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  چکیده

. روش برحسب هدف کاربردي باشد می شگاهیکارآفرینی دان اکوسیستم يها شاخص هدف از این پژوهش، شناسایی
و حجم  يخاص مطالعه، جامعه آمار تیبا توجه به ماه ی است.پژوه بیترک -و برحسب گردآوري اطالعات کیفی

در  یتخصص يها  دواژهیاست که با کل یدانشگاه ینیکارآفر ستمیاکوس نهیدر زم یمطالعات پژوهش هیشامل کل یمطالعات
مقاله به  43جو شد. در نهایت  و هاي معتبر داخلی و خارجی جست در پایگاه )2020- 2008) و (1399- 1387( یزمان بازه

ي پداگوژمقوله فرعی ثانویه:  33در قالب  ها زیرشاخصکلمه  12دست آمده  هاي به تحلیل نهایی راه یافت. در یافته
 تیریمدی (دانشگاه قاتیتحق ینیکارآفر ،ی)نیکارآفر یدرس يها برنامه ،ینیکارآفر یآموزش يها برنامه( ینیکارآفر

 ينهادسازی (دانشگاه ینیکارآفر ی)،دانشگاه قاتیتوسعه تحق ،یدانشگاه قاتیتحق يهدفمندساز ،یدانشگاه قاتیتحق
 يتعامل مستمر دانشگاه با صنعت، راهبردها ،ینیکارآفر يدادهایتوسعه رو ،ینیتوسعه تعامالت کارآفر ،ینیکارآفر
سپاري  جمع ،ياقتصاد ياستگذاریس ،یاسیس ياستگذاریس( خوب یحکمران ،ی)نیکارآفر يها تیفعال تیریمد ،ینیکارآفر

 نیکارآفر یانسان يروین ،)ها دانشگاه نینو تیریمد ،عالی آموزش يرهبر( عالی در آموزش ی، حکمرانی)در حکمران
 يسازوکارهای (قیو تشو یتیحما ،ی)منابع انسان تیریو کارکنان، مد انیدانشجو ،یعلم ئتیه يانسانی اعضا توسعه سرمایه(

 ،ی)مال يزیر و برنامه تیریمد ،مالی منابع صیتخص ،مالی منابع نیتامی (نیکارآفر هیمال ،ی)قیتشو يسازوکارها ،یتیحما
سخت  يساز تیظرف( سخت يها سازي ظرفیت ،ی)نظارت يسازوکارها ،یقانون يسازوکارهای (نظارت - یقانون

فرهنگ  ،دانشگاهی فرهنگ درون( نرم يها سازي ، ظرفیت)دانشگاهی ت برونسخ يساز تیظرف ،دانشگاهی درون
  بندي شدند. ) دستهدانشگاهی برون يساز یدانشگاهی و رقابت درون يساز یرقابتی (رقابت يو  فضاساز )دانشگاهی برون
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  مقدمه
ها در اقتصاد مبتنی بر دانـش باعـث    امروزه با توجه به تحوالت به وجود آمده نقش دانشگاه

هـاي بـه وجـود آمـده در      است. دگرگونی ها شده هاي در ساختار دانشگاه پدید آمدن دگرگونی
پدیـد   کـارآفرین  هـا را، بـا عنـوان دانشـگاه     ها، شکل جدیدي از دانشـگاه  کارکردها و ماموریت

اي از  کـارآفرین طیـف گسـترده    درواقع، دانشگاه )Ferreira & Carayannis, 2019آورده است (
عملکردهاي کارآفرینی همچون؛ توسعه ذهنیت کارآفرینی، انتقـال فنـاوري، رشـد اقتصـادي و     

شـود   سازي تحقیقات و پشتیبانی از ایجاد کسب و کارها جدیـد را شـامل مـی    اجتماعی، تجاري
)Kalar & Antoncic, 2015هاي مطلوبی را بـراي   هاي کارآفرین محیط ). بر این اساس، دانشگاه

). این Morris et al., 2017دهند ( هاي کارآفرینی در اقتصادهاي مبتنی بر دانش شکل می فعالیت
امر به ویژه در کشورهاي در حال توسعه براي پر کـردن شـکاف بـا کشـورهاي توسـعه یافتـه و       

شان بسیار مهم و ضروري است. در مطالعات اخیـر پژوهشـگران بـه     جانبه اي همهه ارتقاء ظرفیت
 & Rasmussen(اند  هاي کارآفرینی پرداخته هاي کارآفرینی براي توسعه فعالیت نقش اکوسیستم

Wright, 2015(   کننـد  هـا نقـش قابـل تـوجهی را ایفـا مـی       دانشـگاه  ،هـا  در راس ایـن اکوسیسـتم 
)Secundo et al, 2020( هـا و   هاي گذشـته پژوهشـگران بـه دانشـگاه     ه همین سبب در طول دههب

ها به عنـوان یـک اکوسیسـتم ویـژه بـراي حمایـت از کـارآفرینی در توسـعه          محیط پیرامونی آن
در چراکـه ایجـاد یـک اکوسیسـتم خـاص       )Sherwood, 2018(اند  هاي تجاري توجه داشته ایده

دانشـگاهی و   گري بسـیاري از عوامـل (درون  دانشگاه شرایط مطلوبی را بـراي همکـاري و کنشـ   
کـارآفرینی    افـزون بـر ایـن، اکوسیسـتم     )Kobylińska, 2019(سـازد   دانشگاهی) فراهم مـی  برون

هـا و مزایـاي ایجـاد     گـذارد. فرصـت   دانشگاهی بر ماهیت و کیفیت فعالیت کارآفرینی تاثیر مـی 
   ).Isenberg, 2010(کند  شده را شناسایی می
) بر ایـن بـاور اسـت کـه     2011( 1کارآفرینی آیزنبرگ سازي اکوسیستم یادهعلیرغم اهمیت پ

هـاي   زیـرا سیاسـت  بوم به شکل تقلیدي میسر نیست.  کارآفرینی در هر زیست استقرار اکوسیستم
اي منحصر به فرد اسـت   عمومی بین مناطق و کشورها متفاوت است. هر اکوسیستم ملی یا منطقه
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هـا شـامل؛ فرهنـگ مناسـب،      اند. این مولفه کارآفرینی مشترك تمهاي اکوسیس اما برخی از مولفه
انسانی با کیفیت، شرایط مناسب بـازار و گسـتردگی بـازار و     مالی، سرمایه در دسترس بودن منابع

