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چكیده
دانشگاههای ایران نگاشته شده است .روش این تحقیق از نوع آمیخته بوده و در بخش مطالعه
کیفی با استفاده از روش اسنادی و مطالعه اکتشافی 02( ،مورد از اسناد پژوهشی و دیدگاه  51نفر
از خبرگان آموزش عالی) مدل مفهومی اکوسیستم دانشگاهی توسعه داده شده و در بخش مطالعه
کمی (پیمایش) ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی توسط  97نفر از مدیران دانشگاهی مورد
پایش قرار گرفته است .ضرایب روایی و اعتبار سازه ای ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ و
تحلیل عاملی مورد محاسبه و تایید قرار گرفت .در بخش پیمایش ،دادههای تحقیق با استفاده از
نرمافزار اس.پی.اس.اس 05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق مدل مفهومی
اکوسیستم دانشگاهی در قالب شش مولفه اصلی شامل سیاست ،بسترهای مالی و اقتصادی،
بسترهای فرهنگی و اجتماعی ،پشتیبانی ها ،نهادها ،شبکهها و تعامالت و سرمایه انسانی توسعه
داده شده و بر اساس مدل تحلیلی سوات ،از چهار جنبه ،نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید
بر اساس نظر مدیران دانشگاههای دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد که در
بعد سیاست ،نقاط قوت و در ابعاد سرمایه انسانی و نهادها ،شبکهها و تعامالت نقاط ضعف
دارای بیشترین قدرت تعیین کنندگی است .در ابعاد پشتیبانیها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی
بیشترین قدرت تعیین کنندگی مربوط به فرصت ها ،و در نهایت در بسترهای مالی و اقتصادی
بیشترین قدرت تعیین کنندگی مربوط به تهدیدها است.
کلید واژهها :کارآفرینی دانشگاهی ،اکوسیستم کارآفرینی ،اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی ،مدل
مفهومی ،دانشگاههای دولتی ،مسائل و چالشها
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مقدمه
از مباحث مهمی که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده ،بحث کارآفرینی میباشد؛ چرا که
کارآفرینی یک راه حل مناسب برای توسعه اقتصادی در دوره رکود اقتصادی ،نرخ باالی بیکاری
و افزایش رقابت میباشد .کارآفرینی دانشگاهی حوزهای از کارآفرینی است که بهه دنبهال درو و
شرح مخاطرهها و محصولهای جدیدی است که از داراییهای فکری دانشگاه به دست آمدهانهد
(لیانو .)0222 ،5فرضیه اصلی نهفته در پشت کارآفرینی دانشگاهی این است که محدوده گسهترده
ای از پژوهشهای دانشگاهی در داخل دانشگاهها انجام میگیرد و برخهی از نتهایپ پهژوهشهها
ممکن است دارای کاربرد تجاری برای تولید درآمد برای دانشگاه ،صنعت و جامعه باشد (شان،0
 )0222و لذا ،کارآفرینی دانشگاهی عامل ایجاد پیوند بین نظام علمی و نظام اقتصادی و سازوکار
بسیپ دانهش بهرای تحقهق توسهعه و اقتصهاد دانهش بنیهان اسهت (روپکهه .)0222 ،کهارآفرینی
دانشگاهی به همه فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه اطالق میشود و صرفا محهدود بهه واگهذاری
امتیاز ،ایجاد شرکتهای جدید در دانشگاه ،انتقال فناوری ،مراکز رشد ،پاروهای علم و فناوری،
واگذاری حق امتیاز و توسعه منطقهای نیست (رتارمل .)0229 ،2بر این مبنا شناسایی و کاربسهت
مولفههای اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاهها بهرای تکمیهل چرخهه زیرسهاختی ایهن موضهوع و
همچنین در مسیر تحقق اهداف عالی دانشگاه در پرورش دانش آموختگان فعال و کهارآفرین کهه
میتوانند در رشد و توسعه کشور نقش موثری ایفا کنند ،یک مسئله مهم و اساسی است.

بیان مسئله ،ضرورت و اهداف
بحث کارآفرینی در حوزههای علمی و عملی متنوعی وارد شهده و توجهه بهه ایهن مقولهه در کلیهه
نهادهای جامعه ضروری به نظر میرسد ،مطالعه آن در حوزه دانشگاه که یکی از مهمترین نهادههای
جامعه بوده و در پیشرفت آن نقهش اساسهی ایفها مهیکنهد ،ضهرورتی دو چنهدان دارد .کهارآفرینی
دانشگاهی تحت تاثیر مولفههای پیچیده اقتصهادی ،اجتمهاعی ،سیاسهتی ،آموزشهی و حقهوقی قهرار
میگیرد که از آن یه عنوان اکوسیستم کارآفرینی یاد میشود .در دهه گذشته در دانشگاهههای ایهران
کارآفرینی دانشگاهی کمابیش از طریق برخی برنامههای نه چندان مستمر و جدی مورد توجه بهوده
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است .بطوری که این موضوع در برخی از دانشگاهها از طریق چند واحد درسی محدود و اختیهاری
و در معدودی از دانشگاهها با ایجاد مرکز کارآفرینی و در دانشگاه تهران به شکل تاسیس دانشهکده
کارآفرینی و همچنین در برخی دانشگاهها و استانها به شکل ایجاد مراکز رشد و پاروهای علهم و
فناوری مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است کهه دانشهگاههها در بهبهود وضهعیت فهار
التحصیالن خود به عنوان عامالن کارآفرین همچنان با مشکل مواجه هسهتند .شهاید یکهی از دالیهل
این موضوع این بوده است که موضهوع کهارآفرینی دانشهگاهی بهه عنهوان یکهی از اههداف برنامهه
راهبردی دانشگاهها آنچنان کهه بایهد مهورد توجهه قهرار نگرفتهه اسهت و همچنهین بهه اکوسیسهتم
کارآفرینی دانشگاهی و شناخت مولفهها و تقویت زیرسهاختههای آن بهه عنهوان برنامهه اقهدام در
دانشگاهها توجه جدی نشده است .با توجه به ضرورت شناسایی و ارزیهابی اکوسیسهتم کهارآفرینی
دانشگاهی و اهمیت کارآفرینی دانشگاهی ،هدف مقالهه حاضهر توسهعه و تحلیهل مهدل اکوسیسهتم
کارآفرینی دانشگاهی و معرفی نقاط قوت و ضهعف ،فرصهتهها و تهدیهدهای آن در محهیطههای
دانشگاهی ،از دیدگاه خبرگان و مدیران دانشگاههای دولتی ایران است.

مبانی نظری و پیشینه
اکوسیستم کارآفرینی از محیطهایی که پرورش دهنده و عامل حفظ و پایداری کارآفرینی هسهتند
و از مجموعه ای از عوامل که به شیوه ای پیچیده در ههم تنیهده شهدهانهد؛ تشهکیل شهده اسهت
(آیزنبرگ .)0252 ،5بر این اساس فرایند آغاز یک کسب و کار در خالء صورت نمی گیرد ،بلکهه
در چارچوب عواملی شامل )5( :سیاست ها و دسهتورالعمل ههای دولتهی )0( ،شهرایط اجتمهاعی
اقتصادی ) ( ،مهارتهای کارآفرینی و کسب و کار )2( ،کمکهای مالی و ( )1کمهکههای غیهر
مالی صورت میپذیرد (گنیاوالی و فوگل .)5772 ،0در مطالعات ایزنبرگ ( )0255مولفههای پهنپ
گانه گنیاوالی و فوگل ( )5772به همراه سایر ابعاد جدید در قالب نظهری اکوسیسهتم کهارآفرینی
تبلور یافت .به زعم آیزنبرگ ،اکوسیستم کارآفرینی از شش عنصر اصلی تشکیل شده است که به
نوبه خود ،دارای زیر مولفههای دیگری است .عناصر اصلی اکوسیستم کارآفرینی عبارتنهد از)5( :
سیاست ،شامل رهبری و دولت )0( ،امور مالی ) ( ،فرهنگ ،شامل فعالیتهای موفق کهارآفرینی
و هنجارهای اجتماعی )2( ،حمایت زیرساختی ،حرفه ای و غیر دولتی ( )1سرمایه انسانی ،شامل
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آموزش و پرسنل ،و ( )2بازار ،متشکل از شبکهها و مشتریان اولیه (آیزنبرگ .)0255 ،شهکل ()5
مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ را نشان میدهد .برای یک اکوسیسهتم کهارآفرینی سهالم ،ههر
یک از این شش عامل در منطقه باید در دسترس و با شرایط کارآفرینی منطبق باشد .با این حال،
رسیدن به یک اکوسیستم کارآفرینی پایدار و کامالً کاربردی آسهان نیسهت .خصوصهاً اگهر ههی
حمایت سیاسی صریح و اولویت اجتماعی و سیاسی باالیی در زمینهه کهارآفرینی وجهود نداشهته
باشد ،ایجاد یک محیط کارآفرینی مشارکتی بسیار دشوار است (سی.بی.وی.آی.)025 ،5















نهاد ها ،مانند سرمایه گذار و حمایت کننده
حمایت مالی ،م الً برای تحقیق و توسعه ،بودجه های آغار فعالیت
انگیزش های چهارچوب نظارتی ،مانند منفعت مالباتی
موسسات پژوهشی
وض قوانین و قواعد دوستانه در زمینه ریسک و مخاطره
همانند ورشکستگی ،الزامات قرارداد ،حقوق مالکیت ،و نیروی کار







