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 چکیده
کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه بوم ها و سنجش روابط بین ابعاد زیستهدف از انجام پژوهش، شناسایی مؤلفه

اکتشافی است. در  -ها آمیختهفردوسی مشهد است. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده
بوم کارآفرینی بود که زیستنفر از اساتید و خبرگان  13یافته با ساختبخش کیفی، ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمه

، DEMATELهای زوجی و با روش برفی انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه مقایسه با روش گلوله
صورتی یکپارچه روابط به با توجه به نظرات خبرگان، تعیین و شبکه بوم کارآفرینی دانشجوییزیستروابط بین ابعاد 

 1399. این پژوهش در بازه زمانی تابستان باشدهم میارائه گردید که بیانگر شدت اثر ابعاد بر  الگوییطراحی و در قالب 
بعد حمایت و پشتیبانی، آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری،  9مؤلفه در  74ها،انجام شده است و بر اساس یافته

ت ها و تعامالگذاری، منابع مالی و نهادها، شبکهرویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، سیاست
بعد آموزش و یادگیری، پژوهش و  5دست آمده از روش دیمتل مشخص شد که شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج به

بعد حمایت و پشتیبانی،  4و  هاابعاد اثرگذار یا علت عنوانگذاری، قوانین و مقررات و منابع مالی بهفناوری، سیاست
بوم در زیست هامعلولها و تعامالت به عنوان ابعاد اثرپذیر یا ها، شبکهرویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی و نهاد

 شوند.کارآفرینی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته می
 

 بوم کارآفرینیبوم کارآفرینی دانشجویی، زیستدانشگاه فردوسی مشهد، روش دیمتل، زیست :های کلیدیواژه
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 مقدمه
و ایان  ثیر قارار داده اساتأهاا را نیاز تحات تادانشگاه، جهانی اقتصاد ملی به اقتصادگذر از 

روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت همااهنگی باا ایان رشاد، بایش از گذشاته جایگااه 

نظاران حاوزه آماوزش ای که اکثر صااحبگونهبه ،داده است ها ارتقادر دانشگاهکارآفرینی را 

 آورنادها و مراکز آموزش عاالی باه شامار مایشگاهو توسعه دان ءعالی، کارآفرینی را شرط بقا

هاا ایان اسات کاه اع اای مساله اساسای در خصاوص کاارآفرینی دانشاگاه. (1397)بسطامی، 

آماالو و های کارآفرینانه نمایند. به زعم توانند اقدام به فعالیتدر چه بستر و محیطی می دانشگاه

و باه وسایل   گیرنداز سطح فردی سرچشمه میهای کارآفرینانه ، اگرچه فعالیت(2015) 1میگیرو

شاوند، ولای فارد شاناختی فارد ایجااد مایهاای روانها و ویژگایها، مهارتها یا انگیزهنگرش

ای و بساتر وسیل  عوامل زمیناهگیرد و بههای کارآفرینانه در خالء شکل نمیکارآفرین و فعالیت

وسایل  هاای کارآفریناناه باههاا و فعالیاتانگیازهگیرد. به بیان دیگر، محیطی تحت تأثیر قرار می

کار و شرایط اقتصاد کالن تحت تأثیر قرار دارند وعوامل فرهنگی، نهادی، دولت، محیط کسب

 2در هماین راساتا آیزنبار شناسایم. باوم کاارآفرینی مایهاا را تحات عناوان زیساتکه ما آن

 با هادف شدهسازیشبکه نهادهای از ایمجموعه عنوان به کارآفرینی را بومزیست نیز (،2011)

 تعریاف آمیازمخااطره وکارهاایکساب مختلف توسعه مراحل در کارآفرینان به کردن کمک

 کند.می

-زیستها نیازی ندارند که خودشان کارآفرینی کنند، اما باید از نقش خود در انشگاهالبته د

زیساتگیری ای باه نیاروی محرکاه در شاکلبه طور فزایناده و کارآفرینی آگاه باشند هایبوم

اع اای خاود را بارای کاارآفرینی  ها محایطدانشگاهبنابراین، . کارآفرینی تبدیل شوند هایبوم

 بااز همین رو  .(Marchand & Hermens, 2015)کنند فراهم می ، اساتید و کارکنان(دانشجویان)

 کناار در محاوری کاارکرد یک عنوان به کارآفرینی به هادانشگاه توجه ضرورت شدن آشکار

 اهمیت پیش از بیش ،دانشگاهی کارآفرینی برای مساعد زمینه سازیفراهم پژوهش، و آموزش

                                                           
1 Amolo & Migiro 

2 Isenberg 
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 اسات الزم هاایمشاو  ارایاه و حماایتی محیطای ساازیفاراهم نیازمند ،مهمکه این  است یافته

 .(1394رفتار و فرید، )نیک

توساعه نقاش مهمای در  دانشاجویان نیاز عاالوه بار اسااتید، دهد کهتحقیقات اخیر نشان می

 ;Shah, Pahnke, 2014)  دارناد نوپااهای ایجااد و توساعه شارکتکارآفرینی دانشگاهی مانناد 

)2017Wright et al.,  .تر از (، کارآفرینی دانشگاهی و شاید مهم2017)1زعم هایتر و همکارانبه

توانااد در وهلااه اول باار روی دیگاار نمی ،کااارآفرینی های پشااتیبانیها و برنامااهآن سیاساات

