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چکیده
با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور ،درک زیستبوو آ

اهمیت خاصی پیدا میکند .امروزه استقرار و توسعة زیستبو کوارآفرینی داششویویی بوه-
عنوا یکی از مهمترین عوامل زمینه ،در تبدیل داششیویا بوه کارآفرینوا آینوده ،در رأس
توجه داششگاهها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته است .پس از بررسوی پوووه هوا
اشیا شده با موضوعات زیستبو کارآفرینی ،دریافتیم که پووه ها محودود در ایون
زمینه و به طور خوا

بوا موضوو زیسوتبوو کوارآفرینی داششویویی در ایورا و سوایر

کشورها خارجی اشیا شده است ،اما این پووه

به دشبال شناسایی ابعواد و مؤلفوههوا

زیستبو کارآفرینی داششیویی و ارائة مدل زیستبو کوارآفرینی داششویویی در داششوگاه
فردوسی مشهد است که از شو مقالات پووهشی – مطالعة مورد است و با روش تحلیول

مضمو اشیا شده است .ابزار گردآور اطلاعات ،مصاحبة شیمهساختیافته بوا  31شفور از
استادا و خبرگا زیستبو کارآفرینی بود کوه بوا روش شموشوهگیور هدفمنود ،از دسوتة
متوالی اشتخاب شدشد .ابعاد و مؤلفهها زیستبو کوارآفرینی  47مقولوة فرعوی و  9بعود
اصلی) از مصاحبهها مشخص و در قالب الگو مفهومی تحلیل مضومو تودوین شود .بور
اساس یافتهها بهدست آمده از پووه  ،ابعاد زیستبوو کوارآفرینی داششویویی در ایون
پووه
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سال هفدهم

و فناور  ،رویدادها و اجتماعات ،سیاستگذار  ،فرهنگی و اجتمواعی ،قوواشین و

مقررات ،منابع مالی ،شهادها ،شبکهها و تعاملات.
کلیدواژهها :زیستبو  ،کارآفرینی ،زیستبو کارآفرینی داششیویی ،داششگاه فردوسوی
مشهد ،تحلیل مضمو .
 .1مقدمه

ایرا پنیمین کشور ثروتمند جها از شظر ذخایر منابع طبیعی ،ماشند شفت و گاز است کوه
با داشتن یک درصد جمعیت جها و  52درصود جمعیوت جووا  ،بوی

از  4درصود منوابع

معدشی دشیا را در اختیار دارد که این امر ششا دهندة ظرفیت مناسب کشور برا تبدیل شود
به اقتصاد پویا و روبهجلو میباشد  .از ملزومات تبودیل شود بوه ینوین اقتصواد  ،وجوود
سرمایة اشساشی تواشمند و متخصص در امر کارآفرینی است .در مقابول ایون ظرفیوت مناسوب،
ایرا در زمینة فرار مغزها با خروج سالاشه بین  32۱هوزار توا  3۸۱هوزار متخصوص تحصویل
کرده ،جزء کشورها پیشتاز در این زمینه است عبوداللهی ،)3192 ،از طرفوی بوا توجوه بوه
وجود منابع مطلوب طبیعی و اشساشی اگر محیط و عوامول زمینوها مناسوب رشود و توسوعة
سرمایهها اشساشی کشور ماشند داششیویا و داش آموختگا داششگاهی ،همپا زیسوتبوو
طبیعی کشور رشد کند ،امید است در آیندة شزدیک شاهد کاه
بخ

شرخ خروج داششویویا کوه

اعظمی از شخبگا هستند ،باشیم.
در دشیا رقابتی امروز ،کارآفرینی در اقتصاد شق

کلید ایفا می کنود .اقتصواد رقوابتی و

مبتنی بر بازارها کنوشی که با تحولات و تغییرات سریع محیط بینالمللی و گوذر از اقتصواد
ملی به اقتصاد جهاشی همراه است ،مأموریت داششگاهها را شیوز تحوت توأثیر قورار داده اسوت
گیب،5۱۱2 ،3

 ،)3 .بهگوشها که اکثر صاحبشظرا حوزة آموزش عوالی ،کوارآفرینی را

شرط بقا و توسعة داششگاه ها و مراکز آموزش عالی به شمار میآورشد؛ زیرا در عصور توسوعة
فناور ها پیشرفته و صنایع داش محور در اقتصاد جهاشی ،منطقها و حتی محلوی ،تنهوا از
1. Gibb
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طریق تقویت تعامل و پیوشد داششگاه و کسبوکارها است که میتوا با بحرا ها گسترده و
فراگیر کنوشی مقابله کرد بسطامی.)3194 ،3
سیاستگذارا مدت هاست که داششگاهها را بهعنوا بازیگرا مهم در کارآفرینی ،اشوتغال
زایی و رشد اقتصاد تلقی میکنند برزشیتوز و فلودمن،5۱35 ،5

)319 .؛ یورا کوه داشو

به عنوا عنصر اصلی موجود داششگاه ،یک عامل مهم در تولید است کوه بوه رشود اقتصواد
کمک میکند آکس ،بروشاجل ،اودرت
 . )131داش

و کارلسون،5۱۱9 ،1

32 .؛ اودرتو ،5۱37 ،

.

تولیدشده توسط داششگاهها و مؤسسات آموزش عالی باید به جامعه بیایود توا از

آ  ،ثروت حاصل شود .این بدا معناست که داششگاهها علاوه بر فعالیتها مرسو تدریس
و پووه  ،در ارتقا اقتصاد شیز باید به جامعه کمک کنند ترکومیا ،5۱33 ،7
بنابراین ،داششگاهها بهعنوا واحدها داش محور ،شقو
مبتنی بر داش

امروز ایفا میکنند اودرت ،5۱37 ،

.)3۱3 .

مهموی در اقتصوادها کارآفریناشوه
 .)131 .همچنین ،بوه دلیول مزایوا

مالی گزارششده برا داششگاهها ،تمرکز بر کارآفرینی شیز برا داششگاهها جذاب است؛ زیرا
به آ ها اجازه میدهد تا تحقیقات خود را تیار کنند و شیز مزایوا اقتصواد بورا منطقوة
خود اییاد کنند روترمل ،آگو و جا ،5۱۱4 ،2

 .)193 .کوارآفرینی داششوگاهی و شواید

مهمتر از آ سیاستها و برشامهها پشتیباشی کارآفرینی ،دیگور شمیتواشنود در وهلوة اول بور
رو هیأت علمی متمرکز شوشد .داششیویا قدرتمنودترین منوابع بورا تقویوت کوارآفرینی
داششگاهها هستند و داششگاهها و دیگر مؤسسات آموزشوی هریوه بیشوتر تلواش میکننود توا
داششیویا خود را به داش

و مهارتها لاز برا شرو کسب و کار یا فعالیت کارآفرینی

میهز کنند برگمن ،هو و استرشبرگ،5۱31 ،1

 .)21 .البته داششگاه ها شیواز شدارشود کوه

1. Bastami
2. Breznitz & Feldman
3. Acs, Braunerhjelm, Audretsch and Carlsson
4. Torkomian
5. Rothermel, Agung and Jiang
6. Bergman, Hundt and Sternberg
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خود در زیستبو هوا کوارآفرینی 3آگواه باشوند؛

یعنی به داششیویا آموزش دهند که یگوشه میتواشند در سازما ها ،اقتصواد و جامعوه ارزش
اییاد کنند و بعد از داش آموختگی قادر به حل مشکلات اجتماعی به روشی شوآوراشه باشند.
در شهایت ،داششگاه ها باید به طور فزاینده ا به شیرو محرکه در شکلگیر زیستبوو هوا
کارآفرینی تبدیل شوشد که در آ  ،داششیویا دیگر یک منبوع اشسواشی شیسوتند ،بلکوه شیورو
محرکة کارآفرینی هستند که در جامعه ارزش جدید اییواد میکننود .بنوابراین ،داششوگاهها
محیط را برا کارآفرینی داششیویا فراهم میکنند مارینود و هورمنس )5۱32 ،5و در ایون
راستا ،کارآفرینی داششیویی میتواشد بهعنوا زیرگروه کارآفرینی داششوگاهی در شظور گرفتوه
شود آلوز ،فیشر و شافر،5۱39 ،1

