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The steps that universities can take to promote and improve entrepreneurial activities
and communication with industry is one of the important topics that has attracted a lot
of attention. This study investigated selected universities in the world in the field of entrepreneurship, through a survey study to prioritize options to support entrepreneurship in
Iranian universities based on the opinions of experts. Data collected by using information
available on official sites and related documents. In the second part, the hierarchy analysis process was used. The findings showed that the supporting activities of universities
were as follows: science-educational, cultural-incentive, material support, and spiritual
support. Hierarchical analysis showed that in supportive activities of universities, the criterion of achieving upstream goals with a relative weight of 0.341 had higher priority than
other criteria. Also, the material support was considered to be the best alternative with a
relative weight of 0.284. Other alternative supports were as follows: science-educational, spiritual support, and cultural-incentive, respectively.
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مقاله پژوهشی
بررسی اقدامات حمایتی از کارآفرینی در دانشگاههای منتخب جهان و تحلیل
گزینههای حمایتی در دانشگاههای ایران
*مهتاب پورآتشی

1

 .1استادیار ،گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 06 :آذر 1397

تاریخپذیرش 30:فروردین1399

تاریخانتشار ۱۲:اردیبهشت1399

کلیدواژهها:

کارآفرینی ،آموزش
عالی ،دانشگاه
کارآفرین ،مراکز
کارآفرینی ،تحلیل
سلسلهمراتبی

کارآفرینی و اقداماتی که دانشگاهها میتوانند برای ارتقا و بهبود فعالیتهای کارآفرینی و ارتباط با صنعت
به انجام رسانند ،از مباحث مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .مقاله حاضر کوشید
ضمن کنکاش در تجارب دانشگاههای منتخب جهان در زمینه کارآفرینی ،از طریق یک مطالعه پیمایشی
گزینههای حمایتی از کارآفرینی در دانشگاههای ایران را بر اساس نظر خبرگان و صاحبنظران اولویتبندی
کند .در بخش اول ،تجارب هفت دانشگاه کارآفرین و برتر در زمینه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.
گردآوری دادهها با استفاده از اطالعات موجود در سایتهای رسمی و اسناد مربوطه صورت گرفت .در بخش
دوم ،از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای اولویتبندی گزینهها بهره گرفته شد .یافتهها حاکی از آن بود که
اقدامات حمایتی دانشگاههای مورد مطالعه به چهار گروه قابل دستهبندی است که عبارتاند از :علمی ـ
آموزشی ،فرهنگی ـ تشویقی ،حمایت مادی و حمایت معنوی .نتایج تحلیل سلسلهمراتبی نشان داد که در
اقدامات حمایتی دانشگاهها در زمینه کارآفرینی ،معیار تحقق اهداف باالدستی با وزن نسبی  0/341دارای
برتری بیشتری نسبت به دیگر معیارهاست .همچنین ،حمایت مادی بهترین گزینه حمایتی از کارآفرینی
با وزن  0/284شناخته شد .سایر گزینههای حمایتی به ترتیب اولویت عبارت بودند از :علمی ـ آموزشی،
حمایت معنوی و فرهنگی ـ تشویقی.

* نویسنده مسئول:
دکتر مهتابپورآتشی
نشانی :تهران ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی.
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مقدمه
از مهمترين ويژگيهاي جهان امروز ،تغييرات
گسترده ،افزايش پيچيدگيها و رقابتهـاست
(آراستی ،زارعی و دیده ور )1392 ،و در این جهان
پیچیده ،کارآفرینی جنبه مهمی از زندگی اقتصادی
) (Boore & Porter, 2011و به عنوان يک راهکار
اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها
به شمار ميرود (اسعدیخلیلی و حقپرست)1392 ،
و به اعتقاد برخی محققان ،کارآفرینی نوشداروی
مشکالت اقتصادی و تسریعکننده توسعه اقتصادی
است ).(Hegarty & Jones, 2008
دامنـه اثرگذاريهاي كارآفريني بر جامعه بسيار
وسيع است و از تغيير در ارزشهاي اجتمـاعي گرفته
تا رشد شتابان اقتصادي را شامل ميشود (ایلماکاناس
و کانیانن ،به نقل از :عربیون ،عبداهللزاده ،شریفزاده
و محسنی .)1389 ،بر این اساس ،همانند کشورهای
پیشرو ،بسیاري از کشورهاي در حال توسعه مانند
ایران نیز به کارآفرینی به عنوان راهحل بالقوه براي
مسائلی مانند عدم بهبود اقتصادي ،شمار بسیار
دانشآموختگان دانشگاهی و ناتوانی بخش خصوصی
و دولتی براي ارائه شغل به دانشآموختگان
نگریستهاند (اکبری ،آهنگرسلهبنی ،هوشمندزاده و
طهماسبی)1396 ،؛ بنابراین جوامع پیشرو و بسیاری
از جوامع در حال توسعه ،جایگاه ویژهای برای فرایند
کارآفرینی و حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان
در نظر گرفتهاند .کارآفرینی در اسناد باالدستی و
برنامههای ملی کشور مطرح و مورد توجه قرار گرفته
است و با یک رویکرد ارزشی در حال بروز است.
مقولههای مرتبط با توسعه کارآفرینی در سند
چشمانداز  1404ایران و نقشه جامع علمی
بوکار ،اخالق
کشور شامل مواردی همچون کس 
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بوکار ،مهارتهای کارآفرینی ،نوآوری،
کس 
آموزش کارآفرینی ،و فعالیتهای کارآفرینانه است
(فهام و پرهیزکار.)1397 ،
از سوی دیگر ،نظام آموزش عالی برای مقابله
خردمندانه با چالشها و پاسخگویی به نیازهای
ش ِرو به بازبینی در اهداف و کارکردها پرداخته
پی 
ش از پیش به نهادی برای
و در شرایط كنونی بی 
پاسخگویی به نیازهای جامعه در ابعاد مختلف
تبدیل شده است (شیری .)1394 ،دانشگاهها ،به
عنوان زیستبومی کارآفرینانه برای منافع جامعه
به وجود آمدهاند (طهماسبی ،اکبری ،هوشمندزاده
و آهنگرسلهبنی )1396 ،و با توجه به انتظارات
جامعه از دانشگاهها ،ضروری است تا در توسعه
اقتصادي و اجتماعي کشور نقش محوري ايفا
کنند .مقوله کارآفرینی و ارتباط دانشگاه و صنعت،
از جمله مهمترین موضوعاتی است که پرداختن به
آن میتواند تضمینکننده توسعه پایدار صنعتی و
دانشی کشور باشد (شفیعی و موسوی )1392 ،و
ضروری است که دانشگاهها از حالت ایزوله و مجزا از
جامعه و صنعت ،خارج شده و در ارتباط سازمانیافته
و همسو در شناسایی و رفع نیازهای واقعی آنها
باشند .برخی دانشگاههای کشور تالش کردهاند تا در
برنامه راهبردی دانشگاه به موضوع کارآفرینی توجه
کنند و در راستای استقرار الگوی دانشگاه کارآفرین
کوشیدهاند .نمونهای از این مورد در چشمانداز
دانشگاه تهران در افق  1404قابل مشاهده است که
واژگانی مانند تربیتکننده انسانهایی کارآفرین و
توانمندسازی فارغالتحصیالن و بنگاههای دانشبنیان
در تراز جهانی ،در آن مشاهده میشود.
دانشگاه صنعتی شریف نیز جهتگیری
کارآفرینانهای را در راستای تحقق دانشگاه
کارآفرین دنبال میکند .در اسناد راهبردی
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دانشگاه صنعتي شريف ،بازنگري آموزشي،
توسعه ظرفيت تجاريسازي ،تنوعبخشي منابع
مالي ،تعامل با صنعت ،بازنگري پژوهشي ،بهبود
و ارتقای جذب اعضاي هيئتعملي و اعضای
غيرهيئتعلمي و برونسپاري خدمات عمومي از
مقولههایی است که در ارتباط با کارآفرینی بیان
شده است (پرهیزکار و میرترابی.)1396 ،
با توجه به اهمیت کارآفرینی در دنیای امروز،
این مسئله طرح میشود که دانشگاهها چه
اقدامات و حمایتهایی را در این زمینه در اولویت
قرار دهند .نگاهی به تجربههای دانشگاههای موفق
میتواند راهنمای خوبی برای دانشگاههای ایران
باشد و این سؤال مطرح است که دانشگاههای
برتر چه رویکردهای حمایتی کارآفرینیای دارند؟
پژوهش حاضر به مطالعه فعالیتهای کارآفرینی
در دانشگاههای منتخب جهان میپردازد و
در گام بعد ،با بهرهگیری از نظرات خبرگان و
صاحبنظران ،گزینههای حمایتی از کارآفرینی در
دانشگاههای ایران اولویتبندی میشود.

