا -مورالس 6و همکاران .)2006،بدنلیر و همکاران( )2081بیان میکنند ،در سیوح مختلاف
سازمانی تمرکز بر جنبههای کاربردی مدیریت و هدایت کردن بینالمللای ساازی در سایح ساازمانی را جاز حاوزه
1

. Wilson
. Dalmarco
3
. Arnaut
4 . Bordean & Borza
5 . Tayauova & Bektas
6 . García Morales
2
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به عنوان پاسخ مناسب برای موفقیت در بازارهای بسیار آشفته و غیرقابل پیش بینی شناخته شده است .باا ایان وجاود،

تأثیر مولفههای شرکتهای زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللیسازی دانشگاه 33/

ارتباطات و فرصتها در بازارهای خارجی از طریق دسترسی به منابع میلوب بارای باینالمللای ساازی و دریافات
اطالعات الزم برای ورود و رقابت در خارج از کشور کمک کند(الیس .)2088،2همچنین شبکهسازی ایجاد ،توسعه و
بهرهبرداری از فرصتها را در یک بنگاه کارآفرینانه باینالمللای تحات تاأثیر قارار داده و منجار باه ارتقاا عملکارد
میشود(دیمیتراتوس 3و همکاران .)2082،بااینحال ،دانشگاهها باید از شبکه بهطور مؤثر استفاده کنند .محققاان بیاان
نمودند که یک چارچوب گفتگوی بین فرهنگی باید بهعنوان بخشی از شبکه کلی در نظر گرفته شود و سیساتمهاایی
برای ادغام فعالیتهای دانشجویی و پیشرفت حرفهای کارکنان وجود داشته باشد تا از این فعالیاتهاا نیاز پشاتیبانی
کند(کاسترو 4و همکاران.)2086،
در این راستا ،تیک سرا و کومبرا ( ،)2084بهطور خاص در مورد نظریه شبکه تحقیقاتی را داشتهاند تاا بتوانناد نقاش
حمایتی دانشگاه در بینالمللی کردن شرکتهای دانشگاهی را موردتوجه قرار بدهند .آنها نشان دادند که شرکتهای
زایشی دانشگاهی که از انتقال فناوری یا دیگر زیرساختهای علمی و فناوری حمایت میکنند ،تمایل دارناد قبال از
آن بینالمللی شوند .انتقال فناوریها و سایر زیرساختهای علمی و فناوری مانند پارکهای علمای و انکوبااتور هاا
مکانیسم های پشتیبانی متمایز ازجمله دسترسی به منابع (به ویژه نیروی کار ماهر) ،مشاوره /حمایت مالی و سارمایه و
حمایت از حقوق مالکیت معنوی را فراهم می کند(تیکسیرا و کویامبرا .)2084،5با توجه باه بررسایهاای انجاامشاده
دالمارکو و همکاران ،وجود استانداردها برای شرکتهای زایشی ،همچنین اهمیات داشاتن انکوبااتور تجااری بارای
توسعه کارآفرینی را ضروری می دانند(دلمارکو و همکاران .)2081،دانشگاهها هم میبایستی با چاالشهاای جدیادی
مواجه شوند تا به انتظارات برای رشد کارآفرینی پاسخ دهند ،که این کار از طریاق تعامال باین آماوزش ،پاژوهش و
کارآفرینی انجام میگیرد(الهیکانن 6و همکاران .)2087،درواقع ،گرایش بخش دانشگاهی باه کاارآفرینی تحات تاأثیر
انتظارات عملی ناشی از وهور نوآوریهای بنیادین از دانش است(ضیاء و تاجپور .)2086،7نتایج پژوهش گالبرلنسن و
همکاران ( )2088نشان داد که مراکز رشد کارآفرینانه که تحت حمایت دانشگاهها با ایجااد زیرسااختهاای الزم در
1 . Bedenlier
2 . Ellis
3 . Dimitratos
4 . Castro
5 . Teixeira & Coimbra
6 . Lahikainen
7 . Ziyae & Tajpour
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آموزش عالی و بینالمللی سازی میدانند(بدنلیر 8و همکاران .)2081،درعینحاال ،روابا شابکه مایتواناد باا ارائاه
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همکاران .)2088،استرنبرگ ( )2084عوامل موفق جهت دستیابی به شرکتهای زایشای دانشاگاهی را حمایاتهاای
منیقهای ،حمایتهای دولتی ،اقتصاد منیقهای ،تخصصهای دانشگاهی ،فناوریهای برتار ،حمایاتهاای دانشاگاه و
ارائه ضمانتهای کافی میداند(استنبرگ .)2084،2ال قابید و همکاران( )2085عوامل موفقیات شارکتهاای زایشای
دانشگاهی را تدوین خ مشیهای تجاریسازی ،در نظر گرفتن موقعیت اقتصاادی ،توساعه فرهناگ تجااریساازی،
ایجاد شرکتهای زایشی دانشگاهی بر مبنای استعدادهای منیقهای و ارزیابی عملکارد عناوان کاردهاناد(آل قابیاد 3و
همکاران .)2085،مروری بر پیشینه ادبیات بینالمللی سازی دانشگاه و شرکتهای زایشی دانشاگاهی داشاتهایام کاه
تعدادی از محققان مؤلفههای زیر را پیشنهاد دادهاند(جدول .)8
جدول .1پیشینه انجامشده در رابطه با موضوع
نویسنده /سال