 .)91 .همچنین ،این واقعیت که داششیویا شسوبت بوه

محققا داششگاهی در اییاد شرکتها شوپا فعال تر هستند ،منیر به شرو فرآیند کارآفرینی
در داششیویا می شود که بخشی از مسئلة کارآفرینی داششگاهی است مت و شوافر،5۱3۸ ،7
.)9 .
بنابر شظر آیزشبرگ ،)5۱33 2توسعة کارآفرینی به شبکها از عناصر مختلف شیاز دارد کوه
او این شبکه را زیستبو کارآفرینی میشامد و شواهد ششا میدهند که تصمیم بورا دشبوال
کرد مسیر کارآفرینی میتواشد توسط محیطها حمایتی تسوهیل شوود تولوداشو و اُربواشو،1
،5۱۱۸

 .)1۸5 .یووک رویکوورد بوورا دسووتیابی بووه ینووین محیطهووایی از طریووق توسووعة

«زیستبو ها کارآفرینی» است .در این زمینه ،یک زیستبوو بوهعنووا توودها از افوراد،
شهادها و شهادها مرتبط با هم در یک منطقة جغرافیایی مشخص تعریف میشود که به طوور
جمعی از فعالیتها کارآفرینی حمایت میکنند ملسکی،5۱33 ،4

 .)11 .گفتوه میشوود

1. Entrepreneurship Ecosystems
2. Marchand & Hermens
3. Alves, Fischer and Schaeffer
4. Matt and Schaeffer
5. Isenberg
6. Toledano & Urbano
7. Malecki
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که ینین زیستبو هایی در سطوح ملی ،منطقها و اجتمواعی وجوود دارشود ،در حوالی کوه
تحقیقات اخیر شیز زیستبو ها در سطح داششگاهی را مورد بررسوی قورار دادهاشود فتورز،
گرین و رایس.)5۱3۱ ،3
کارآفرینی داششیویی این پتاشسیل را دارد کوه داششوگاهها را بوه شقو

اصولی موتورهوا

توسعة اقتصاد محلی بازگرداشد اودرت  ،کاشینگها  ،کوراتکو ،لویمن و منتور،5۱39 ،5
 .)131کارآفرینا داششیو تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارشد میلر و آکوس،5۱34 ،1

.

)42 .

و تخمین زده میشود که کا رآفرینی داششیویا تا  5۱برابر بیشتر از اییاد فعالیوت اقتصواد
براساس مالکیت معنو داششگاه ،تأ ثیر اقتصواد داشوته باشوند رایوت ،سویگل و موسوتار،7
،5۱34

 .)9۱9 .با وجود این  ،تحقیقات در مورد شق

داششگاه ها در کارآفرینی تقریبواً بوه

طور اشحصار بر صدور میوز اخترا و ا ییواد محصوولات فرعوی توسوط هیوأت علموی و
کارکنا متمرکز است و اطلاعات کمی در مورد کارآفرینی داششویویی وجوود دارد سویگل،
رایت و لاکت .)5۱۱4 ،2هماشطور که رایت ،سیگل و موسوتار  ،)5۱34بوه شبوود یواریوبی
برا درک زیست بو کارآفرینی داششیویا اذعا دارشد و بور اهمیوت شوناخت زیسوتبوو
کارآفرینی داششیویی به منظور درک محرکها و فرآیندها کارآفرینی داششویویی و تحلیول
مؤثرترین زمینهها ،حمایتها و لزو درک شق

داششگاهها در تقویت کوارآفرینی داششویویی

در یک زمینه وسیعتر اشاره دارشد هولینکا ،گال و کواییچُوا،5۱34 ،1

 .)27 .از طرفی بوا

توجه به علاقة رو به رشد به کارآفرینی در بین داششیویا  ،لوزو تحقیقوات بیشوتر در موورد
ماهیت و عوامل تعیینکنندة زیستبو کارآفرینی داششیویا بی

از پی

ضرورت مییابد.

1. Fetters, Greene and Rice
2. Audretsch, Cunningham, Kuratko, Lehmann and Menter
3. Miller & Acs
4. Wright, Siegel and Mustar
5. Siegel, Wright and Lockett
6. Holienka, Gal and Kovačičová
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بنابراین ،شناخت اجزا محیطی که داششیو در آ قرار میگیرد و قصد راهاشداز کسوب
و کار خود را د ارد بسیار مهم است .باید بداشیم که کارآفرینی داششویویا در یوه شورایط و
امکاشاتی از لحاظ منابع مالی ،فیزیکی ،اطلاعاتی و غیره تقویت میشوود .اجوزا زیسوتبوو
و

کارآفرینی داششیویی ،علیرغم میزا بود از هم ،با هوم در ارتبواط و تعاملنود و بور شقو

کارایی یکدیگر اثرگذار و ا ثرپذیرشد و هدف این زیست بو  ،تقویوت کوارآفرینی داششویویی
می باشد .یناشچه زیست بو کارآفرینی داششیویی را یک مفهو بوداشیم ،در ایون پوووه

بوه

دشبال شناخت ابعاد و مؤلفه ها آ در داششگاه فردوسی مشهد میباشیم.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1 .2زیستبوم کارآفرینی

آمالو و میگیرو )5۱32 3بیا میکند ،اگریوه فعالیوت هوا کارآفریناشوه از سوطح فورد
سریشمه میگیرشد و به وسیلة شگرشها یا اشگیزهها ،مهارتها و ویوگویهوا روا شوناختی
فرد اییاد می شوشد ،ولی فرد کارآفرین و فعالیتها کارآفریناشه در خلاء شکل شمویگیورد و
بهوسیلة عوامل زمینها و بستر محیطی تحت تأثیر قرار می گیرد .به بیا دیگور ،اشگیوزههوا و
فعالیتها کارآفریناشه بهوسیلة عوامل فرهنگی ،شهاد  ،دولت ،محیط کسبوکوار و شورایط
اقتصاد کلا تحت تأ ثیر قورار دارشود کوه موا آ هوا را تحوت عنووا زیسوتبوو کوارآفرینی
میشناسیم.
زیستبو ها کارآفری ناشه با سرعت بالا تبودیل بوه ابوزار عموومی در مطالعوة جغرافیوا
کارآفرینی شده است و به عنوا مفهومی برا توصویف کوارآفرینی در منواطق پدیودار شوده
است .یک زیستبو کارآفرینی شامل میموعه ا از فعالا وابسته به هوم اسوت اشوییگل،5
،5۱34

 ،)79 .که از طریق فعالیتها کارآفریناشه می تووا بوه کوارآفرینی بوا رشود بالوا،

شرکت ها زایشی و فرصت ها شغلی جدید و همچنین مشاغل جدید دست یافت .ارتبواط
1. Amolo & Migiro
2. Spigel

شمارة اول
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کارآفرینی و زیستبو از آ جایی است که کارآفرینی ،هم فرایند و هم پدیودها اسوت «بوه
شدت وابسته به زمینه» اُرسوالد .)5۱32 ،3از همینرو ،ادبیات زیست بو کارآفرینی بر شقو
زمینه تأکید زیاد دارد آکوس ،اوتیوو و سورب،5۱37 ،5

 ،)741 .اوتیوو ،کنوی ،موسوتار،

سیگل و رایت )5۱37 1شیز از ارزش اتخاذ رویکرد زیستبو کوارآفرینی حمایوت میکننود،
آ ها معتقدشد که زیستبو ها در موورد کشوف و پیگیور فرصوت کوارآفرینی و در وجوود
اهداف مشترک از سیستم ها شوآور مورد مطالعه متمایز هستند .آ ها مطرح مویکننود کوه
درک و توضیح عملکرد زیستبو ها کارآفرینی مستلز در شظرگرفتن عوامول مهوم در سوطح
سیستم است که شمیتوا آ را به طور معنیدار در سطح تیزیه و تحلیل فرد یا سازماشی
مشاهده کرد.در طول دهة گذشته ،محققا و سیاستگذارا اغلب به محویط اطوراف فعالیوت
کارآفرینی بهعنوا زیستبو کارآفرینی اشاره کردهاشد هچوارایا و اینگرا ،5۱37 ،7

.)3 .