در کشور ایران با وجود اینکه سالهاست بحث   )O’Brien et al., 2019(شود  پشتیبانی از آن، می
اسـت.    کارآفرینی وجود دارد اما هنوز نمونه موفق آن شکل نگرفتـه  سازي دانشگاه پیرامون پیاده

کارآفرینی دانشگاهی فاصله زیادي وجود دارد. این امـر عـالوه بـر     بنابراین تا استقرار اکوسیستم
مـالی و غیـره در کشـور باعـث عقـب افتـادگی کشـور در         هاي انسـانی، منـابع   هدر رفت سرمایه

است. در حـوزه طراحـی اکوسیسـتم کـارآفرینی      بلندمدت شده هاي اي در افق هاي توسعه برنامه
باشـد مطالعـات انـدکی     کارآفرین می هاي دانشگاه دانشگاهی با وجود اینکه یکی از پیش بایسته

در  1399در ادبیات پژوهشی داخلی شکل گرفته است (براي نمونه مطالعه؛ مرادي و همکاران، 
 Shil et(موردي در کشورها براي نمونه؛ بنگالدش  دانشگاه تهران) در سطح جهانی نیز مطالعات

al, 2020( ؛ پرتغال)Banha et al, 2017( هاي پژوهشی  انجام شده است. حال آنکه زیست آزموده
آورد. بنـابراین نـوآوري    در این زمینه نقشه راه بسیار روشنی را براي حرکت بدین سو فراهم می

  این پژوهش استفاده از روش ترکیب پژوهی است. 

  نظري و پیشینه پژوهش مروري بر مبانی
مطرح شـد. ایـن مفهـوم بـراي نشـان       1توسط روي کاپالم 1930اصطالح اکوسیستم در سال 

هـا بـا یکـدیگر مطـرح شـد. بـوم شـناس         دادن اجزاي فیزیکی و بیولوژیکی محیط و ارتبـاط آن 
(گروهـی از   3ایـن اصـطالح را بـه عنـوان سیسـتم تعـاملی بـین بیکنـوز         2بریتانیایی آرتور تانسلی

کـرد. همچنـین    کنند) توصیف ها (محیطی که در آن زیست می آن 4موجودات زنده) و بیوتوپ
کـارآفرینی مفهـومی    . اکوسیسـتم )Brush, 2014(ها تاکیـد کـرد    بر پیوند و تعامل بین اجزاي آن

هاسـت ایـن    چند بعدي و مبهم است با وجود اینکه بسیاري از دانشگران و کنشگران علمی سال
 ینیرکـارآف  سـتم یاکوسپـردازي   در مفهـوم  )Spigel, 2017(انـد   مفهوم را مورد کـاوش قـرار داده  
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 اسـت   دهشـ تعریـف   یمحلـ  يایـ اجتماع جغراف کیدر  وستهیمتشکل از عناصر بهم پ يا مجموعه
)Isenberg, 2011(.   

ــتم  ــاد اکوسیس ــاده       ایج ــلی پی ــر اص ــی از عناص ــگاه یک ــر دانش ــی ب ــارآفرینی مبتن ــازي  ک س
این امر از طریـق گسـترش فرهنـگ کـارآفرینی از      )Etzkowitz, 1983(کارآفرین است  دانشگاه

نفعـان خـارجی رخ    هاي کارآفرینی در دانشگاه با مشـارکت ذي  ها و برنامه رهگذر توسعه دوره
سـازد و   کارآفرینی دانشگاهی، انتقال دانش را تسهیل مـی  اکوسیستم )Hahn et al., 2020(دهد  می

رســاند  هــاي جدیــد یــاري مــی رکتهــاي آمــوزش کــارآفرینی بــه خلــق مشــا از طریــق فعالیــت
)Etzkowitz, 2016( و  دالنیـ آلوکارآفرینی دانشگاهی، به پنداشـت   پردازي اکوسیستم در مفهوم

هـا و   کارآفرینی دانشگاهی بـه تعـامالت بـین افـراد، شـرکت      عملکرد اکوسیستم )2017( 1بوشما
کارآفرینی جایگـاه اصـلی    ها بستگی دارد. در این میان فعالیت کارآفرینی در اکوسیستم دانشگاه

کـارآفرینی   اکوسیسـتم آینـد.   را دارند و کنشگر اصلی در ساخت اکوسیستم پایدار به شمار مـی 
شود کـه نـوآوري    نفع فعال تعریف می تراك دانش در میان چندین ذيدانشگاهی فرایندهاي اش

) 2017( و همکاران 2موریس) Wurth et al, 2015( دنساز هاي کارآفرینی را تسهیل می و فرصت
کند؛ نخسـت،   کارآفرینی دانشگاهی در دو سطح فعالیت می ) نیز بر این باورند اکوسیستم2017(

اي و دیگـري مربـوط بـه     هـاي منطقـه   صـر در اکوسیسـتم  تـرین عنا  به عنوان در بردارنده با ارزش
 دانشگاهی است.  عوامل درون

  کارآفرینی دانشگاهی ارزیابی و مقایسه مطالعات ناظر بر اکوسیستم
دانشگاه بر  ستمیو اکوس ینیآموزش کارآفر ریتأث) در پژوهشی به 2021و همکاران ( 3کامار

بـود کـه هـر دو شـاخص (آمـوزش       نیـ از ا یحـاک  هـا  افتـه پرداختنـد ی  فرد ینیکارآفر یآمادگ
ــأثینیکــارآفر ســتمیو دانشــگاه) و (اکوس ینیکــارآفر ــل تــوجه ری) ت ــادگ یقاب ــر آم ــرد یب  يف
در  یدانشـگاه  ینیکـارآفر  سـتم یاکوس یبررسـ ) بـه  2020و همکـاران (  4. شـیل دارند ینیکارآفر
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 يتلزم تمرکـز رو مسـ  سـتم یاکوس نیـ ا يساز ادهیپپرداختند و به این نتیجه رسیدند که  بنگالدش
 ک،یو توسـعه روابـط اسـتراتژ    يسـاز  مناسـب، شـبکه   يگریمرب ،ینوآورانه، کارگروه يها دهیا