ردیف

مؤلفه

1

نیروی انسانی

Tayauova & Bektas,2018 ; Natalia Budyldina,2018 ; Rubens et al,2017
; Alexander et al., 2015

2

مهارتهای

Cunningham,2014; & Gately & Cunningham, 2014a; Gately
Wright,2014; Serra& Marconi,2018

عوامل فردی

کارآفرینانه

عوامل محیطی
3

حمایت دولت

Duberley et al., 2007; O’Shea et al., 2007; Aam hamid et al,2015

4

شبکهسازی

;; Philpott et.al,2010; Helm and Mauroner,2007; Dimitratos et al,2012
Guerrero & Urbano, 2014

1 . Gulbrandsen
2 . Sternberg
3 . Al Ghabid
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شبکه سازی ،امکان استفاده از فناوری را در شرکت هاای زایشای بیشاتر تحات تاأثیر قارار مایدهد(گولبرندسان و
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35/ تأثیر مولفههای شرکتهای زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللیسازی دانشگاه
Ziaee, 2011; Kazemi et al, 2015; Aam hamid et al,2015; Anna et al,
2015; Cunningham et.al,2017; Miler et.al,2018

مراکز رشد

5

2016; Alexander et al., ،2013; Guerrero et al. ،Abreu and Grinevich

انتقال تکنولو ی

6

قوانین و

7

2015; Gibb,2012; Arnaut,2010; Bronstein& Reihlen,2014; Miler
et.al,2018
عوامل سازمانی

Aam hamid et al,2015; Leih and Teece, 2016, Knight,2007; Grimaldi et
Guerrero & Urbano, 2012b; Wright et ;al., 2011; Guerrero et al., 2014a
al., 2007

سیاستها

Miller et al., 2018; Alexander et al., 2015; Perkmann et al., 2013;
Wright et al., 2014;

منابع مالی

1

Aam hamid et al,2015 ; Kenney,2004; Goe,2004; Ryu,1998; Guerrero
et.al 2006;

تحقیق و توسعه

3

Grimaldi et al. 2011; Park et al,2017; Anna et al, 2015;
Nelles&Vorley,2010; Kenney& Goe,2004; Ireland et.al,2006;
bartell,2003

فرهنگسازمانی

13

; Miller et al,2018; Take & Shoraku,2018; Chang Lahikainen et al,2018
& Lin,2018; Chapman et al,2014; Ziaee, 2011; Ekhtiarzadeh, 2014

ساختار سازمان

11
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میباشد .مدل پژوهش بهصورت شکل ( )8میباشد:
عوامل فردی
نیروی انسانی
مهارت های
کارآفرینی
عوامل سازمانی
قوانین و سیاست ها

توسعه بین المللی سازی
دانشگاه

شرکت های زایشی
دانشگاهی

منابع مالی
فرهنگ سازمانی
ساختارسازمان
عوامل محیطی
حمایت دولت
شبکه سازی
مراکز رشد
انتقال تکنولوژی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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در نهایت عوامل فردی ،سازمانی و محییی بهعنوان مت یر مستقل ،توسعه بینالمللای ساازی دانشاگاه مت یار وابساته