منطق اساسی این است که اگر زیستبو یا محیط تعاملی و مرتبط با هوم حوول کارآفرینوا
شوظهور و فعال سوالم باشود ،آ گواه خروجیهوا و شتوای مطلووب از کارآفرینوا  ،از جملوه
شرکتها

شوپا ،به طور بالقوه منیر به بهبود عملکرد اقتصاد و غیراقتصاد برا جوامعی

که در آ وجود دارشد ،خواهد شود .در شهایوت یوک زیسوتبوو کوارآفرینی بوهعنووا یوک
زیستبو  ،باید دو وظیفه را اشیا دهد .اول ،اییاد ارزش بورا زیسوتبوو و دو  ،توزیوع
ارزش بین اعضا زیستبو کلاریس ،رایت ،بروشیل و ماهاجا ،5۱37 ،2

.)3317 .

 .2. 2زیستبوم کارآفرینی دانشجویی

مفهو کارآفرینی داششیویی برا مدتی طولاشی محدود به حوزة آموزش بود و کارآفرینی
داششیویی با کارآفرینی داششگاهی تفاوت داشت هوایتر ،لوبینسوکی و مورلس،5۱34 ،1

.

1. Auerswald
2. Acs, Autio and Szerb
3. Autio, Kenney, Mustar, Siegel and Wright
4. Hechavaria & Ingram
5. Clarysse, Wright, Bruneel, and Mahajan
6. Hayter, Lubynsky and Maroulis
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 .)3514در مطالعة شق

سال هفدهم

داششویویا تحصویلات تکمیلوی در شورکتها زایشوی داششوگاه،

شواهد ارائه میدهند که کارآفرینی داششیویی ارتباط شزدیکی با کارآفرینی داششوگاهی دارد
و داششیویا تحصیلات تکمیلی شق

مهمی در راهاشداز اولیة شرکتها داششوگاهی و در

طول زما در توسعه ،رشد و پیکربند میدد شرکتها زایشی داششگاهی ایفا میکنند .این
شواهد و اتخاذ یک یشماشداز وسیعتر از مشارکت اعضا هیأت علمی در جامعه ،منیور بوه
یک یشماشداز پیشرفته از کارآفرینی داششگاهی از جمله مسئلة کارآفرینی داششویویا شوده
است رایت ،سیگل و موستار،5۱34 ،

9۱9 .؛ شاه و پاشکوه،5۱37 ،3

میتوا شرکتها شوپا داششیویی را بخ
هو و استرشبرگ،5۱31 ،
را به شق

 .)4۸۱ .بنوابراین،

مهمی از کارآفرینی داششگاهی بداشیم برگمن،

 .)21 .کارآفرینی داششیویی این پتاشسیل را دارد که داششوگاهها

اصلی موتورها توسعة اقتصواد محلوی بازگرداشود رایوت ،سویگل و موسوتار،

 .)5۱34سیمور )5۱33 5شیز بیا میدارد که اگریه هیچ دادة جامع و قابل اعتماد در موورد
تعداد دقیق کارآفرینا داششیو در داششگاهها و کال ها در ایالاتمتحده آمریکا وجوود شودارد،
اما سطح فعالیت کارآفرینی در میا داششیویا بسیار بالا به شظور میرسود گوپتوا و گوپتوا،1
 )5۱34و تخمین زده می شود که کارآفرینی داششیویی تا  5۱برابور بیشوتر از اییواد فعالیوت
اقتصاد براساس مالکیت معنو داششوگاه ،توأ ثیر اقتصواد داشوته باشود رایوت ،سویگل و
موستار،5۱34 ،

.)9۱9 .

کارآفرینی ششا دهندة یک گزینة شغلی مهم است ،فرصوت هایی را بورا لوذت بورد از
استقلال ،توسعة مهارت ها یندگاشوه ،بوه دسوت آورد منوافع موالی و مشوارکت در توسوعة
اقتصاد ارائه می دهود .داششوگاه ها سراسور جهوا بوه شوبوة خوود ،بوه طوور قابولتوجهی
فرصت ها کار و همکاراشة خود در کارآفرینی را گسوترش دادهاشود مووریس ،وب ،فوو و

1. Shah & Panke
2. Seymour
3. Gupta & Gupta
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 .)125 .با این حال ،تعداد داش آموختگا داششگاهی کوه فعالیتهوا

اقتصاد را آغاز می کنند متناسب با رشد ششا شداده است سیگر ،فیگستُلا و زلوگ.)5۱37 ،5
شرخ شسبتاً پایین راهاشداز کسبوکار شوپا داششیویا به عد وجود منابع مالی ،مهارتها
کسب وکار و داش  ،زیرساخت ،سواختارها پشوتیباشی ،شظوارت و ارتباطوات بوا شوبکهها
حرفه ا شسبت داده شدهاست کیوو ،هرینگتوو  ،لیتوفسوکی و گیول ،)5۱31 ،1و داششوگاهها
شرو به تیدید شظر در اثربخشی رویکردهوا سونتی خوود بوه کوارآفرینی دارشود دیوول-
کوییتل،5۱31 ،7

.)197 .

شواهد همچنین ششا می دهند که تصمیم برا دشبوال کورد مسویر کوارآفرینی میتواشود
توسط محیط ها حمایتی تسهیل شوود تولوداشو و اُربواشو،5۱۱۸ ،

 .)1۸5 .یوک رویکورد

برا دستیابی به ینین محیط هایی از طریق توسعة «زیسوتبوو کوارآفرینی» اسوت .در ایون
زمینه ،یک زیستبو بهعنوا توده ا از افراد ،شهادها و شهادها مرتبط با هم در یک منطقوه
جغرافیایی مشخص تعریف می شود که به طوور جمعوی از فعالیت هوا کوارآفرینی حمایوت
میکنند ملسکی،5۱33 ،

 .)11 .گفته میشود که ینین زیستبو هوایی در سوطوح ملوی،

منطقها و اجتماعی وجود دارشد ،در حالی که تحقیقات اخیر شیز زیستبوو هوایی در سوطح
داششگاهی را مورد بررسی قرار دادهاشد فترز ،گرین و رایس.)5۱3۱ ،
آیزشبرگ  )5۱3۱ ،5۱37ادعا می کند که اییاد یک زیستبو با هدف تسوهیل کوارآفرینی
یک عنصر کلید در توسعة اقتصاد است .داششگاهها شیز به شوبة خوود در دو سوطح عمول
میکنند .آ ها بهعنوا یکی از با ارزشترین عناصر در زیستبو ها منطقها عمل میکنند،
در حالی که زیستبو ها داخلی خود را شیز دارشد آیزشبرگ 5۱33 ،؛ میمع جهاشی اقتصاد،2
 .)5۱37به شظر میرسد در این سطح داخلی ،روح محویط آموزشوی ،ارزش هوا و هنیارهوا
1. Morris, Webb, Fu and Singhal
2. Sieger, Fueglistaller and Zellweger
3. Kew, Herrington, Litovsky and Gale
4. Duval-Couetil
5. World Economic Forum
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مشترک و رهبور آ و همچنوین ،زیرسواخت ها داخلوی از جملوه برشاموهریز درسوی و
فوق برشامه عوامل مهمی در توسعه و پرورش پتاشسیل کارآفرینی داششیویا باشند رایودوت
و گر ،5۱31 ،3

 .)159 .داششگاه ها مدر به طور قابل توجهی در حد کوه کوارآفرینی

بووهعنوووا یووک رشووتة داششووگاهی یووا حوووزة اصوولی مطالعووه پذیرفتووه شووده اسووت و در
سرمایهگذار ها شسبیشا در توسعة جو یادگیر که از پی گیر فعالیت کارآفرینی حمایت
می کند ،متفاوت هستند .به این ترتیب ،به شظر می رسد که محیط داششگاه میتواشد هوم بورا
محدود کرد و هم برا فعال کرد رفتارها کارآفرینی به کار رود ،در حالی که میزا تأثیر
آ ها ،در صورت وجود ،شامشخص باقی میماشد ولتر و اسمالبن،5۱33 ،5

.)3۱4 .

