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 .1دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
2و .3دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

تاریخ دریافت1400/03/20 :
تاریخ پذیرش1400/05/13 :
چکیده
هدف از انجام پژوهش ،شناسایی مؤلفهها و سنجش روابط بین ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه
فردوسی مشهد است .این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها آمیخته -اکتشافی است .در
بخش کیفی ،ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه نیمهساختیافته با  13نفر از اساتید و خبرگان زیستبوم کارآفرینی بود که
با روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه مقایسههای زوجی و با روش ،DEMATEL
روابط بین ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی با توجه به نظرات خبرگان ،تعیین و شبکه روابط بهصورتی یکپارچه
طراحی و در قالب الگویی ارائه گردید که بیانگر شدت اثر ابعاد بر هم میباشد .این پژوهش در بازه زمانی تابستان 1399
انجام شده است و بر اساس یافتهها 74،مؤلفه در  9بعد حمایت و پشتیبانی ،آموزش و یادگیری ،پژوهش و فناوری،
رویدادها و اجتماعات ،فرهنگی و اجتماعی ،قوانین و مقررات ،سیاستگذاری ،منابع مالی و نهادها ،شبکهها و تعامالت
شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از روش دیمتل مشخص شد که  5بعد آموزش و یادگیری ،پژوهش و
فناوری ،سیاست گذاری ،قوانین و مقررات و منابع مالی بهعنوان ابعاد اثرگذار یا علتها و  4بعد حمایت و پشتیبانی،
رویدادها و اجتماعات ،فرهنگی و اجتماعی و نهادها ،شبکه ها و تعامالت به عنوان ابعاد اثرپذیر یا معلولها در زیستبوم
کارآفرینی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته میشوند.
واژههای کلیدی :دانشگاه فردوسی مشهد ،روش دیمتل ،زیستبوم کارآفرینی دانشجویی ،زیستبوم کارآفرینی
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مقدمه
گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ،دانشگاههاا را نیاز تحات تاأثیر قارار داده اسات و ایان
روند رو به رشد و توسعه جهانی و ضرورت همااهنگی باا ایان رشاد ،بایش از گذشاته جایگااه
کارآفرینی را در دانشگاهها ارتقا داده است ،بهگونهای که اکثر صااحبنظاران حاوزه آماوزش
عالی ،کارآفرینی را شرط بقاء و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عاالی باه شامار مایآورناد
(بسطامی .)1397 ،مساله اساسای در خصاوص کاارآفرینی دانشاگاههاا ایان اسات کاه اع اای
دانشگاه در چه بستر و محیطی میتوانند اقدام به فعالیتهای کارآفرینانه نمایند .به زعم آماالو و
میگیرو ،)2015( 1اگرچه فعالیتهای کارآفرینانه از سطح فردی سرچشمه میگیرند و باه وسایل
نگرشها یا انگیزهها ،مهارتها و ویژگایهاای روانشاناختی فارد ایجااد مایشاوند ،ولای فارد
کارآفرین و فعالیتهای کارآفرینانه در خالء شکل نمیگیرد و بهوسیل عوامل زمیناهای و بساتر
محیطی تحت تأثیر قرار میگیرد .به بیان دیگر ،انگیازههاا و فعالیاتهاای کارآفریناناه باهوسایل
عوامل فرهنگی ،نهادی ،دولت ،محیط کسبوکار و شرایط اقتصاد کالن تحت تأثیر قرار دارند
که ما آنهاا را تحات عناوان زیساتباوم کاارآفرینی مایشناسایم .در هماین راساتا آیزنبار

2

( ،)2011نیز زیستبوم کارآفرینی را به عنوان مجموعهای از نهادهای شبکهسازیشده با هادف
کمک کردن به کارآفرینان در مراحل مختلف توسعه کسابوکارهاای مخااطرهآمیاز تعریاف
میکند.
البته دانشگاهها نیازی ندارند که خودشان کارآفرینی کنند ،اما باید از نقش خود در زیست-
بومهای کارآفرینی آگاه باشند و به طور فزاینادهای باه نیاروی محرکاه در شاکلگیری زیسات
بومهای کارآفرینی تبدیل شوند .بنابراین ،دانشگاهها محایط را بارای کاارآفرینی اع اای خاود
(دانشجویان ،اساتید و کارکنان) فراهم میکنند ( .)Marchand & Hermens, 2015از همین رو با
آشکار شدن ضرورت توجه دانشگاهها به کارآفرینی به عنوان یک کاارکرد محاوری در کناار
آموزش و پژوهش ،فراهمسازی زمینه مساعد برای کارآفرینی دانشگاهی ،بیش از پیش اهمیت
1 Amolo & Migiro
2 Isenberg
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یافته است که این مهم ،نیازمند فاراهمساازی محیطای حماایتی و ارایاه مشاو هاای الزم اسات
(نیکرفتار و فرید.)1394 ،
تحقیقات اخیر نشان میدهد که عاالوه بار اسااتید ،دانشاجویان نیاز نقاش مهمای در توساعه
کارآفرینی دانشگاهی مانناد ایجااد و توساعه شارکتهای نوپاا دارناد