 .1ادبیات موضوع
دانشگاهها فعالیتهای اثربخش و حمایتی
گوناگونی در زمینه کارآفرینی به انجام میرسانند
و عوامل گوناگونی بر کارآفرینی در دانشگاهها
تأثیرگذار است که مطابق با اکوسیستم کارآفرینی
آیزنبرگ ( ،)2011این عوامل را میتوان در قالب
شش بُعد شامل  .1سیاست .2 ،بسترهای مالی
و اقتصادی .3 ،بسترهای فرهنگی و اجتماعی،
 .4پشتیبانی .5 ،نهادها ،شبکهها و تعامالت ،و .6
سرمایه انسانی مطرح کرد.
نیروی انسانی ،مهمترین سرمایه هر نوع سازمان
است (زالی ،رجایی ،معزالدین و قطبی .)1393 ،و

مهارتهایی که از دانشگاهها بیرون میآیند ،منابع
قابل توجه نوآوري ب ه شمار میروند (پلوا و همکاران،
به نقل از :احمدی)1394 ،؛ بنابراین یکی از مواردی
که در بحث کارآفرینی مطرح میشود ،آموزش
کارآفرینی و پرورش کارآفرینان بالقوه است .آموزش
کارآفرینی تأثیر بسزایی بر ابعاد نگرش ،دانش ،رفتار و
مهارت دارد (کوزالینسکا ،به نقل از :آراستی ،قدوسی
و باقری )1395 ،و بر این اساس ،امروزه آموزش
كارآفريني به يكي از مهمترين و گستردهترين
فعاليتهاي دانشگاهها تبديل شده است .کارآفرینی
یک رشته مهم برای آموزش و یادگیری است و
دانشگاهها در سراسر جهان و با سرعت فزاینده
مشغول تدوین و ارائه دورههای مرتبط با کارآفرینی
هستند ) .(Fayolle & Gailly, 2008دورههاي آموزش
كارآفريني سبب دستیابی به هدفهایی مانند كسب
دانش مربوط به كارآفريني ،كسب مهارت در تحليل
فرصتهاي اقتصادي و تركيب برنامههاي عملياتي،
تقويت مهارت كارآفريني ،تقويت نگرشها در جهت
پذيرش تغيير و تشويق به فعاليتهاي اقتصادي
جديد و كارآفرينانه میشود (& Solomon, Duffy
 .)Tarabishy, 2002مطالعات نشان داده که آموزش
کارآفرینی بهطور معنیداری سبب بهبود و پیشرفت
صالحیتها و نیت و قصد کارآفرینانه دانشجویان
میشود (طهماسبی و همکارانBagheri,( )1396 ،
.)2018; Hosseini & Pouratashi, 2011
با گسترش مأموریت دانشگاهها از آموزش به
پژوهش و از پژوهش به کارآفرینی ،ارتباط دانشگاه
با صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار شده است.
پژوهشهای دانشگاهی نقش مهمی در توسعه
محصول ،ابداعات و اختراعات صنعتی دارند و
با ارتباط صنعت و دانشگاه ،کارایی تحقیقات
دانشگاهی نیز افزایش مییابد ).(Woolgar, 2007
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پیشرفت فناوری متأثر از کنش متقابل صنایع با
دانشگاهها و نهادهای مرتبط با آن است و دانش
تولیدشده در دانشگاهها میتواند یک مزیت رقابتی
برای صنعت محسوب شود (& Salter, Bruneel
 .)D’Este, 2009افزایش تأکید بر ضرورت انتقال
دانش و فناوری میان دانشگاه و صنعت ،منجر به
ایجاد و بهکارگیری سازوکارهای گوناگون معطوف
به انتقال 1شده است (Van Looy, Ranga, Callaert,
.)Debackere & Zimmermann, 2004
در آمریکا دیرزمانی است که آزمایشگاههای
تحقیقاتی دانشگاهها در اختیار جامعه صنعتی
قرار گرفتهاند تا دوبارهکاریها به حداقل برسند،
همکاریهای مفید رونق یابند و بهرهبرداری از
تسهیالت ارزشمند و منحصربهفرد به بهترین
شکل ممکن حاصل آید (نعمتی ،به نقل از :شفیعی
و موسوی .)1392 ،یکی از راههایی که دانشگاهها
میتوانند میزان بودجه و اعتبارات خویش را افزایش
دهند ،راهاندازي و توسعه مراکز کارآفرینی است.
مراکز کارآفرینی میتوانند منابع درآمدي قابل
توجهی براي دانشگاهها از طریق اعتبارات اهدایی و
تجاریسازی فناوری مانند طراحی و توسعه فناوری
در دانشگاه و راهاندازی شرکتهای جدید ایجاد کنند
(فینکل ،به نقل از :عزیزی.)1394 ،
در حوزه کارآفرینی و ارتباط دانشگاه و صنعت
مطالعاتی صورت گرفته است .شریفزاده و
عبداهللزاده ( )1393نشانگرهای کارآفرینی
دانشگاهی را در پنج دسته شامل سرمایهگذاری در
کارآفرینی دانشگاهی ،فعالیت کارآفرینی دانشگاهی،
عملکرد فعالیتهای کارآفرینی دانشگاهی ،بهرهوری
کارآفرینی دانشگاهی و نتایج و پیامدهای کارآفرینی
1. Transfer-oriented mechanisms
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دانشگاهی بیان کردند .در تحقیقی که در زمینه
عاملهای درونسازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
دانشگاهی صورت گرفت (نیک رفتار و فرید،)1394 ،
شش عامل منابع انسانی ،منابع مالی ،منابع فیزیکی،
منابع تجاری ،شهرت و موقعیت دانشگاه و همکاری
دانشگاه و صنعت شناسایی شدند.
عزیزی ( )1394در بررسی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاههاي آمریکا و دانشگاههای منتخب ایران
دریافت ،مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا برای
فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشـاوره
بـه دانشـجویان و افراد و گروههاي متقاضی
مختلف اهمیت بیشتري قائل شده و برنامههـاي
جـامع آمـوزش و ترویج کارآفرینی از نظر کیفی و
کمی اجرا میکنند و
دورههاي بیشتري نیز از نظر ّ
مراکز کـارآفرینی دانشگاههاي تهـران بیشـتر بـه
فعالیتهای آموزشی میپردازندKetikidis et al .
) (2012در پژوهشی بیان کردند ساختار سازمانی
دانشگاه و فرهنگ کارآفرینی تسهیلکننده تحوالت
راهبردی کارآفرینی در آموزش عالی است .در مطالعه
دهقان ،طالبی و عربیون ،)1391( ،عوامل ساختاری
مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شامل استراتژی ،ساختار
سازمانی ،تحقیق و توسعه ،فناوری اطالعات ،ارزیابی
عملکرد ،فرایندها و روشها ،و منابع مالی بود .عوامل
محتوایی شامل آموزش کارکنان ،انگیزش کارکنان،
ویژگیهای مدیران ،ویژگیهای کارکنان ،فرهنگ
سازمانی و سبک رهبری بود .عوامل زمینهای شامل
محیط سیاسی و حکومتی یا دولتی ،محیط اجتماعی
و فرهنگی ،و ارتباط با ارباب رجوع بودGiuliani & .
) Arza (2009ارتباط میان صنعت و دانشگاه را با
توجه به استخدام دانشآموختگان دانشگاهی توسط
صنعت ،فروش حق امتیاز اختراعات به صنعت و خرید
نمونه اولیه محصول از صنعت بیان کردهاند .مطالعه
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شیری ( )1394نشان داد تعامل و رابطه منسجم،
هدفمند و كاركردی بین دانشگاه و صنعت وجود
ندارد .فقدان احساس نیاز هم در دانشگاه و هم در
صنعت برای ارتباط متقابل مهمترین علتی است كه
در تبیین ضعف ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد
تأكید قرار گرفته است (شیری .)1394 ،در پژوهشی
در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت ،موانع ارتباط مؤثر
بين صنعت و دانشگاه چنین اولویتبندی شد :موانع
قانونی ،موانع فرهنگی ،تقاضامحور نبودن پروژههای
دانشگاهی ،عدم کارایی دوره کارآموزی و عدم
تناسب رشتههای دانشگاهی با نیاز صنایع (فائض و
شهابی.)1389 ،