زیستبو ها مبتنی بور جامعوه شوامل اجزایوی ماشنود شوبکه ها غیررسومی و رسومی،
مؤ سسات داششگاهی و دولتی ،خدمات پشتیباشی و حرفها  ،م نابع سرمایه ،یک مخز استعداد
و زیرساخت ها فیزیکی هستند شک ،گرین و براش .)5۱37 ،استدلال شده است که محویط
داششگاه میتواشد بهعنوا یک زیست بو بالقوه کارآفرینی تصور شود فترز ،گرین و رایوس،
 )5۱3۱و هنگامی که در یک زمینة داششگاهی به کار گرفته شود ،مؤلفهها کلید میتواشنود
شامل دورة کارآفرینی و ارائة مدرک ،تعامل کارآفرینا داش آموخته ،مراکز رشد کوارآفرینی،
خدمات توسعة شموشة اولیه ،تأمین مالی برا راهاشداز  ،خدمات اشتقال فن آور و تحقیقوات
علمی ،از جمله موارد دیگر باشند رایدوت و گر ،5۱31 ،

 .)159 .ایدة یک زیستبوو

تحت تأثیر وابستگی این عناصر بوه یکودیگر اسوت .علواوه بور ایون ،بورا عملکورد موؤثر،
فعالیت ها درو یک زیستبو شیاز به هماهنگی و ارتباط باز دارشد و بر ارزشها و اهداف
مشترک پی بینی میشوشد فترز ،گرین و رایس.)5۱3۱ ،

1. Rideout & Gray
2. Welter & Smallbone
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 .3 .2پیشینة پژوهش
آیزشبرگ  ،)5۱3۱در مقالها با عنوا «یطور اشقلاب کارآفرینی را آغاز کنیم» به بررسوی
تیارب موفق و شاموفق کشورها در رابطه با کارآفرینی پرداخت ،که در آ محیطی را توصیف
میکند که کارآفرینی تمایل به موفقیت دارد .و پیشنهاد میکند که کارآفرینا زمواشی موفوق
هستند که به منابع اشساشی ،مالی و حرفها مورد شیازشا دسترسوی پیودا کننود و در محیطوی
فعالیت کنند که سیاستها دولت ،کارآفرینا را تشویق و تأمین مویکنود .او ایون شوبکه را
بهعنوا زیستبو کوارآفرینی توصویف مویکنود .آیزشبورگ  )5۱33معتقود اسوت در قلوب
استراتو کارآفرینی ،وجود این دیدگاه که یه عواملی در زیستبو کارآفرینی شامل میشوشد
و یطور استنتاج میشوشد ،تعیببراشگیز شیست .شیاز بورا اسوتراتو زیسوتبوو ریشوه در
مشاهدة جوامعی دارد که کارآفرینی بیوقفه در آ ها در حوال رشود اسوت ،در حقیقوت ایون
موفقیت بیشظیر در شتییة محیط پیچیده یا زیستبومی است که شمود پیدا کورده اسوت .ایون
زیستبو کارآفرینی شامل عناصر زیاد است که اگریوه آ هوا بوه دلیول تعاملوات پیچیوده
وابسته به موقعیتها ویوها هستند ،ولی همیشه وجود دارشد .بنابراین ،اگریوه ترکیوبهوا
همیشه بیشظیر هستند ،برا وجوود کوارآفرینی متکوی بوه خوود ،سیاسوت ،بوازار ،سورمایه،
مهارتها اشساشی ،فرهنگ و حمایتها لاز هستند.

به زعم آیزشبرگ  )5۱33زیست بو کارآفرینی از ش

عنصر اصلی تشکیل شده است که

خود دارا زیر مؤلفه ها دیگر است .عناصر اصلی زیست بوو کوارآفرینی عبوارتاشود از:
)3سیاست ،شامل رهبر و دولت؛  )5اموور موالی؛  )1فرهنوگ ،شوامل فعالیوتهوا موفوق
کارآفرینی و هنیارها اجتماعی؛  ) 7حمایت زیرساختی ،حرفها و غیردولتوی؛  )2سورمایة
اشساشی ،شامل آموزش و کارکنا ؛ و  )1بازار ،متشکل از شبکه ها و مشتریا اولیه.
در ادامه در خصو

زیست بو و عوامل مؤثر بر آ پروژة زیستبو کارآفرینی بابسوو

مطرح شد .این پروژه ششا داد به منظور پرورش کارآفرینی یک محویط ،ممکون اسوت تنهوا
توسط یک عنصر شکل شگیرد ،بلکه توسط گروهی از ساختارها که زیستبو را با همکوار

990

مجّلۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

سال هفدهم

یکدیگر تقویت می کننود ،شوکل گیورد .طبوق ایون مودل ،سیاسوت ها عموومی ششوا دهندة
مسئولیتها سازما ها دولتی و حما یت از کوارآفرینی بورا اجورا مشووقها و کواه
مواشع بروکراتیک است .سرمایة مالی را میتوا توسط مؤسسات مسوئول بورا توأمین موالی
کارآفرینی ،سرمایه گذارا شامتعارف ،صندوقها سرمایه گذار مخاطرهپذیر ،سرمایة اولیوه و
دیگر ترتیبات مالی ششا داد .فرهنگ ،شامل ویوگیها یک جامعه است ،یگووشگی ارتبواط
افراد با یکدیگر ،عوامل مؤ ثر بر شناخت و سایر مؤلفهها اسوت .تورس از شکسوت میتواشود
عنصر باشد که ماشع کارآفرینی شود و به شدت با فرهنگ یک منطقة خا

مورتبط اسوت.

مؤ سسات پشتیباشی کوارآفرینی ماشنود مراکوز رشود ،دفواتر اشتقوال فنواور  ،شظوارت و سوایر
سازما ها را تقویت میکنند و حمایت ها لاز را فراهم می آورشد .منابع اشساشی ششوا دهندة
افراد است که در کسب وکار جدید کار می کنند و برا این منظور شیاز به آموزش دارشد .در
شهایت ،ما بازارهایی داریم کوه مربووط بوه مصورفکننودگاشی اسوت کوه آموادة جوذب ایون
محصولات جدید و اشتشار آ ها هسوتند .تیربوة کوال بابسوو ششوا داد کوه سواخت یوک
زیستبو کارآفرینی به میموعه ا از ساختارها و فعالا بسی شده برا این هودف بسوتگی
دارد .اگریه این کار ساده شیست ،اما تمایل آ دسته از داششوگاه هایی اسوت کوه میخواهنود
برا جامعة محلی سود ببرشد .ب را رسوید بوه ایون سوطح ،لواز اسوت فرهنگوی براسواس
اقدامات محرک کارآفرینی با تغییر در ساختارها فیزیکی و آموزشی داششوگاه کوه در طوول
سووالهووا سوواخته شووده اسووت ،اییوواد شووود .برشاموة درسووی داششوویویا دورة کارشناسووی و
کارشناسیارشد با هدف توسعة مهارت ها کارآفرینی از طریوق فعالیت هوا عملوی ،درگیور
شد در پروژهها ،میا رشته ا و مطالعات مورد میوددا بوازشگر شووشد فتورز ،گورین و
رایس .)5۱3۱ ،مدل ارائه شده آیزشبرگ  ،)5۱33توا حودود زیواد جوامعتور و کامولتور از
تحقیقات پیشین به رویکرد زیستبو ها کارآفریناشه شگریسته است .هریند به زعم میسن و
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 )5۱31و فلد )5۱5۱ 5این مدل دارا پیچیدگیها کاربرد و شظر میباشد ،اموا

شگاه ویوها به محیط کسبوکار و اییاد کسبوکارها جدید در محیط دارد.
میمع جهاشی اقتصاد  ،)5۱31بر هشت بعود از زیسوتبوو کارآفریناشوه تأکیود کورد کوه
عبارتند از :بازارهوا در دسوترس ،سورمایة اشسواشی شیورو کوار) ،یهواریوب مقرراتوی و
زیرساختی ،آموزش و تربیت ،داششگاهها جریا ساز بهعنووا تسوهیلکننوده ،حمایوتهوا
فرهنگی ،سیستم حمایت مشاورا و مربیا و در آخر سورمایهگوذار و توأمین موالی .ایون
پووه

با اسوتفاده از دادههوا اسوتخراج شوده از میموعوها از منواطق صونعتی در شقواط

گوشاگوشی از جهوا بوه دسوت آموده اسوت .شکتوه ا کوه در اینیوا مطورح مویشوود وجوود
داششگاهها جریا ساز بهعنوا تسهیلکنندة زیستبو کارآفرینی است؛ لذا مویتووا شتییوه
گرفت که داششگاهها بهعنوا جزئی از زیست بو بزرگتر خود هم دارا زیستبو هسوتند و
در آ داششیویا شقشی اساسی ایفا میکنند .اشییگل  ،)5۱34شیز ویوگیها