حمایت صریح
مشروعیت اجتماعی
سیاست درهای باز برای حامیان
استراتژی کارافرینانه
اولویت ،بحران ،و چالش

وام های خرد
سرمایه گذاران حامی ،دوستان و خانواده
مرحله صفر سرمایه مخاطره آمیز
اعتبارات سرمایه مخاطره آمیز
سهام بخش خصوصی
بازارهای سرمایه عمومی
بدهی





موفقیت های قابل مشاهده
تولید ثروت برای موسسان
شهرت بین المللی







تحمل ریسک ،اشتباهات ،شکست ها،
نوآوری ،خالقیت ،کسب تجربه
پایگاه اجتماعی کارآفرین
تولید ثروت
بلند پروازی ،پیش رانی ،انگیزه ،میل
شدید








پذیرندگان اولیه برای تایید ایده
تخص در تولید
مشتریان مرج
بازنگری های اولیه
کانال های توزی
















تقویت کارآفرینی در موسسات

غیرانتفاعی

رقابت بر سر برنامه های کسب و کار 
کنفرانس ها

انجمن های کارآفرین-دوستانه

حقوقی
حسابداری
شرکای سرمایه گذار
مشاوران و متخصصان فنی






شبکه های کارآفرین
شبکه های پراکنده
شرکت های چندملیتی

ماهر و غیر ماهر
کارآفرینان رده ای
خانواده تولید کننده

مدارو عمومی (حرفه ای و آکادمیک)
آموزش های ویژه کارآفرینی

مخابراتی
حمل و نقل و پشتیبانی
انر ی
مناطق حفا ت شده ،مراکز رشد ،شبکه
ها

شكل  .مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ
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دانشپژوهان دانشگاهی از مولفههای مطرح شده در اکوسیستم کارآفرینی برای توسعه
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی وام گرفتهاند .به طوریکه مرور نظاممند مطالعات در حوزه
کارآفرینی دانشگاهی نشان میدهد که حداقل یازده مولفه در ارتباط با کارآفرینی دانشگاهی قابل
شناسایی است .برخی از مولفههای شناخته شده در این خصوص عبارتند )5 :ارتباط میان
دانشگاه و صنعت (آمارال 5و همکاران ،0255 ،حسنقلی پور و همکاران ( )5 72پورعزت و
همکاران ( )0 ، ))5 37پاروهای علم و فناوری /مراکز رشد (فیلپت 0و همکاران) ،)0255 ،
مدیریت و رهبری دانشگاه (یوسف و همکاران ( )0250قهرمانی و همکاران ( )5 72پورعزت و
همکاران ( )5 37صفرزاده و دیگران ( )5 33شریف زاده و همکاران ( )2 ، ))5 33مناب مالی
(حسنقلی پور و همکاران ( )5 72یداللهی فارسی و همکاران ( )5 72پورعزت و همکاران
( )5 37پورآتشی و مختارنیا ( )5 33شریف زاده و همکاران ( )1 ، ))5 33قابلیتها و مهارت-
های حرفهای دانشگاهیان (سیگل و همکاران )2 ، )0229 ،ویژگیهای روانشناختی دانشگاهیان
(پورآتشی و مختارنیا ( )9 ، ))5 33نظام آموزش  /آموزش کارآفرینی ( (گوررو کانو ()0229
حسنقلی پور و همکاران ( )5 72پورآتشی و مختارنیا ( )5 33شریف زاده و همکاران (،))5 33
 )3انتشار یافتههای پژوهشهای دانشگاهی ( (فیلپت و همکاران ()0255یداللهی فارسی و
همکاران ( )5 72شریف زاده و همکاران ( )7 ،))5 33قوانین و مقررات (حسنقلی پور و
همکاران ( )5 72پورعزت و همکاران ( )52 ، ))5 37فرهنگ سازمانی  /کارآفرینانه ( (آدرچ و
فیلیپ ( )0229یوسف و همکاران ( )0250کتیکیس و همکاران ( )0250کریمی و همکاران
( )5 70شریف زاده و همکاران ( ، ))5 33و  )55ساختار سازمانی دانشگاه ( (کتیکیس و
همکاران ( )0250سیگل و همکاران ( )0229گوررو کانو ( )0229دهقان و همکاران ()5 75
یداللهی فارسی و همکاران ( . ))5 72جدول ( )5مولفههای شناسایی شده در زمینه کارآفرینی
دانشگاهی در آثار پژوهشی محققان ایرانی و خارجی را نشان میدهد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Amaral
2. Philpott
3. Sieghel
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جدول  .مولفههای شناسایی شده در زمینه کارآفرینی دانشگاهی در آثار پژوهشی محققان ایرانی و
خارجی

در اکوسیستمهای کارآفرینی دانشگاهی ،دانشگاهها به عنوان نیروهای محرو اصلی در
فعالیتهای کارآفرینی در نظر گرفته میشوند (هو 5و همکاران .)0252 ،براین اساس ،اکوسیستم
کارآفرینی دانشگاهی ،به عنوان "فعالیتهای اقتصادی چند بعدی که از طریق ابتکارات مختلف
تدریس ،تحقیق و توسعه،از توسعه کارآفرینی حمایت میکنند" تعریف میشود (گرین و
همکاران .)0252 ،هسته اصلی این اکوسیستم ،دانشگاه یا دانشکده ای است که در آن کارآفرینی
به شیوه خاصی ،مانند شیوههای زیر ،مورد تأکید قرار میگیرد :ارائه بیانیۀ و ایف و رسالت
دانشگاه ،تأیید کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی دانشگاهی ،ایجاد یک کرسی کارآفرینی،
مجموعه گستردهای از کالسهای کارآفرینی ،و ایجاد و توسعه یک شبکه از جامعه کسب و کار
منطقهای و دیگر ذینفعان مرتبط .هفت شاخ

مشترو اکوسیستمهای کارآفرینی موفق

دانشگاهی عبارتند از:
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Ho
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 .5مدیریت دانشگاه ،بر اهمیت کارآفرینی تأکید میکند و آن را به عنوان بخشی از چشم انداز
سازمانی دانشگاه میپذیرد و در جهت ایجاد و ارتقاء آن عمل میکند.
 .0اشخاص قدرتمند و دارای رویکرد راهبری در مدیریت برنامهها ،مراکز ،طرحها و ابتکارات
کارآفرینی و همچنین در بخشهای مرتبط دانشگاهی وجود دارند که از ایجاد کارآفرینی به
شیوهای مشخ

حمایت میکنند.

 .تعهد مدیریت دانشگاه و دیگر شخصیتهای راهبر نسبت به کارآفرینی ،پایدار و دائمی است.
 .2برای ایجاد و ارتقاء ساختارهای مشارکتی کارآفرینی ،بودجه کافی وجود دارد.
 .1برنامههای درسی ،برنامههای آموزش و روشهای تدریس ،به طور منظم با آخرین یافتهها
منطبق میشود.
 .2یک ساختار سازمانی مناسب ارائه شده است.
 .9ایجاد یک شبکه در ارتباط با دیگر عوامل کارآفرینی در درون و بیرون از دانشگاه ،با تعهد به
رسیدن به انتقاد جمعی که برای پایداری ضروری است (رایس و همکاران.)0252 ،
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی معموالً نیروهای درونی و بیرونی ای را که از ایجاد آن
حمایت میکنند ،بسیپ مینماید .اگر این روند با موفقیت مواجه شود ،به تقویت برنامه درسی و
کمک درسی ،ابتکارات پژوهشی متعدد و پویا و تعداد زیادی از برنامههای حمایتی که
استعدادهای کارآفرینی را پرورش میدهد و یک محیط کارآفرینی مشارکتی را بوجود میآورد،
میانجامد (رایس و همکاران.)0252 ،5

روش پژوهش
روش این تحقیق از نوع آمیخته 0بوده است .در بخش مطالعه کیفی با استفاده از روش اسنادی و
مطالعه اکتشافی ،2مدل مفهومی 1اکوسیستم دانشگاهی توسعه داده شده و در بخش مطالعه کمهی