;(Shah, Pahnke, 2014

) .Wright et al., 2017بهزعم هایتر و همکاران ،)2017(1کارآفرینی دانشگاهی و شاید مهمتر از
آن سیاسااتها و برنامااههای پشااتیبانی کااارآفرینی ،دیگاار نمیتوانااد در وهلااه اول باار روی
هیأتعلمی متمرکز شود و دانشجویان قدرتمندترین منابع برای تقویت کارآفرینی دانشگاههاا
هستند؛ از این رو دانشگاهها در تالش هستند تا دانشجویان خود را به داناش و مهارتهاای الزم
برای شروع کسبوکار یا فعالیات کاارآفرینی مجهاز کنناد ) .)Bergman et al., 2016از طرفای
اطالعات کمی در مورد کارآفرینی دانشجویی وجود دارد ( .)Siegel et al., 2007هماانطور کاه
رایاات ،ساایگل و موسااتار ،)2017( 2بااه عاادم چهااارچوبی باارای درز زیسااتبااوم کااارآفرینی
دانشجویان اذعان دارند و بر اهمیت شناخت زیستبوم کارآفرینی دانشاجویی باه منظاور درز
محرزها و فرآیندهای کارآفرینی دانشجویی و تحلیل مؤثرترین زمیناهها ،حمایاتهاا و لازوم
درز نقش دانشگاهها در تقویت کاارآفرینی دانشاجویی در یاک زمیناه وسایعتر اشااره دارناد
(.)Holienka et al., 2017
با توجه به عالق رو به رشد به کارآفرینی در بین دانشجویان ،لزوم تحقیقات بیشتر در ماورد
ماهیت و عوامل تعیینکنندة زیستبوم کارآفرینی دانشجویان بیش از پایش ضارورت ماییاباد؛
دانشگاه فردوسی مشهد نیاز در ساالهاای اخیار اقادامات متناوعی را در راساتای شاکلگیاری،
تقویت و توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاهی انجام داده است کاه ایان پاژوهش ساعی دارد
ضمن شناسایی ابعاد و مؤلفههای زیستبوم کارآفرینی دانشجویی در ادبیات نظری ،روابط میان
ابعاااد را بررساای نمایااد و راهنمااای مااؤثری باارای ارتقااای کااارآفرینی دانشااجویی در دانشااگاه
فردوسی مشهد ارائه دهد .با توجه به این موضوع ،سؤالهای اصلی پژوهش حاضر عبارتاند از:
1 Hayter et al
2 Wright, Siegel & Mustar
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 .1ابعاد و مؤلفههای کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد کدام است؟
 .2روابط بین ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی را چگونه میتوان مورد سانجش و تحلیال
قرار داد؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم زیستبوم کسابوکاار نخساتین باار در ساال  1993توساط ماور 1معرفای شاد ،وی
عبارت «زیستبوم کسبوکار» را در مقالهای با نام «شکارچیان و طعماه» اباداع کارد (

Moore,

 )1993و این مفهوم را از قیاس با زیستبوم زیستی به دست آورد و بیاان نماود کاه زیساتباوم
کسبوکار همانند زیستبوم زیستی ،اجتماعی است که در شرایط محیطی خااص و متکای بار
روابط عادالنه بین اجزایش فعالیت میکند و زنده میماند .زیستبوم به وسیله سه مؤلفه کلیدی
تعریف میشود )1 :ذینفعان مختلف که هر دو نتیجه زیستبوم هستند )2 ،مکاان و محلای کاه
زیسااتبااوم وجااود دارد )3 ،وابسااتگی و همکاااری متقاباال و وساایع میااان جوامااع مختلفاای کااه
زیستبوم را تشکیل میدهند (.)Theodotou et al., 2012
سایر محققان کلمه «زیستباوم» را باه اشاکال دیگاری کااربردی نمودناد کاه از آن جملاه
میتاوان باه «زیساتباوم کاارآفرینی» و «زیساتباوم ناوآوری» اشااره نماود .کاوهن)2006( 2
زیستبوم کاارآفرینی را باه عناوان گروهای از فعااالن باههام وابساته موجاود در یاک منطقاه
جغرافیایی میداند که با حمایت و تسهیل کسبوکارهای مخاطرهآمیز باه توساعه پایادار تعهاد
دارند و زیستبوم کارآفرینی محیطهای حمایتی کسابوکاار مخااطرهآمیاز را خلام مایکناد
(داوری ،سفیدبری و باقرصاد.)1396 ،
ارتباط کارآفرینی و زیستبوم از آنجایی است که کارآفرینی ،هم فرایند و هم پدیدهای
است «به شدت وابسته به زمینه» (2015