یک زیستبو

کارآفرینی را در سه بعد با ویوگی میزا فرهنگی ،اجتماعی و بنیاد در شظر گرفته است .در
بعد فرهنگی زیستبو کارآفرینی ،شامل فرهنگ حمایتی و سوابقة کارآفرینوا بوود؛ در بعود
اجتماعی شامل کارکنا مستعد ،سرمایهگذار  ،شبکهها ،مربیا و مدلها شق

بود؛ در بعد

بنیاد شامل :سیاست و حکومت ،داششگاه و خدمات حمایتی بود .هموا طوور کوه مشواهده
میشود مشخص میشود که او شیز هماشند میمع جهاشی اقتصاد  ) 5۱31به اهمیوت داششوگاه
در زیستبو کارآفرینی پی برده بود.
میلر و آکس  )5۱34شیز معتقدشد داششیو داش آموخته /داششیو) که در مرکز زیستبو
کارآفرینی داششگاه قرار دارد ،هیچ تفاوتی در رشتة تحصیلی یا سطح تحصیلات و یا صونعتی
که در آ کسب و کار خود را راهاشداز کوردهاشود ،شدارشود و یکوی از دلوایلی کوه فعالوا و
مؤسسات غیرداششگاهی با داششگاهها تعامل برقرار می کنند را وجود اختیار داششگاه میداشنود.
1. Mason & Brown
2. Feld
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شروود )5۱3۸ 3بر پایة تحقیقات خود عناصر زیستبو کارآفرینی را شامل :برشاموة درسوی،
فعالیتها فوق برشامه ،دفتر اشتقال فناور  ،راهکارها ارتباطی ،منابع ،تشوکیل تیمعوات و
تعاملات غیررسمی داشست .و هماشند مطالعوات گذشوته داششویو را در مرکوز زیسوتبوو
داششگاه داشسته و زیست بو کوارآفرینی را جزئوی از زیسوتبوو بوزرگتور؛ یعنوی داششوگاه
میشمارد .رایت ،سیگل و موستار  ،)5۱34شیز در پووه

خود با عنوا «یک زیستبوو در

حال ظهور برا شرکتها شوپا داششیویی» اظهار میکنند کوه تواکنو یهواریوبی بورا
درک زیست بو مورد شیاز داششیویاشی که شرکتها شوپا را راهاشداز میکنند ،وجود شدارد
و به همین دلیل یه اریوب مورد شیاز را بر اساس مطالعات گذشته توسعه میدهند و عناصور
آ را شامل :سازوکارها داششگاه برا تسوه یل کوارآفرینی داششویویی ،بوه هموراه زشییورة
فعالیت شامل پی شتابدهندهها از طریق شتابدهندهها ،مشارکت اشوا کارآفرینوا  ،فعالوا
پشتیباشی و سرمایه گذارا ؛ ماهیت خا

محیط داششگاه و فضا بیروشوی و تکامول آ هوا در

طول زما و همچنین موضو مهم سازوکارها تأمین اعتبار معرفی میکنند.
 .3روششناسی پژوهش

هدف کلی پووه

حاضر ،ارائة مدل زیستبو کارآفرینی داششیویی است .این پووه

به لحاظ هدف در زمرة پووه ها کاربرد و بوه لحواظ روش گوردآور دادههوا ،از شوو
پووه ها کیفی با ماهیت اکتشافی است .جامعة مورد مطالعه در این پووه

شامل اعضا

هیأت علمی داششگاه فردوسی مشهد که دارا تخصص علمی و یا تیربوة کوار در حووزة
کارآفرینیاشد ،اعضا هیأت علمی مشاورهدهنوده بوه صونعت ،اعضوا هیوأت علموی دارا
شرکتها شوپا/داش بنیا در مرکز رشد داششگاه فردوسی مشهد و یا پارک علوم و فنواور
خراسا رضو میباشند .برا تعیین حیم شموشه از معیار اشبا شظر استفاده شد .بور ایون
اساس ،فرایند مصاحبه بهگوشها طراحی شد که بعود از هور مصواحبه ،دادههوا کدگوذار و
1. Sherwood
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تحلیل شدشد تا ضمن شناسایی مؤلفهها زیست بو کارآفرینی داششیویی ،این مؤلفوههوا در
مصاحبه ها بعد پیگیر شوشد .مصاحبه ها تا جوایی اداموه یافوت کوه دادههوا جدیود در
فرایند گردآور داده ها به دست شیامد .این مسئله در مصاحبة دهوم محقوق شود ،ولوی بورا
اطمینا  ،کار گردآور داده تا مصاحبة سویزدهم اداموه یافوت .بودین ترتیوب ،بوا  31شفور از
خبرگا و صاحبشظرا مدشظر مصاحبه اشیا شد .با توجه به ماهیت کیفی دادهها به دست
آمده از مصاحبه و لزو استخراج مفاهیم مشابه در آ ها ،از روش تحلیل مضمو بوه منظوور
تحلیل داده ها استفاده شد .تحلیل مضمو  3عبارت است از عمل کدگذار و تحلیول دادههوا،
با این هدف که دادهها یه می گویند .این تحلیل در وهلة اول بوه دشبوال الگویوابی در دادههوا
است محمدپور.)31۸۸ ،
سؤالات مصاحبه همچو «به شظر شما زیست بو کارآفرینی داششویویی یوه مؤلفوههوایی
باید داشته باشد تا فعالیت ها کارآفریناشه داششویویا را تقویوت و حمایوت کنود » از شوو
بازپاسخ بوده که پس از بررسی پیشینة پووه

و مشاوره با صاحبشظرا حوزة کارآفرینی بر

اساس روش تحلیل مضمو طراحی شد .در مرحلة اول ،متن کامل مصاحبهها از فایل صوتی
مکتوب شد و از تطبیق متن مکتوب با فایل صوتی اطمینا حاصول گردیود .همچنوین ،موتن
مصاحبه ها به دقت مطالعه شد تا ضمن درگیر با داده ها ،با عمق و غنا محتوا آ ها آشنا
شده و بدین ترتیب شرایط مناسب برا تحلیل آ ها فوراهم شوود .در مرحلوة دو بوا مورور
مصاحبه ها ،هر زما که یک بخ

تفکیک شده معنادار پیدا شد ،یوک کود بورا آ در شظور

گرفته شد .به عبارتی ،در دل شواهد گفتار مستقل ،کدها اولیه شناسایی و آشکار گردیود.
در این مرحله همة اطلاعات کدبند شدشد و برا هر کد اولیه ،یک شرح واژه شوشته شود و
در خلال کدگذار فهرست جامعی به دست آمد .در مرحلة سو  ،بر اساس پدیدهها کشف
شده در دادهها که مستقیماً به پرس

پووه

مربوط میشوشد ،دسوتهبنود شود و از پیوشود

داد آ ها ،مؤلفهها شکل گرفت .در مرحلة یهوار بوا دسوتهبنود کورد مؤلفوههوا ،ابعواد
1. Thematic Analysis
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زیست بو کارآفرینی داششیویی شکل گرفت و در مرحلة آخر ،تموامی مؤلفوههوا و ابعواد در
قرار گرفت و در شهایت پس از حذف مؤلفههوا تکورار 9 ،

کنار هم مورد ارزیابی و پای
بعد و  47مؤلفه شناسایی شد.
 .4یافتههای تحقیق

در این پووه

با تعداد  31شفر از استادا و خبرگا زیسوتبوو کوارآفرینی داششویویی

مصاحبة شیمه ساختاریافته اشیا شد که مشخصات آ ها به شرح جدول  )3است:
جدول  .1ویژگیهای مصاحبهشوندگان
ردیف

مرتبه علمی

جنسیت

نقش فعال

3

استاد

مرد

مشاور صنعت

5

استاد

مرد

فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

1

استاد

مرد

فعال رویدادها استارتاپ ویکند

7

استاد

مرد

فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

2

داششیار

مرد

فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

1

استاد

مرد

4

استاد

مرد

مشاور صنعت

۸

داششیار

مرد

مشاور صنعت

9

داششیار

مرد

مشاور صنعت و فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

3۱

داششیار

مرد

فعال رویدادها استارتاپ ویکند

33

استادیار

مرد

فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

35

استادیار

مرد

فعال در شرکتها شوپا مرکز رشد

31

استاد

مرد

مشاور صنعت و داششگاه

رئیس اسبق پارک علم و فناور خراسا رضو

پس از مکتوب کرد مصواحبههوا و اسوتخراج کودها در شهایوت بوه  47کود مؤلفوه) و
طبقهبند آ ها به  9کد محور

بعد) رسیدیم.
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سؤال پووه  :زیست بو کارآفرینی داششیویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد دارا یوه
ابعاد و مولفههایی است در جدول  )5مؤلفههوا و بعودها اصولی مربووط بوه زیسوتبوو
کارآفرینی داششیویی ترسیم شده است.
جدول  .2مؤلفهها و بعدهای اصلی مربوط به زیست بوم کارآفرینی دانشجویی
مقولة اصلی

مؤلفه

مطابق با مطالعات

ارائة خدمات مشاورة حقوقی ،مالی ،کارآفرینی و کسبوکار راهاشداز و )...