در طـول زمـان    دیـ اسـت کـه با   يگـذار  هیسـرما  تیریمد نهیو آموزش موثر در زم یبودجه کاف
 يزیـ ر و برنامـه  یابیارز يبرا یروش) در تحقیقی با عنوان 2020و همکاران ( 1یر . میفراهم شود

ــ ینیکــارآفر ســتمیدر اکوس  یابیــارز يبــرابــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه   بــر دانشــگاه یمبتن
 ییشناسـا  ینیکارآفر يها تیمرتبط با فعال نفعان يذ یتمام دیبا یدانشگاه ینیکارآفر ستمیاکوس

اقدام  یسنت یدرس يها فراتر از آموزش ینیو کارآفر یتجرب يها با ارائه آموزش نیشوند همچن
در کشـور   ینیکـارآفر  سـتم یاکوس یموانـع اصـل  ) در پژوهشـی بـه   2018و همکاران ( 2انهاب شود.

بـودن سـطح    نییپـا  ،یفرهنگـ  يهـا  تیشـده شـامل: محـدود    ییموانـع شناسـا  پرداختنـد.   پرتغال
و  تیو کارها، عـدم شـفاف    و رشد کسب يانداز در راه هیها، کمبود سرما شرکت يخودکارآمد

کمبــود  ،ینیآمــوزش کــارآفر يهــا کمبــود برنامــه ،یو نظــارت یقــانون ينامناســب بــودن فضــا
اسـتارت   يانـداز  بـا هـدف راه   یدولتـ  یتیحما ياه با رشد باال، کمبود برنامه یدانش يها شرکت

و  يمـراد . اسـت  بـوده  ینیکـارآفر  سـتم یبـزرگ در اکوس  يهـا  شـرکت  يریـ ها و عـدم درگ  آپ
: مطالعه یدانشگاه ینیکارآفر بوم ستیز يعوامل نهاد يواکاو) در تحقیقی به 1399( همکاران

 بـوم  سـت یز يعوامـل نهـاد   نیمهمترپرداختند و به این نتیجه رسیدند که  دانشگاه تهران يمورد
 ،یاسـ یس ينهادهـا  ؛یعبارتنـد از در سـطح ملـ    بیسه سطح به ترت نیدر ا یدانشگاه ینیکارآفر
ــازار و صــ يدر ســطح صــنعت؛ نهادهــا  ،يو قانونگــذار ییقضــا ،یفرهنگــ ،ياقتصــاد نعت و ب
 ؛یو مـال  نیفرهنگ، قوان ،يفناور ت،یریمد يو در سطح سازمان؛ نهادها گر لیتسه يها سازمان

. ارزیـابی و واکـاوي   دهنـد  یمـ  لیرا تشـک  یدانشـگاه  ینیکـارآفر  بـوم  سـت یز ينهاد يها مؤلفه
خـاص بـه    ییایـ قلمـرو جغراف  کیـ مطالعات انجام شده در دهد  انتقادي پیشینه پژوهش نشان می

نشـان از   زیـ ن جینتـا  یکلـ  يریـ گ پرداخته بودند. جهت یدانشگاه ینیکارآفر ستمیموضوع اکوس
و توسـعه   یدانشـگاه  نانـه یکارآفر يبـر کنشـگر   ینیکـارآفر  ستمیو نقش اثرگذار اکوس تیاهم

                                                        
1 Meyer 
2 Banha 
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 سـتم یکـه بـر اکوس   یگونـاگون  یرونـ یو ب یعوامـل دورنـ   ن،یـ جوامع دارد. افـزون بـر ا   ياقتصاد
  .دهد یمتقابل را نشان م ریبا تاث یانشگاهد ینیکارآفر

  شناسی روش
کـار گرفتـه شـده کیفـی و از نـوع       پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است. رویکرد بـه 

هاي گوناگون را بـه منظـور    پژوهی هدف این است که پژوهش پژوهی است. در ترکیب ترکیب
کنـد   توجـه دارد و سـعی مـی   هـاي موجـود    کنـد. ایـن روش بـه نظریـه     ترکیب مـی   ایجاد تعمیم

). ضـرورت  Cooper & Hedges 2009,تعارضـات موجـود در ادبیـات پـژوهش را مرتفـع سـازد (      
تـوان بـا ترکیـب نتـایج مطالعـات انجـام شـده در         استفاده از این روش بدین جهت است که می

مایی ی خالء موجود در مطالعات رفع شود. افزون بر این شدانشگاه ینیکارآفر ستمیاکوسقلمرو 
) بازنمـایی  1کنـد. ایـن روش در شـش گـام اسـت کـه در شـکل (        جامع تر از موضوع ارائه مـی 

  اند. شده

  
  )1399بازنماي گام بندي روش ترکیب پژوهی (نظرزاده و محمدي،  .1شکل 

  

 شـده  انجـام  مطالعـات  اسـاس  در گام نخست، پس از تبیین مسئله پژوهش یک پرسـش؛ بـر  
ریـزي شـد. در گـام دوم، بـه      انـد؟ طـرح   دانشـگاهی کـدام   کـارآفرینی  هـاي اکوسیسـتم   شاخص

گردآوري شواهد و قرائن پژوهشی پرداخته شـد. جامعـه آمـاري در ایـن بخـش کلیـه مقـاالت        
سـاله   12کـارآفرینی دانشـگاهی در بـازه زمـانی      پژوهشی داخلی و خارجی در قلمرو اکوسیستم
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ــدو  2020-2008) و (1387-1399( ــا کلی ــاالت ب ــتجو مق ــود. جس ــتم) ب ــارآفرینی  اژه اکوسیس ک
صـورت گرفـت.   ) Entrepreneurship Ecosystem of Entrepreneur University(دانشـگاهی  

، Science Directانـد شـامل؛    ها انتخاب شده هاي اطالعاتی خارجی که این مقاالت از آن پایگاه

Springer ،Wiley Online Library ،ERIC ،Sage Journals، Emerald  هـاي داخلـی؛    و پایگـاه
مقالـه پژوهشـی بدسـت آمـد.      73رفته  نورمگز، مگیران و پرتال جامع علوم انسانی بود. روي هم

معیارهاي ورود مقاالت: وجود مطالعه در حوزه مـورد کنکـاش، نـوع مطالعـه: کمـی، کیفـی و       
معیارهـاي   آمیخته، در نظر گرفتن محدودیت زمانی مورد نظر، دسترسی به متن کامل مقاله بود.