تأثیر مولفههای شرکتهای زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللیسازی دانشگاه 37/

فرضیه اصلی:
مؤلفههای شرکتهای زایشی بر توسعه بینالمللی سازی دانشگاههای برتر ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیههای فرعی:
عوامل فردی بر توسعه بینالمللی سازی دانشگاههای برتر ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عوامل سازمانی بر توسعه بینالمللی سازی دانشگاههای برتر ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عوامل محییی بر توسعه بینالمللی سازی دانشگاههای برتر ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

روششناسی
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری دادههاا توصایفی -همبساتگی اسات .جامعاه آمااری
پژوهش مدیران و معاونان شرکتهای زایشی دانشگاهی راهاندازی شده در پارک علم و فناوری دانشاگاههاای برتار
ایران (تهران-شریف -تربیت مدرس) را تشکیل میدهند .انتخاب این دانشگاهها بر مبنای دو بخش یکای رتباهبنادی
شاخص تایمز هایر اجوکیشن 8که دانشگاهها را بر اساس آموزش ،پژوهش و میزان بینالمللی بودن طبقهبندی کردهاند
و دیگری بین  80دانشگاههای برتر ایران در رتبهبندی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز مشاهده میشود .در ادامه،
همچنین دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  46گزارهای با طیف پنج گزینهای لیکارت گاردآوری
شد .توزیع پایلوت پرسشنامه مشخص کرد که  10درصد از این کسبوکارها توس اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و
کارکنان و دانشجویان و فارغالتحصیالن راهاندازی شده بودند .با توجاه باه جامعاه آمااری 65 ،کسابوکاار زایشای
دانشگاهی در دانشگاه برتر ایران(تهران،شریف و تربیت مدرس) شناسایی شد که پرسشنامهها به مادیران و معااونین
این کسبوکارها داده شد ،تخمین جامعه آماری  860نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران 883نفر بهعناوان
نمونه موردبررسی قرار گرفتند .درنهایت  801پرسشنامه از طریق نرمافزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفتند .تحلیل
مدل با نرمافزار پی ال اس 3در دو بخش ارزیابی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری انجام گرفت .شاخصهای کفایت
مدل اندازهگیری در جدول  2ارائهشده است.
1 . Times Higher Education
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با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیههای پژوهش بهصورت زیر میباشد:
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متغیرها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

R2

عوامل فردی

0/722

0/731

0/781

-

عوامل سازمانی

0/730

0/733

0/728

-

عوامل محییی

0/114

0/788

0/704

-

توسعه بینالمللی

0/788

0/731

0/773

0/746

سازی دانشگاه

روایی در این پژوهش از طریق ابزار جمعآوری دادهها با استفاده ازنظر استادان خبره انجام گرفات .همچناین روایای
سازه با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده 8برای تمام سازهها باالتر از  0/5بوده و روایی سازهها ماورد تائیاد
قرار میگیرد .شاخص آلفای کرونباخ برای سازهها باالتر از  0/7و پایایی ترکیبی بااالتر از  0/7اسات .باهایانترتیاب
پایایی سازهها نیز مورد تائید قرار میگیرد .کای دو بر درجه آزادی 2برابر با  8/14و مقادار شااخص تناساب0/743 3
است و برازش کلی مدل مورد پشتیبانی قرار میگیرد .نتایج بهدست آمده از روایای واگارای مت یرهاا نیاز در جادول
آورده شده است که در سیح قابل قبولی قرار داد.

1 . Composite reliability
2 . Chi-Square/Df
3 . CFI
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جدول  .2ارزیابی مدل اندازهگیری

تأثیر مولفههای شرکتهای زایشی دانشگاهی بر توسعه بین المللیسازی دانشگاه 37/
جدول  . 3نتایج بررسی روایی واگرای متغیرها
متغیرها