فین و همکارا )5۱39 .3

مشارکت اعضا هیأتعلمی در تیم مؤسس کسبوکار شوپا داششیویا

شروود)5۱3۸ .

(بعد)

تداو ارائة خدمات داششگاهی به داش آموختگا کارآفرین
حمایت و

تقویت زیرساختها آزمایشگاهی و کارگاهی

اشییگل)5۱34 .

توسعة زیرساختها و تیهیزات آموزشی

رایت ،سیگل و موستار.

پشتیباشی

توسعة مرکز رشد /شوآور
توسعة زیرساختها حمایتی راهاشداز کسب و کار
ارتقا و توسعة روزآمد فناور اطلاعات

فندزاشد)5۱35 .5

ثبت اخترا )

آیزشبرگ)5۱33 .

آموزش کسبوکار و کارآفرینی مبتنی بر پروژه
منتور راهنما ،مربی میرب) کسب و کار از داششگاه و صنعت
تناسب رشتهها تحصیلی با شیاز جامعه و بازار کار
اختصا
آموزش و

)5۱34
جاکوبوس میرگنامد

حمایت از مالکیت فکر
اختصا

مت و شافر)5۱3۸ .

واحد درسی کارآفرینی برا تمامی رشتهها

راهاشداز رشتة تحصیلی کارآفرینی مقطعدار)

یادگیر

توسعة رشتهها میا رشتها
بازشگر دروس رشتهها و گرای ها با رویکرد کارآفرینی
تدوین طرح درس با رویکرد کارآفرینی
بکارگیر روشها تدریس خلاقاشه
اختصا

درس کارآفرینی مبتنی بر استارتاپ

فین و همکارا )5۱39 .
شروود)5۱3۸ .
هایتر ،لوبینسکی و مرلس،
)5۱34
میلر و آکس)5۱34 .
لیلیشکس ،ولکمن،
گروینهنگن ،بیشاف،
هالفبس)5۱32 .1
جاکوبوس میرگنامد

1. Fyen et al
2. Jacobus meergenaamd van de Zande
3. Lilischkis, Volkmann, Gruenhagen, Bischoff, and Halbfas

مجّلۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

922
مقولة اصلی

مؤلفه

(بعد)
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مطابق با مطالعات

فندزاشد)5۱35 .
برکوویتز و فلدمن.3
)5۱۱۸
تحقیقات بازار رشتهها تحصیلی و گروهها آموزشی و پووهشی
شناسایی بازار بالقوه ،رقبا و مشتریا )
افزای

سهم پووه

و فعالیتها میداشی شسبت به مباحث شظر دروس

بازاریابی ،مذاکره ،ارزشگذار  ،فروش و تیار ساز داش
پووه

و

فناور

داش

فنی /محصول

فین و همکارا )5۱39 .
شروود)5۱3۸ .
اشییگل)5۱34 .

بنیا

تعریف پروژهها تحقیقاتی میا رشتها
تعریف محورها پووهشی برا رشتهها و گروهها
تشکیل تیمها پووهشی مشترک درو گروهی و بین گروهها)

رایت ،سیگل و موستار.
)5۱34
5

روشا و فریتس )5۱37 .

تعریف دورهها تحقیقاتی پسادکتر با تأکید بر تأمین مالی از صنعت
تعریف پروژهها داششیویی /پایا شامه /رساله با رویکرد کارآفرینی
برگزار بازاریة خود اشتغالی داششیویا
برگزار رویداد استارتاپ ویکند
برگزار رویداد معرفی کسبوکارها موفق داششگاهیا
رویدادها و
اجتماعات

برگزار ششستها غیر رسمی با کارآفرینا موفق شهر /کشور
برگزار جشن موفقیت کسبوکارها شوپا و داش بنیا
عرضة محصولات  /خدمات داش بنیا در شمایشگاهها دورها
برگزار دوره  /کارگاه آموزشی کسبوکار ،کارآفرینی و مهارتافزایی
سمینار ،کارگاه و )...
معرفی مشاغل و کسبوکارها مرتبط با رشتهها داششگاه

سیاست-
گذار

ارزشیابی کیفی داششیویا
هر متناسب مقاطع تحصیلی داششیویا

کارشناسی ،کارشناسی ارشد و

شروود)5۱3۸ .
اشییگل)5۱34 .
رایت ،سیگل و موستار.
)5۱34
لیلیشکس ،ولکمن،
گروینهنگن ،بیشاف،
هالفبس)5۱32 .
آیزشبرگ)5۱33 .
هایتر ،لوبینسکی و مرلس.
)5۱34

دکتر )

جاکوبوس میرگنامد

اییاد و تعریف فعالیتها پووهشکدهها و قطبها علمی با رویکرد

فندزاشد)5۱35 .
1. Bercovitz & Feldman
2. Rocha & Freitas
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مقولة اصلی
(بعد)
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مؤلفه

مطابق با مطالعات

کارآفرینی

آیزشبرگ)5۱33 .

استقلال گروهها آموزشی و پووهشی در جذب داششیویا
اییاد تعادل در وظایف آموزشی و پووهشی اعضا هیأت علمی
برشامهریز بلند مدت کارآفرینی برا اعضا هیأت علمی
تدوین برشامة راهبرد داششگاه با رویکرد کارآفرینی
تمرکززدایی مراکز تصمیمگیر کارآفرینی
تفکر کارآفریناشه و حمایت مدیرا ارشد داششگاه از کارآفرینی
گردش آزاد و شفاف اطلاعات مرتبط با خدمات ،مقررات ،الزامات و
تسهیلات کارآفرینی
فضا اجتماعی تبادل شظر و ارائة مباحث علمی

اختصا

تقویت فضا گفتما علمی بین داششیویا
فرهنگی و
اجتماعی

تدوین ساز و کار تقویت ارتباط داششیویا و اساتید
شناسایی و اولویتبند شیازها تحقیقاتی جامعه
تبیین جایگاه ،گسترش و توسعة برشد داششگاه در جامعه
استقرار و بهبود حکمراشی کسب و کار در داششگاه

مت و شافر)5۱3۸ .
اشییگل)5۱34 .
جاکوبوس میرگنامد
فندزاشد)5۱35 .

تروی تفکر کارآفریناشه در اعضا داششگاه
تدوین آیینشامه و دستورالعملها حمایتی حقوقی ،مالی ،اشگیزشی و )...
الزا شرکتها شوپا به ارائة طرح کسبوکار  /مدل کسب و کار
تدوین سازوکار شناسایی کارآفرینا بالقوه
تدوین سازوکار توسعه و بهبود ارتباط داششگاه با صنعت
اییاد واحد تیار ساز دستاوردها تحقیقات داششگاهی

قواشین و
مقررات

فین و همکارا )5۱39 .

تدوین سازوکار جذب متخصصا داششگاهی در شرکتها شوپا و داش -

هایتر ،لوبینسکی و مرلس.