با موضـوع برخـودار نبودنـد کنـار      2از برازش 1خروج مقاالت: مقاالتی که بر اساس فرم کاسپ
ها و  روش نیارتباط بکند تا عالوه بر  سوالی به پژوهشگر کمک می 10این ابزار . گذاشته شدند

 ابـزار  نیـ ا یازدهیـ بر اساس امت دقت، اعتبار و اهمیت مطالعات را تعیین کند. پژوهش يها نییتب
صـورت   نیبـد  ازاتیـ امت یپژوهش فراوانـ  نی. در اشوند یحذف م 30کمتر از  ازیمقاالت، با امت

پـژوهش   17)، 40-31خوب ( یلیخ ازیپژوهش امت 13)، 50-40( یعال ازیپژوهش امت 7بود که 
) 10-0( یفیضع ازیپژوهش امت 26) و 20-11متوسط ( ازیپژوهش امت 10)، 30-21خوب ( ازیامت

مقاله بـه تحلیـل نهـایی راه     47با سرند مقاالت  کنار گذاشته شدند لیتحل ندیکه از فرا دداشته ان
 ) آمده است.2یافتند. فراونی سرند و گزینش مقاالت بر اساس فرم کاسپ در شکل (

  
  فراوانی ارزیایی مقاالت بر اساس فرم ارزیابی کاسپ .2شکل

                                                        
1 CASP (Critical Appraisal Skills Programme) 
2 Fitness 

36%

14%23%

18%
9%

ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
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ک بود. بدین صورت که نخست با در نظـر گـرفتن واحـد    ها، تحلیل تماتی روش تحلیل داده
تحلیل پاراگراف متن مقاالت مورد بازخوانی قرار گرفت. در وهله بعدي با رویکرد کدگذاري 
باز، متن به تفکیک هر پاراگراف تکه تکه شد و سپس مفاهیم با توجه به بار معنـایی مـرتبط بـا    

بر اساس وجوه افتراق و اشتراك در قالـب  موضوع احصاء شد. سپس مفاهیم به شکل استقرایی 
 بـا معنـایی   يهـا  هـا و تفـاوت   نیز بر پایه شباهتها  زیرشاخصها فرعی تقسیم شدند.  زیرشاخص

  ها را شکل دادند.  شاخصدسته شدند و یکدیگر ادغام 

  ها یافته

  الف) توصیف جامعه مورد مطالعه
) فهرست مطالعات گزینش شده آمـده اسـت. سـپس در    1در این بخش نخست در جدول (

-2008) و (1399-1387( یو خـارج  یشـده داخلـ   نشیمقـاالت گـز   یزمـان  وستاریپ) 3شکل (
  است. یشده است که نشان دهنده تعداد مقاالت منتخب در پراکنش زمان انی) نما2020

  فهرست مطالعات منتخب .1 جدول
Diaconu, & 

Duțu, (2015)  
Allahar& 
Sookram 
(2019)  

Guerrero etal (2020)  Mitra& Berg 
(2018)  Ranga etal (2017) Zagelmeyer 

(2017) 
  )1398( انتظاري

Kobylińska 
& Lavios 
(2020).  

Yusof etal 
(2009)  Hayter (2016)   etal  Lahikainen

(2019) Rice etal (2014)  O’Brien etal 
(2019) 

 جهرمیپژوهش 
)1394(  

Hallam etal 
(2017) Brush (2014)  Hayter etal (2018)  etal  Meng

(2019) Secundo etal (2020)  Ahmad etal 
(2018) 

و همکاران  موسوي
)1398(  

(2016) Zhen 
Schmidt& 
Molkentin 

(2015)  
etal (2018) Herrera Meyer etal 

(2020)  
 Simmons& Hornsby

(2014) 
Belitski & 

Heron (2017)  
ي و پور گونیم

  )1397همکاران (

etal  Tejero
(2019) 

Curley& 
Formica 
(2013)  

Saad etal -Huang
(2017)  

Morris etal 
(2017)  Bhat & Khan (2014)  

Ordu & 
 Abdulkarim

(2019) 

ي و پور گونیم
  )1398همکاران (

etal  Novita
(2020) 

Ferrandiz 
etal (2018)  (2019)Jakab etal   Ortiz-Medina 

etal (2016)  etal (2018) Thomsen Bischoff etal 
(2018)  *  

etal  De Jager
(2017) 

-Galan
Muros& 

 Davey
(2019) 

etal (2020) Shil Reyes & García 
(2017)  Yu (2018)  etal  Ribeiro

(2018) 
*  

  
  ) پیوستار زمانی مطالعات منتخب تشریح شده است؛3در شکل (
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  پیوستار زمانی مطالعات منتخب .3شکل 
  

ها  ها جهت حصول اطمینان از روایی پژوهش یعنی دقیق بودن یافته براي کنترل کیفیت یافته
هم از راهبرد بازبینی توسط همکار استفاده شد. این راهبرد روشی بـراي افـزایش دقـت تحقیـق     

ــه اجمــاع در     کیفــی مــی ــراي رســیدن ب ــین همکــاران پــژوهش ب باشــد، کــه از طریــق تعامــل ب
  شود  ها انجام می هاي یافته بندي دسته

  ها ب) فرآیند تحلیل داده
 .اند؟ کدام هیکارآفرینی دانشگا اکوسیستم يها شاخصدر پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، 

  اند. ها با مفاهیم کلیدي مربوطه تشریح شده ) به تفضیل این مقوله2در جدول (

  شدهکارآفرینی دانشگاهی بر اساس مطالعات انجام  هاي اکوسیستم شاخص .2جدول 
  مقوله اصلی  فرعی اولیه   فرعی ثانویه  مفاهیم کلیدي

هاي آموزشی  اي/ برنامه رشته هاي کارآموزي/ آموزش بین آموزش کارآفرینی/ دوره
کوتاه مدت با ارائه گواهینامه/ تکالیف همسو با مسائل واقعی/ استفاده از کارآفرینان 