 .2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهشهای
كاربردي و از منظر کنترل متغیرها از نوع
غیرآزمایشی است .بخش اول پژوهش ،متکی به
مطالعه اسنادی است و از جهت نوع ،توصيفي به
شمار ميآيد .پژوهشهای توصیفی با هدف بررسی
و توصیف وضع موجود یک پدیده یا اتفاق خاصی
صورت میگیرد و امروزه نتایج این تحقیقات کمک
بسیار به تصمیمگیریها میکند (مستخدمین
حسینی .)1394 ،در بخش دوم ،از فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،برای اولویتبندی گزینههای حمایتی
از کارآفرینی در دانشگاههای ایران بهره گرفته شد.
اساس فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بر مقایسههای
زوجی معیارها و گزینهها مبتنی است (میرترابی
شفیعی و رضوانفر.)1392 ،
در بخش اول ،واحد تحلیل ،دانشگاههای برتر
دنیا بودند که در زمینه کارآفرینی و ارتباط با
صنعت فعالیت دارند .تجارب هفت دانشگاه برتر
در چهار قاره جهان مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاههای منتخب عبارت بودند از مؤسسه
فناوری ماساچوست (ایاالت متحده) ،دانشگاه
تورنتو (کانادا) ،دانشگاه آکسفورد (بریتانیا)،
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ (سوئیس) ،دانشگاه
توکیو (ژاپن) ،دانشگاه ملی سنگاپور (سنگاپور) و
دانشگاه ملی استرالیا (استرالیا) .این دانشگاهها بر
مبنای رتبهبندی تایمز و رتبهبندی کیو.اس جزو
دانشگاههای برتر دنیا هستند .گردآوری دادهها
در این بخش ،با استفاده از اطالعات موجود در
سایتهای رسمی دانشگاهها و اسناد مربوطه و
مقاالت مرتبط انجام گرفت .پس از جمعآوری
دادههای مربوط به دانشگاههای منتخب ،توصیف
صورت گرفت.
بهمنظور تعیین گزینههای حمایتی دانشگاههای
منتخب در زمینه کارآفرینی ،دادهها کدگذاری
و مقولهبندی شدند .در بخش دوم ،از تکنیک
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد .برای این
منظور ،گزینههای موردتحلیل از طریق یافتههایی
که از بخش اول به دست آمد و طبقهبندی شد و
معیارها از طریق بررسی پژوهشهای پیشین مانند
(شریفزاده و عبداهللزاده1392 ،؛ شریفزاده و
عبداهللزاده(Cotoi, Bodoasca, Catana & )1393 ،
Cotoi, 2011; Lundqvist & Williams Middleton,
 )2013و کسب نظرات تعدادی از صاحبنظران حوزه

آموزش عالی تعیین شد.

در روش تحلیل سلسلهمراتبی ،انتخاب افراد
پرسششونده به صورت هدفمند صورت میگیرد
و از انتخاب تصادفی افراد باید خودداری کرد
(میرترابی و همکاران .)1392 ،بر این اساس11 ،
نفر از صاحبنظران و خبرگان آموزش عالی به
صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه را
تکمیل کردند .پرسشنامه گردآوری دادهها به
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صورت مقایسه زوجی معیارها و گزینهها طراحی
شد .از پرسششوندگان خواسته شد تا هرکدام
از معیارهای موردمطالعه را نسبت به معیارهای
دیگر مقایسه و میزان اهمیت آن را نسبت به
دیگر معیارها تعیین کنند .در خصوص گزینهها
نیز به همین صورت پرسش شد .اهمیت معیارها
در مقیاس کام ً
ال مهمتر ،خیلی مهمتر ،مهمتر،
کمی مهمتر ،و ترجیحاً یکسان بود که به ترتیب
با اعداد یک ،سه ،پنج ،هفت و ن ُه نشان داده شد
و از اعداددو ،چهار ،شش و هشت برای ترجیحات
بینابینی استفاده شد .درنهایت و پس از گردآوری
دادهها ،با استفاده از نرمافزار Expert Choice
دادهها تحلیل شدند.

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3بخش اول :فعالیتهای حمایتی کارآفرینی در
دانشگاههای منتخب

مؤسسه فناوری ماساچوست :از جمله فعالیتهای
حمایتی کارآفرینی در مؤسسه فناوری ماساچوست
ارائه دورههای آموزشی کارآفرینی است .این دورهها
شامل دورههای کوتاهمدت تا مقطع تحصیلی ارشد
است .عالوه بر آموزش ،مؤسسه فناوری ماساچوست