هاا مندترین منابع برای تقویت کارآفرینی دانشگاهدانشجویان قدرتو  علمی متمرکز شودتأهی

هاای الزم تا دانشجویان خود را به داناش و مهارت هستندتالش  درها دانشگاه؛ از این رو هستند

از طرفای  (.(Bergman et al., 2016 مجهاز کننادکار یا فعالیات کاارآفرینی وبرای شروع کسب

هماانطور کاه  (.Siegel et al., 2007یی وجود دارد )دانشجو یاطالعات کمی در مورد کارآفرین

بااوم کااارآفرینی رچوبی باارای درز زیسااتهاااچ عاادم(، بااه 2017) 2رایاات، ساایگل و موسااتار

 درز دانشاجویی باه منظاوربوم کارآفرینی شناخت زیست دانشجویان اذعان دارند و بر اهمیت

و لازوم  هااحمایات ها،زمیناه مؤثرترین و تحلیل دانشجویی کارآفرینی فرآیندهای و هامحرز

تر اشااره دارناد وسایع زمیناه کاارآفرینی دانشاجویی در یاک تقویت در هادانشگاه درز نقش

(Holienka et al., 2017 .) 

تحقیقات بیشتر در ماورد  ، لزومدانشجویانرو به رشد به کارآفرینی در بین   عالقبا توجه به 

؛ یابادبیش از پایش ضارورت مای کارآفرینی دانشجویان بومزیست ةکنندماهیت و عوامل تعیین

 گیاری،شاکلاقادامات متناوعی را در راساتای اخیار هاای نیاز در ساالدانشگاه فردوسی مشهد 

ایان پاژوهش ساعی دارد  کاهداده است  دانشگاهی انجام کارآفرینی بومزیست توسعه و تقویت

بوم کارآفرینی دانشجویی در ادبیات نظری، روابط میان های زیستضمن شناسایی ابعاد و مؤلفه

ابعاااد را بررساای نمایااد و راهنمااای مااؤثری باارای ارتقااای کااارآفرینی دانشااجویی در دانشااگاه 

 اند از:ارتهای اصلی پژوهش حاضر عبفردوسی مشهد ارائه دهد. با توجه به این موضوع، سؤال

                                                           
1 Hayter et al 

2 Wright, Siegel & Mustar 
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 های کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد کدام است؟ابعاد و مؤلفه .1

توان مورد سانجش و تحلیال بوم کارآفرینی دانشجویی را چگونه میروابط بین ابعاد زیست .2

 قرار داد؟

 پژوهشمروری بر مبانی نظری و پیشینه 
معرفای شاد،  وی  1ساط ماورتو 1993کاار نخساتین باار در ساال وبوم کسابمفهوم زیست

 ,Moore)اباداع کارد « شکارچیان و طعماه»ای با نام را در مقاله« کاروبوم کسبزیست»عبارت 

باوم بوم زیستی به دست آورد و بیاان نماود کاه زیساتاین مفهوم را از قیاس با زیستو  (1993

و متکای بار  بوم زیستی، اجتماعی است که در شرایط محیطی خااصکار همانند زیستوکسب

بوم به وسیله سه مؤلفه کلیدی زیستماند. کند و زنده میروابط عادالنه بین اجزایش فعالیت می

( مکاان و محلای کاه 2بوم هستند، نفعان مختلف که هر دو نتیجه زیست( ذی1شود: تعریف می

( وابسااتگی و همکاااری متقاباال و وساایع میااان جوامااع مختلفاای کااه 3بااوم وجااود دارد، زیساات

 .(Theodotou et al., 2012دهند )بوم را تشکیل مییستز

را باه اشاکال دیگاری کااربردی نمودناد کاه از آن جملاه « باومزیست»محققان کلمه  سایر

2اشااره نماود. کاوهن« باوم ناوآوریزیسات»و « باوم کاارآفرینیزیسات»تاوان باه می
 (2006) 

 منطقاه یاک در موجاود وابساته هامباه فعااالن از گروهای عناوان باه را بوم کاارآفرینیزیست

 تعهاد پایادار توساعه باه میزآمخاطره وکارهایکسب تسهیل حمایت و با که داندمی جغرافیایی

کناد آمیاز را خلام مایکاار مخااطرهوهای حمایتی کساببوم کارآفرینی محیطو زیست دارند

  (.1396)داوری، سفیدبری و باقرصاد، 

ای جایی است که کارآفرینی، هم فرایند و هم پدیدهآنبوم از ارتباط کارآفرینی و زیست   

بوم کاارآفرینی رو، ادبیات زیست(. از همینAuerswald, 2015« )به شدت وابسته به زمینه»است 

( نیاز 2014) و همکااران 3اوتیاو(،  2014szerb,  &Acs, Autioبر نقش زمینه تأکید زیادی دارد )

                                                           
1 Moore 

2 Cohen 

3 Autio et al 
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هاا باومها معتقدند که زیستکنند، آنمی حمایت آفرینیکار بومزیست رویکرد اتخاذ ارزش از

هاای در مورد کشاف و پیگیاری فرصات کاارآفرینی و در وجاود اهاداف مشاترز از سیساتم

-زیسات عملکرد توضیح و درز که کنندمطرح می هامتمایز هستند. آن ،نوآوری مورد مطالعه

آن را  تاواننمی کاه است سیستم سطح مهم در عوامل نظرگرفتن در مستلزم کارآفرینی یهابوم

همچناین اجازای  .کارد مشااهده ساازمانی یاا فردی تحلیل و تجزیه سطح در داریمعنی طور به

بوم کارآفرینی بسته به منبع و هدف متفاوت است و ماهیت، انادازه و شاکل آن نیاز یک زیست

ر ادراز هااای زیااادی د( و تفاااوتMazzarol, 2014بسااته بااه شاارایط، متفاااوت خواهااد بااود )

 ,.Manimala et alباوم کاارآفرینی وجاود دارد )کارآفریناان و ییرکارآفریناان از ابعااد زیسات

2019). 