جدید یادگیري/ یادگیري هاي  موفق در آموزش دانشگاه/ یادگیري مشارکتی/ روش
  سازي شده/ یادگیري مادام العمر/ یادگیري اکتشافی شبیه

 یآموزش يها برنامه
  ینیکارآفر

پداگوژ
 ي

کارآفر
ینی

  

اکوسیستم
 

کارآفرینی دانشگاهی
  

درسی/ ارزیابی مستمر کیفیت  درسی کارآفرینی/ نوآوري در برنامه تدوین برنامه
  با مشارکت نمایندگان صنعتدرسی  هاي درسی/ تدوین برنامه برنامه

 یدرس يها برنامه
  ینیکارآفر

ها/ تخصص گرایی در پژوهش/  ها/ نظارت بر پژوهش ارتقاء کیفیت پژوهش
سازي عرضه و تقاضاي تحقیقات و صنعت/  ها/ متعادل اعتبارسنجی کیفیت پژوهش

  تدوین برنامه توسعه پژوهشی/ ارزیابی مستمر بازده تحقیقات دانشگاهی

تحقیقات  مدیریت
  دانشگاهی

کارآفر
ینی

 
تحق

ی
قات
 

دانشگاه
  ی

 /یمیت يها پژوهشاي/  سازي تحقیقات/ انجام تحقیقات با رویکرد میان رشته تجاري
ها به سمت صنعت/ انجام  مند پژوهش نوآوري روشی در پژوهش/ هدایت نظام

  هاي پژوهشی مبتنی بر مسئله هاي تقاضامحور/ تصویب طرح پژوهش

 يهدفمندساز
  یدانشگاه قاتیتحق

توسعه تحقیقات ها/ افزایش  گذاري بیشتر در تحقیقات/ افزایش ظرفیت پژوهشی دانشگاه سرمایه
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  مقوله اصلی  فرعی اولیه   فرعی ثانویه  مفاهیم کلیدي
هاي پژوهشی جدید/ همکاري  قرادادهاي پژوهشی مشترك با صنعت/ توسعه برنامه

  هاي پژوهشی گرنت ها/ پژوهش المللی بین
  دانشگاهی

هاي کارآفرینی/ توسعه  فناوري/ توسعه انجمن هاي علم و توسعه انکوباتورها/ پارك
اي در راه  ها/ مراکز مشاروه هاي جدید در پردیس دفاتر انتقال تکنولوژي/ ایجاد بنگاه

  هاي براي بازاریابی اندازي کسب و کار/ تاسیس بنگاه

نهادسازي 
  کارآفرینی

کارآفرینی دانشگاهی
  

سازي تعامالت بین دانشگاهیان با  اي/ شبکه توسعه تعامالت بین کارآفرینان منطقه
گذاري/ تعامل اعضاي هیئت علمی با نمایندگان صنعت و  هاي سرمایه بنگاه

  گذاران  گذاران/ پیوند فارغ التحصیالنی با سرمایه سرمایه

توسعه تعامالت 
  ینیکارآفر

ها/  کارآفرینی/ برگزاري مسابقات بین استارت آپهاي تلوزیونی در زمینه  برنامه
هاي  هاي کارآفرینی/ میزبانی دانشگاه از سخنرانی کارآفرینان/ نمایشگاه جشنواره

  کارآفرینی/ اعطاي جوایز نوآوري

 يدادهایتوسعه رو
  ینیکارآفر

 ینیکارآفر يها تیاز فعال دکنندهیبازد يها تهیکماي به صنعت/  ارائه خدمات مشاوره
هاي تجاري/ بازدیدهاي دانشگاهیان از صنعت و  پیوند دانشگاه با شرکت دانشگاه/

  بالعکس

تعامل مستمر دانشگاه 
  با صنعت

هاي کارآفرینی/ در اولویت  قرار  مطالعه مداوم بازار رقبا/ جستجوي مداوم فرصت
/ ها آپها/ توسعه استارت  توسعه شتابدهندهاي در کارآفرینی/  دادن نیازهاي منطقه

ها با نیازهاي  سازي در مناطق/ انطباق نوآوري هاي تجاري بومی سازي مکانیسم
هاي کارآفرینی با توجه به نیاز  ایده  مشتریان/ شناخت و تحلیل بازار/ امکان سنجی

  بازار

 يراهبردها
  ینیکارآفر

براي هاي تابستانی مشترك  ها/ برنامه هاي کارآفرینی پردیس ارزیابی مستمر فعالیت
اندازي  کارآفرینی/ سنجش پیشرفت شغلی کارآفرینان/ استقرار مشاوران در راه

کسب و کارهاي نوپا/ ارائه اطالعاتی از توانمندي دانشجویان به کارفرمایان/ هدایت 
هاي تجارت دیجیتال/ تغییر  جریان موقوفات در بستر کارآفرینی/ توسعه مدل

 هاي راه اندازي کسب و کارها شیوه

هاي  یت فعالیتمدیر
  کارآفرینی

 يندهایحذف فراهاي سیاسی/  شفافیت و پاسخگویی/ تغییر در استراتژي
ها/ اصالح سیستم  ایجاد ثبات سیاسی در بازار براي جذب سرمایه /یبوروکراس

کارآفرینی در  ساالري در انتصابات مدیران/ توجه به اکوسیستم مالیاتی/ شایسته
  هاي عمومی اسنادباالدستی/ سنجش اثربخشی سیاست

  سیاستگذاري سیاسی

حکمرانی خوب
اي/ بکارگیري  آزادسازي بازارها/ ایجاد صنایع جدید/ توسعه بازارهاي منطقه  

اصالح هاي جدید در کسب و کارها/ گسترش بازار مبتنی بر نوآوري/  سیاست
/ بهبود محیط و فضاي کسب و کارها/ تخصص شدن فرایند تولید در بازارکار زنان

هاي  رزیابی مداوم شاخصپذیر/ ا هاي مالی و پولی انعطاف مناطق/ اتخاذ سیاست
  یاصالح بخش خصوصتجاري/ 

سیاستگذاري 
  اقتصادي

هاي  تفویض سطوح و ایچاد اکوسیستم/ رمتمرکزیغ ریگ میو تصم ساز میساختار تصم
مدل  يساز ادهی/ پیو دولت یبخش خصوص نیب وندیپاي/  اي/ حکمرانی منطقه منطقه