دفاتر و مراکز کارآفرینی مختلفی دارد .یکی از دفاتری
که در مؤسسه فناوری ماساچوست فعال است ،دفتر
صدور مجوز فناوری است .در صورتی که یکی از
اعضای مؤسسه فناوری ماساچوست به اختراع و
اکتشاف مهم و قابل توجهی برای دانشگاهیان و
جوامع کسبوکار دست یابد ،دفتر صدور مجوز
فناوری تالش میکند تا این اختراع از این طرق به
دست گستردهترین مخاطبان ممکن برسد( :الف.
ارزیابی اختراع برای قابلیت و پتانسیل تجاریسازی؛
(ب .حفاظت امنیتی از اختراعات صورتگرفته؛ (ج.
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همکاری با صنایع جهت اطمینان از توسعه مناسب و
درخور و تجاریسازی اختراع.
سایر مراکز کارآفرینی که در مؤسسه فناوری
ماساچوست فعال هستند عبارتاند از مرکز دشپاند
برای نوآوری فناورانه ،انجمن کسبوکار و مرکز
لگاتوم برای توسعه و کارآفرینی.
دانشگاه تورنتو :دانشگاه تورنتو جزو دانشگاههای
پیشروی جهانی در تبدیل ایدهها به محصول و
خدمات و و نوآوری در شرکتهای جدید و کسبوکار
است .یکی از دورههای کارآفرینی که توسط دانشگاه
تورنتو برگزار میشود ،دوره گواهینامه کارآفرینی
است .دانشجویانی که به شروع یک کسبوکار
جدید میاندیشند و یا در مراحل ابتدایی راهاندازی
کسبوکار هستند ،این دوره راهنماییهای
ارزشمندی در اختیارشان قرار میدهد و با استفاده از
تدوین و اعتبار بخشیدن به مفاهیم کسبوکار سبب
کاهش ریسک شروع کسبوکار میشود.
یکی از مراکزی که در حوزه کارآفرینی و ارتباط
با صنعت در دانشگاه تورنتو فعال است ،اداره نوآوری
و مشارکت است .اداره نوآوری و مشارکت اولین
ایستگاه برای تجاریسازی یافتههای پژوهشی در
دانشگاه تورنتوست .از دیگر مراکز که در دانشگاه
تورنتو فعال است عبارتاند از قطب نوآوری سالمت،
مرکز تأثیر و آزمایشگاه نوآوری .آزمایشگاه نوآوری به
منظور حمایت از دانشجویان کارآفرین و دانشجویان
دارای ایدههای کارآفرینانه ،پژوهشگران ،شرکتهای
نوپا در تجاریسازی نوآوری ایجاد شده است.
دانشگاه آکسفورد :دانشگاه اکسفورد دارای
سیستم تجاریسازی زبده است .مکانیسم کلیدی
برای ایجاد شرکتهای دانشگاهی از طریق شرکت
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انتقال تکنولوژی دانشگاهی (نوآوری آیسیس)2
است) .(Lawton Smith & Ho, 2006از جمله خدمات
مرکز آیسیس عبارتاند از مشاوره در انتقال فناوری
و تجاریسازی ،مدیریت نوآوری ،حمایتهای مربوط
به اخذ مجوز و ایجاد اکوسیستم نوآوری .مشاورههای
این مرکز به مشتریان خود دارای طیف وسیعی از
خدمات ،از مشاوره به مخترعان و پژوهشگران تا
مذاکره اخذ مجوز و راهاندازی کسبوکار اسپین ـ
آوت است.
مؤسسه فناوری فدرال زوریخ :مؤسسه فناوری
فدرال زوریخ به پرورش جوانان با انگیزه و مستعد
میپردازد و از این طریق ،مشارکت قابل توجهی در
ایجاد کسبوکار میکند .از جمله مراکزی که در
مؤسسه فعال است ،اداره انتقال فناوری است .این
اداره از اعضای مؤسسه در تمامی حوزههای مرتبط
با همکاری با صنعت ،درخواست ثبت پتنت و اعطای
گواهینامه ،و راهاندازی شرکتهای نوپای مؤسسه
فناوری فدرال حمایت و پشتیبانی به عمل میآورد .از
دیگر مراکز فعال در مؤسسه ،آزمایشگاه کارآفرینی و
نوآوری است که هدفش تشویق و به چالش کشیدن
استعداد کارآفرینان و کمک به آنها در مسیر موفقیت
است .این آزمایشگاه ،کارآفرینان جوان مستعد و افراد
باتجربه در جهان کسبوکار و شرکای بخش صنعت
را گرد هم میآورد .همچنین ،حمایتهای مشخص
و متنوعی را به کارآفرینان جوان مؤسسه ارائه
میدهد ،از جمله هدایت و راهنمایی شخصی توسط
کارآفرینان موفق ،شبکهسازی برای ایجاد ارتباطات
با چهرههای کارآفرین باتجربه ،حمایت برای ایجاد
ارتباط با صنعت ،در مراحل اولیه کارآفرینی ،کمک
برای شناسایی برنامههای تأمین بودجه که برای
کارآفرینان جوان در سوئیس وجود دارد ،کمک برای
2. Isis Innovation