عوامل فردی

عوامل فردی

0/724

عوامل سازمانی

0/748

0/768

عوامل محییی

0/701

0/745

0/778

توسعه بینالمللی سازی دانشگاه

0/784

0/732

0/145

دانشگاه

0/178

یافته ها
برای سنجش فرضیه اصلی از 3فرضیه فرعی استفاده شده است ،با توجه به تحلیلهای حاصل از نرمافزار آمااری پای
ال اس 3مشخص شد که سه فرضیه بهصورت کامل مورد تائید قرار گرفته است .بر اسااس نتاایج تحلیال دادههاا در
ساختار پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که نخستین و اساسیترین آنها ،ضرایب معناداری آماره تای اسات.
این ضرایب بایستی از  8/76بیشتر باشند تا بتوان در سیح اطمینان  75درصد ،معنادار بودن مسیر و مناسب بودن مدل
ساختاری و معنادار بودن رواب میان هر پرسش و مت یر مربوطه را تائید کرد .بر اساس آن پژوهش بهصورت الگویی
که از روش معادالت ساختاری و نتایج بهدستآمده از آن ،نتایج هر یک از فرضیههای پژوهش در جدول نشان داده
شده است.
جدول  . 4نتایج آزمون فرضیهها
ردیف

مسیر

ضرایب تأثیر

آماره تی

آزمون فرضیه

8

عوامل فردی -توسعه بینالمللی سازی دانشگاه

0/780

81/724

تائید فرضیه

2

عوامل سازمانی -توسعه بینالمللی سازی دانشگاه

0/616

84/653

تائید فرضیه

3

عوامل محییی -توسعه بینالمللی سازی دانشگاه

0/647

87/720

تائید فرضیه

4

مؤلفههای شرکتهای زایشی بر توسعه بینالمللی سازی دانشگاه

0/732

88/273

تائید فرضیه
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عوامل سازمانی

عوامل محیطی

توسعه بینالمللی سازی
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جوامع امروزی نسبت به گذشته با ت ییرات زیادی روبرو شدهاند ،به هماین منظاور دانشاگاههاا بایاد بارای توساعه
بین المللی سازی به عوامل ضروری توجه داشته باشند .با توجه به اینکه سؤال اصلی در ایان پاژوهش بررسای تاأثیر
مؤلفههای شرکتهای زایشی دانشگاه بر توسعه بینالمللی سازی در دانشگاههای برتر ایران میباشد ایان رویکارد از
طریق سه فرضیه فرعی موردبررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل حاصل از نرمافزار اسمارت پای ال اس 3نشاان داد کاه
عوامل فردی از مؤلفه شرکتهای زایشی با ضریب تأثیر  0/780نسبت باه دو عامال ساازمانی و محییای بیشاترین
اهمیت دارد و بعدازآن عوامل سازمانی با ضریب تأثیر  0/616دومین میزان تأثیرگذاری بر توسعه باینالمللای ساازی
دانشگاههای برتر ایران دارد .پس میتوان نتیجه گرفت که فرضیه اول عوامال فاردی بار توساعه باینالمللای ساازی
دانشگاه مورد تائید قرار گرفت .یکی از عوامل مؤثر بر توسعه بینالمللی سازی در دانشگاهها ،نیاروی انساانی اسات.
نیروی انسانی نهتنها بر توانایی افراد در کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینانه تأثیر میگذارد ،بلکاه
بر رفتار کارآفرینانه افراد نیز مؤثر است( جوانمردی و همکاران .)8371 ،در راستای تائیاد فرضایه حاضار ،هینادل و
همکاران ( )2007بیان کردند که فرآیند توسعه بینالمللی سازی دانشگاه ،فرآیندی است که بهوسایله نیاروی انساانی
شکل میگیرد(هیندل 8و همکاران .)2007،آسموگلو( ،)2082نیز بیان کرد که نیروی انسانی توانایی افراد برای کشاف
و بهرهبرداری از فرصتها در دانشگاه را افزایش میدهد و به افراد کمک میکند تا دانش و مهاارتهاای جدیاد باه
دست آورند(آسموگلو .)2082،2به همین جهت اساتفاده از کارشناساان خباره و متخصاص در شارکتهاای زایشای
دانشگاهی میتواند مزیت رقابتی در بین دانشگاهها در حوزه بینالمللی را به وجود آورد .عالوه بر ایان ،کارشناساان