  مختلف يها بخش نیب کیستماتیس يچهارگانه/ همکار چیمارپ

سپاري در  جمع
  حکمرانی

  عالی رهبري آموزشعالی/  المللی شدن آموزش ها/ بین ها و پژوهشکده توسعه ارتباطات بین دانشگاه

عا شآموزدر رانی 
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  مقوله اصلی  فرعی اولیه   فرعی ثانویه  مفاهیم کلیدي
ها با تغییرات  ها در سیستم نوآوري/ سازگاري دانشگاه افزایش نقش دانشگاه

/ رصد مستمر فارغ التحصیالن/  سازي تعامالت در بستر اکوسیستم بازارکار/ شبکه
المللی/ استقالل و پاسخگویی  عالی در سطح ملی و بین ارزشیابی کیفیت آموزش

انداز  کارآفرینی/ ترسیم چشم تمها در اکوسیس ها/ شناخت و نقش دانشگاه دانشگاه
ها در   هاي دانشگاه کارآفرینی/ توجه به تفاوت عالی مبتنی بر اکوسیستم آموزش
هاي دانشگاهی/ برقراري تعادل میان عرضه  کارآفرینی/ بازنگري در رشته اکوسیستم
ها از نظر عملکرد  بندي دانشگاه آموختگان با تقاضاي بازارکار/ رتبه دانش

  هاي مدیریت کارآفرینی  مجاورت جغرافیایی با صنایع/ ارائه دوره کارآفرینی/
توجه به نشانگرهاي عملکردي در ارتباط تعامل دانشگاه و صنعت/ مدیریت تغییر در 

هاي اداري همسو با  هاي دانشگاه با نوآوري/ اتخاذ سیاست دانشگاه/ ترکیب فعالیت
کارآفرینی/ انتخاب کارآفرینان موفق در هیئت امنا/ حضور کارآفرینان موفق به 

وري عوامل مختلف دانشگاه در  عنوان مشاور دانشگاه/ تجزیه و تحلیل کارایی و بهره
اکوسیستم/ هماهنگی بین سطوح مختلف مدیریتی/ مدیریت انعطاف پذیر/ روابط 

  هاي کارآفرینی ل کرسیهاي جانشین پروري/ تشکی عمومی قوي/ برنامه

مدیریت نوین 
  ها دانشگاه

ریزي منظم براي توسعه/ مدیریت استعداد/ ارتقاء  ارتقاء کیفیت زندگی/ برنامه
هاي مطالعاتی/  هاي براي حضور در صنعت/ فرصت توانمندي پژوهشی/ ایجاد دوره

  هاي آموزشی  هاي منتورینگ/ کارگاه برنامه

انسانی  توسعه سرمایه
  هیئت علمیاعضاي 

نیروي انسانی کارآفرین
هاي شغلی/ برنامه منتورینگ/ بازاریابی براي مدیریت استعداد/ ارتقاء  پرورش مهارت  

هاي (بازاریابی،  کیفیت زندگی / ارتقاء توانمندي پژوهشی / توسعه مهارت
   هاي آموزشی هاي مطالعاتی/ کارگاه کارگروهی و..)/ فرصت

انسانی  توسعه سرمایه
  دانشجویان

هاي توانمندسازي/ جذب کارکنان با  هاي آموزشی ضمن خدمت/ کارگاه برنامه
  انسانی حداکثر سرمایه

انسانی  توسعه سرمایه
  کارکنان

استفاده خالقانه از منابع انسانی/ جذب پرسنل متخصص با توجه به نشانگرهاي 
رتبه بندي کارکنان بر هاي  کارآفرینی/ توسعه تعامالت میان نیروي انسانی/ سیستم

  المللی نیروي انسانی اساس شایستگی/ تبادل بین
  مدیریت منابع انسانی

هاي  هاي آموزشی از سیاست حمایت مستمر از کسب و کارها/ حمایت گروه
هاي نوآوري/ ارائه  کارآفرینی دانشگاه/ حمایت از فارغ التحصیالن در فعالیت

  هاي مالیاتی به کسب و کارها معافیتاي به کسب و کارها/  خدمات مشاوره

سازوکارهاي 
حمایتی و تشویقی  حمایتی

  

هاي مالی در ارتباط دانشگاه با صنعت/  دهی مبتنی بر عملکرد/ مشوق سیستم پاداش
هاي مختلف در جهت خلق ایده  هاي براي پژوهشگران/ تشویق رشته مشوق

براي برانگیختن مشارکت هاي  هاي براي کارهاي گروهی/ مشوق کارآفرینی/  مشوق
  هاي موفق کارآفرینی بخش خصوصی/ تشویق فعالیت

سازوکارهاي 
  تشویقی

مالی/ جذب بودجه  استفاده از شهرت دانشگاه در تامین مالی/ تنوع بخشی به منابع
مالی از طریق فارغ التحصیالن/ توجه ویژه بر موقوفات در  پژوهشی/ جذب منابع

  مالی از طریق فضاهاي مجازيمالی/ تامین  تامین منابع
مالیه کارآفرینی  مالی تامین منابع

  

مالی بر اساس عملکرد کارآفرینی/ تخصیص کمک هزینه تحصیلی  تخصیص منابع
  مالی منابعتخصیص سازي سازوکارهاي تخصیص منابع درون و بین دانشگاهی/  مبتنی بر عملکرد/ بهینه
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  مقوله اصلی  فرعی اولیه   فرعی ثانویه  مفاهیم کلیدي
  سازي سازوکارهاي تخصیص منابع به کسب و کارها بهینه

ریزي مالی/ حسابداري مالی/ توسعه سواد مالی مدیران/ توجه  مدیریت مالی/ برنامه
هاي وام براي حمایت از  به تخصص مالی در انتصاب مدیران مالی/ ایجاد برنامه

ها/ ارزیابی مداوم  هاي مالی براي کارآفرینی/ مدیریت هزینه نوآوري/ ایجاد صندوق
  ها هاي مالی/ به اشتراك گذاري هزینه سنجش اثربخشی کمکهاي مالی/  برنامه

مدیریت و 
  ریزي مالی برنامه

هاي کسب و  قوانین مالکیت معنوي/ چارچوب قانونی براي حمایت از مشارکت
دانشگاهی مبتنی بر  اي/ بازنگري در قوانین درون کارهاي/ تدوین قوانین منطقه