 .)Auerswald,از همینرو ،ادبیات زیستبوم کاارآفرینی

بر نقش زمینه تأکید زیادی دارد ( ،)Acs, Autio & szerb, 2014اوتیاو 3و همکااران ( )2014نیاز
1 Moore
2 Cohen
3 Autio et al
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از ارزش اتخاذ رویکرد زیستبوم کارآفرینی حمایت میکنند ،آنها معتقدند که زیستباومهاا
در مورد کشاف و پیگیاری فرصات کاارآفرینی و در وجاود اهاداف مشاترز از سیساتمهاای
نوآوری مورد مطالعه ،متمایز هستند .آنها مطرح میکنند که درز و توضیح عملکرد زیسات-
بومهای کارآفرینی مستلزم در نظرگرفتن عوامل مهم در سطح سیستم است کاه نمیتاوان آن را
به طور معنیداری در سطح تجزیه و تحلیل فردی یاا ساازمانی مشااهده کارد .همچناین اجازای
یک زیستبوم کارآفرینی بسته به منبع و هدف متفاوت است و ماهیت ،انادازه و شاکل آن نیاز
بسااته بااه شاارایط ،متفاااوت خواهااد بااود (2014

 )Mazzarol,و تفاااوتهااای زیااادی در ادراز

کارآفریناان و ییرکارآفریناان از ابعااد زیساتباوم کاارآفرینی وجاود دارد ( Manimala et al.,

.)2019
مفهااوم کااارآفرینی دانشااجویی باارای ماادتی طااوالنی محاادود بااه حااوزة آمااوزش بااود و
کااارآفرینی دانشااجویی بااا کااارآفرینی دانشااگاهی تفاااوت داشاات (

& Hayter, Lubynsky

 .)Maroulis, 2017رایات ،سایگل و موساتار ( ،)2017در مطالعا نقاش دانشاجویان تحصایالت
تکمیلی در شرکتهای زایشی دانشاگاه ،شاواهدی ارائاه میدهناد کاه کاارآفرینی دانشاجویی
ارتباط نزدیکی با کارآفرینی دانشگاهی دارد و دانشجویان تحصیالت تکمیلای نقاش مهمای در
راهاندازی اولی شرکتهای دانشگاهی و در طاول زماان در توساعه ،رشاد و پیکربنادی مجادد
شرکتهای زایشی دانشگاهی ایفاا میکنناد .ایان شاواهد و اتخااذ یاک چشامانداز وسایعتر از
مشاارکت اع اای هیاأت علمای در جامعاه ،منجاار باه یاک چشامانداز پیشارفته از کااارآفرینی
دانشگاهی از جمله مسئله کارآفرینی دانشجویان شده است .فترز و همکاران ،)2010( 1ف اایی
را که دانشجویان و دانشگاهیان در معار

تصامیمگیاری در زمیناه مشاایل کارآفریناناه قارار

میگیرند« ،زیستبوم کارآفرینی دانشگاهی» تعریاف کاردهاناد .مارچناد و هارمنس،)2014( 2
«کارآفرینی دانشجویی» را فرآیندی که دانشجو هادایت یاک کسابوکاار نوآوراناه (ناه یاک
کسبوکار سنتی) را در دانشگاه یاا نزدیاک دانشاگاه ،باه تنهاایی یاا هماراه دیگاران بار عهاده
1 Fetters et al
2 Marchand & Hermens
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میگیرد و این کسبوکار حداقل باید در مرحلاه راهانادازی یاا رشاد باشاد و باه عناوان ایجااد
فعالیت اقتصادی جدید توسط دانشجویان یا دانشآموختگان تعریف مینمایند.
میلاار و آکااس ،)2017( 1نیااز معتقدنااد دانشااجو (دانااشآموختااه /دانشااجو) کااه در مرکااز
زیستبوم کارآفرینی دانشگاه قرار دارد ،هیچ تفاوتی در رشت تحصیلی یا سطح تحصیالت و یا
صنعتی که در آن کسبوکار خاود را راهانادازی کاردهاناد ،ندارناد .رایات ،سایگل و موساتار
( ،)2017نیز در پژوهش خود با عنوان «یک زیستبوم در حال ظهور برای شارکتهاای نوپاای
دانشجویی» اظهار میکنند که تاکنون چهارچوبی برای درز زیستبوم مورد نیاز دانشاجویانی
که شرکتهای نوپا را راهاندازی میکنند ،وجود ندارد و به همین دلیل چهارچوب مورد نیاز را
بر اساس مطالعات گذشته توسعه میدهند و عناصار آن را شاامل :ساازوکارهای دانشاگاه بارای
تسهیل کارآفرینی دانشجویی ،به هماراه زنجیارة فعالیات شاامل پایششاتابدهنادههاا از طریام
شتابدهندهها ،مشارکت انواع کارآفرینان ،فعاالن پشاتیبانی و سارمایهگاذاران؛ ماهیات خااص
محاایط دانشااگاه و ف ااای بیروناای و تکاماال آنهااا در طااول زمااان و همچنااین موضااوع مهاام
سازوکارهای تأمین اعتبار معرفی میکنند .شروود ،)2018( 2نیز بر پایا تحقیقاات خاود عناصار
زیستبوم کارآفرینی را شامل :برنام درسای ،فعالیاتهاای فاو برناماه ،دفتار انتقاال فنااوری،
راهکارهای ارتباطی ،منابع ،تشکیل تجمعاات و تعاامالت ییار رسامی دانسات و دانشاجو را در
مرکز زیستبوم دانشگاه میشناسد.
روش شناسی
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن ،کاربردی و بر حسب گاردآوری اطالعاات ،آمیختاه-
اکتشافی است .در بخش کیفی ،جامعه آماری این پژوهش شامل  13نفر از اع ای هیأتعلمای
دانشگاه فردوسی مشهد میباشاد کاه باا روش گلولاه برفای و بار اسااس معیارهاای فعالیات در
صنعت ،مشارکت در راهاندازی کسبوکارهاای نوپاا و همچناین برخاورداری از مادت ساابقه