نشان دادهاند که کارآفرینی یک شایستگی است که میتواند باه دسات آورده یاا آموختاه شاود(کوراتکو .)2005،3در
همین راستا مهارتهای کارآفرینانه و حمایت از ایجاد بستر کاری بر پایه فنااوری داناش ،ضاریب موفقیات توساعه
بینالمللی سازی دانشگاه را تا حد شگفتانگیزی افزایش داده است .پیشنهاد میشود با توجه باه اهمیات ناوآوری و
کارآفرینی برای بقا در یک محی مت یر و کامالً پیشرفته ،شرکتهای زایشی دانشگاهی باید استراتژیها و فرآیندهایی
را برای کارآفرینی تدوین نمایند تا بهواسیه این استراتژیها بتوانند توان و روحیه کارآفرینی و نوآوری را در سازمان
و کارکنان خود تقویت کنند تا در عرصهی رقابت بینالمللی موفق شوند.
1 . Hindle
2 . Acemoglu
3 . Kuratko
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فرهنگسازمانی و ساختار سازمانی بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه مؤثر اسات .باه هماین جهات سیاساتهاای
دانشگاه در مورد داراییهای معنوی ،فعالیتهای شبکه و تأمین منابع ،عوامل کلیدی تأثیرگذار در موفقیت بینالمللای
سازی دانشگاهها هستند .در این راستا ،دی گرگوریو و شین ( )2003بیان نمودناد ،دانشاگاههاایی کاه سیاساتهاای
خاصی را اتخاذ میکنند (مانند انگیزهها) ،میبایستی منابع علمی بیشتری تولید کنند .باه هماین جهات شارکتهاای
زایشی دانشگاهی با تولید دانش و انتقال آن ،نقش مهمی در توساعه باینالمللای ساازی دانشاگاههاا ایفاا مایکنناد.
گوروو( )2001اشاره می کند که منابع مالی نیز در یک دانشگاه کاارآفرین پایاه ریازی شاده اسات ،زیارا ایان عامال
نشان دهنده استقالل یک دانشگاه است(گروئرو .)2001،هو ( )2007در تحقیق خود نشان داد که هار دو مناابع ماالی
عمومی و خصوصی برای حمایت از توسعه بینالمللی سازی دانشگاه مهم هستند(هو .)2007،8همچنین داشاتن یاک
ساختار سازمانی مناسب در دستیابی به توسعه باینالمللای ساازی دانشاگاه دارای اهمیات ویاژهای اسات .بناابراین،
بین المللی سازی نیاز به یک محی دانشگاهی دارد که منجر به ایجاد فرهنگ و ساختار مشخص در بین افراد میشود
که این باعث مشارکت فعال آنها در شرکتهای زایشی دانشگاهی میشود که با تمرکاز بار تعامال باین سااختار و
فرهنگ باعث توسعه بینالمللی سازی دانشگاههای برتر میشود .در این راستا با توجه به نتایج این فرضایه مایتاوان
گفت عوامل سازمانی نقش مهمی در توسعه بینالمللی سازی دانشگاه از طریق شرکتهاای زایشای دانشاگاهی ایفاا
میکنند.
نتایج فرضیه سوم تائید عوامل محییی ازجمله دولت ،شبکهسازی ،مراکز رشد و انتقال تکنولو ِی بر توسعه بینالمللی
سازی دانشگاه را نشان میدهد .برخی پژوهشگران با تمرکز بر تأثیر حمایت محییی که توس دانشگاهها ،مراکز رشد
و پارکهای علم و فناوری انجام میشود ،چشماندازی از سیح کالن را ترسیم میکنند(اسامیت 2و همکااران2001،؛
استایل و گنیا .)2001،همچنین میتوان گفت فرصتها در محی هستند و در انتظاار کشاف شادن هساتند افاراد باا
سرمایه انسانی برتر قادر هستند تا فرصتها را هوشیارانه کشف نمایند(چیتساز 3و همکاران .)2087،در ایان راساتا
رفتارها و اقدامات درون دانشگاه مانعکسکنناده عملکارد اعضاای تایم مادیریت مایباشاد ،دانشاگاههاا از طریاق
تصمیمگیری بر استراتژی خود تأثیر مایگذارناد(گیب2082،؛ ویساینتین و پیتتیناو .)2080،4ازایانرو ،پشاتیبانی تایم
1 . Hu
2 . Smith
3 . Chitsaz
4 . Visintin & Pittino