 و بااود آمااوزش حااوزة بااه محاادود طااوالنی ماادتی باارای دانشااجویی کااارآفرینی مفهااوم

 & Hayter, Lubynsky داشاات ) تفاااوت دانشااگاهی کااارآفرینی بااا دانشااجویی کااارآفرینی

Maroulis, 2017 .)تحصایالت دانشاجویان نقاش مطالعا  (، در2017)سایگل و موساتار  ،رایات 

 دانشاجویی کاارآفرینی کاه دهنادمی ارائاه شاواهدی دانشاگاه، زایشی هایشرکت در تکمیلی

 در مهمای نقاش تکمیلای تحصیالت دانشجویان دارد و دانشگاهی کارآفرینی با نزدیکی ارتباط

 مجادد پیکربنادی و طاول زماان در توساعه، رشاد های دانشگاهی و دراولی  شرکت اندازیراه

 از تروسایع اندازچشام یاک اتخااذ و شاواهد ایان .کننادمی ایفاا دانشگاهی زایشی هایشرکت

 کااارآفرینی از پیشارفته اندازچشام یاک باه منجاار جامعاه، در اع اای هیاأت علمای مشاارکت

1همکارانو ترز فاست.  شده دانشجویان کارآفرینی همسئل جمله از دانشگاهی
 ف اایی ،(2010) 

 قارار کارآفریناناه مشاایل زمیناه در گیاریتصامیم در معار  دانشگاهیان و دانشجویان کهرا 

(، 2014) 2س. مارچناد و هارمنانادتعریاف کارده «دانشگاهی یارآفرینک بومزیست»گیرند، می

یاک  کاار نوآوراناه )ناهوفرآیندی که دانشجو هادایت یاک کسابرا « کارآفرینی دانشجویی»

کار سنتی( را در دانشگاه یاا نزدیاک دانشاگاه، باه تنهاایی یاا هماراه دیگاران بار عهاده وکسب

                                                           
1 Fetters et al 

2 Marchand & Hermens 
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باه عناوان ایجااد و  انادازی یاا رشاد باشادکار حداقل باید در مرحلاه راهوگیرد و این کسبمی

 .نمایندمیآموختگان تعریف فعالیت اقتصادی جدید توسط دانشجویان یا دانش

آموختااه/ دانشااجو( کااه در مرکااز (، نیااز معتقدنااد دانشااجو )دانااش2017) 1میلاار و آکااس

بوم کارآفرینی دانشگاه قرار دارد، هیچ تفاوتی در رشت  تحصیلی یا سطح تحصیالت و یا زیست

، سایگل و موساتار اناد، ندارناد. رایاتانادازی کاردهکار خاود را راهوصنعتی که در آن کسب

هاای نوپاای بوم در حال ظهور برای شارکتیک زیست»وان (، نیز در پژوهش خود با عن2017)

بوم مورد نیاز دانشاجویانی کنند که تاکنون چهارچوبی برای درز زیستاظهار می« دانشجویی

کنند، وجود ندارد و به همین دلیل چهارچوب مورد نیاز را اندازی میهای نوپا را راهکه شرکت

عناصار آن را شاامل: ساازوکارهای دانشاگاه بارای دهند و بر اساس مطالعات گذشته توسعه می

هاا از طریام دهنادهشاتابتسهیل کارآفرینی دانشجویی، به هماراه زنجیارة فعالیات شاامل پایش

گاذاران؛ ماهیات خااص مشارکت انواع کارآفرینان، فعاالن پشاتیبانی و سارمایه ها،دهندهشتاب

ن و همچنااین موضااوع مهاام هااا در طااول زمااامحاایط دانشااگاه و ف ااای بیروناای و تکاماال آن

(، نیز بر پایا  تحقیقاات خاود عناصار 2018) 2کنند. شروودسازوکارهای تأمین اعتبار معرفی می

فنااوری،  انتقاال برناماه، دفتار فاو  هاایدرسای، فعالیات بوم کارآفرینی را شامل: برنام زیست

انشاجو را در و د رسامی دانسات ییار تجمعاات و تعاامالت ارتباطی، منابع، تشکیل راهکارهای

 شناسد.میبوم دانشگاه مرکز زیست

 روش شناسی 

 -آمیختاه، بر حسب گاردآوری اطالعاات حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی وپژوهش 

علمای اع ای هیأتنفر از  13شامل جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، است.  اکتشافی

بار اسااس معیارهاای فعالیات در  باا روش گلولاه برفای وباشاد کاه میفردوسی مشهد دانشگاه 

کارهاای نوپاا و همچناین برخاورداری از مادت ساابقه واندازی کسبصنعت، مشارکت در راه

                                                           
1 Miller & Acs 

2 Sherwood 
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روش مصاحبه نیمه ساختارمند برای  که از اندانتخاب شده ،1399، در بازه زمانی تابستان مناسب