1 Miller & Acs
2 Sherwood
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مناسب ،در بازه زمانی تابستان  ،1399انتخاب شدهاند که از روش مصاحبه نیمه ساختارمند برای
جمعآوری دادههاا اساتفاده شاد کاه پاس از مطالعاه عمیام ادبیاات موضاوع ،تعاداد  69مؤلفاه
زیستبوم کارآفرینی دانشجویی که بیشترین فراوانی تکرار را در مقاالت و مناابع بررسای شاده
داشتند ،انتخاب شدند و در جلسات جداگانه با تمامی خبرگاان ،یافتاههاا تشاریح و توضایحات
الزم در خصوص مؤلفههای بدست آمده ارائه شد و دساتهبنادی موضاوعی مؤلفاههاا در  9بعاد
مورد بحث و بررسی و به تایید خبرگان رسید .همچنین تعداد  5مؤلفه دیگار نیاز باه مؤلفاههاای
زیستبوم با نظر خبرگان اضافه شد که با رنگ زرد در شکل ( )1مشخص شدهاند و در نهایات
 74مؤلفه در  9بعد به شرح شکل ( )1تعیین شدند.

شکل  .1ابعاد و مؤلفههای زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
در بخش کمی به منظور گردآوری دادهها ،از ابزار پرسشانامه مقایساههاای زوجای اساتفاده
شده است .بدین منظور ،طی پرسشنامه مقایسه زوجی که به تعداد عوامال ،ساطر و ساتون دارد،
شدت روابط میان عوامل اثرگذار و عوامل اثرپاذیر مشاخص شاده اسات .مقیااس مقایساههاای
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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نهایت چهار یعنی عامل الف به شدت بر عامل ب تاثیرگذار اسات .باه منظاور تجزیاه و تحلیال
دادهها از روش  DEMATELاستفاده شده است .این روش میتواند روابط متقابل میاان متغیرهاا
را تایید کرده و روابطی را که منعکسکنناده ویژگایهاای یاک نظاام هساتند را محادود کناد
(.)Amiri et al., 2011
روایی پرسشنامه اشاره شده کاه مرباوط باه روش  DEMATELاسات ،باا اساتفاده از روایای
صوری بررسای شاده اسات .همچناین باه منظاور سانجش پایاایی پرسشانامه ،از آزماون آلفاای
کرونباخ استفاده شد و میزان آن 0/81به دست آمد که این میزان ،نشاان دهناده پایاایی مناساب
پرسشنامه است.
پس از جمعآوری پرسشنامهها تمامی محاسبات و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده
در محیط نرمافزار اکسل برای پیادهسازی روش دیمتال انجاام گرفات .روش دیمتال اولاین باار
توسط دو پژوهشگر به نامهای فونتال 1و گابوس 2در ساال  1976ارائاه شاد .ایان روش براسااس
مقایسههای زوجی و از ابزارهای تصمیمگیری بر مبنای تئوری گراف اسات .ایان روش ممکان
است تأییدکنندۀ روابط میان متغیرها یا محدودکنندۀ روابط در یک روناد توساعهای و نظاممناد
باشد .به عبارت دیگر ،این روش با بررسی روابط متقابل بین معیارها ،میزان تأثیر و اهمیت آنها
را به صورت امتیااز عاددی مشاخص میکناد .مهمتارین شاخصاه روش دیمتال ،تصامیمگیری
چندمعیاره و عملکرد آن در ایجاد روابط و ساختار بین عوامل است .این روش عالوه بر تبادیل
روابط علت و معلولی به یک مدل سااختاری -بصاری ،قاادر اسات وابساتگیهای درونای باین
عوامل را نیز شناسایی و آنها را قابل فهم کند (یادگار و همکاران.)1393 ،
اجرای روش  DEMATELشامل این مراحل است:
 )1جمع آوری نظریات پاسخگویان و محاسبه میانگین ماتریس Z

𝑚
1
𝑘𝑗𝑖𝑥 ∑
𝑚
𝑖=1

=𝑧

1 Fonetla
2 Gabus
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 )2محاسبه اولیه و نرمالیته کردن ماتریس D

D= *Z
𝑛 × 𝑛] 𝑗𝑖𝑍[[𝑑𝑖𝑗 ]𝑛 × 𝑛 = 
1
1
𝑛𝑖𝑀 = 
,
𝑛∑
𝑛∑
𝑛 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚𝑎𝑥1
𝑛 ≤ 𝑖 ≤ = 1[𝑧𝑖𝑗 ] 𝑚𝑎𝑥1
] 𝑗𝑖𝑧[= 1
𝑚
𝑚
𝑚
𝑛 × 𝑛}lim (𝑑) = {0
∞→𝑚