2

(پیمایش )9ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی توسط مدیران دانشهگاهی دانشهگاهههای دولتهی
ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این راستا در مرحله مطالعهه کیفهی ،3بهیش از  02مقالهه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Rice
2. Mixed Method
3. Documentary Study
4. Exploratory Study
5. Conceptual Model
6. Quantitative study
7. Survey
8 Qualitative Study
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داخلی و خارجی مورد بررسی قهرار گرفهت و در بخهش اکتشهافی دیهدگاه  51نفهر از خبرگهان
آموزش عالی با سابقه باالی  51سال فعالیت علمی در حوزه آمهوزش عهالی و اقتصهاد آمهوزش
عالی و مباحث کارآفرینی ،برای تعیین ابعاد و توسعه مدل مفهومی اکوسیسهتم دانشهگاهی جمه
آوری و بررسی شد .در بخش مطالعه پیمایشی دیدگاه تعهداد  97نفهر از مهدیران دانشهگاهههای
دولتی در ارتباط با وضعیت موجود زیر مولفههای اکوسیستم دانشگاهی بر اساس مهدل تحلیلهی
سوات ،5از جنبه نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدها مهورد جمه آوری قهرار گرفهت .در
بخش پیمایش ،داده های تحقیق ،با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 05مورد تجزیهه و تحلیهل
قرار گرفت.
در مسیر توسعه مدل تلفیقی در این تحقیق ،ابعاد شش گانه مطرح شده در مدل آیزنبرگ به
عنوان مفاهیم اصلی مدل در نظر گرفته شد و با استفاده از اسناد پژوهشی و نظرات خبرگان
آموزش عالی ،مولفههای معرف مفاهیم اصلی کارآفرینی دانشگاهی استخراج و مدل نهایی تلفیقی
توسعه داده شد .ابزار تحقیق برای جم آوری اطالعات در مرحله اکتشافی ،پرسشنامه ای بود و از
پاسخگویان خواسته شد تا مضامین مربوط به هر یک از مفاهیم اصلی ابعاد کارآفرینی را تعیین
نمایند .موارد تعیین شده توسط خبرگان دسته بندی مفهومی شد و با ترکیب و تلفیق مضامین به
دست آمده همراه با گویههای استخراج شده از بررسی اسناد و با در نظر گرفتن ابعاد مدل مفهومی
اکوسیستم کارافرینی آیزنبرگ ،مدل تلفیقی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی توسعه داده شد.
در بخش پیمایش ،پرسشنامه ای مشتمل بر  1بخش شامل :ویژگیهای فردی پاسخگویان،
دیدگاه مدیران دانشگاهی در خصوص نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای موجود در
مسیر تحقق کارآفرینی دانشگاهی تدوین شد و از طریق نامههای اداری در اختیار مدیران
دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفت .از مجموع پرسشنامههای ارسالی برای حدود
 522دانشگاه و پژوهشکده و موسسات تابعه وزارت علوم،

 97مدیر دانشگاهی به

پرسشنامههای تحقیق پاسخ دادند .ضریب بازگشت پرسشنامهها در تحقیق حاضر حدود 32
درصد محاسبه شده است.
اعتبار صوری 0و اعتبار محتوایی ابزار تحقیق ،توسط گروه  51نفره از صاحب نظران حوزه
آموزش عالی مورد تایید قرار گرفت .به منظور تعیین ابعاد عوامل درونی و بیرونی به تفکیک نقاط
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT
2. Face Validity
3. Content Validity
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قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،و تهدیدهای مرتبط با هریک از ابعاد  2گانه اکوسیستم کارآفرینی
دانشگاهی و محاسبه ضرایب روایی 5و اعتبار سازه ای 0ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ و از
تحلیل عاملی 2استفاده شد محاسبات آماری اولیه نشان داد که شرایط الزم جهت انجام تحلیل
عاملی (یعنی بزرگتر از صفر بودن دترمینان ماتریس همبستگی برای پی بردن به عدم همسانی
متغیرها ،کی.ام.اوی 1بزرگتر از  2/1جهت آگاهی از کفایت تعداد نمونهها و معنیدار بودن آزمون
بارتلت 2که مبین وجود همبستگی بین متغیرها میباشد) وجود دارد (جدول .)0
جدول  .مقدار کی .ام .او و آزمون بارتلت و سطح معنیداری
ابعاد اکوسیستم دانشگاهی
.
.
.3
.9
.5
.6

سیاست
بسترهای مالی و اقتصادی
بسترهای فرهنگی و اجتماعی
پشتیبانی
نهادها ،شبكهها و تعامالت
سرمایه انسانی

کی .ام.
او
2/223
2/922
2/272
2/2 5
2/9 2
0/635

بارتلت
122/051
221/32
2 2/722
155/ 55
291/29
326/27

درجه
ازادی
5 2
521
51
595
572
5

سطح
معنیداری
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222
0/000

میزان تبیین
کل
13/32
22/12
20/ 7
10/32
12/77
6 / 3

در این بررسی ،در هر یک از ابعاد  2گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی ،متغیرها پس از
تحلیل مولفههای اصلی 9به روش چرخش عاملی متعامد با روش آماری واریماکس 3در چهار
عامل شامل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها ،و تهدیدها دستهبندی شدند .نتایپ مربوط به
مقدار ویژه عامل 7و درصد واریانس تبیین شده 52و بار عاملی 55هر یک از متغیرها در جدول
( ) نشان داده شده است .مقدار ویژه ،بعد یا سازهای است که روابط بین مجموعه ای از متغیرها
را به صورت خالصه مطرح میکند .مقدار ویژه به وسیله بارهای عاملی تعریف میشود .بار
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Reliability
2. Constract Validity
3. Alpha Cronbach
4. Factor Analysis
)5. Kaiser-Meyer- olkin (KMO
6. Bartlett’s Test
7. Principal Component Analysis
8. Varimax
9. Eigenvalue
10. Percent of Variance
11. Factor load
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عاملی عبارت از همبستگی بین متغیرهای اصلی و عوامل است .عالوه بر این ،نتایپ مربوط به
آلفای کرونباخ (جدول ) حاکی از روایی قابل قبول مقیاسهای تحقیق است.
جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

نقاط قوت
نقاط ضعف

سیاست
فرصت ها
تهدیدها

 .5توجه مدیران دانشگاههای کارآفرین به
گسترش رشته های کارافرینی
 .0حمایت موثر مدیریت عالی برخی از
دانشگاهها از فعالیت کارافرینی
 .امکان استفاده از پتانسیل حمایتی آیین
نامه های موجود
 .2توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه
 .1باور برخی از مدیران دانشگاه به وجود
فرصت رشد در دانشگاه
 .5تعریف نشدن برنامه استراتژیک خاص
در دانشگاهها برای توسعه کارآفرینی
دانشگاهی
 .0ضعف آیین نامه ارتقاء در جهت حمایت
از کارآفرینان و کارآفرینی دانشگاهی
 .فقدان نظام پاداش دهی به فعالیت های
نوآورانه و کارآفرینانه اعضای هیئت علمی
 .2ضعف دانشگاهها در استقرار نظام برنامه
ریزی و سیاست گذاری دانشگاهی
 .5تاکید اسناد باالدستی بر برنامه ریزی و
توسعه مبتنی بر اقتصاد دانش
 .0اراده برای استقرار نظام های پایش ،اجرا
و ارزیابی در مسیر تحقق اهداف کارآفرینی
 .تاکید اسناد باالدستی مرتبط خصوصا
برنامه ششم به کارآفرینی دانشگاهی
 .2تاکید مسووالن کشور بر ضرورت
کارآفرینی
 .5چابک نبودن فرایندهای کاری دانشگاه و
بروکراسی نامتناسب با اهداف کارآفرینی
 .0حاکمیت بروکراسی حضور تمام وقت
اساتید
 .سلسله مراتبی بودن و رسمی بودن
ساختار
 .2امکان جابجایی سیاستها و قوانین بر
ضد کارآفرینی

بار
عاملی

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

2/350
2/302
2/2 7

3/ 0
() 7/76

0/ 7

2/1 1
2/972
2/20

2/320
2/3 7

/59
() 9/56

0/26

2/2 2
2/195
2/215
2/923

/
() 3/02

0/ 2

2/219
2/292
2/117
2/222
2/272

/0
() /50

0/ 6
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ادامه جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

نقاط قوت

بسترهای مالی و اقتصادی

نقاط ضعف
فرصت ها
تهدیدها

بسترهای فرهنگی و اجتماعی

نقاط قوت
نقاط ضعف

 .5رقابتی کردن فعالیت دانشگاه در جذب
مناب
 .0داشتن مناب مالی و تامین بودجه از درون
و بیرون دانشگاه
 .5عدم پشتیبانی از هزینه های یک برنامه
جام برای تحقق اهداف کارآفرینی
دانشگاهی
 .0عدم حمایت مالی برای شروع و حرکت
طرح های نو
 .وابسته بودن اک ر دانشگاهها به بودجه
دولتی
 .2کمبود سرمایه گذاری هدفمند برای
تحقیقات توسعه و نمایش پرو ه ها
 .5نیاز جامعه و استقبال صاحبان کسب و کار
از کارافرینی
 .0وجود مناب مالی و اعتبارات تسهیالت
بانکی برای دانشگاههای کارآفرین
 .مزیت های بازار
 .5طوالنی شدن بازگشت سرمایه گذاری
طرح های کارآفرینی دانشگاهی
 .0رشد کم و ضعیف بازار کسب و کار
 .ضعف در قوانین مالی و پولی برای حمایت
از سرمایه مخاطره آمیز کارآفرینان جوان
 .2وجود رانت و فساد اقتصادی در جامعه
 .1نبود رقابت در نظام اقتصادی
 .5ایجاد تحول در ارزشها و باورهای جامعه
 .0حمایت برخی مدیران از رشد استعدادهای
خالق
 .احساس نیاز به جهت گیری کارآفرینی در
میان برخی مدیران دانشگاه
 .5فرهنگ محافظه کارانه و عدم ریسک در
بین مدیران دانشگاهی
 .0عدم وجود تفکر سیستمی در مدیران
دانشگاهی
 .ضعف فرهنگ نوآوری و ابتکار در دانشگاه
ها
 .2روحیه کارآفرینی پایین در بین اساتید

بار
عاملی
2/922
2/333

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

/52
() 0/97

0/ 2

2/923

2/952
2/900

/60
() 2/37

0/26

2/9 0
2/352
2/923

/ 9
() 9/ 6

0/20

2/922
2/292
2/931
2/302
2/353
2/99
2/322
2/352
2/322

3/36
() /90

/96
() 3/67

0/75

0/ 7

2/927
2/95
2/272
2/222

/
() /30

0/67
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ادامه جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