بنیا داششگاهی

)5۱34

تدوین مدل کسبوکار گروهها آموزشی و پووهشی و پووهشکدهها

جاکوبوس میرگنامد

اختصا

امتیاز وتویی برا راهاشداز کسب و کار
اعضا هیأت علمی و داششیویا )

اییاد شاخص فعالیتها کارآفریناشه برا اعضا هیأت علمی و ارزیابی
مستمر آ ها
مأموریتدهی به اعضا هیأت علمی برا حل مشکلات جامعه و اتخاذ

فندزاشد)5۱35 .
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مطابق با مطالعات

تدابیر لاز برا ارتقا علمی در این موارد
شبکهساز سرمایهگذارا خارجی و مخاطرهپذیر فرشتگا کسبوکار و

منابع مالی

)...

فین و همکارا )5۱39 .

شناسایی و جذب سرمایهگذارا خارجی و مخاطرهپذیر فرشتگا

برزشیتز و ژا )5۱39 .3

کسبوکار و )...

میلر و آکس)5۱34 .

حمایت از تأمین مالی جمعی  )CrowdFundingکسبوکارها شوپا

رایت ،سیگل و موستار.

و داش بنیا

)5۱34

حمایت مالی ویوة توسعة شموشة اولیة محصولات شرکتها شوپا و داش -

رایدوت و گر )5۱31 .

بنیا
برگزار کارآموز داششیویا در صنعت /پارک علم و فناور
همکار داششیویا در اشیا طرحها برو داششگاهی

فین و همکارا )5۱39 .
شامبیسا  ،رایت و فلدمن.5

تقویت و توسعة ارتباط گروهها آموزشی و پووهشی با شرکتها داش
بنیا
شهادها،
شبکهها و
تعاملات

استقرار مراکز تحقیق و توسعة صنایع در داششگاه
تعامل مستمر با متخصصا بیرو از داششگاه
توسعة ارتباطات بینالمللی داششیویا و اعضا هیأت علمی
استقرار شتابدهندهها در داششگاه

)5۱39
شروود)5۱3۸ .
کسمینتارتی ،اششور ،
سلاسار

و عثماشو.1
)5۱3۸

هایتر ،لوبینسکی و مرلس.
)5۱34

تعامل با پارک علم و فناور

میلر و آکس)5۱34 .
رایت ،سیگل و موستار.
)5۱34

1. Breznitz & Zhang
2. Nambisan, Wright and Feldman
3. Kusmintarti, Anshori, Sulasari and Ismanu
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براساس جدول بالا تلاش شده است تا با اسوتناد بوه دیودگاه خبرگوا و متخصصوا حووزة
کارآفرینی داششگاهی و در پاسخ به این سؤال کلی که زیست بوو کوارآفرینی داششویویی در
داششگاه فردوسی مشهد دارا یه ابعاد و مؤلفههایی است ،این مودل در قالوب یوک الگوو
منطقی که مشتمل بر ابعاد و مؤلفههاست ،مطابق شکل  )3طراحی و تبیین شود.

شکل .1مدل زیستبوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد

مدل بالا ششا میدهد که زیست بو کارآفرینی داششویویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد
دارا یه ابعاد و مؤلفههایی است؛ شکتة حوائز اهمیوت کوه بیوا آ ضورور اسوت ،شویوة
دستهبند  47مقولة فرعی در دل  9طبقة اصلی است کوه بوه طوور کامول براسواس دیودگاه
خبرگا اشیا شده است .ابعاد زیست بو کارآفرینی داششیویی در ایون پوووه

از دیودگاه
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مصاحبهشوشدگا عبارت اشد از .3 :حمایت و پشتیباشی .5 ،آموزش و یادگیر  .1 ،پوووه

و

فناور  .7 ،رویدادها و اجتماعات .2 ،سیاستگذار  .1 ،فرهنگوی و اجتمواعی .4 ،قوواشین و
مقررات .۸ ،منابع مالی .9 ،شهادهوا ،شوبکههوا و تعاملوات .ایون  9بعود ،اصولیتورین اجوزا
زیست بو کارآفرینی داششیویی میباشند .در زمینة زیست بو کارآفرینی داششویویی یکوی از
مصاحبهشوشدگا میگوید « :بسیار از داششیویا از قواشین مرتبط با کسبوکار ،شورایط و
الزامات شرکت ها داش

بنیا و  ...آشنایی شدارشد و بهدلیل تسلط شاکافی آ ها در مسویر راه

اشداز شرکت شوپا خودشا دیار ضرر و زیا زیاد خواهند شود .در بحوث آمووزش و
یادگیر  ،آموزش اصول کسب و کار و کارآفرینی مبتنی بر پروژه ،بازشگر طرح درسها بوا
رویکرد کارآفرینی ،افزای

رشتهها میا رشته ا در داششگاه ،خلاقیت اساتید و بهکارگیر

روش ها تدریس خلاقاشه و همچنین آموزش مبتنوی بور پوروژه و افوزای

سوهم تحقیقوات

میداشی کمک بسیار خوبی به کوارآفرینی داششویویا خواهود داشوت» .بنوابر گفتوة یکوی از
متخصصا  ،حمایت و پشتیباشی یکی از الزامات و بسوتر موورد شیواز کوارآفرینی داششویویا
است .به عنوا مثال ،تا زماشی که زیرساخت ها آزمایشگاهی و کارگاهی تقویت ششوشد و یا
به داششیویا و اساتید مشاوره ها موورد شیازشوا را در زمینوة کسوب و کوار ارائوه شکنویم،
شمیتواشیم اشتظار خلاقیت و کارآفرینی را داشته باشیم .همچنین ،همراهی اساتید در تویمهوا
مؤسس کسب و کار شوپا داششیویا  ،موجب دلگرمی داششیویا در آغاز کار میشود.
در باب مباحث مرتبط با آموزش ،یکی از خبرگوا بوه « لوزو بوازشگر دروس بوا شگواه
کارآفریناشه و متناسب بود رشته ها جار داششگاه با شیازها واقعی جامعه» اشاره داشوتند.
همچنین ،دیگر مصاحبهشوشده شیز شسوبت بوه «آمووزش مفواهیم کسوبوکوار در پوروژههوا
داششیویی و توسعة رشتهها میا رشتها در داششگاه» تأکیود داشوتند و «اختصوا

واحود

درسی کارآفرینی» برا تمامی رشته ها دایر در داششگاه را برا داششویویا مفیود ارزیوابی
کردشد  .یکی از اساتید در خصو

پووه

و فناور

به «تعریف پروژهها و پایا شاموههوا بوا

رویکرد کارآفرینی و همچنین تشکیل تیمها پووهشی بوین گوروههوا آموزشوی» و دیگور
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مصاحبه شوشده در این زمینه به «لزو ارزشگذار داش ها فنوی تولیدشوده در داششوگاه و
محصولات داش بنیاشی که در مراکز رشد داششگاه تولید میشوشد» اشاره داشوتند .مبحثوی کوه
یندین شفر از خبرگوا بوه آ اشواره داشوتند« ،معرفوی کسوبوکارهوایی کوه موفقیوتهوا
یشمگیر به دست میآورشد و لزو معرفی آشا به داششگاهیا و حتی برگزار جشن برا
کسبو کارها موفق در داششگاه بود که معتقد بودشد این ینین اقداماتی به تحریک و تهیوی
کارآفرینا بالقوه کمک بسیار خوبی خواهد کرد» .شتای به دست آمده از مصاحبه با خبرگوا
در این بخ

ششا داد که سه بعد سیاستگذار  ،فرهنگی و اجتماعی و قوواشین و مقوررات

میتواشند در شکلگیر زیست بو کارآفرینی داششیویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد موؤثر
واقع شود .به عنوا مثال ،یکی از اساتید ینین میگوید « :باید مباحثی همچو کوارآفرینی در
برشامة راهبرد داششگاه دیده شود تا اهمیت ایون موضوو ششوا داده شوود و میوزا توجوه
مدیرا داششگاه را به این مهم دریابند .همچنین ،گروههوا در جوذب داششویویا از اسوتقلال
کافی برخوردار باشند تا حداقل در اشتخاب داششیو یا تحصیلات تکمیلی بتواشند معیارهوایی
همچو  ،خلاقیت و شوآور را مد شظر قرار دهند» ،در جا دیگر «سیاسوت برقورار تعوادل
در وظایف آموزشی و پووهشی اساتید ،این اجازه را به اساتید می دهود توا بوا فکور و وقوت
آزادتر به فعالیتها کارآفریناشه بیردازشد» .قواشین و مقررات شق