 )3استخراج ماتریس رابطۀ کل T

) 𝑚𝐷 𝑇 = lim (𝐷 + 𝐷1 + 𝐷2 + ⋯ +
∞→𝑚

𝑖𝐷= ∑∞𝑚 = 1

∞

𝑚 𝐷 ∑ = 𝐷 + 𝐷1 + 𝐷 2 + ⋯ +
)=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
مرحله  :4محاسبه مجموع از سطر و ستون از ماتریس T

𝑚

𝑟 = [𝑟𝑖 ]𝑛 × 1 = (∑ 𝑖 𝑛 = 1𝑇𝑖𝑗 ) 𝑛 × 1,
𝑐 = [𝑐𝑗 ]1 × 𝑛 = (∑ 𝑖 𝑛 = 1𝑇𝑖𝑗 )́1 × 𝑛,
مرحله : :5تنظیم مقدار آستانه )(α
} 𝑗𝑖𝑡{∑ 𝑖 𝑛 = 1 ∑ 𝑖 𝑛 = 1
𝑁
مرحله  :6ساخت یک نمودار رابطه علت و معلول (.)Sumrit & Anuntavoranich, 2013

=α

از برتریهای این روش نسبت به سایر روشهای تصامیمگیاری بار پایاه مقایساات زوجای،
پذیرش بازخورد روابط است؛ یعنی در ساختار سلسله مراتبی حاصل ،هر عامل میتواند بر تماام
عوامل هم سطح ،سطح باالتر یا سطح پایینتر از خاود ،تاأثیر گذاشاته و باه صاورت متقابال ،از
تک تک آنها تأثیر پذیرد (مروتای شاریف آباادی و همکااران .)1395 ،در مساائل مادیریتی و
اجتماعی میتوان با استفاده از دیمتل ،اثرات متقابل تعداد زیادی از عوامل مؤثر بار یاک مسائله
خاص را دستهبندی و سازماندهی کرد (.)Pamutar et al., 2017
یافتهها
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الف) توصیف جمعیت شناختی

متغیر سن خبرگان پژوهش بین  40تاا  63ساال اسات 50 .درصاد از پاساخدهنادگان دارای
مرتبااه علماای اسااتاد 30 ،درصااد دارای مرتبااه علماای دانشاایار و  20درصااد دارای مرتبااه علماای
استادیار میباشند و بین  3تا  17سال به عنوان فعال در شرکتهای نوپا مرکز رشد /دانشبنیان و
همچنین مشاور صنعت و دانشگاه سابقه فعالیت دارند.
ب) نتایح تحلیل کیفی

برای انجام این پژوهش یک ماتریس  9 X9شامل ابعاد زیساتباوم کاارآفرینی دانشاجویی،
طراحی شد که در ادامه نتایج اجرای روش دیمتل ،بر اساس نظر خبرگان نشان داده است.
جدول  .1ماتریس روابط مستقیم بر مبنای نظر خبرگان بین ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
قوانین و
نهادها ،شبکهها
منابع مالی
مقررات
و تعامالت

فرهنگی و سیاست رویدادها و پژوهش و
فناوری
اجتماعی گذاری اجتماعات

آموزش و حمایت و
یادگیری پشتیبانی

2/462

1/231

2/231

2/923

1/308

2/231

1/385

1/231

0/000

2/769

1/308

2/000

2/846

1/923

2/615

2/692

0/000

1/462

2/308

1/846

2/462

2/385

2/154

1/846

0/000

2/769

1/385

2/615

1/923

1/385

2/538

1/385

0/000

1/462

1/308

2/923

2/308

2/385

3/462

2/769

0/000

2/923

2/692

2/769

3/615

2/769

1/385

1/308

0/000

1/385

2/615

1/385

1/308

2/154

2/385

2/769

0/000

2/769

3/385

2/769

2/692

3/000

3/538

2/846

0/000

1/538

1/385

2/385

2/000

2/231

2/077

2/923

0/000

2/000

1/385

2/846

2/308

2/923

2/231

2/154

3/077

حمایت و
پشتیبانی
آموزش و
یادگیری
پژوهش و
فناوری
رویدادها و
اجتماعات
سیاست
گذاری
فرهنگی و
اجتماعی
قوانین و
مقررات
منابع مالی
نهادها ،شبکهها
و تعامالت

همانطور که در جدول ( )1مشاهده مایشاود تاثیرگاذاری ابعااد زیساتباوم کاارآفرینی باه
صورت دو به دو بر روی هم بررسی شده است و پس از نرمال ساازی مااتریس ابعااد ،مااتریس
شدت نسبی روابط مستقیم و ییر مستقیم ابعاد مطابم با جدول ( )2بدست آمده است.
در ادامه با بکارگیری اصول نظریه گرافهاا ،باه اساتخراج رواباط تاثیرگاذار یاا تاثیرپاذیر
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(روابط علی و معلولی ،متقابل) ابعاد پرداخته و ساختاری سلسله مراتبی و نظاممند از ابعااد ارائاه
می گردد .جدول ( ،)3ترتیب نفوذ ابعاد بر یکدیگر را نشان میدهد.
جدول  .2ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم و غیرمستقیم ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
نهادها ،شبکهها
و تعامالت