مؤلفاه  69عاداد پاس از مطالعاه عمیام ادبیاات موضاوع، تهاا اساتفاده شاد کاه آوری دادهجمع

بوم کارآفرینی دانشجویی که بیشترین فراوانی تکرار را در مقاالت و مناابع بررسای شاده زیست

هاا تشاریح و توضایحات در جلسات جداگانه با تمامی خبرگاان، یافتاهو  داشتند، انتخاب شدند

د بعا 9هاا در بنادی موضاوعی مؤلفاهدساته و های بدست آمده ارائه شدالزم در خصوص مؤلفه

هاای مؤلفه دیگار نیاز باه مؤلفاه 5مورد بحث و بررسی و به تایید خبرگان رسید. همچنین تعداد 

اند و در نهایات ( مشخص شده1) شکلبوم با نظر خبرگان اضافه شد که با رنگ زرد در زیست

  شدند. ( تعیین1) شکلبعد به شرح  9مؤلفه در  74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوم کارآفرینی دانشجوییزیستهای ابعاد و مؤلفه. 1شکل 
 

هاای زوجای اساتفاده ها، از ابزار پرسشانامه مقایساهدر بخش کمی به منظور گردآوری داده

شده است. بدین منظور، طی پرسشنامه مقایسه زوجی که به تعداد عوامال، ساطر و ساتون دارد، 

هاای ایساهشدت روابط میان عوامل اثرگذار و عوامل اثرپاذیر مشاخص شاده اسات. مقیااس مق

زوجی بر مبنای صفر تا چهار، امتیاز بندی شده است؛ بدین معنی که صفر یعنای عامال الاف بار 

عامل ب تاثیری ندارد، یک یعنی عامل الف بر عامل ب کمی اثرگاذار اسات، دو یعنای عامال 

الف بر عامل ب اثرگذار است، سه یعنی عامل الف بار عامال ب تااثیر نسابتا زیاادی دارد و در 
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چهار یعنی عامل الف به شدت بر عامل ب تاثیرگذار اسات. باه منظاور تجزیاه و تحلیال  نهایت

تواند روابط متقابل میاان متغیرهاا استفاده شده است. این روش می DEMATELها از روش داده

هاای یاک نظاام هساتند را محادود کناد کنناده ویژگایرا تایید کرده و روابطی را که منعکس

(Amiri et al., 2011). 

از روایای  اسات، باا اساتفاده DEMATELروایی پرسشنامه اشاره شده کاه مرباوط باه روش 

 آلفاای آزماون از پرسشانامه، پایاایی سانجش منظاور باه صوری بررسای شاده اسات. همچناین

 مناساب پایاایی دهناده نشاان میزان، این که آمد دست به81/0آن  میزان و شد استفاده کرونباخ

  است. پرسشنامه

 آوری شدههای جمعتمامی محاسبات و تجزیه و تحلیل داده هاپرسشنامه آوریجمع از پس

اولاین باار  دیمتالسازی روش دیمتال انجاام گرفات. روش برای پیاده اکسل افزارنرم محیط در

براسااس  روشارائاه شاد. ایان  1976در ساال  2و گابوس 1الهای فونتنام توسط دو پژوهشگر به

مبنای تئوری گراف اسات. ایان روش ممکان  گیری برارهای تصمیمهای زوجی و از ابزمقایسه

 منادنظام و ایتوساعه روناد یک در روابط ۀمحدودکنند یا متغیرها میان روابط ۀاست تأییدکنند

ها متقابل بین معیارها، میزان تأثیر و اهمیت آن با بررسی روابط روشباشد. به عبارت دیگر، این 

 گیریتصامیم دیمتال، روش هتارین شاخصاکناد. مهممشاخص میصورت امتیااز عاددی  را به

بر تبادیل  وهعال روشاین  .عملکرد آن در ایجاد روابط و ساختار بین عوامل است و چندمعیاره

های درونای باین بصاری، قاادر اسات وابساتگی -روابط علت و معلولی به یک مدل سااختاری

 (.1393، انادگار و همکاری) فهم کند ها را قابلعوامل را نیز شناسایی و آن

 :مراحل استاین شامل  DEMATEL روشاجرای 

 Z جمع آوری نظریات پاسخگویان و محاسبه میانگین ماتریس( 1 

𝑧 =
1

𝑚
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑘
𝑚

𝑖=1
 

                                                           
1 Fonetla 

2 Gabus 
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 D  محاسبه اولیه و نرمالیته کردن ماتریس( 2
D= *Z 

[𝑑𝑖𝑗]𝑛 × 𝑛 = [𝑍𝑖𝑗]𝑛 × 𝑛 

 = 𝑀𝑖𝑛
1

𝑚𝑎𝑥1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
∑𝑛
𝑚

= 1[𝑧𝑖𝑗]
,

1

𝑚𝑎𝑥1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
∑𝑛
𝑚

= 1[𝑧𝑖𝑗]
 

lim
𝑚→∞

(𝑑)𝑚 = {0}𝑛 × 𝑛 

 T کل  ۀاستخراج ماتریس رابط( 3
𝑇 = lim

𝑚→∞
(𝐷 + 𝐷1 + 𝐷2 +⋯+ 𝐷𝑚) 