یافتن کمکهای مالی راهاندازی کسبوکار و فضای
اداری در محیط باز ،شامل زیرساختهای فناوری
اطالعات.
دانشگاه توکیو :از جمله حمایتهای آموزشی
دانشگاه توکیو برنامه آموزش کارآفرینی است .طی
آن ،دانشجویان مسائل مرتبط با کارآفرینی از جمله
چگونگی تجاریسازی ایدهها و اختراعات خود را یاد
میگیرند .گروه هدف اصلی این برنامه دانشجویانی
هستند که به ایجاد کسبوکار از نتایج پژوهشی خود
در آزمایشگاهها عالقهمندند .این برنامه همچنین،
قصد دارد تا دانشجویانی که ایده کسبوکاری دارند؛
اما لزوماً این ایده از نتایج پژوهشی دانشگاه منتج
نشده است را جذب کند ).(Sugawara et al., 2011
ازجمله دفاتر و مراکز کارآفرینی که در دانشگاه
توکیو فعال هستند عبارتاند از( :الف .اداره نوآوری
و کارآفرینی :این اداره با مأموریت ارتقای کارآفرینی
دانشگاهی در دانشگاه توکیو تأسیس شد و به
ارائه کمکهای مالی به شرکتهای نوپا که مبتنی
بر تکنولوژی و نیروهای مستعد دانشگاه باشند،
میپردازد .یکی از مهمترین فعالیتهای این اداره
ایجاد سیستمی برای حمایت اثربخش از کارآفرینی
دانشگاهی است .اداره نوآوری و کارآفرینی به صورت
تنگاتنگ با اداره دانشآموختگان دانشگاه جهت
توسعه شبکه مشاوره حرفهای همکاری میکند.
مشاوران این شبکه شامل سرمایهداران کسبوکار،
مشاوران ،حسابداران ،وکال ،بانکداران ،تحلیلگران و
کارآفرینانی است که اکثرا ً دانشآموختگان دانشگاه
هستند و به صورت داوطلبانه به کارآفرینان جوان،
شامل دانشجویان ،که بهتازگی کسبوکار خود را
راهاندازی کردهاند ،مشاوره و توصیههای کاربردی
ارائه میدهند( .ب .میدان کارآفرینان دانشگاه توکیو:
یکی از مؤلفههای مهم برای ارتقای کارآفرینی
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دانشگاهی عبارت از ارائه تسهیالت و خدمات
انکوباتور است .میدان کارآفرینان دانشگاه توکیو به
ارائه حمایتهای تسهیالتی برای شرکتهای نوپای
فناورمحور میپردازد.

تجهیز دانشجویان با مهارتها و اطالعات مرتبط
با فعالیتهای کارآفرینی ،برنامههای متعددی ارائه
میدهد و امکاناتی مانند فضای مرکز رشد و مشاوره
را در اختیار افراد قرار میدهند.