منابع مالی

قوانین و فرهنگی و سیاست رویدادها و پژوهش و آموزش و حمایت و
مقررات اجتماعی گذاری اجتماعات فناوری یادگیری پشتیبانی

0/368

0/251

0/296

0/387

0/269

0/355

0/277

0/268

0/280

0/423

0/287

0/324

0/429

0/327

0/412

0/362

0/256

0/383

0/404

0/305

0/340

0/410

0/335

0/382

0/258

0/362

0/378

0/379

0/279

0/270

0/378

0/274

0/272

0/283

0/274

0/397

0/495

0/391

0/446

0/516

0/322

0/508

0/434

0/433

0/552

0/366

0/246

0/252

0/262

0/260

0/355

0/266

0/260

0/351

0/504

0/409

0/322

0/521

0/453

0/509

0/440

0/446

0/555

0/424

0/231

0/308

0/375

0/342

0/387

0/345

0/336

0/435

0/334

0/323

0/315

0/446

0/351

0/438

0/357

0/351

0/458

حمایت و
پشتیبانی
آموزش و
یادگیری
پژوهش و
فناوری
رویدادها و
اجتماعات
سیاست گذاری
فرهنگی و
اجتماعی
قوانین و
مقررات
منابع مالی
نهادها ،شبکهها
و تعامالت

جدول  .3سلسلهمراتب و سلسلهمراتب نفوذ ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
ابعاد

R+J

R-J

J-Value

R-Value

حمایت و پشتیبانی
آموزش و یادگیری
پژوهش و فناوری
رویدادها و اجتماعات
سیاستگذاری
فرهنگی و اجتماعی
قوانین و مقررات
منابع مالی
نهادها ،شبکهها و تعامالت

6/540
6/190
6/197
6/423
7/030
6/342
7/032
5/904
7/069

-1/039
0/217
0/151
-0/809
1/165
-1/106
1/286
0/460
-0/325

3/789
2/986
3/023
3/616
2/933
3/724
2/873
2/722
3/697

2/750
3/204
3/174
2/807
4/098
2/618
4/159
3/182
3/372

با توجه به نتایج بدست آمده در جادول ( ،)3ابعاادی کاه  R-Jآنهاا مثبات باشاد باه عناوان
اثرگذار و چنانچه  R-Jآنها منفی باشد به عنوان اثرپذیر شاناخته مایشاوند کاه ایان ابعااد باه
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تفکیک ،در جدول ( )4نمایش داده شده است ،از  9بعد شناسایی شده 5 ،بعد باهعنوان علتهاا
(اثرگذار) و  4بعد دیگر بهعنوان معلولها (اثرپذیر) باید مورد بررسی قرار گیرند.
جدول  .4ابعاد اثرگذار و اثرپذیر زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
ابعاد اثرگذار

ابعاد اثرپذیر

آموزش و یادگیری
پژوهش و فناوری
سیاستگذاری
قوانین و مقررات
منابع مالی

حمایت و پشتیبانی
رویدادها و اجتماعات
فرهنگی و اجتماعی
نهادها ،شبکهها و تعامالت

روابط علت و معلولی ابعاد 9گانهی زیستبوم کارآفرینی دانشجویی بر مبنای نتایج حاصال
در شکل ( )2نشان داده شده است .در این شکل محاور افقای ) (R+Jو محاور عماودی ) (R-Jرا
نشان میدهد.

شکل  .2نمودار علت و معلولی ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
الگوی تحلیلی ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی در شکل ( )3نمایش داده شده است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد از میان ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشاجویی شاناخته شاده 5 ،بعاد
آموزش و یادگیری ،پژوهش و فناوری ،سیاستگذاری ،قوانین و مقررات و مناابع ماالی نقاش
علی و  4بعد حمایت و پشتیبانی ،رویدادها و اجتماعات ،فرهنگی و اجتماعی و نهادها ،شبکههاا
و تعامالت نقش معلول داشتند.
بر اساس مطالعه حاضر ،آمووزش و یوادگیری یکای از ابعااد اثرگاذار مهام در زیساتباوم
کارآفرینی دانشجویی شناسایی شد و با توجه به دانشگاهی بودن محایط و تاکیاد پاژوهشهاای
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;Fyen et al.,2019; Sherwood, 2018; Hayter et al., 2017; Miller & Acs, 2017

 )Lilischkis et al., 2015; Bercovitz & Feldman, 2008و همچنین تاییاد خبرگاان بار ضاروت
آن ،از اهمیت ویژهای برخوردار میگردد.