= ∑ = 1𝐷𝑖∞
𝑚  

∑ = 𝐷 +𝐷1 + 𝐷2 +⋯+ 𝐷𝑚

∞

𝑚

 

     =D (I + D1 + D2 + … + Dm-1) 

T=D (I - D)- 1 (I-D) (I + D1 + D2 + … + Dm-1) 

     =D (I - D)-1 (I-D m) 

     =D (I - D)-1 

 T ماتریس  از ستون و سطر از مجموع محاسبه :4 لهمرح

𝑟 = [𝑟𝑖]𝑛 × 1 = (∑𝑖𝑛 = 1𝑇𝑖𝑗) 𝑛 × 1, 

𝑐 = [𝑐𝑗]1 × 𝑛 = (∑𝑖𝑛 = 1𝑇𝑖𝑗 )́1 × 𝑛, 

 (α) آستانه  مقدار تنظیم: :5حله مر

α =
∑ 𝑖𝑛 = 1∑ 𝑖𝑛 = 1{𝑡𝑖𝑗}

𝑁
 

 (.Sumrit & Anuntavoranich, 2013معلول ) و علت رابطه نمودار یک : ساخت6مرحله 

گیاری بار پایاه مقایساات زوجای، های تصامیمهای این روش نسبت به سایر روشبرتریاز 

 تماام بر تواندمی عامل هر حاصل، پذیرش بازخورد روابط است؛ یعنی در ساختار سلسله مراتبی

 از متقابال، صاورت باه و گذاشاته تاأثیر خاود، از ترپایین سطح یا باالتر سطح سطح، هم عوامل

 و مادیریتی مساائل در(. 1395 همکااران، و آباادی شاریف مروتای) پذیرد تأثیر آنها تک تک

 مسائله یاک بار مؤثر عوامل از زیادی تعداد متقابل اثرات دیمتل، از استفاده با توانمی اجتماعی

 (.Pamutar et al., 2017) کرد دهیسازمان و بندیدسته را خاص

 هایافته
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 الف( توصیف جمعیت شناختی

دهنادگان دارای درصاد از پاساخ 50ساال اسات.  63تاا  40پژوهش بین متغیر سن خبرگان 

درصااد دارای مرتبااه علماای  20درصااد دارای مرتبااه علماای دانشاایار و  30مرتبااه علماای اسااتاد، 

بنیان و های نوپا مرکز رشد/ دانشسال به عنوان فعال در شرکت 17تا  3باشند و بین استادیار می

 بقه فعالیت دارند. همچنین مشاور صنعت و دانشگاه سا

 ب( نتایح تحلیل کیفی

باوم کاارآفرینی دانشاجویی، شامل ابعاد زیسات 9X 9برای انجام این پژوهش یک ماتریس 

 نشان داده است. دیمتل، بر اساس نظر خبرگان روشاجرای  نتایجدر ادامه طراحی شد که 

 بوم کارآفرینی دانشجوییبین ابعاد زیست بر مبنای نظر خبرگان مستقیماتریس روابط م .1 جدول
ها نهادها، شبکه
قوانین و  منابع مالی و تعامالت

 مقررات
فرهنگی و 
 اجتماعی

 سیاست
 گذاری

رویدادها و 
 اجتماعات

پژوهش و 
 فناوری

آموزش و 
 یادگیری

حمایت و 
  پشتیبانی

462/2 231/1 231/2  923/2  308/1  231/2  385/1  231/1  000/0  
حمایت و 
 پشتیبانی

769/2 308/1 000/2 846/2  923/1  615/2  692/2  000/0  462/1  
آموزش و 
 یادگیری

308/2 846/1 462/2  385/2  154/2  846/1  000/0  769/2  385/1  
پژوهش و 
 فناوری

615/2 923/1 385/1  538/2  385/1  000/0  462/1  308/1  923/2  
رویدادها و 
 اجتماعات

308/2 385/2 462/3  769/2  000/0  923/2  692/2  769/2  615/3  
سیاست 
 گذاری

769/2  385/1 308/1 000/0 385/1  615/2  385/1  308/1  154/2  
فرهنگی و 
 اجتماعی

385/2 769/2 000/0  769/2  385/3  769/2  692/2  000/3  538/3  
قوانین و 
 مقررات

 منابع مالی  923/2  077/2  231/2  000/2  385/2  385/1  538/1  000/0 846/2

000/0  000/2  385/1  846/2  308/2  923/2  231/2  154/2  077/3  
ها نهادها، شبکه
 و تعامالت

 

باوم کاارآفرینی باه شاود تاثیرگاذاری ابعااد زیسات( مشاهده مای1همانطور که در جدول )

پس از نرمال ساازی مااتریس ابعااد، مااتریس صورت دو به دو بر روی هم بررسی شده است و 

 ( بدست آمده است.2شدت نسبی روابط مستقیم و ییر مستقیم ابعاد مطابم با جدول )

 هاا، باه اساتخراج رواباط تاثیرگاذار یاا تاثیرپاذیربا بکارگیری اصول نظریه گراف در ادامه 
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ارائاه  از ابعااد مند تبی و نظامپرداخته و ساختاری سلسله مرا ابعاد)روابط علی و معلولی، متقابل( 

 دهد. (، ترتیب نفوذ ابعاد بر یکدیگر را نشان می3جدول ) .می گردد

 بوم کارآفرینی دانشجوییزیستماتریس شدت نسبی روابط مستقیم و غیرمستقیم ابعاد  .2جدول 
ها نهادها، شبکه
قوانین و  منابع مالی و تعامالت