فرصت ها
تهدیدها
نقاط قوت

پشتیبانی ها

نقاط ضعف

 .5انتظار مشتریان دانشگاه برای بهبود
وضعیت
 .0تحول گفتمانی و فکری در جامعه
 .اشاعه اطالعات و تبادل ایدهها در باره
مسائل کارآفرینی دانشگاهی
 .2مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی
 .1بحث ارتقای کیفیت و رقابت
 .2روند رو به رشد رویکرد به سمت
کارآفرینی دانشگاهی در سطح جهان و داخل
کشور
 .9به تحقق رسیدن نتایپ تحقیقاتی
دانشگاههای کارافرین در حوزه های مختلف
صنعت کشور
 .5همسو نبودن آموزه های خانواده در ارتباط
با کارآفرینی
 .0همسو نبودن آموزه های رسانهها در ارتباط
با کارآفرینی
 .همسو نبودن آموزه های دانشگاهها در
ارتباط با کارآفرینی
 .2منفور دانستن تولید ثروت در فرهنگ
عمومی
 .5شبکه های ارتباطی بین دانشگاه ها ،دولت
و صنای
 .0در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات
مناسب برای انجام امور
 .وجود فار التحصیالن متخص و مرتبط
 .5ضعف در سرمایه فرهنگی و اجتماعی
کنشگران دانشگاهیِ (استاد و دانشجو و
کارمند و)...
 .0نبود بانک اطالعاتی قوی
 .نبود دفاتر دانشگاه پژوهی در دانشگاهها
برای پشتیبانی نظام برنامه ریزی و سیاست
گذاری

بار
عاملی

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

2/917
2/937
2/922
2/905
2/923
2/219

3/22
() 0/55

0/75

2/131

2/370
2/932
2/92

/27
() 5/99

0/ 7

2/911
2/251
2/923

/09
() 0/23

0/ 6

2/119
2/120

2/139
2/3 5

/79
()5/20

0/55

مرجائی و پورآتشی /کاربست کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای ایران به مثابه یک مسأله 229
ادامه جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

فرصت ها
تهدیدها
نقاط قوت

نهادها ،شبكهها و تعامالت

نقاط ضعف

 .5وجود پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
 .0حمایت دولت از فعالیتهای کارافرینی و
امکان استفاده از قانون حمایت از شرکت
های دانش
 .شکل گیری دفتر ارتباط با صنعت و کسب
و کار ها
 .2وجود ساختار سازمانی مصوب ارتباط
صنعت با دانشگاه در دانشگاه
 .1پشتیبانی از همکاری دانشگاه ها ،اعضای
هیئت علمی و دانشجویان با صنعت با
محوریت کارآفرینی
 .2مجهز بودن دانشگاه به گروههای علمی و
حرفه
 .5کمبود مناب مناسب در سطح سازمانی
 .0کمبود امکانات ،آزمایشگاهها و کارگاههای
پیشرفته
 .نبود اطالعات شفاف از تحوالت بازار کار
و اقتصاد
 .2نبود نظام بیمه برای حمایت از سرمایه
کارآفرینان
 .5توسعه پارکهای علمی و مراکز رشد
دانشگاهی
 .0استفاده از پتانسیل های موجود سایر واحدها
 .وجود نظام های مشهور ITو  ICTدر دانشگاه
 .2امکان به اشتراو گذاری تجهیزات و
امکانات موجود دانشگاه
 .1شبکه سازی برخی دانشگاهها با سازمانها
و صنای
 .5تاکید بر ارتباطات فردی و نبود ارتباطات
سازمانی بین دانشگاه و صنعت
 .0کارا نبودن پارو های علم و فناوری در
دانشگاه ها
 .کارا نبودن مراکز رشد و مراکز کارآفرینی
در دانشگاه ها
 .2ضعف در ارتباطات بین المللی در دانشگاه
 .1ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازهای
بخش کسب و کار

بار
عاملی

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

2/990
2/322

2/225
2/971

3/ 6
() 5/06

0/73

2/277

2/2 1
2/995
2/222
2/112

/53
() 3/39

0/62

2/902
2/173
2/972
2/929
2/252

/59
() /29

0/25

2/15
2/102
2/321
2/32
2/132
2/207

3/52
() 2/75

0/25
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ادامه جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

فرصت ها
تهدیدها
نقاط قوت

سرمایه انسانی
نقاط ضعف

 .5ارتباطات با سایر همکاران در دانشگاه های
داخلی و خارجی
 .0گسترش ارتباطات دانشگاه ،صنعت و
دولت
 .تغییر انتظارات از نقش دانشگاه در ارتباط
با تعامل بیشتر با محیط
 .2تمایل برخی دانشگاههای خارجی جهت
همکاری با دانشگاه های کشور
 .1فعال نمودن دیپلماسی علم و فناوری و
تقویت استقالل دانشگاهها در ارتباطات بین
المللی
 .5تحریم اقتصادی ایران از سوی برخی
کشورهای پیشرفته
 .0عدم امکان ایجاد منطقه آزاد دانشگاهی
برای استقالل در سیاست گذاری و تصمیم
گیری
 .عدم ارتباط مناسب و کافی با جهان بین
الملل در زمینه تجارت و ارائه خدمات
 .2عدم فعالیت گسترده شرکت های چند
ملیتی در جامعه ایران
 .5اشاعه اطالعات و تبادل ایدهها در باره
مسائل کارآفرینی دانشگاهی
 .0معرفی روشهای نوآورانه در تدریس
 .اهمیت قایل شدن برخی از اساتید به ایده
های نوآورانه دانشجویان
 .2استفاده گسترده ازICT
 .5نبود دورهها و کارگاه های تخصصی
آموزشی در زمینه الزامات زیر ساختی
کارآفرینی
 .0تعریف نشدن جهت گیری کارآفرینی در
برنامه های آموزشی دانشگاه ها
 .تعریف نشدن جهت گیری کارآفرینی در
برنامه های پژوهشی دانشگاه ها

بار
عاملی

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

2/22
2/322
2/359
2/2 0

3/ 6
() 6/39

0/73

2/291

2/920
2/1 5

2/207

/0
() 0/05

0/66

2/132
2/225
2/991
2/222

/ 7
( ) 6/ 3

0/23

2/320
2/352

2/721
2/327

/92
() 2/65

0/75
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ادامه جدول  .3تحلیل عاملی و روایی عوامل درونی و بیرونی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد
اکوسیستم

سطح
تحلیل

متغیر

فرصت ها
تهدیدها

 .5وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی
خصوصا دوره های ارشد و دکتری
 .0وجود کارهای تحقیقاتی زیاد در زمینه
کارآفرینی
 .موفقیت های کنونی در ایجاد رشته های
کارآفرینی در دانشگاه
 .5پایین بودن پایگاه اجتماعی دانشجو و استاد
کارآفرین
 .0کم اثر بودن آموزش کارآفرینی برای اساتید
 .کمبود شایستگی های الزم در سطح
مدیریت فردی و سازمانی دانشگاه
 .2نبود برنامه جذب دانشجو از واحدهای
کسب و کار برای خلق کارآفرینی در رشته
های مرتبط شغلی

بار
عاملی

مقدار ویژه عامل و
(درصد واریانس
تبیین شده)

ضریب
روایی

2/972
2/177

/7
( ) 3/ 0

0/ 6

2/925
2/992
2/971
2/123

/
() 5/ 9

0/65

2/112

یافتهها
سیمای نمونه آماری
سیمای نمونه آماری نشان میدهد  30/7درصد نمونه مورد مطالعه در بخش پیمایش این تحقیهق
مرد و  59/5درصد زن میباشند 3/7 .درصد پاسخگویان از گروه تحصیلی علوم انسانی هستند.
همچنین ،1/2 ،52/9 ، 5/7 ،و  2/7درصد پاسخگویان به ترتیهب از گهروه ههای تحصهیلی فنهی
مهندسی ،علوم پایه ،هنر ،و کشهاورزی و دامپهروری و دامپزشهکی مهیباشهند .بهیش از نیمهی از
پاسخگویان دارای مرتبه علمی استادیار اند .درصد فراوانی پاسخگویان بها مرتبهه علمهی مربهی-
کارشناس ارشد ،دانشیار ،و استاد به ترتیب برابر با  ،53/3 ،02/و  0/7درصد میباشند .براساس
نتایپ به دست آمده ،میانگین سابقه فعالیت پاسخگویان با مدیریت و برنامه ریزی در حهدود 7/1
سال و میانگین سابقه فعالیت مرتبط با کارآفرینی در حدود  1/7سال است.

 222بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان 5935

توسعه مدل تلفیقی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
در مطالعه حاضر براساس تلفیق رویکرد خبرگان آموزش عهالی ایهران و دانهش پژوههان عرصهه
دانشگاهی و مطالعات ایزنبرگ ( 0255و  )0252و سایر آثار پژوهشی داخلهی و خهارجی ،مهدل
مفهومی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی توسعه داده شده است .به طوریکهه ابعهاد و مولفههههای
اصلی اکوسیستم منطبق با رویکرد آیزنبرگ و در قالب  2بعهد شهامل  )5سیاسهت )0 ،بسهترهای
مالی و اقتصادی ) ،بسترهای فرهنگی و اجتماعی )2 ،پشتیبانی )1 ،نهادها ،شبکههها و تعهامالت
و  )2سرمایه انسانی توسعه داده شده است .زیر مولفههای هر یک از ابعاد  2گانه نیز بهر اسهاس
رویکرد دانشگاه پژوهان به شرح زیر مشخ
)

شده است.