دانشگاه ملی سنگاپور :دانشگاه ملی سنگاپور
از اواخر دهه  1990تأکید بسیاری بر توسعه
اکوسیستم کارآفرینی به منظور توسعه و ارتقای
کارآفرینی دانشگاهی داشته است و به سوی مدل
دانشگاه کارآفرین حرکت کرده است (Wong et
) .al., 2007مرکز کارآفرینی دانشگاه به استادان،
دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه ملی
سنگاپور خدماتی را ارائه میدهد که عبارتاند از
ارتقای یادگیری کارآفرینانه از طریق برنامههای
آموزشی تجربی و فعالیتهای برونرسانی ،ارائه
خدمات حمایتی کارآفرینی ،ارتقای دانش در
زمینه عملیات کسبوکارهای فناورمحور .مرکز
کارآفرینی دانشگاه دامنه وسیعی از برنامههای
آموزشی ،هم در برنامه درسی و هم خارج از برنامه
درسی ،را ارائه میدهد .یکی از مشخصههای
برنامههای آموزشی خارج از برنامه درسی تالش
جهت کمک به افراد برای توسعه اکوسیستم
کسبوکار فراتر از دانشگاه ملی سنگاپور و نیز،
تبدیل دانشگاه ملی سنگاپور به مکانی جذاب برای
فعالیتهای شبکهای کارآفرینانه است که دانشگاه
را با اکوسیستم بیرون دانشگاه مرتبط میکند.

دانشگاه ملی استرالیا :دانشگاه ملی استرالیا از
فعالیتهای کارآفرینانه افراد حمایتهای ارزشمندی به
عمل میآورد .اداره انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی
است که خدمات مختلفی به دانشجویان ،کارکنان و
اعضای هیئتعلمی ارائه میدهد؛ مانند تشخیص و
ارزیابی پتانسیل تجاری ایدههای جدید ،حفاظت از
مالکیت فکری ،بازاریابی صالحیتهای پژوهشی افراد
و فرصتهای تجاریسازی نوین ،تدوین پروپوزال
برای تعامل با شرکای صنعتی ،کمک برای راهاندازی
شرکت نوپا و ارائه برنامهها و کارگارههای آموزشی
برای دانشجویان و کارکنان در زمینه مالکیت فکری
و انتقال فناوری .مرکز نوآوری دانشگاه ملی استرالیا از
دیگر مراکز کارآفرینی دانشگاه است و بهمنظور پرورش
فعالیتهای نوآورانه ایجاد شده است .مأموریتهای
این مرکز عبارتاند از :حمایت از انتقال دانش و تجربه
دانشگاه ملی استرالیا و سود رساندن به بازار کار ،دولت و
جامعه ،پرورش فرهنگ نوآوری در دانشگاه ملی استرالیا
و سیستم نوآوری محلی ،برقراری ارتباطات سودمند
دوجانبه از طریق همکاری و مشارکت ،گنجاندن
فعالیتهای نوآوری در محیط دانشگاه و توسعه
مهارتها و پاداشهای حمایتکننده.

کسبوکار ان.یو.اس از جمله مراکز کارآفرینی
است که در دانشگاه ملی سنگاپور فعال است.
این مرکز فعالیتهای مرتبط با کارآفرینی ،شامل
آموزش کارآفرینی و برنامههای ارتقای کارآفرینی،
را ارائه میدهد .از طریق این بخش ،دانشگاه تالش
میکند تا محیط حمایتی و نوآورانهای را جهت
ارتقای کارآفرینی دانشگاهی ایجاد کند و جهت

جمعبندی بخش اول :با بررسی فعالیتهای
دانشگاههای موردمطالعه ،مهمترین اقدامات حمایتی
دانشگاهها در زمینه کارآفرینی در جدول شماره 1
نشان داده شده است.
با بررسی اقدامات حمایتی ،گزینههای حمایتی از
کارآفرینی در دانشگاههای موردمطالعه را میتوان در
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مؤسسه فناوری
ماساچوست

برگزاری دورههای نوآوری و کارآفرینی (مانند دورههای استارت آپ،
دروس آموزشی کارآفرینی و غیره)











نشست و سخنرانیهای الهامبخش (با دعوت از کارآفرینان/
دانشآموختگان کارآفرین موفق)









برگزاری کنفرانس در حوزه کارآفرینی









حمایت و سرمایهگذاری در حوزه کسبوکار







معرفی دانشجویان به شرکتهای فناور جهت کارآموزی



حمایت مالی از باشگاه کارآفرینان دانشجویی



برگزاری مسابقات ایده  /طرح کسبوکار



اختصاص دادن مراکز پژوهشی متعدد به فناوریهای در حال پیشرفت
 /فضای اداری و کاری



پشتیبانی و حمایتهای مالی جهت انجام پروژه



دانشگاه تورنتو

دانشگاه آکسفورد

مؤسسه فناوری فدرال
زوریخ

فراهم آوردن مجرایی برای دسترسی دانشجویان به منابع کارآفرینی و
شبکهسازی با جامعه کارآفرینان











دانشگاه توکیو

حمایت در ارزیابی و گواهی به اختراعات انجام شده توسط دانشگاه







دانشگاه ملی سنگاپور

گویه

دانشگاه ملی استرالیا

جدول  .1گزیده اقدامات حمایتی دانشگاهها در زمینه کارآفرینی





























منبع :یافتههای پژوهش

چهار مقوله دستهبندی کرد که عبارتاند از :علمی
ـ آموزشی ،فرهنگی ـ تشویقی ،حمایت مادی ،و
حمایت معنوی (تصویر شماره .)1
 .2-3بخش دوم :گزینههای حمایتی از کارآفرینی
در دانشگاههای ایران

برای بررسی گزینههای حمایتی از کارآفرینی در

دانشگاههای ایران از تحلیل سلسلهمراتبی استفاده
شد .درخت تحلیل سلسلهمراتبی دارای سطوح
اهداف ،معیارها ،و گزینههاست .هدف ،مسئل های
است که حل آن موردنظر است .در این مطالعه،
هدف عبارت است از اولویتبندی گزینههای
مختلف حمایتی از کارآفرینی در دانشگاههای ایران.
معیارها ،سنگ محک هدف هستند .در این مطالعه،
چهار معیار درنظر گرفته شد ،شامل تحقق اهداف
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تصویر  .1مدل متشکل از گزینهها و اقدامات حمایتی از کارآفرینی

تصویر  .2ضریب اهمیت معیارهای ارزیابی در سطح اول ساختار سلسلهمراتبی مقایسه اهمیت معیارهای پیشنهادی برای دستیابی به هدف

باالدستی ( ،)c1امکانپذیری نهادی؛ همسویی با
برنامه راهبردی دانشگاه و تناسب با قوانین و مقررات
اداری ( ،)c2امکانپذیری زیرساختی و نیروی انسانی
( )c3و ارتقای توسعه دانشگاه ( .)c4گزینهها ،منظور
و مقصد هدف در درخت سلسلهمراتبی هستند و
پاسخ هدف از میان گزینههای رسمشده به دست
میآید .در این مطالعه ،گزینهها عبارتاند از)I1( :
علمی ـ آموزشی )I2( ،فرهنگی ـ تشویقی)I3( ،
حمایت معنوی و ( )I4حمایت مادی.