 مقررات
فرهنگی و 
 اجتماعی

سیاست 
 گذاری

رویدادها و 
 اجتماعات

پژوهش و 
 فناوری

آموزش و 
 یادگیری

حمایت و 
  پشتیبانی

368/0 251/0 296/0 387/0 269/0 355/0 277/0 268/0 280/0 
حمایت و 
 پشتیبانی

آموزش و   383/0 256/0 362/0 412/0 327/0 429/0 324/0 287/0 423/0
 یادگیری

404/0 305/0 340/0 410/0 335/0 382/0 258/0 362/0 378/0  
پژوهش و 
 فناوری

379/0 279/0 270/0 378/0 274/0 272/0 283/0 274/0 397/0 
رویدادها و 
 اجتماعات

 سیاست گذاری 552/0 433/0 434/0 508/0 322/0 516/0 446/0 391/0 495/0

366/0 246/0 252/0 262/0 260/0 355/0 266/0 260/0 351/0 
فرهنگی و 
 اجتماعی

504/0 409/0 322/0 521/0 453/0 509/0 440/0 446/0 555/0 
قوانین و 
 مقررات

 منابع مالی 435/0 336/0 345/0 387/0 342/0 375/0 308/0 231/0 424/0

334/0 323/0 315/0 446/0 351/0 438/0 357/0 351/0 458/0 
ها نهادها، شبکه
 و تعامالت

 بوم کارآفرینی دانشجوییزیستمراتب نفوذ ابعاد مراتب و سلسلهسلسله .3جدول 

 R+J R-J J-Value R-Value ابعاد
 750/2 789/3 -039/1 540/6 حمایت و پشتیبانی 

 204/3 986/2 217/0 190/6 آموزش و یادگیری

 174/3 023/3 151/0 197/6 پژوهش و فناوری

 807/2 616/3 -809/0 423/6 رویدادها و اجتماعات

 098/4 933/2 165/1 030/7 گذاریسیاست
 618/2 724/3 -106/1 342/6 فرهنگی و اجتماعی

 159/4 873/2 286/1 032/7 قوانین و مقررات

 182/3 722/2 460/0 904/5 منابع مالی

 372/3 697/3 -325/0 069/7 ها و تعامالتنهادها، شبکه
 

هاا مثبات باشاد باه عناوان آن R-J(، ابعاادی کاه 3جادول )با توجه به نتایج بدست آمده در 

شاوند کاه ایان ابعااد باه شاناخته مای اثرپذیرها منفی باشد به عنوان آن R-Jو چنانچه  اثرگذار



  452 1400پاییز ، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 هااعنوان علتبعد باه 5بعد شناسایی شده،  9( نمایش داده شده است، از 4تفکیک، در جدول )

  باید مورد بررسی قرار گیرند. )اثرپذیر( هاعنوان معلولبعد دیگر به 4و  )اثرگذار(

 بوم کارآفرینی دانشجوییابعاد اثرگذار و اثرپذیر زیست .4جدول 
 ابعاد اثرپذیر ابعاد اثرگذار

 حمایت و پشتیبانی آموزش و یادگیری
 رویدادها و اجتماعات پژوهش و فناوری

 فرهنگی و اجتماعی گذاریسیاست
 ها و تعامالتنهادها، شبکه قوانین و مقررات

  منابع مالی
 

بر مبنای نتایج حاصال  بوم کارآفرینی دانشجوییزیستی گانه9روابط علت و معلولی ابعاد 

را (R-J)  محاور عماودی و (R+J) شان داده شده است. در این شکل محاور افقای( ن2)در شکل 

 .دهدنشان می

 
 بوم کارآفرینی دانشجوییابعاد زیستنمودار علت و معلولی  .2 شکل

 

 (  نمایش داده شده است.3بوم کارآفرینی دانشجویی در شکل )الگوی تحلیلی ابعاد زیست 

 گیریبحث و نتیجه
بعاد  5بوم کارآفرینی دانشاجویی شاناخته شاده، نتایج پژوهش نشان داد از میان ابعاد زیست

گذاری، قوانین و مقررات و مناابع ماالی نقاش آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، سیاست

هاا بعد حمایت و پشتیبانی، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی و نهادها، شبکه 4علی و 

 نقش معلول داشتند. و تعامالت 

باوم ابعااد اثرگاذار مهام در زیسات یکای از آمووزش و یوادگیریبر اساس مطالعه حاضر، 

هاای کارآفرینی دانشجویی شناسایی شد و با توجه به دانشگاهی بودن محایط و تاکیاد پاژوهش
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 ;Fyen et al.,2019; Sherwood, 2018; Hayter et al., 2017; Miller & Acs, 2017پیشاین )

Lilischkis et al., 2015; Bercovitz & Feldman, 2008 و همچنین تاییاد خبرگاان بار ضاروت )

 گردد. ای برخوردار میآن، از اهمیت ویژه

 
 بوم کارآفرینی دانشجوییالگوی تحلیلی ابعاد زیست. 3شکل 

 

باوم کاارآفرینی بعد دیگری که در پژوهش حاضر به عنوان یکای از ابعااد اثرگاذار زیسات
هاای پیشاین باود. پاژوهش و فنااوری در پاژوهش پژوهش و فنواورینشجویی شناسایی شد، دا