شکل  .3الگوی تحلیلی ابعاد زیستبوم کارآفرینی دانشجویی
بعد دیگری که در پژوهش حاضر به عنوان یکای از ابعااد اثرگاذار زیساتباوم کاارآفرینی
دانشجویی شناسایی شد ،پژوهش و فنواوری باود .پاژوهش و فنااوری در پاژوهشهاای پیشاین
(

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

 )Foster et al., 2013با محوریت فعالیتهای پژوهش محور مورد اشاره قرار گرفته است.
سیاستگذاری به عنوان یکی از ابعاد اثرگذار دیگر شناختهشده در زیستبوم کارآفرینی
دانشجویی است که پژوهش های پیشین نیز ضرورت وجود این بعد را تایید میکند ( Hayter et

 .)al., 2017; van de Zande, 2012; Isenberg, 2011در واقع تبیین سیاستها هرگونه مداخله
مدیریت دانشگاه در جهت بهبود زیستبوم کارآفرینی ،تسهیل فعالیت اع ای دانشگاه و بخش
خصوصی است .سیاست های کارآفرینانه مفهومی چند بعدی است و عمدتا در دو گروه
اقتصادی و اجتماعی جای میگیرند .سیاستهای اقتصادی معموال با هدف بهبود تشویم
کسبوکارها و ارائه خدمات حمایتی مناسب برای کسبوکارها تعیین میشود .سیاستهای
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اجتماعی نیز عمدتا مرتبط با فعالیتهای پایین به باالست که به دنبال تحول هنجارها در جوامع
هستند

(2011

 .)Huggins & Williams,تعیین سیاستها توسط مدیران در برخورد با اع ای

هیات علمی و دانشجویان ،تمرکززدایی مراکز تصمیمگیری کارآفرینی در دانشگاه و تدوین
برنامه راهبردی با رویکرد کارآفرینی نقش بسزایی در ارتقای فعالیتهای کارآفرینی
دانشگاهیان خواهد داشت.
در پژوهش حاضر قوانین و مقررات به عنوان اثرگذارترین بعد کاه بار تماامی ابعااد دیگار
اثرگذار است ،شناخته شد که مشتمل بر تدوین آئیننامه و دستورالعملهاای حماایتی و تادوین
سااازوکااار توسااعه و بهبااود ارتباااط دانشااگاه بااا صاانعت و جااذب متخصصااان دانشااگاهی در
شرکتهای نوپا و دانشبنیان دانشگاهی است که در پژوهشهای پیشاین نیاز ماورد تاییاد قارار
گرفتهاند (.)Fyen et al., 2019; Hayter et al., 2017; van de Zande, 2012
منابع مالی نیز به عنوان یکی از ابعاد اثرگذار در زیستبوم کاارآفرینی دانشاجویی شاناخته
شد .پاژوهشهاای پیشاین نیاز بار ضاروت در دساترس نماودن مناابع ماالی را بار فعالیاتهاای
کاارآفرینی تاکیاد مایکنناد (

Fyen et al., 2019; Breznitz & Zhanq, 2019; Miller & Acs,

 .)2017; Rideout & Gray, 2013تامین مالی برای راهانادازی و توساعه کسابوکاارهاا اهمیات
زیااادی دارد ،از ایاان رو در دسااترس بااودن منااابع مااالی از ویژگاایهااای مهاام زیسااتبااومهااای
کارآفرینی است .کارآفرینان نیازمند انواع خدمات مالی شامل تساهیالت ،دسترسای باه اعتباار،
سارمایه و ضامانت هساتند ( .)UNCTAD, 2013در حاوزه ماالی ،دسترسای باه سارمایهگاذاران
خارجی و مخاطرهپذیر و روشهای تامین مالی جمعی دارای اهمیت میباشند.
بعد حمایت و پشتیبانی یکی از ابعاد اثرپذیر در زیساتباوم کاارآفرینی دانشاجویی شاناخته
شد؛ مقولهای که پژوهشهای پیشین نیز آن را تاییاد نمودناد (;Isenberg, Drexler et al., 2014
Sherwood, 2018; Fyen et al., 2019; Spigel, 2017; Wright et al., 2017

; .)2011وجاود

فعالیتها و اقدامات حمایتی از کسبوکارهای نوپای دانشجویان ،حمایتهاای ییرماالی مانناد
خاادمات مشاااوره ،توسااعه زیاار ساااختهااا و سااازوکااار حمایاات از مالکیاات فکااری و ارائااه
آموزشهای الزم همواره باید در دسترس کسبوکارهای نوپا باشد.
رویدادها و اجتماعات از ابعاد اثرپذیر در زیستبوم کارآفرینی دانشجویی شناخته شاد کاه
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پژوهشهای پیشین نیز ضرورت برگزاری رویدادها و مراسمات را تایید میکنناد (
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Sherwood,