در دانشگاههای ایران در تصویر شماره  2نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،معیار
تحقق اهداف باالدستی با وزن نسبی  0/341نسبت
به دیگر معیارها برتری و بیشترین اهمیت را برای
اقدام حمایتی از کارآفرینی دارد .پس از آن معیار
ارتقای توسعه دانشگاه با وزن نسبی  ،0/248معیار
امکانپذیری نهادی با وزن نسبی  0/214و درنهایت،
معیار امکانپذیری زیرساختی و نیروی انسانی با وزن
نسبی  0/197است.

مقایسه زوجی معیارهای حمایتی از کارآفرینی

در سطح معیار ارتقای توسعه دانشگاه ،مقایسه

تصویر  .3وزن نسبی گزینهها با توجه به معیار ارتقای توسعه دانشگاه
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تصویر  .4وزن نسبی گزینهها با توجه به معیار تحقق اهداف باالدستی

تصویر  .5وزن نسبی گزینهها با توجه به معیار امکانپذیری نهادی

زوجی گزینهها نشان داد که حمایت مادی با وزن
نسبی  0/305اهمیت بیشتری از سایر اقدامات
حمایتی دارد (تصویر شماره .)3
در سطح معیار تحقق اهداف باالدستی ،مقایسه
زوجی گزینهها نشان داد که حمایت معنوی با وزن
نسبی  0/349اهمیت بیشتری از سایر اقدامات
حمایتی دارد (تصویر شماره .)4
در سطح امکانپذیری نهادی ،مقایسه زوجی
گزینهها نشان داد که گزینه علمی ـ آموزشی با
وزن نسبی  0/302اهمیت بیشتری از سایر اقدامات
حمایتی دارد (تصویر شماره .)5
در سطح امکانپذیری زیرساختی و نیروی انسانی،
مقایسه زوجی گزینهها نشان داد که گزینه فرهنگی
ـ تشویقی با وزن  0/341اهمیت بیشتری از سایر
اقدامات حمایتی دارد (تصویر شماره .)6
درنهایت ،با تلفیق وزنها ،چهار گزینه حمایتی از

کارآفرینی دانشگاهی با در نظر گرفتن چهار معیار
اولویتبندی شدند .بر این اساس ،حمایت مادی با
وزن  0/284باالترین اولویت را کسب کرد .معیار
علمی ـ آموزشی با وزن  0/248و حمایت معنوی
با وزن  0/244اولویتهای دوم و سوم ،و درنهایت،
معیار فرهنگی ـ تشویقی با وزن  0/224اولویت آخر
را کسب کرد.
نرخ ناسازگاری ،که برای بررسی سازگاری در
قضاوتها محاسبه میشود ،برای معیار تحقق اهداف
باالدستی برابر با  ،0/05برای معیار امکانپذیری
نهادی برابر با  ،0/07برای معیار امکانپذیری
زیرساختی و نیروی انسانی برابر با  0/06و برای
معیار ارتقای توسعه دانشگاه برابر با  0/07به دست
آمد .با توجه به اینکه این مقدار برای تمام معیارها
کمتر از  0/1به دست آمده است )،(Saaty, 1986
درنتیجه سازگاری قضاوتها مورد قبول است .نتایج
بهدستآمده از مطالعه به صورت یک مدل مفهومی و

تصویر  .6وزن نسبی گزینهها با توجه به معیار امکانپذیری زیرساختی و نیروی انسانی
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تصویر  .7مدل مفهومی و شماتیک یافتههای پژوهش