سیاست :مولفه سیاست یکی از ابعاد اصلی اکوسیستم دانشگاهی میباشد و دارای سه

زیر مولفه شامل سازمانی ،قوانین و مقررات و رهبری و مدیریت است .نشانگرهای زیر
مولفههای گانه بعد سیاست به شرح زیر میباشد:
سازمانی


ساختار سازمانی چابک و روان سازی فرایندها



ارتباطات بخشی و فرابخشی سازمانی مبتنی بر سیاست درهای باز



تحرو سازمانی



ریسک پذیری سازمانی



 IRو آینده نگاری



راهبرد کارآفرینانه



حمایت از قانون مالکیت فکری و ثبت اختراع



استقرار در نظام پاداش و مکانیزمهای انگیزشی



وض قواعد و قوانین دوستانه و زمینه ریسک



سیاست آموزشی ،پژوهشی و فناوری در کارافرینی

قوانین و مقررات

رهبری و مدیریت


مدیریت با رویکرد کارآفرینی



مدیریت بخشی و فرابخشی سازمانی
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تقویت انگیزه کارآفرینی در اعضای هیأت علمی



حمایت صریح



مشروعیت اجتماعی
)

بسترهای مالی و اقتصادی :بسترهای مالی و اقتصادی ،دارای سه زیر مولفه شامل

بسترهای اقتصادی ،مشتریان اولیه ،و پشتیبانی مالی میباشد .نشانگرهای زیر مولفههای
بعد بسترهای مالی و اقتصادی به شرح زیر میباشد:
بسترهای اقتصادی


توسعه بازارهای ایده



تخصی



بیمههای ویژه کارآفرینان



سرمایهگذاری حامیان ایدههای دانشگاهی



ارزش سهام دانشگاهی



رشد اقتصادی



رقابت پذیری



تنوع فعالیتهای اقتصادی



پذیرندگان اولیه ایده



متخصصین در تولید



مشتریان مرج



توزی کنندگان



وامهای خرد و کم بهره



معافیتهای مالیاتی برای کارآفرینان دانشگاهی



کمکهای بالعوض به نهادهای کارآفرین در دانشگاهها



تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در نهادهای کارآفرین دانشگاهی



سرمایه مخاطره آمیز (سرمایه مرحله صفر)

بخشی از درآمدهای اختصاصی دانشگاهها به حوزه کارآفرینی

مشتریان اولیه

پیشتیبانی مالی

گانه
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اعتبارات سرمایه مخاطره آمیز



سهام بخش خصوصی



بازارهای سرمایه عمومی

)3

بسترهای فرهنگی و اجتماعی :بسترهای فرهنگی و اجتماعی ،دارای زیر مولفههای

ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی ،و ویژگیهای روانشناختی است .نشانگرهای زیر مولفههای
بسترهای فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:
ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی


فرهنگ کارگروهی



روحیه کارآفرینی



تفکر سیستمی



تفکر نقادانه



سرمایه اجتماعی



شایستگیهای کانونی



جامعهپذیری کارافرینانه



تحول فرهنگ نوآوری



آگاهی شغلی



تصمیم گیری شغلی



پایگاه اجتماعی کارافرین



حصول شهرت ملی و بین المللی



عرضه موفقیت ها



انگیزه پیشرفت



ریسکپذیری



الگوهای مرج



شکلگیری شخصیت



تجربههای موفیتها و شکستها

ویژگیهای روانشناختی
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)9

پشتیبانیها :مولفه پشتیبانیها ،دارای دو زیر مولفه با عنوان زیرساختها و تخص

های

پشتیبان است .نشانگرهای زیر مولفههای بسترهای فرهنگی و اجتماعی عبارتند از:
زیرساختها


مخابرات و ارتباطات



حمل و نقل و پیشتیبانی



دسترسی آزاد به اطالعات بازار و توسعه بانکهای اطالعاتی



عرصه مجازی دانشگاه



حقوقی



حسابداری



شرکای سرمایهگذار



مشاوران و متخصصان



کلینیک ایده

)5

نهادها ،شبكهها و تعامالت :این مولفه دارای دو زیرمولفه با عنوان نهادها و شبکههای

تخص

های پشتیبان

علمی و تعامالت بخشی و فرابخشی است .نشانگرهای هر یک از زیر مولفهها عبارتند از:
نهادها و شبکههای علمی


پاروهای علم و فناوری



مراکز رشد



شبکه یادگیری



شرکتها و نهادهای چند ملیتی



شبکه انتقال تکنولو ی



شبکههای منطقه ای کارافرینی



دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه
تعامالت بخشی و فرابخشی



ارتباط با بازار و صنعت



ارتباط با نهادهای اقتصادی
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شبکه دولت و دانشگاه



ارتباطات بینالمللی



مشارکت در توسعه اقتصادی در سطح محلی و منطقه ای



ارتباط علم و جامعه

)6

سرمایه انسانی :سرمایه انسانی ،دارای

زیر مولفه شامل آموزش ،پژوهش و فناوری،

نیروی کار ،و نهادهای آموزشی و پژوهشی است .نشانگرهای هر زیر مولفه عبارتند از:
آموزش ،پژوهش و فناوری


روشهای نوآورانه یاددهی و یادگیری



آموزش



ترویپ تفکر کارآ،رین



برنامهریزی درسی با رویکرد کارآفرینی



پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور



رقابت علمی



نوآوری علمی



نواوری در فناوری



مدیران کارافرین



دانشجوی کارافرین



کارشناس کارافرین



اعضای هیات علمی کارافرین



کارافرینان حرفه ای و فناور

ICT

نیروی کار

نهادهای آموزشی و پژوهشی


موسسات دانش بنیان



موسسات پژوهشی



مراکز آموزش کارآفرینی
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مدل تلفیقی مولفه و زیر مولفههای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی به صورت شکل ()0
ترسیم شده است.

شكل  .مدل تلفیقی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی

تحلیل نقاط قووت و ضوعف ،فرصوتهوا و تهدیودهای کوارآفرینی دانشوگاهی در
دانشگاههای ایران
در بخش مطالعه پیمایشی دیدگاه تعداد  97نفهر از مهدیران دانشهگاهههای دولتهی در ارتبهاط بها
وضعیت موجود زیر مولفه های اکوسیستم دانشگاهی بر اساس مهدل تحلیلهی سهوات ،5از جنبهه
نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و تهدیدها مورد جم آوری قرار گرفت .در این بخش یافتهههای
بدست آمده از دیدگاه مدیران دانشگاهی دانشگاههای کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT
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نقاط قوت و ضعف کارآفرینی دانشگاهی
نقاط قوت و ضعف کارآفرینی دانشگاهی در  2عامل شامل :سیاست ،بسترهای مالی و اقتصادی،
بسترهای فرهنگی و اجتماعی ،پشتیبانی ،نهادها ،شبکههها و تعهامالت ،و سهرمایه انسهانی مهورد
بررسی قرار گرفت .نتایپ در جدولهای ( )2و ( )1منعکس گردیده است .براسهاس رتبهه بنهدی
میانگینهای حاصله از نقاط قوت دانشگاهها در مسیر تحقق کهارآفرینی دانشهگاهی (جهدول ،)2
مهمترین نقطه قوت در عامل سیاست "باور برخی از مدیران دانشگاه به وجود فرصهت رشهد در
دانشگاه" ،در عامل بسترهای مالی و اقتصادی " داشهتن منهاب مهالی و تهامین بودجهه از درون و
بیرون دانشگاه" ،در عامهل بسهترهای فرهنگهی و اجتمهاعی " حمایهت برخهی مهدیران از رشهد
استعدادهای خالق" ،در عامل پشتیبانیها " در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات مناسهب بهرای
انجام امور" ،در عامل نهادها ،شبکهها و تعامالت " شبکه سازی برخی دانشگاهها با سازمانهها و
صنای " ،و در عامل سرمایه انسانی " اشاعه اطالعات و تبادل ایدهها در بهاره مسهائل کهارآفرینی
دانشگاهی" گزارش شده است .نتایپ حاصل از میانگین کل هر یهک از ابعهاد شهش گانهه نقهاط
قوت حاکی از آن است که بعد " نهادها ،شهبکههها و تعهامالت" (میهانگین =  ) / 3بهه عنهوان
مهمترین نقاط قوت در مسیر ایجاد کارآفرینی دانشگاهی مطهرح بهوده و عامهل "پشهتیبانی هها"
(میانگین =  ) /53به عنوان کمیاب ترین نقطه قوت در این خصوص است.
جدول  .9رتبه بندی زیر مولفههای نقاط قوت ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس میانگین)
بعد

رتبه

سیاست

3

متغیر
باور برخی از مدیران دانشگاه به وجود
فرصت رشد در دانشگاه
توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه

9
5

حمایت موثر مدیریت عالی برخی از
دانشگاهها از فعالیت کارافرینی
امکان استفاده از پتانسیل حمایتی آیین نامه
های موجود
توجه مدیران دانشگاههای کارآفرین به
گسترش رشته های کارافرینی

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

/

2/70

/ 2

5/57

/01

5/27

/02

2/77

/52

5/5

3/ 5
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ادامه جدول  .9رتبه بندی زیر مولفههای نقاط قوت ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