(Fyen et al., 2019; Sherwood, 2018; Spigel, 2017; Wright et al., 2017; Rocha, 2014; 

Foster et al., 2013 )های پژوهش محور مورد اشاره قرار گرفته است.با محوریت فعالیت 

بوم کارآفرینی شده در زیستدیگر شناختهاثرگذار به عنوان یکی از ابعاد  گذاریسیاست
 Hayter etکند )های پیشین نیز ضرورت وجود این بعد را تایید میاست که پژوهش دانشجویی

al., 2017; van de Zande, 2012; Isenberg, 2011 .)ها هرگونه مداخله در واقع تبیین سیاست

بوم کارآفرینی، تسهیل فعالیت اع ای دانشگاه و بخش بهبود زیست مدیریت دانشگاه در جهت
های کارآفرینانه مفهومی چند بعدی است و عمدتا در دو گروه خصوصی است. سیاست

های اقتصادی معموال با هدف بهبود تشویم گیرند. سیاستاقتصادی و اجتماعی جای می
های شود. سیاستکارها تعیین میوکارها و ارائه خدمات حمایتی مناسب برای کسبوکسب
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های پایین به باالست که به دنبال تحول هنجارها در جوامع اجتماعی نیز عمدتا مرتبط با فعالیت
ها توسط مدیران در برخورد با اع ای (. تعیین سیاستHuggins & Williams, 2011هستند )

رینی در دانشگاه و تدوین گیری کارآفهیات علمی و دانشجویان، تمرکززدایی مراکز تصمیم
های کارآفرینی برنامه راهبردی با رویکرد کارآفرینی نقش بسزایی در ارتقای فعالیت

 دانشگاهیان خواهد داشت. 
به عنوان اثرگذارترین بعد کاه بار تماامی ابعااد دیگار   قوانین و مقرراتدر پژوهش حاضر 

هاای حماایتی و تادوین دستورالعمل نامه واثرگذار است، شناخته شد که مشتمل بر تدوین آئین
کااار توسااعه و بهبااود ارتباااط دانشااگاه بااا صاانعت و جااذب متخصصااان دانشااگاهی در وساااز

های پیشاین نیاز ماورد تاییاد قارار بنیان دانشگاهی است که در پژوهشهای نوپا و دانششرکت

 .(Fyen et al., 2019; Hayter et al., 2017; van de Zande, 2012)اند گرفته

بوم کاارآفرینی دانشاجویی شاناخته زیستاثرگذار در به عنوان یکی از ابعاد  نیز منابع مالی

هاای دساترس نماودن مناابع ماالی را بار فعالیات هاای پیشاین نیاز بار ضاروت درپاژوهش شد.
 ,Fyen et al., 2019; Breznitz & Zhanq, 2019; Miller & Acs)کنناد  تاکیاد مایکاارآفرینی 

2017; Rideout & Gray, 2013.) هاا اهمیات کااروانادازی و توساعه کسابتامین مالی برای راه

هااای بااومهااای مهاام زیسااتزیااادی دارد، از ایاان رو در دسااترس بااودن منااابع مااالی از ویژگاای
کارآفرینی است. کارآفرینان نیازمند انواع خدمات مالی شامل تساهیالت، دسترسای باه اعتباار، 

گاذاران (. در حاوزه ماالی، دسترسای باه سارمایهUNCTAD, 2013سارمایه و ضامانت هساتند )
 باشند.های تامین مالی جمعی دارای اهمیت میپذیر و روشخارجی و مخاطره

باوم کاارآفرینی دانشاجویی شاناخته یکی از ابعاد اثرپذیر در زیسات حمایت و پشتیبانیبعد 

 ,Drexler et al., 2014; Isenbergهای پیشین نیز آن را تاییاد نمودناد )ای که پژوهششد؛ مقوله

2011; Sherwood, 2018; Fyen et al., 2019; Spigel, 2017; Wright et al., 2017 وجاود .)

هاای ییرماالی مانناد کارهای نوپای دانشجویان، حمایتوها و اقدامات حمایتی از کسبفعالیت
فکااری و ارائااه کااار حمایاات از مالکیاات وهااا و سااازخاادمات مشاااوره، توسااعه زیاار ساااخت

 کارهای نوپا باشد. وهای الزم همواره باید در دسترس کسبآموزش
کاه  بوم کارآفرینی دانشجویی شناخته شادزیستاثرپذیر در از ابعاد  رویدادها و اجتماعات



  455 بوم کارآفرینی دانشجوییها و سنجش روابط ابعاد زیستشناسایی مؤلفه

 ,Sherwoodکنناد )های پیشین نیز ضرورت برگزاری رویدادها و مراسمات را تایید میپژوهش

2018; Spigel, 2017; Wright et al., 2017; Lilischkis et al., 2015; Isenberg, 2011 .)