  سازي صنعت کار/ تدوین قوانین براي رقابتیکارآفرینی/ بازنگري قانون  اکوسیستم
  سازوکارهاي قانونی

قانونی
-

نظارتی
  

ها/  هاي مالیاتی/ تدوین چارچوب منسجم نظارتی/ نظارت دقیق بر پروژه نظارت
نظارت بر رعایت اخالق پژوهشی/ نظارت بر عملکرد محیط کارآفرینی 

  مستمر بر فرایندهاهاي کارآفرینی/ نظارت  دانشگاهی/ نظارت بر انجمن درون
  سازوکارهاي نظارتی

ها/ اصالح  ها و کتابخانه هاي پژوهشی/ نوسازي آزمایشگاه توسعه زیرساخت
هاي فناوري/ ایجاد کتابخانه مجازي/ فراهم سازي بستري براي بیگ  زیرساخت

  دیتاها

سازي سخت  ظرفیت
  دانشگاهی درون

ظرفیت
 

سازي هاي سخت
  

ها با  هاي ارتباطی دانشگاه توسعه/ توسعه زیرساخت هاي تحقیق و توسعه زیرساخت
هاي  هاي کالن در بخش صنایع/ ایجاد مراکز تحقیقات جدید/ توسعه زیرساخت

  هاي صنعتی مبتنی بر دانش مختلف/ ایجاد شهرك

سخت  يساز تیظرف
  دانشگاهی برون

دانشگاهیان/ ترویج فرهنگ دانشگاهی کارآفرین/ جهت دهی به رفتار کارآفرینی 
توسعه فرهنگ پژوهشی/ ایجاد تفکر کارآفرینی دانشگاهیان/ ذهنیت نوآوري/ جو 

  هاي آموزشی مساعد در درون گروه

فرهنگ 
  دانشگاهی درون

ظرفیت
 

سازي هاي نرم
  

توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه/ ترویج هنجارهاي اجتماعی کارآفرینی در 
فرهنگ ریسک پذیري در جامعه/ ترویج  جامعه/ تقویت روحیه کارآفرینی/ ترویج

  گرایی فرهنگ جمع

فرهنگ 
  دانشگاهی برون

ها  هاي آموزشی/ تدوین اهداف جدید در دانشگاه سازي محیط در بین گروه رقابتی
سازي تخصیص منابع بین واحدهاي مختلف  در جهت افزایش فضاي رقابتی/ رقابتی

  در درون دانشگاه

سازي  رقابتی
  دانشگاهی درون

فضاسازي رقابتی
  

سازي تامین مالی در  رقابتی /ينوآور طیسازي مح رقابتیایجاد بازارهاي رقابتی/ 
  سازي مشاغل  ها/ رقابتی مالی بین دانشگاه سازي تخصیص منابع عالی/ رقابتی آموزش

سازي  رقابتی
  دانشگاهی برون

  
کارآفرینی  اکوسیستمهاي بدست آمده از تحلیل مقاالت مدل شماتیک  سپس بر اساس یافته

   است. ) به تصویر کشیده شده5دانشگاهی ترسیم شد. این مدل در شکل (
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  کارآفرینی دانشگاهی مدل شماتیک اکوسیستم .5شکل 

  گیري بحث و نتیجه
 Guerrero et al, 2020; Secundo et( 1هـاي مطالعـات   ی با یافتـه نیکارآفر يپداگوژشاخص 

al., 2020; Novita et al., 2020; Shil et al., 2020 ( .رانیـ عـالی ا  در نظام آموزشهمسویی دارد 
 سیتـدر  يها با روش ،یمیو قد یمحور، سنت يبه شکل تئور یو درس یآموزش يها غالبا برنامه

منـتج بـه    يندیفرا نیاست. چن انیمنوال در جر نیهاست به هم که سال باشد یم رهیو غ یسخنران
 ینیکـارآفر  شـاخص است.  در کشور شده يکابرد يها از دانش آموختگان فاقد مهارت یانباشت
 .Guerrero et al, 2020; Secundo et al., 2020; Shil et alی با نتایج مطالعات (دانشگاه قاتیتحق

ــی دارد. ی;2020 ــ) همگرایـ ــالش یکـ ــا از چـ ــگاه  يهـ ــام دانشـ ــروز نظـ ــا یامـ ــفیک رانیـ  تیـ
رخ داده  یدانشـگاه  قـات یدر عرضـه تحق  یرشـد کمـ   نکـه یوجود ا است. با یدانشگاه قاتیتحق

 ینیکـارآفر شـاخص   را بـه ارمغـان آورنـد.    يا سـته یو توسـعه با  ییگشـا  اند گره است اما نتوانسته

                                                        
  . مه مطالعات همسو خودداري شده استشود به منظور کاهش حجم مقاله از آوردن ه یادآوري می 1
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 & Allahar & Sookram, 2019; Jakab et al., 2019; Orduی بـا براینـدهاي مطالعـات(   دانشگاه

Abdulkarim, 2018 ( .ارتباط دانشـگاه و   ران،یعالی ا دار آموزش مباحث دامنهاز همخوانی دارد
 یکـ یامر مسکوت مانده اسـت.   نیا وستهیپ انیوافر دانشگاه يها تالش رغمیصنعت است که عل

دارد که همواره وابسته به دولت  رانیساختار دانشگاه در ا يریگ در شکل شهیامر ر نیا لیاز دال
 سـته یبـه آن نگر  رهیو غ یدولت یآموختگان دانش رشپروکارگزار دولت در  دیبوده است و با د

   .اند شکل نگرفته يا منطقه دیها با د ها از دل جامعه و مسائل آن . دانشگاهشود یم
) Guerrero etal, 2020; Thomsen et al., 2018هاي تحقیقات ( با یافته خوب یمولفه حکمران

در  ینیکـارآفر  سـتم یاکوس يسـاز  ادهیدر پ يادیز ریکشور تاث یساختار حکمرانهمراستایی دارد. 
 ;Meyer et al., 2019هـاي (  بـا نتـایج پـژوهش    عالی در آموزش یحکمرانشاخص  .جامعه دارد