رتبه

میانگین

متغیر

اقتصادی

بسترهای مالی و

اجتماعی

بسترهای فرهنگی و

داشتن مناب مالی و تامین بودجه از درون
و بیرون دانشگاه
رقابتی کردن فعالیت دانشگاه در جذب
مناب
حمایت برخی مدیران از رشد استعدادهای
خالق
احساس نیاز به جهت گیری کارآفرینی در
میان برخی مدیران دانشگاه
3

ایجاد تحول در ارزشها و باورهای جامعه
در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات

پشتیبانی ها

مناسب برای انجام امور
وجود فار التحصیالن متخص
3

و مرتبط

شبکه های ارتباطی بین دانشگاه ها ،دولت
و صنای
شبکه سازی برخی دانشگاهها با سازمانها
و صنای

نهادها ،شبكهها و تعامالت

توسعه پارکهای علمی و مراکز رشد
دانشگاهی
3
9
5

امکان به اشتراو گذاری تجهیزات و
امکانات موجود دانشگاه
استفاده از پتانسیل های موجود سایر
واحدها
وجود نظام های مشهور ITو  ICTدر
دانشگاه
اشاعه اطالعات و تبادل ایدهها در باره

سرمایه انسانی

مسائل کارآفرینی دانشگاهی
معرفی روشهای نوآورانه در تدریس
3
9

اهمیت قایل شدن برخی از اساتید به ایده
های نوآورانه دانشجویان
استفاده گسترده ازICT

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

/20

5/5

/02

5/00

/ 9

5/25

/07

5/25

/52

5/05

/ 5

5/0

3/39

/53

2/79

/22

5/ 2

/23

5/52

/1

2/7

/25

5/59

/01

5/52

/21

5/23

/2

2/72

/23

5/53

/2

2/70

/02

5/27

3/ 5

3/ 7

3/37

3/32
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براساس رتبه بندی میانگینهای حاصله از نقاط ضعف دانشگاهها در مسیر تحقق کارآفرینی
دانشگاهی (جدول ، )1مهمترین نقطه ضعف در عامل سیاست عبارت از " ضعف دانشگاهها در
استقرار نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشگاهی" ،در عامل بسترهای مالی و اقتصادی،
مهمترین نقطه ضعف " کمبود سرمایه گذاری هدفمند برای تحقیقات توسعه و نمایش پرو ه ها"
است " .فرهنگ محافظه کارانه و عدم ریسک در بین مدیران دانشگاهی" " ،نبود بانک اطالعاتی
قوی" " ،ضعف در ارتباطات بین المللی در دانشگاه" ،و " تعریف نشدن جهت گیری کارآفرینی
در برنامه های آموزشی دانشگاه ها" به ترتیب مهمترین نقاط ضف در عوامل بسترهای فرهنگی و
اجتماعی ،پشتیبانی ها ،نهادها ،شبکهها و تعامالت ،و سرمایه انسانی هستند .نتایپ حاصل از
میانگین کل هر یک از ابعاد شش گانه حاکی از آن است که ابعاد "سیاست (میانگین =  ) /79و
"بسترهای مالی و اقتصادی" (میانگین =  ) /79به عنوان مهمترین نقاط ضعف در مسیر ایجاد
کارآفرینی دانشگاهی مطرح میباشند و عامل "پشتیبانی ها" (میانگین =  ) /10به عنوان کم
ترین نقطه ضعف در این خصوص است.
جدول  .5رتبه بندی زیر مولفههای نقاط ضعف ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

رتبه
5

سیاست

0

2
بسترهای مالی و اقتصادی

5
0

2

متغیر
ضعف دانشگاهها در استقرار نظام برنامه ریزی و
سیاست گذاری دانشگاهی
ضعف آیین نامه ارتقاء در جهت حمایت از
کارآفرینان و کارآفرینی دانشگاهی
فقدان نظام پاداش دهی به فعالیت های نوآورانه و
کارآفرینانه اعضای هیئت علمی
تعریف نشدن برنامه استراتژیک خاص در دانشگاهها
برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
کمبود سرمایه گذاری هدفمند برای تحقیقات توسعه
و نمایش پرو ه ها
عدم حمایت مالی برای شروع و حرکت طرح های
نو
عدم پشتیبانی از هزینه های یک برنامه جام برای
تحقق اهداف کارآفرینی دانشگاهی
وابسته بودن اک ر دانشگاهها به بودجه دولتی

میانگین
/21

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

2/3

2/5

2/32

2/22

2/97

2/21

2/32

/71

2/71

/7

5/20

/37

2/72

2/52

2/72

3/52

3/52
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ادامه جدول  .5رتبه بندی زیر مولفههای نقاط ضعف ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

رتبه

اجتماعی

بسترهای فرهنگی و

5

متغیر
فرهنگ محافظه کارانه و عدم ریسک در بین مدیران

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

پشتیبانی ها

/72

2/77

روحیه کارآفرینی پایین در بین اساتید

/32

2/37

عدم وجود تفکر سیستمی در مدیران دانشگاهی

/23

5/53

2

ضعف فرهنگ نوآوری و ابتکار در دانشگاه ها

/29

2/7

5

نبود بانک اطالعاتی قوی

/30

5/22

/1

5/22

/02

5/22

/73

2/75

/72

2/3

/32

5/22

/12

5/21

/ 7

5/23

/71

2/71

/70

2/79

/91

5/2

0

0

دانشگاهی

نبود دفاتر دانشگاه پژوهی در دانشگاهها برای
پشتیبانی نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری
ضعف در سرمایه فرهنگی و اجتماعی کنشگران
دانشگاهیِ (استاد و دانشجو و کارمند و)...

5
نهادها ،شبكهها و تعامالت

0

ضعف در ارتباطات بین المللی در دانشگاه
ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازهای بخش کسب
و کار
تاکید بر ارتباطات فردی و نبود ارتباطات سازمانی
بین دانشگاه و صنعت

2
1
5

سرمایه انسانی

0

کارا نبودن مراکز رشد و مراکز کارآفرینی در
دانشگاهها
کارا نبودن پارو های علم و فناوری در دانشگاه ها
تعریف نشدن جهت گیری کارآفرینی در برنامه های
آموزشی دانشگاه ها
تعریف نشدن جهت گیری کارآفرینی در برنامه های
پژوهشی دانشگاه ها
نبود دورهها و کارگاه های تخصصی آموزشی در
زمینه الزامات زیر ساختی کارآفرینی

3/25

3/ 5

3/23

3/72
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فرصتها وتهدیدهای کارآفرینی دانشگاهی
براساس رتبه بندی میانگینهای حاصهله از فرصهتههای موجهود دانشهگاههها در مسهیر تحقهق
کارآفرینی دانشگاهی  ،جدول  2رتبه بندی گویههای مرتبط با فرصتها و جهدول  9گویههههای
مرتبط با تهدیدهای کارآفرینی دانشگاهی را نشان میدهد .در بخش فرصتها براساس نتهایپ بهه
دست آمده ،مهمترین فرصت در عامل سیاست " تاکید مسووالن کشور بر ضرورت کهارآفرینی"،
در عامل بسترهای مالی و اقتصادی " مزیت های بازار" ،در عامل بسترهای فرهنگی و اجتمهاعی
" روند رو به رشد رویکرد به سمت کارآفرینی دانشگاهی در سطح جهان و داخهل کشهور " ،در
عامل پشتیبانیها " پشتیبانی از همکاری دانشگاه ها ،اعضای هیئت علمی و دانشجویان با صنعت
با محوریت کارآفرینی" ،در عامل نهادها ،شبکهها و تعامالت " تغییر انتظارات از نقهش دانشهگاه
در ارتباط با تعامل بیشتر با محیط " ،و در عامل سرمایه انسانی " وجود دانشهجویان تحصهیالت
تکمیلی خصوصا دوره های ارشد و دکتری " است.
براساس نتایپ حاصله از میانگین هر شاخ

 ،عامل "سیاست" (میانگین =  ) /35و "سرمایه

انسانی" (میانگین =  ) /07به ترتیب مهمترین و کم یاب ترین فرصت کارآفرینی دانشگاهی از
دیدگاه مدیران دانشگاهی را تشکیل میدهند.
جدول  .6رتبه بندی زیر مولفههای فرصتهای ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

رتبه

متغیر

میانگین

5

تاکید مسووالن کشور بر ضرورت کارآفرینی
تاکید اسناد باالدستی بر برنامه ریزی و توسعه مبتنی بر
اقتصاد دانش
اراده برای استقرار نظام های پایش ،اجرا و ارزیابی در
مسیر تحقق اهداف کارآفرینی
تاکید اسناد باالدستی مرتبط خصوصا برنامه ششم به
کارآفرینی دانشگاهی
مزیت های بازار
نیاز جامعه و استقبال صاحبان کسب و کار از
کارافرینی
وجود مناب مالی و اعتبارات تسهیالت بانکی برای
دانشگاههای کارآفرین

/32

5/5

/91

2/7

/22

5/21

2/20

2/3

/90

5/22

/29

5/22

/ 3

5/53

0
سیاست
2

اقتصادی

بسترهای مالی و

5
0

3/ 7

3/55
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ادامه جدول  .6رتبه بندی زیر مولفههای فرصتهای ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