هااای موفاام دانشااگاهیان و برگاازاری برگاازاری رویااداد اسااتارتاد ویکنااد، معرفاای اسااتارتاد
تواناد در داخال ای از جمله رویدادها و اجتماعاتی است که مایهای دورهنمایشگاه و فروشگاه

 ر گردد. دانشگاه برگزا
باود کاه  فرهنگی و اجتماعیبوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شد، بعد دیگری در زیست

های نوپا توسط دانشجویان نقش داشته باشد و از ابعاد اثرپذیر در دهی شرکتتواند در شکلمی

هااای پااژوهش حاضاار، تاکیااد ادبیااات بااوم کااارآفرینی دانشااجویی شااناخته شااد. یافتااهزیساات
بوم کاارآفرینی را بر اهمیت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در توسعه و تقویت زیستکارآفرینی 

باوم (. فرهنگ بومی زیستMatt & Schaeffer, 2018; Spigel, 2017; Malecki, 2018نشان داد )
(. فرهنگ Spigel & Harrison, 2018شود )پذیری و اعتماد میکارآفرینی باعث تقویت ریسک

 & Masonباوم کاارآفرینی اسات )کنناده موفقیات در زیساتاصلی تعیین کارآفرینی از عوامل

Brown, 2014) 
باوم کاارآفرینی زیساتاثرپاذیر از ابعااد ها و تعامالت نهادها، شبکه نتایج پژوهش نشاان داد

اساتقرار شاتاب ضرورت برقراری ارتباط با صنعت و پاارز علام و فنااوری،  دانشجویی است.
 Fyen etها نیز مورد تاکید قرار گرفته است )دانشگاه در دیگر پژوهشهای خصوصی در دهنده

al., 2019; Nambisan et al., 2019; Sherwood, 2018; Hayter et al., 2017; Miller & Acs., 

2017; Wright et al., 2017.) 

 باشاندمایقابال تقلیاد  و ییارهایی منحصر بفرد های کارآفرینی پدیدهبومزیستاز آنجا که 
(Mason & Brown, 2014) هاای فرهنگای، اجتمااعی و حتای جغرافیاایی از و متناسب با ویژگی

بوم کارآفرینی در هار (، توسعه زیستStam, 2015) یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت می باشد
بوم و ارائه چهاارچوب مناساب باه منظاور توساعه، منطقه نیازمند شناسایی عوامل سازنده زیست

نیز صد  هاست و این  مهم در خصوص دانشگاه ود و ارتقای این عناصر و تعامالت میان آنبهب
بوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شاده اسات، اماا از های زیستلفهؤهرچند ابعاد و مکند. می

ها و ابعاد متناوع بوم کارآفرینی نظامی باز و پیچیده است، برای درز پیچیدگیآنجا که زیست

باوم در تعامال نفعاان زیساتوه بر پایش دائمی الزم است تاا تناوعی از باازیگران و ذیآن، عال
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ن هدفی مشاترز آهای آن رسیده و برای بهبود نزدیک با یکدیگر به درکی مشترز از چالش
از اثربخشی الزم برخوردار باشند و با تاکید های دانشگاه در این زمینه ها و برنامهسیاستیابند تا 

گااذاری کاه دارای بیشااترین تااثیر باار اثرگااذار از جملاه قااوانین و مقاررات و سیاسات بار ابعااد
تواند در توسعه و تقویت کارآفرینی دانشاگاهیان باشند، میبوم کارآفرینی دانشجویی میزیست

 به ویژه دانشجویان گام بردارد. 

 پیشنهادها
و پار پارواز بارای تحقام کارآفرینی دانشجویی نیازمند محیطی است که به دانشجویان باال 

هاا های پژوهشی و خالقانه آنها و عالئقشان را بدهد؛ محیطی که شرایط تبدیل شدن تالشایده
های بعدی فاراهم نمایاد. جریاان را به محصول و خدمات مناسب برای ورود به بازار و نوآوری

حیح و مناساب این محیط باید روان باشد تا دانشاجویان قاادر باشاند باه اطالعاات صا دانش در

دسترسی داشته و از تجربیات اع ای هیاات علمای اساتفاده نمایناد. ایان محایط بایاد عااری از 
اعتمادی در زماان شکسات باشاد. محایط کاارآفرینی، هایی نظیر بیکنندهها و مایوسبازدارنده

هاا بقادری اسات کاه گااهی باوممتنوع و حساس است. حساسیت زیست ،محیطی بسیار پیچیده
باوم، بوم را به نابودی بکشاند. تمام عناصر زیستتواند کل زیستک عنصر ناسازگار میورود ی

بوم بتواند به تعادل رسایده باید با یکدیگر همخوانی داشته و تعامل مناسب داشته باشند تا زیست

 و موزون شود، در ییر اینصورت امکان توسعه و گسترش نخواهد داشت.
 شود:های آینده پیشنهاد میموضوعات زیر به منظور پژوهش های تحقیم،با توجه به یافته

 ی کشورهاهای مشابه با توجه به موضوع تحقیم در سایر دانشگاهانجام پژوهش 

 بوم کارآفرینی دانشگاهی های استقرار و توسعه زیستشناسایی چالش 

 شناسایی موانع و عوامل بازدارنده کارآفرینی دانشگاهی 

 توسعه حکمرانی کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه  ارائه مدل استقرار و 

 کارهای نوپاوارائه مدل تامین مالی جمعی کسب 

های نیز مواجه باوده اسات؛ از جملاه محادودیت ها، با محدودیتاین پژوهش در کنار یافته
مکانی پژوهش که به دانشگاه فردوسی مشهد محدود شده است و محدودیت زمانی کاه اجاازه 

های عمیم با سایر صاحبنظران حوزه کارآفرینی در استان خراساان رضاوی  و مصاحبه برگزاری
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  پارز علم و فناوری را سلب نمود. 
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