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دانشگاه و صنعت منجر به ایجاد درآمد پایدار میشود.
دانشگاههای کارآفرین معتقد هستند که همکاری با سازمانهای خارج از دانشگاه ،انتقاال تکنولاو یهاای جدیاد در
بهبود و عملکرد دانشگاه کارآفرین نقش اساسی دارند(احمد 8و همکاران .)2081،هرچند مشارکت علمای در انتقاال
تکنولو ی ،تشکیل شرکت و توسعه منیقهای ،نشانگر توسعه بینالمللی سازی دانشاگاه اسات(اتزکوویتز ،)2084،اماا
رشد و سودآوری از طریق شبکه نوآورانه ،دانشگاه را تشویق خواهد کرد که این باعث تسهیل در روناد باینالمللای
سازی دانشگاه میشود(الکساندر و ایوجینی .)2082،میتوان بیان کرد که شارکتهاای زایشای دانشاگاهی از طریاق
انتقال تکنولو ی ،شبکهسازی ،نوآوری و همچنین کارآفرینی بهعنوان تسهیلکننده در توسعه بینالمللی سازی دانشگاه
میباشند .درنهایت با توجه به اینکه فرضیه اصلی پژوهش تأثیر مؤلفههای شرکتهای زایشی بار توساعه باینالمللای
سازی دانشگاه میباشد میتوان گفت در سیح دانشگاههای کشور نهادهای مختلفی در ارتباط با تجاریساازی نتاایج
تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی همچون دفاتر ارتباط با صنعت ،مراکز کارآفرینی ،مراکز رشد و پارکهاای علمای و
شاارکتهااای زایشاای دانشااگاهی ایفااای نقااش م ایکنند(راسموساان 2و همکاااران .)2006،در ایاان راسااتا ضاایا و
همکاران( ،)8371بیان نمودند که دانشگاه کاارآفرین یکای از مؤلفاههاای تأثیرگاذار در توساعه باینالمللای ساازی
دانشگاههای برتر میباشد(ضیا و همکاران .)8371،اگر شرکتهای زایشی دانشاگاهی در دانشاگاههاا شاکل بگیرناد
موفقیت و رشد این شرکتها ،فضای کارآفرینی را در دانشگاه تقویت و در ادامه به توسعه بینالمللی سازی دانشاگاه
میتواند کمک کند .موفقیت و عملکرد شرکتهای زایشی دانشگاهی با معیارهایی مانند توسعه فنااوریهاای ناوین،
میزان نوآوری و ارتباط بینالملل با دانشگاه های معتبر جهان ،منجر به توسعه بینالمللی سازی در دانشگاههاای برتار
میگردد .با توجه به اینکه ،تمام شبکههای بینالمللی امکاناتی را فراهم میکنند که ارتبااط باین داناش باینالملال را
کارآمدتر و بهتر مدیریت کنند ،در اینجا نقش شرکتهای زایشی دانشگاهی بهعناوان متصالکنناده باه شارکتهاای
خارجی میباشد .بنابراین شرکتهای زایشی دانشگاهی را بایستی در دانشگاههایی ایجاد کرد کاه در آنهاا بازاریاابی
مناسبی برای تجاریسازی تحقیقات دانشگاهیان وجود داشته باشد .لذا پیشنهاد میشود که دانشگاههای برتار تمرکاز
بیشتری بر روی بازاریابی شرکت های زایشی دانشگاهی خود داشته باشند که این امر در حوزه باینالملال منجار باه
توسعه بینالمللی سازی در این دانشگاهها میگردد .همچنین میتوان گفت که آموزش کارآفرینی و آموزش بینالملل
1 . Ahmad
2 . Rasmussen
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مدیریت از فرهنگ کارآفرینی برای توسعه بینالمللی سازی دانشگاه ضروری است(گیب .)2082،رابیه باین دولات،
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میبایستی قرار گیرد .همچنین مدیران ارشد دانشگاههای برتر بهمنظور ایجاد شرکتهای زایشای دانشاگاهی باهادف
ارزشآفرینی و ارتباطات بینالمللی از ایدههای اساتید و دانشجویان کارآفرین محور حمایت کنناد .در پاژوهشهاای
آینده ،مؤلفههای تأثیرگذار دیگری برای توسعه بینالمللی سازی دانشگاه از طریاق شارکتهاای زایشای دانشاگاهی
میتواند وجود داشته باشد که میتواند مسیری برای پژوهشگران دیگر باشد.
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