Herrera et al., 2018(  .قابـل   ریتاث زیعالی ن آموزش يو سکاندار یحکمران وهیشهمخوانی دارد
بـه   رانیـ عـالی ا  دارد. در نظـام آمـوزش   دانشـگاهی  ینیکارآفر ستمیاکوس يساز ادهیدر پ یتوجه

در انتصـابات، نگـاه    یزدگـ  اسـت یهـا، س  ضعف اسـتقالل دانشـگاه   ر،یگ میتعدد مراکز تصم لیدل
ــاه یمقطعــ ــو غ رانیمــدت مــد و کوت ــدین رهی ــ يدر تمــام ســاختارها یشــیبازاند ازمن  یحکمران

 & Galan-Murosبـا نتـایج تحقیقـات (    نیکـارآفر  یانسـان  يرویـ نشاخص  .میعالی هست آموزش

Davey, 2019; Novita et al., 2020 (یـی دارا نیتـر  یبه عنوان اصـل  یانسان يروین همخوانی دارد 
در جبهـه   انیو دانشـجو  یعلمـ  ئـت یه ياعضـا  زیـ هـا ن  شود. در دانشـگاه  یشناخته م یهر سازمان

و  یعلم ئتیه ياعضا یانسان هیبا توسعه سرما دیبا کنیو انتشار دانش قرار دارند. ل دینخست تول
ی قیو تشـو  یتیحماشاخص  گردد. اهمها فر آن یبازده يحداکثرساز يبرا یطیشرا انیدانشجو
 یتیحما يسازوکارهاهمراستاي دارد. ) Zhen, 2016; Hayter et al., 2018هاي پژوهشی ( با یافته
 ختنیو بـرانگ  انیدانشـگاه  ینیکـارآفر  يهـا  تیـ و توسـعه فعال  جیدر تـرو  ینقش مهم یقیو تشو

در قالــب  ینیکـارآفر  يهـا  تیـ همسـو بــا فعال  دیـ هـا با  زمیمکــان نیـ د. انـ دار ینیسـاختار کـارآفر  
 ,Hallam et alی با نتـایج تحقیقـات (  نیکارآفر هیمالشاخص  گردد. هیدر دانشگاه تعب ستمیاکوس

2017; Jakab et al., 2019; Zhen, 2016 ( .در دانشگاه در دو حوزه  یمباحث مالهمخوانی دارد
و  يراهبــر تیــمباحــث هســتند کــه قابل نیاز مهمتــر یمــال منــابع صیو تخصــ یمــال منــابع نیتــام



  315 کارآفرینی دانشگاهی هاي اکوسیستم ترکیب پژوهی شاخص

 يسـاز  بـا متنـوع   ینیکارآفر ستمیمطلوب اکوس طیدر درون دانشگاه دارند. در شرا ياستگذاریس
. شود یبر طرف م گاهدانش یمال يها یاز کاست ياریدانشگاه از طرق مختلف بس يدرآمد انیجر

و  ییپاسـخگو  یگونـاگون  يبـر عملکـرد واحـدها    یمبتنـ  یمـال  منـابع  صیصـ بـا تخ  ن،یدر کنار ا
ی با نتایج نظارت-یقانونشاخص  .دیآ یبه وجود م یمال تیریها و مد نهیبا کنترل هز یمال تیشفاف

و مقـررات و   نیضـعف قـوان  همسویی دارد. ) Shil et al., 2020; Tejero et al., 2019تحقیقات (
ــ ــودن آئ ــپ ياز معضــالت جــد یو دانشــگاه یفرادانشــگاه يهــا نامــه نینامناســب ب  يســاز ادهی

 Guerreroهاي ( با یافته سخت يها سازي ظرفیتشاخص  است. دانشگاهی ینیکارآفر ستمیاکوس

etal, 2020; Jakab et al., 2019هاي فیزیکی و هوشـمند نیـز    ) همخوانی دارد. توسعه زیرساخت
رود. همچنـین بـه    ی دانشـگاهی بـه شـمار مـی    سازي اکوسیسـتم کـارآفرین   عاملی مهمی در پیاده
بعـد  شـاخص   ها بسیار مهم است. هاي فعلی همراه با نگهداشت مستمر آن روزرسانی زیرساخت

) Hove & Clarysse, 2017; Meng et al., 2019هـاي پژوهشـی (   بـا یافتـه   نـرم  يهـا  سازي ظرفیت
ی رقابت يفضاسازشاخص  آخرینمایه هر گونه تغییر و تحولی است.  همخوانی دارد. فرهنگ بن

) همســویی دارد. ;Zhen, 2016; Kobylińska & Lavios, 2020هــاي ( بـا براینــدهاي پـژوهش  
هـاي کشـورهاي توسـعه یافتـه بـراي بهبـود        گسترش فضـاي رقـابتی سـالم از مهمتـرین سیاسـت     
هـاي   ههاي کارآفرینی است. در پایان توصـی  وضعیت اقتصاد و ارتقاء کارایی و اثربخشی فعالیت

شود؛ عزم ملی بـراي اصـالح سـاختار حکمرانـی      عالی ایران ارائه می سیاستی براي نظام آموزش
کشور در شش شاخص مورد سنجش بانـک جهـانی بـراي بهبـود اوضـاع سیاسـی، اقتصـادي و        

عـالی بـا نگـاه     هـاي آمـوزش   نگـري در تـدوین سیاسـت    اجتماعی کشور؛ سناریوسازي و آینـده 
کـارآفرینی دانشـگاهی بـه شـکل مشـارکتی بـا حضـور تمـامی          سیسـتم کارآفرینی و توسـعه اکو 

نفعان؛ اصالح قوانین و مقررات ملی و دانشگاهی در جهت تسـریع فراینـدهاي کـارآفرینی؛     ذي
اي؛  هاي آموزشی و درسی بـا نگـاهی کارآفرینانـه و بـه صـورت میـان رشـته        بازنگري در برنامه

ر مربـوط بـه خـود؛ ایجـاد فراینـدهاي بـراي تسـهیل        ها در انجام امـو  حمایت از استقالل دانشگاه
هـاي تـامین و تخصـیص     کارآفرینی؛ بهبود مکانیزم ارتباط دانشگاه و صنعت در قالب اکوسیستم

    .کارآفرینی-مالی در دانشگاه با توجه به نشانگرهاي عملکردي منابع
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