شماتیک در تصویر شماره  7ارائه شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
کارآفرینی از جمله ضرورتهای قرن حاضر است و
بسیاری از دانشگاهها به اهمیت کارآفرینی پی بردهاند
و اقدامات حمایتی اثربخشی در این خصوص انجام
میدهند .یافتههای مطالعه نشان داد دانشگاههای
مورد بررسی از ارائه آموزشهای بیارتباط با بازارکار
تغییر مسیر داده و به ارائه آموزشهای مبتنی با
بازارکار و کارآموزی و برگزاری دورههای کارآفرینی
میپردازند .دانشگاهها با رویکردهای مختلف به ارائه
برنامههای آموزش کارآفرینی میپردازند؛ مانند
ارائه دورههای کوتاهمدت ،برگزاری سخنرانی و
کنفرانس ،بازی کسبوکار ،برنامه مربیگری و دوره
ارشد کارآفرینی نمونههایی از برنامههای آموزش
کارآفرینی در دانشگاههای موردبررسی است .عالوه
بر این ،دانشگاههای منتخب به کارآفرینی و ارتباط با
صنعت اهمیت بسیاری میدهند و دارای دفتر ارتباط
با صنعت و نیز ،مراکز کارآفرینی هستند .از جمله
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مراکز کارآفرینی که در دانشگاههای موردبررسی
وجود دارد ،میتوان به دفتر صدور مجوز فناوری،
کلوب کارآفرینی ،شبکه کارآفرینان ،کمیته مشاوره
کارآفرینی و آزمایشگاه نوآوری اشاره کرد که تمام
مراکز ذکرشده به نوعی دارای اهدافی مانند حمایت
از کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینان نوپا و نیز ارائه
مشاوره و تسهیالت اولیه به کارآفرینان دانشگاهی
هستند .از دیگر فعالیت دانشگاههای موردمطالعه
حمایت در ارزیابی ،پتنت و گواهی دادن به اختراعات
انجام شده توسط دانشگاه (دانشگاه ماساچوست،
آکسفورد ،مؤسسه فدرال فناوری زوریخ و دانشگاه
ملی سنگاپور) و برگزاری مسابقات ایده  /طرح
کسبوکار (مؤسسه فناوری ماساچوست) است.
بررسی اقدامات دانشگاههای منتخب در زمینه
کارآفرینی بیانگر آن بود که اقدامات حمایتی به طور
عمده به چهار دسته مختلف تقسیم میشوند که
عبارتاند از :علمی ـ آموزشی ،فرهنگی ـ تشویقی،
حمایت مادی و حمایت معنوی.
به منظور تحلیل گزینههای حمایتی از کارآفرینی
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در آموزش عالی ایران ،از نظرات صاحبنظران
و خبرگان حوزه آموزش عالی بهره گرفته شد.
در این پژوهش ،چهار گزینه شناساییشده برای
حمایت دانشگاهها از کارآفرینی بر اساس چهار معیار
اولویتبندی شد .نتایج تحلیل سلسلهمراتبی بیانگر
آن بود که بر اساس میانگین وزنی محاسبهشده،
حمایت مادی باالترین اولویت را کسب کرد و
پس از آن ،گزینههای علمی ـ آموزشی ،حمایت
معنوی و فرهنگی ـ تشویقی قرار داشت .همانطور
که مشاهده میشود مهمترین گزینه حمایتی از
کارآفرینی حمایت مادی بیان شد.
کنکاش در اقدامات حمایتی دانشگاههای منتخب
حاکی از آن بود که یکی از فعالیت دانشگاههای
موردمطالعه ،حمایت و سرمایهگذاری در حوزه
کسبوکار (دانشگاه آکسفورد ،مؤسسه فناوری
ماساچوست ،دانشگاه تورنتو و دانشگاه ملی استرالیا)
است .پیش از این ،برخی از گزینهها توسط محققان
مورد توجه قرار گرفتهاند که شامل حمایت مادی و
مالی ،فرایندها و روشها و آموزش کارآفرینی بود
(یداللهی فارسی ،زالی و باقریفرد1390 ،؛ دهقان
و همکاران1391 ،؛ محسنی ،موسوی و جمالی،
1392؛ نیکرفتار و فرید1394 ،؛ پورشریعت،
محجوب و مصطفایی .)1395 ،همچنین ،بررسی
مطالعات پیشین (انتظاری1395 ،؛ فالححقیقی،
رضوی ،رضوانفر و کالنتری1393 ،؛ پورعزت ،قلیپور
و ندیرخانلو )1389 ،نشان داد ضعف زیرساختهای
نرم و زیرساخت فیزیکی ،ضعف در حمایت مالی،
ضعف پارکهای علم و فناوری در پرورش ایدههای
جدید ،عدم دسترسی کارآفرینان به سرمایههای
خطرپذیر ،عدم وجود سازوکارهای ارتباطی قوی
بین نظام آموزش عالی و بازارکار ،از جمله بازدارندهها
در مسیر کارآفرینی است؛ درنتیجه ،ضرورت دارد

اقدامات اثربخشی برای کاهش و از میان برداشتن
موانع صورت گیرد.
بر اساس نتایج ،حمایت مادی اولین گزینه
حمایتی از کارآفرینی است؛ بنابراین ضروری است
تا دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی حمایتهای
مادی از کارآفرینی و کارآفرینان به عمل آورند .الزم
است سیاستهای تشویقی حمایت از محققان و
کارآفرینان و ایجاد شرکتهای دانشبنیان توسعه
یابد و شیوهنامه حمایت مالی از کارآفرینان دانشگاهی
تدوین و اجرایی شود .پیشنهاد میشود پروژههای
تحقیقاتی کاربردی و توسعهای مشترک میان
دانشگاه و صنعت با جدیت بیشتری تعریف و اجرایی
شود و از طرق گوناگون مانند فرصتهای مطالعاتی
استادان در بخش صنعت ،ارتباط صنعت و دانشگاه
به طور پررنگتری نمود یابد و سرمایهگذاری در
پروژهها هدفمندتر شود .بدین طریق ،تعامل دانشگاه
با جامعه و صنعت فرصت ویژهای را در مسیر تحقق
کارآفرینی قرار خواهد داد.
از دیگر اقدامات مهم حمایت از کارآفرینی ،گزینه
علمی ـ آموزشی است .مطالعات پیشین نشان داد
دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیدهاند که از
طریق برنامهها و آموزشهای دانشگاهی میتوان
کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد
(عزیزی و عزیزی)1395 ،؛ بنابراین ،برای موفقیت
دانشگاههای ایران الزم است تا فعالیتهای آموزشی
در راستای نیازهای بازار و کاربردی باشند؛ دروس
دانشگاهی بازنگری شود و رشتههای میانرشتهای با
مشارکت صنعت و بر اساس نیاز بازارکار ایجاد شود.
با توجه به اهمیت کارآفرینی و حمایت از فعالیتهای
کارآفرینانه ،الزم است موضوع کارآفرینی در برنامه
راهبردی دانشگاهها گنجانده شود و با ارزیابی نقاط
قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها ،به برنامهریزی برای

ب پورآتشی .بررسی اقدامات حمایتی از کارآفرینی در دانشگاههای منتخب جهان و تحلیل گزینههای حمایتی در دانشگاههای ایران
مهتا 

95

بهار  . 1399دوره  . 10شماره 34

ارتقای زیرساختها و عملکردهای دانشگاه پرداخته
شود .درنهایت ،در این پژوهش به تحلیل گزینههای
حمایتی از کارآفرینی در دانشگاههای ایران پرداخته
شد .پیشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی به
ارزیابی فعالیتهای صورتگرفته در دانشگاههای
ایران بر اساس گزینههای اولویتبندیشده پرداخت
تا دید جامعی نسبت به اقدامات مؤثر و اقدامات
نیازمند توجه ،به دست آورد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش تمامی اصول اخالق پژوهش
رعایت شده است.
حامي مالي

بخشی از پژوهش با حمایت مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی انجام شده است.
تعارض منافع

در اين مقاله هيچگونه تعارض منافعي وجود ندارد.
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