اساسی بر زیستبوو هوا

دارشد ،یکی از مدیرا ینین میگوید « :باید برا حمایت و اییاد اشگیزة کافی اسواتید شسوبت
به راهاشداز کسبوکار  ،قواشینی برا در شظر گرفتن امتیاز وتویی جهت ارتقا آشوا داشوته
باشیم» .در خصو

بعد منابع مالی زیستبوو کوارآفرینی داششویویی شیوز ،خبرگوا اظهوار

داشتند که «باید سرمایه گذارا خارج از داششگاه را به صورت سیستماتیک شناسایی کنیم و با
معرفی کسبوکارها ،آشا را برا سرمایه گذار ترغیب کنیم و برا کسب و کارهایی که بوه
مرحلة تولید شموشة اولیه میرسند ،حمایتها مالی ویوها در شظر بگیوریم» و در خصوو
شهادها ،شبکهها و تعاملات ،خبرگا به « لزو تعامل شزدیک و مستمر با پارک علم و فنواور
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خصوصی و استقرار آ ها در داششگاه و دعوت از

صنایع شهر و استا جهت استقرار مراکز تحقیق و توسعة آشا در داششگاه» اشاره داشتند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

یناشچه ملاحظه شد با هدف ارائة مدل زیست بو کارآفرینی داششیویی و با بهرهگیور از
روش تحقیق کیفی اکتشافی 9 ،بعد و  47مؤلفة زیست بو کارآفرینی داششیویی در داششوگاه
فردوسی مشهد شناسایی شدشد .این مدل تا حدود خلاء شظر موجود در رابطه با ییسوتی
ابعاد و مؤلفهها زیست بو کارآفرینی داششیویی را پوش

میدهد .هماشطور که اشاره شود

پس از بررسی پووه ها اشیا شده با موضووعات زیسوتبوو کوارآفرینی ،پوووه هوا
محدود در این زمینه و به طور خا
اشیا شده است .این پووه

با موضو زیستبو کارآفرینی داششیویی در ایورا

در مقایسه با سایر پووه ها مشابه ،متمرکوز بور کوارآفرینی

داششیویی اشیا شد و با توجه به بومی بوود ابعواد و مؤلفوههوا شناسوایی شوده در ایون
پووه  ،سایر داششگاهها شیز میتواشند از این ابعاد و مؤلفهها در استقرار و توسعة زیستبوو
کارآفرینی داششیویی خود بهره بگیرشد و در اداموه پیشونهادهایی در زمینوة اسوتقرار ابعواد و
مؤلفهها زیست بو کارآفرینی داششیویی در داششگاه بیا میگردد.
با توجه به لزو اتخاذ رویکرد جامع در زیستبو هوا کوارآفرینی ،بوه شظور مویرسود
همواره باید در کنار این جامعیت ،عامل پیچیدگی روابط بین بازیگرا و اجزا زیستبو را
مد شظر قرار داد که یکی از مشخصه ها این پیچیدگی ،تعدد بازیگرا زیستبوو کوارآفرینی
داششوویویی در داششووگاه از جملووه داششوویویا  ،اعضووا هیووأت علمووی ،موودیرا داششووگاه،
سرمایهگذارا و غیره است که پیامد آ  ،تعدد اهداف و رویکردها است؛ یه بسا برخی افراد
و واحدها صرفاً اهداف اقتصاد را در زیست بو دشبال کنند و برخی دیگر اهداف توسوعها
و کمک به تقویت زیستبو را داشته باشند .بنابراین ،در مواجه با تعدد اهداف و ارزشها
متناقض بازیگرا در زیست بو کارآفرینی ،از مدیرا داششگاه تعامول و هودایتگور آشوا ،
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همراستا با هدف زیست بو کارآفرینی داششیویی تقویت کارآفرینی داششیویی) و همچنوین
شظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت بازیگرا اشتظار میرود.
شکل گیر شخصیت منحصر به فرد هر زیست بو کارآفرینی ،فرآیند است که به مورور
زما و به آرامی اشیا میگیرد ،از طرفی ،همین گذشت ز موا موجبوات افوزای

همواهنگی

عوامل را شیز فراهم میآورد  .در ایون مسویر ممکون اسوت برخوی افوراد حقیقوی و حقووقی،
به دلایلی ماشند آگاه شبود از اهداف شهایی و عد شناخت شسبت به مودل جوامع زیسوتبوو
کارآفرینی داششیویی ،به مخالفت و مقاومت در اجرا برخی فعالیتها بیردازشود کوه تبیوین
اهداف غایی و شفاف ساز رویکرد جامع داششگاه می تواشد در جلوب شظورات ایون دسوته از
افراد مؤثر باشد و آشا را به حامیا جد زیست بو کارآفرینی تبدیل شماید.
شکتة بعد در اجرا موفقیتآمیوز و یکیاریوة زیسوت بوو کوارآفرینی ،یکدسوت بوود
عملکرد و ذهنیت مدیرا فعال در زیست بو کارآفرینی است .اینکه تما مدیرا هومصودا و
هم آهنگ ،رویکرد یکساشی را در مواجه با داششیویا و اعضا هیأتعلمی داشته باشوند ،از
اهمیت ویوها برخوردار است؛ یراکه مدیرا اجرایی ،اشتقالدهندة رویکرد مودیرا ارشود و
حلقة اتصال کارآفرینا با آشا میباشند و شق

مهمی د ر استحکا این پیوشد ایفا مویکننود و

کویکترین تناقضی خسارتها جبرا شاپذیر

به زیستبو وارد میشماید.

از دیگر موضوعاتی که باید مدشظر طراحا و میریا زیست بوو کوارآفرینی داششویویی
قرار گیرد ،مراقبت از عد شکلگیر زیستبو ها مواز و فرعی بوا اهوداف متنواقض بوا
زیست بو کارآفرینی است که موجب هدر رفت منابع میشود و باید زیستبو ها متناقض
به سرعت شناسایی و در راستا زیست بو کارآفرینی داششیویی ،بازتعریف شوشد.
و اما دو شکتة حائز اهمیت دیگر در استقرار زیستبو کارآفرینی ،توسعة متوواز تموامی
ابعاد و مؤلفهها زیست بوو و اتخواذ رویکورد مناسوب مودیریت داششوگاه اسوت کوه بایود
هوشمنداشه و هنرمنداشه اشیا شود .به شظر میرسد موضوعاتی ماشند «کارآفرینی» بوا رویکورد
«بالا به پایین» و دستور  ،سازگار زیاد ششا شخواهود داد و پیشونهاد مویشوود مودیریت
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داششگاه در موضوعاتی همچو تدوین آیینشامهها و دستورالعملها حموایتی و یوا تودوین
ساز وکار توسعه و بهبود ارتباط داششگاه با صنعت و شظایر آ را بوا همراهوی اعضوا هیوأت
علمی و شمایندگا داششیویا اشیا دهد .از طرفی بسیار از مؤلفوههوا شناسواییشوده در
تحقیق ،از سال ها قبل در داششگاه فردوسی مش هد موجود هسوتند و در زمینوههوا متعودد
بسترساز و فرهنگ ساز لاز  ،اشیا شده است که این مهم مویتواشود بوه توسوعه و رشود
سریعتر زیست بو کمک شایاشی شماید.
مؤلفهها شناساییشدة زیست بوو کوارآفرینی داششویویی داششوگاه فردوسوی مشوهد را
میتوا در دو فاز -3استقرار و -5توسعه زیستبو دشبوال شموود .فواز اول ،شوامل اسوتقرار
مؤلفههایی است که تا کنو داششگاه اقدا اجرایی و عملیاتی برا آ ها اشیا شوداده اسوت و
میتواشد پیادهساز و استقرار آ ها را به مرور در دستور کار خود قرار دهد .فاز دو  ،شوامل
مؤلفههایی است که به شوعی در سالها گذشته اقداماتی در این زمینه اشیوا شوده اسوت و
داششگاه میتواشد آ ها را بهبود و توسعه دهد .در پایا پیشنهاد میشود پووهشگرا ارجمنود
به بررسی روابط ابعاد بوا یکودیگر ،میوزا اثرگوذار و اثرپوذیر ابعواد شناسوایی شوده در
زیست بو کارآفرینی داششیویی بیردازشد.
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