رتبه
5

بسترهای فرهنگی و اجتماعی

0
2
1
2
9
5

پشتیبانی ها

0

2
1
2

نهادها ،شبكهها و تعامالت

5
0

2
1

سرمایه انسانی

5
0

متغیر
روند رو به رشد رویکرد به سمت کارآفرینی
دانشگاهی در سطح جهان و داخل کشور
اشاعه اطالعات و تبادل ایدهها در باره مسائل
کارآفرینی دانشگاهی
ارتقای کیفیت و رقابت
مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی
تحول گفتمانی و فکری در جامعه
انتظار مشتریان دانشگاه برای بهبود وضعیت
به تحقق رسیدن نتایپ تحقیقاتی دانشگاههای کارافرین
در حوزه های مختلف صنعت کشور
پشتیبانی از همکاری دانشگاه ها ،اعضای هیئت علمی
و دانشجویان با صنعت با محوریت کارآفرینی
حمایت دولت از فعالیتهای کارافرینی و امکان استفاده
از قانون حمایت از شرکت های دانش
شکلگیری دفتر ارتباط با صنعت و کسب و کار ها
وجود ساختار سازمانی مصوب ارتباط صنعت با
دانشگاه در دانشگاه
وجود پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد
مجهز بودن دانشگاه به گروههای علمی و حرفه
تغییر انتظارات از نقش دانشگاه در ارتباط با تعامل
بیشتر با محیط
گسترش ارتباطات دانشگاه ،صنعت و دولت
تمایل برخی دانشگاههای خارجی جهت همکاری با
دانشگاه های کشور
ارتباطات با سایر همکاران در دانشگاه های داخلی و
خارجی
فعال نمودن دیپلماسی علم و فناوری و تقویت
استقالل دانشگاهها در ارتباطات بین المللی
وجود دانشجویان تحصیالت تکمیلی خصوصا دوره
های ارشد و دکتری
وجود کارهای تحقیقاتی زیاد در زمینه کارآفرینی
موفقیت های کنونی در ایجاد رشته های کارآفرینی در
دانشگاه

میانگین

انحراف
معیار

/35

5/21

/2

2/72

/2
/20
/12
/22

2/72
5/27
5/22
2/79

/03

5/21

/31

5/50

/30

2/79

/32

5/20

/92

5/55

/9
/50

2/77
5/23

/72

2/32

/92

5/22

/12

5/00

/12

2/79

/22

5/52

/21

5/52

/57

5/53

/20

5/23

میانگین
شاخص

3/56

3/67

3/69

3/ 5
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در بخش تهدیدها براساس نتایپ به دست آمده (جدول  ،)9مهمترین تهدید در عامل سیاست
عبارت از "حاکمیت بروکراسی حضور تمام وقت اساتید" ،در عامل بسترهای مالی و اقتصادی،
مهمترین تهدید "طوالنی شدن بازگشت سرمایه گذاری طرح های کارآفرینی دانشگاهی" است.
"همسو نبودن آموزه های دانشگاهها در ارتباط با کارآفرینی" " ،نبود اطالعات شفاف از تحوالت
بازار کار و اقتصاد"" ،عدم ارتباط مناسب و کافی با جهان بین الملل در زمینه تجارت و ارائه
خدمات" ،و " نبود برنامه جذب دانشجو از واحدهای کسب و کار برای خلق کارآفرینی در
رشتههای مرتبط شغلی" به ترتیب مهمترین تهدیدها در عوامل بسترهای فرهنگی و اجتماعی،
پشتیبانی ها ،نهادها ،شبکهها و تعامالت ،و سرمایه انسانی هستند.
براساس نتایپ حاصله از میانگین هر شاخ

" ،بسترهای مالی و اقتصادی" (میانگین =

 )2/52و "بسترهای فرهنگی و اجتماعی" (میانگین =  ) /23به ترتیب مهمترین و کم ترین
تهدید از دیدگاه مدیران دانشگاهی است.
جدول  .2رتبه بندی زیر مولفههای تهدیدهای ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس
میانگین)
بعد

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

رتبه

متغیر

میانگین

5

حاکمیت بروکراسی حضور تمام وقت اساتید

/39

2/72

0

سلسله مراتبی بودن و رسمی بودن ساختار

/21

5/21

/11

2/77

2/52

2/31

/72

2/37

2/ 1

2/75

2/51

5/25

2

نبود رقابت در نظام اقتصادی

2/52

2/71

1

رشد کم و ضعیف بازار کسب و کار

2/55

2/72

سیاست

امکان جابجایی سیاستها و قوانین بر ضد
کارآفرینی
2

بسترهای مالی و اقتصادی

5
0

چابک نبودن فرایندهای کاری دانشگاه و بروکراسی
نامتناسب با اهداف کارآفرینی
طوالنی شدن بازگشت سرمایه گذاری طرح های
کارآفرینی دانشگاهی
وجود رانت و فساد اقتصادی در جامعه
ضعف در قوانین مالی و پولی برای حمایت از
سرمایه مخاطره آمیز کارآفرینان جوان

3/25

9/ 9
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ادامه جدول  .2رتبه بندی زیر مولفههای تهدیدهای ابعاد  6گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی (بر
اساس میانگین)
بعد

رتبه

بسترهای فرهنگی و اجتماعی

5
0

متغیر
همسو نبودن آموزه های دانشگاهها در ارتباط با
کارآفرینی
همسو نبودن آموزه های رسانهها در ارتباط با
کارآفرینی
همسو نبودن آموزه های خانواده در ارتباط با
کارآفرینی

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

شاخص

/32

2/73

/95

2/77

/22

5/59

پشتیبانی ها

2

منفور دانستن تولید ثروت در فرهنگ عمومی

0/7

5/02

5

نبود اطالعات شفاف از تحوالت بازار کار و اقتصاد

2/57

2/32

0

نبود نظام بیمه برای حمایت از سرمایه کارآفرینان

/7

2/77

کمبود امکانات ،آزمایشگاهها و کارگاههای پیشرفته

/32

2/70

کمبود مناب مناسب در سطح سازمانی

/93

2/75

/3

2/72

/29

5/22

/22

2/39

/12

5/52

/99

5/22

/21

2/72

/25

5/2

/52

5/02

2
5
نهادها ،شبكهها و تعامالت

0

عدم ارتباط مناسب و کافی با جهان بین الملل در
زمینه تجارت و ارائه خدمات
عدم فعالیت گسترده شرکت های چند ملیتی در
جامعه ایران
عدم امکان ایجاد منطقه آزاد دانشگاهی برای
استقالل در سیاست گذاری و تصمیم گیری

2
5
سرمایه انسانی

0

تحریم اقتصادی ایران از سوی برخی کشورهای
پیشرفته
نبود برنامه جذب دانشجو از واحدهای کسب و کار
برای خلق کارآفرینی در رشته های مرتبط شغلی
کمبود شایستگی های الزم در سطح مدیریت فردی
و سازمانی دانشگاه
کم اثر بودن آموزش کارآفرینی برای اساتید

2

پایین بودن پایگاه اجتماعی دانشجو و استاد
کارآفرین

3/97

3/53

3/62

3/95
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بحث و نتیجه گیری
اکوسیستم کارآفرینی به عنوان محیطهایی که پرورش دهنده و عامل حفظ و پایداری کهارآفرینی
هستند؛ معموالً نیروهای درونی و بیرونی ای را که از ایجاد آن حمایت میکنند ،بسیپ مینمایهد.
در تحقیق حاضر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی از نظر نقاط قوت و ضعف ،فرصهتهها و
تهدیدها؛ بر اساس دیدگاه مدیران دانشگاههای دولتی ایران تحلیل شدند .براساس نتهایپ حاصهل
از تحقیق ،در میان گویههای مرتبط با نقاط قوت در مسیر تحقق کارآفرینی دانشگاهی ،مهم ترین
متغیرها به ترتیب عبارتند از)5 :شبکه سازی برخی دانشگاهها بها سهازمانهها و صهنای (میهانگین
= /23؛ مربوط به بعد نهادها ،شبکهها و تعامالت))0 ،اشاعه اطالعات و تبهادل ایهدههها در بهاره
مسائل کارآفرینی دانشگاهی (میهانگین =  /2؛ مربهوط بهه بعهد سهرمایه انسهانی) ،و )توسهعه
پارکهای علمی و مراکز رشد دانشهگاهی (میهانگین =  /1؛ مربهوط بهه بعهد نهادهها ،شهبکههها و
تعامالت) .در میان متغیرهای مرتبط با نقاط ضعف در مسیر تحقهق کهارآفرینی دانشهگاهی ،مههم
متغیرها به ترتیب عبارتنهد از)5 :ضهعف آیهین نامهه ارتقهاء در جههت حمایهت از کارآفرینهان و
کارآفرینی دانشگاهی (میانگین = 2/5؛ مربوط به بعد سیاست))0 ،وابسته بودن اک ر دانشگاهها به
بودجه دولتی (میانگین = 2/52؛ مربوط به بعد بسهترهای مهالی و اقتصهادی) ،و )فقهدان نظهام
پاداش دهی به فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه اعضای هیئت علمی (میانگین =2/22؛ مربوط به
بعد سیاست).
در ارتباط با فرصتهای موجود در مسیر تحقق کارآفرینی دانشگاهی ،مهم ترین متغیرها به
ترتیب شامل  )5تاکید اسناد باالدستی مرتبط خصوصا برنامه ششم به کارآفرینی دانشگاهی
(میانگین =2/20؛ مربوط به بعد سیاست) )0 ،تغییر انتظارات از نقش دانشگاه در ارتباط با تعامل
بیشتر با محیط (میانگین =  /72؛ مربوط به بعد نهادها ،شبکهها و تعامالت) ،و ) تاکید
مسووالن کشور بر ضرورت کارآفرینی (میانگین = /32؛ مربوط به بعد سیاست) هستند .در
ارتباط با تهدیدهای برون سازمانی در مسیر کارآفرینی دانشگاهی ،مهم ترین متغیرها به ترتیب
شامل  )5وجود رانت و فساد اقتصادی در جامعه (میانگین =2/ 1؛ مربوط به بعد بسترهای مالی
و اقتصادی) )0 ،نبود اطالعات شفاف از تحوالت بازار کار و اقتصاد (میانگین = 2/57؛ مربوط به
بعد پشتیبانی ها) ،و ) نبود رقابت در نظام اقتصادی (میانگین =2/52؛ مربوط به بعد بسترهای
مالی و اقتصادی) گزارش شده اند.
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در مجموع ،نتایپ حاصل از میانگین کل حاکی از آن است که بعد " نهادها ،شبکهها و
تعامالت" به عنوان مهمترین نقطه قوت و ابعاد "سیاست و "بسترهای مالی و اقتصادی" به
عنوان مهمترین نقاط ضعف در مسیر ایجاد کارآفرینی دانشگاهی مطرح میباشند .همچنین بعد "
سیاست " به عنوان مهمترین فرصت و بعد "بسترهای مالی و اقتصادی" به عنوان مهمترین
تهدید در مسیر تحقق کارآفرینی دانشگاهی مطرح میباشند که در جدول  3به رنگ سبز نشان
داده شده است.
جدول  .7میزان وجود و قدرت تعیین کنندگی هر یک از ابعاد ششگانه اکوسیستم کارآفرینی در
دانشگاههای ایران
ابعاد