.)2018; Spigel, 2017; Wright et al., 2017; Lilischkis et al., 2015; Isenberg, 2011
برگاازاری رویااداد اسااتارتاد ویکنااد ،معرفاای اسااتارتادهااای موفاام دانشااگاهیان و برگاازاری
نمایشگاه و فروشگاههای دورهای از جمله رویدادها و اجتماعاتی است که مایتواناد در داخال
دانشگاه برگزار گردد.
بعد دیگری در زیستبوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شد ،فرهنگی و اجتماعی باود کاه
میتواند در شکلدهی شرکتهای نوپا توسط دانشجویان نقش داشته باشد و از ابعاد اثرپذیر در
زیسااتبااوم کااارآفرینی دانشااجویی شااناخته شااد .یافتااههااای پااژوهش حاضاار ،تاکیااد ادبیااات
کارآفرینی را بر اهمیت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در توسعه و تقویت زیستبوم کاارآفرینی
نشان داد ( .)Matt & Schaeffer, 2018; Spigel, 2017; Malecki, 2018فرهنگ بومی زیستباوم
کارآفرینی باعث تقویت ریسکپذیری و اعتماد میشود ( .)Spigel & Harrison, 2018فرهنگ
کارآفرینی از عوامل اصلی تعیینکنناده موفقیات در زیساتباوم کاارآفرینی اسات ( & Mason

)Brown, 2014
نتایج پژوهش نشاان داد نهادها ،شبکهها و تعامالت از ابعااد اثرپاذیر زیساتباوم کاارآفرینی
دانشجویی است .ضرورت برقراری ارتباط با صنعت و پاارز علام و فنااوری ،اساتقرار شاتاب
دهندههای خصوصی در دانشگاه در دیگر پژوهشها نیز مورد تاکید قرار گرفته است (

Fyen et

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

از آنجا که زیستبومهای کارآفرینی پدیدههایی منحصر بفرد و ییار قابال تقلیاد مایباشاند
( )Mason & Brown, 2014و متناسب با ویژگیهاای فرهنگای ،اجتمااعی و حتای جغرافیاایی از
یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت می باشد (2015

 ،)Stam,توسعه زیستبوم کارآفرینی در هار

منطقه نیازمند شناسایی عوامل سازنده زیستبوم و ارائه چهاارچوب مناساب باه منظاور توساعه،
بهبود و ارتقای این عناصر و تعامالت میان آنهاست و این مهم در خصوص دانشگاه نیز صد
میکند .هرچند ابعاد و مؤلفههای زیستبوم کارآفرینی دانشجویی شناسایی شاده اسات ،اماا از
آنجا که زیستبوم کارآفرینی نظامی باز و پیچیده است ،برای درز پیچیدگیها و ابعاد متناوع
آن ،عالوه بر پایش دائمی الزم است تاا تناوعی از باازیگران و ذینفعاان زیساتباوم در تعامال
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نزدیک با یکدیگر به درکی مشترز از چالشهای آن رسیده و برای بهبود آن هدفی مشاترز
یابند تا سیاستها و برنامههای دانشگاه در این زمینه از اثربخشی الزم برخوردار باشند و با تاکید
بار ابعااد اثرگااذار از جملاه قااوانین و مقاررات و سیاساتگااذاری کاه دارای بیشااترین تااثیر باار
زیستبوم کارآفرینی دانشجویی میباشند ،میتواند در توسعه و تقویت کارآفرینی دانشاگاهیان
به ویژه دانشجویان گام بردارد.
پیشنهادها
کارآفرینی دانشجویی نیازمند محیطی است که به دانشجویان باال و پار پارواز بارای تحقام
ایدهها و عالئقشان را بدهد؛ محیطی که شرایط تبدیل شدن تالشهای پژوهشی و خالقانه آنهاا
را به محصول و خدمات مناسب برای ورود به بازار و نوآوریهای بعدی فاراهم نمایاد .جریاان
دانش در این محیط باید روان باشد تا دانشاجویان قاادر باشاند باه اطالعاات صاحیح و مناساب
دسترسی داشته و از تجربیات اع ای هیاات علمای اساتفاده نمایناد .ایان محایط بایاد عااری از
بازدارندهها و مایوسکنندههایی نظیر بیاعتمادی در زماان شکسات باشاد .محایط کاارآفرینی،
محیطی بسیار پیچیده ،متنوع و حساس است .حساسیت زیستباومهاا بقادری اسات کاه گااهی
ورود یک عنصر ناسازگار میتواند کل زیستبوم را به نابودی بکشاند .تمام عناصر زیستباوم،
باید با یکدیگر همخوانی داشته و تعامل مناسب داشته باشند تا زیستبوم بتواند به تعادل رسایده
و موزون شود ،در ییر اینصورت امکان توسعه و گسترش نخواهد داشت.
با توجه به یافتههای تحقیم ،موضوعات زیر به منظور پژوهشهای آینده پیشنهاد میشود:


انجام پژوهشهای مشابه با توجه به موضوع تحقیم در سایر دانشگاههای کشور



شناسایی چالشهای استقرار و توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاهی



شناسایی موانع و عوامل بازدارنده کارآفرینی دانشگاهی



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



ارائه مدل تامین مالی جمعی کسبوکارهای نوپا
این پژوهش در کنار یافتهها ،با محدودیتهای نیز مواجه باوده اسات؛ از جملاه محادودیت

مکانی پژوهش که به دانشگاه فردوسی مشهد محدود شده است و محدودیت زمانی کاه اجاازه
برگزاری مصاحبههای عمیم با سایر صاحبنظران حوزه کارآفرینی در استان خراساان رضاوی و
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پارز علم و فناوری را سلب نمود.
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