میزان وجود عامل ها

قدرت تعیین کنندگی عامل ها

(بر اساس میانگین نظرات پاسخگویان)

(بر اساس مقدار ویژه عامل ها -تحلیل عاملی)

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

سیاست

201

3952

397

297

39 0

0212

0200

0220

بسترهای مالی و اقتصادی

2 2

3952

217

99 9

5219

0222

0252

3936

بسترهای فرهنگی و اجتماعی

201

3925

212

223

0222

0205

3922

0293

پشتیبانی

253

210

223

3953

0222

5232

396

021

نهادها ،شبکهها و تعامالت

3937

2 9

222

3962

0212

3952

202

0225

سرمایه انسانی

2 9

3972

207

227

0203

992

5230

0255

براساس نتایپ حاصله از مقدار ویژه هر یک از عاملها که نمایانگر قدرت تعیین کنندگی
عاملها میباشد ،بعد سیاست در مقایسه با سایر جنبههای  2گانه مدل سوات ،از حیث نقطه
قوت دارای بیشترین قدرت تعیین کنندگی است .بدین معنا که در امر برنامه ریزی در مسیر
تحقق کارآفرینی دانشگاهی به نقاط قوت بخش سیاست باید بیشتر توجه نمود به دلیل اینکه از
سویی از نظر پاسخگویان در وضعیت پایینی قرار دارد ( ) 201اما از سوی دیگر نتایپ تحلیل
عاملی نشان میدهد که دارای قدرت تعیین کنندگی باالیی است .در بسترهای مالی و اقتصادی
بیشترین وضعیت موجود و قدرت تعیین کنندگی مربوط به تهدیدها است .بر این اساس برای
کاهش تاثیر تهدیدها بر تحقق کارافرینی دانشگاهی باید بیشترین تمرکز را به عوامل تهدید کننده
بسترهای مالی و اقتصادی معطوف داشت .در دو بعد پشتیبانیها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی
بیشترین قدرت تعیین کنندگی مربوط به فرصتها میباشد .به عبارت دیگر در مسیر تحقق
کارافرینی دانشگاهی هر چند این دو عامل در بعد فرصتها از دیدگاه مدیران دانشگاهی در
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وضعیت نسبتا متوسطی قرار دارند اما قدرت تعیین کنندگی فرصتها برای ایجاد جهش در
وضعیت اکوسیستم کارافرین ی دانشگاهی در ارتباط با بسترهای فرهنگی و اجتماعی و بعد
پشتیبانیها باال ارزیابی میشود .از این رو توجه به فرصتهای مناسب ارتقای بسترهای فرهنگی
و پشتیبانی در برنامه ریزیها ضروری است.

نقطه ضعف دو بعد سرمایه انسانی ،و نهادها،

شبکهها و تعامالت از قدرت تعیین کننده در ارتباط با تحقق کارافرینی دانشگاهی برخوردار
است .بطوریکه برای احیای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی باید به برطرف نمودن نقاط ضعف
در این دو بعد اهتمام داشت .شکل ( ) قدرت تعیین کنندگی عوامل درون و برون سازمانی به
تفکیک ابعاد شش گانه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و جنبههای چهارگانه بر اساس مدل
سوات را نشان میدهد.

شكل  .3قدرت تعیین کنندگی عوامل درون و برون سازمانی به تفكیک ابعاد شش گانه اکوسیستم
کارآفرینی دانشگاهی و جنبههای چهارگانه مدل سوات

یافتههای تحقیق حاضر مبین این واقعیت است که کارآفرینی دانشگاهی با مجموعه ای
پیچیده از مولفههای مختلف روبرو بوده که اکوسیستم خاص خود را ایجاد مینماید .به طوریکه
هر یک از ابعاد این سپهر به مولفههای درون سازمانی دانشگاه و نظام آموزش عالی و همچنین
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مولفههای برون سازمانی و خرده نظامهای جامعه تنیده شده است .بر این اساس برای احیای
نظام کارآفرینی دانشگاهی باید به ابعاد مختلف سیاستی ،بسترهای مالی اقتصادی ،بسترهای
فرهنگی و اجتماعی ،زیرساختهای پشتیبان ،سرمایه انسانی و نهادها ،شبکهها و تعامالت آن
توجه نمود .هر یک از مولفههای فعال در اکوسیستم سهم زیادی را در پویایی و اثربخشی این
نظام ایفا میکنند .همچنبن یافتههای تحقیق مبین این نکته است که نظام موجود دانشگاهی ایران
از یک سو دارای نقاط قوت و فرصتهای ارزشمندی است و همچنین از سویی با کاستیها و
تهدیدهای درون و برون سازمانی در مسیر تحقق کارافرینی دانشگاهی مواجه است .لذا سیاست
گذاری ،برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهی نیازمند یافتههای پژوهشی و مستندات و شواهد
فراوانی است تا بتواند از طریق آن به احیای اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی بپردازد .در بعد
بسترهای مالی و اقتصادی ،طوالنی شدن بازگشت سرمایه گذاری طرح های کارآفرینی
دانشگاهی و وجود رانت و فساد اقتصادی در جامعه تهدیدهای جدی برای تحقق کارآفرینی
دانشگاهی به حساب میآید .پشتیبانی از همکاری دانشگاه ها ،اعضای هیئت علمی و دانشجویان
با صنعت با محوریت کارآفرینی و حمایت دولت از فعالیتهای کارافرینی و امکان استفاده از
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان میتواند در بهبود فعالیت اکوسیستم کارافرینی
دانشگاهی موثر باشد .همچنین وجود ضعفهای ساختاری از جمله تعریف نشدن جهت گیری
کارآفرینی در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و ضعف در ارتباطات بین المللی در
دانشگاه و ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازهای بخش کسب و کار از مهمترین بازدارندههای
تحقق کارآفرینی دانشگاهی در ایران است .توسعه چارچوب برنامه اقدام در مسیر احیا و تقویت
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی از جمله اقدامات بایسته است که میتواند به نهادینه شدن
کارآفرینی در محیطهای دانشگاهی و بهبود نظام آموزش عالی ایران در مسیر برقراری ارتباط
منطقی با جامعه و صنعت کمک نماید.
براساس نتایپ تحقیق پیشنهاد میشود که موضوع کارآفرینی دانشگاهی در برنامه راهبردی
دانشگاهها گنجانده شده و در راستای عملیاتی کردن برنامههای آن با شناسایی اکوسیستم
موجود ،به ارزیابی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها پرداخته شود و بر اساس
رفیتهای حاکمیتی و مدیریتی ،قوانین و مقررات ،امکانات محیطی ،مناب انسانی ،محتوای
آموزشی ،مناب مالی ،نهادها و شبکههای مرتبط و مولفههای فرهنگی و اجتماعی به برنامه ریزی
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دانشگاهی برای ارتقای زیرساختها و عملکردها در خصوص کارافرینی دانشگاهی بپردازند.
همچنین پیشنهاد میشود مدیریت عالی دانشگاهها با استفاده از پتانسیل حمایتی آیین نامههای
موجود ،از فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاهیان پشتیبانی نمایند و قوانین مالی و پولی ویژه ای
برای حمایت از سرمایه مخاطره آمیز کارآفرینان جوان تنظیم و تصویب شود .همچنین ،با
اندیشیدن تمهیدات الزم و برنامه ریزیهای مناسب ،بازگشت سرمایه گذاری طرحهای
کارآفرینی دانشگاهی به حداقل زمان الزم تقلیل یابد .از آنجا که بسترهای فرهنگی و اجتماعی و
پشتیبانیها در بعد فرصتها دارای بیشترین قدرت تبیین کنندگی است ،پیشنهاد میشود که با
فراهم کردن و ایجاد فرصتهای ویژه در این دو بعد و نیز ،پشتیبانی از همکاری صنعت و
دانشگاه ،به گسترش کارآفرینی دانشگاهی تسری بخشید.
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