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to entrepreneurship has increased in universities and scientific centers around the world, and therefore
entrepreneurship training courses have been expanded in them. Evidence shows that environmental
support and creating an appropriate environment for the effectiveness of the education system and
educational technologies in the creation and development of businesses can have an effective impact on
their entrepreneurial path. The entrepreneurial ecosystem is defined as the close relationship between
individuals, the government and its affiliated institutions, and other influential components to support
entrepreneurial activities in a particular geographical area. This ecosystem may be regional or national,
or even university-level. The study of the higher education policies for university entrepreneurship
ecosystem creation has become one of the major new and important topics in the field of higher education
and university entrepreneurship ecosystems. Hence, changing the approach from purely educational
and research planning to the establishment of the university campus entrepreneurship ecosystem has
been attended by the world's leading universities. Current paper aims to design a model for creating an
Entrepreneurial University Campus Ecosystem (EUCE) with the configuration and leveling of the factors.

Methods: Hence using a qualitative approach, an in-depth and exploratory interview was conducted with
20 experts from the research population.

Findings: Then, using open and axial coding method, 9 axial factors were identified. The axial factors

affecting the creation of Entrepreneurial University Campus Ecosystem (EUCE) have been classified using
an Interpretive Structural method. A questionnaire was designed and distributed among 28 academic and
field experts. A group of five experts on EUCE has studied the completed questionnaires and determined the
relations between subject to disagreement components. Then, Interpretive Structural Modelling was built
using Matlab software to develop an EUCE model.

Conclusion: The results showed that the factor of promoting the culture of entrepreneurship ecosystem
on campus, despite being an internal factor of the university, will play a very important role in creating
an entrepreneurial ecosystem on campus (as an example of society) and developing an individual
entrepreneurial culture. Corporate entrepreneurship culture and organizational entrepreneurship culture
within the university will play an important role in improving the level of readiness to develop the university
entrepreneurship ecosystem. In addition, improving university policies and laws, creating and expanding the
infrastructure needed to create a university entrepreneurship ecosystem, improving the level of policy and
management of university financial resources, increasing the intensity and level of research and development
in the university ecosystem, have a great impact on creating an entrepreneurial ecosystem on campus. The
new approach presented in the higher education system based on the new model of entrepreneurship
ecosystem of the university campus presented in this article will be useful for all managers of the Ministry
of Science, Research and Technology and the heads and boards of universities and researchers interested in
developing higher education in Iran and other developing countries.
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پیشینه و اهداف :در سال های اخير توجه به کارآفرينی عالوه بر ماموريت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و
مراکز علمی در سراسر دنیا افزايش یافته و لذا دوره های آموزش کارآفرینی در آنها گسترش یافته است .شواهد نشان
میدهد که حمایت های محیطی و ایجاد محیط مناسب برای تاثير پذيری نظام آموزشی و فناوری های آموزشی در
ايجاد و توسعه کسب و کارها می تواند تاثیر موثری بر مسیر کارآفرینی آنها داشته باشد .اکوسیستم کارآفرینی به عنوان
روابط تنگاتنگ مابین افراد ،دولت و نهاد های وابسته به آن و سایر مولفه های تاثیر گذار به جهت حمایت از فعالیت
های کارآفرینی ،در یک منطقه ی جغرافیایی خاص تعریف می شود .این اکوسیستم ممکن است در سطح منطقه ای
و یا ملی و حتی در سطح خود دانشگاه تشکیل شود .بررسی سياست های آموزش عالی کشورهای توسعه یافته در
طراحی و توسعه اکوسيستم کارآفرينی دانشگاهی به يکی از موضوعات نوين و مهم پژوهشی در حوزه های آموزش
عالی و اکوسیستم کارآفرينی دانشگاهی تبديل شده است .از این رو تغيير رويکرد دانشگاه ها از برنامهريزی آموزشی و
پژوهشی صرف به رويکرد ايجاد اکوسیستم کارآفرينی پردیس دانشگاهی مورد توجه دانشگاه های مطرح دنیا قرار گرفته
است .هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ايجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاهی با پيکره بندی و سطح
بندی عوامل اثرگذار بر آن است.
روشها :در این پژوهش ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی ،مصاحبه عمیق و اکتشافی با  20نفر از متخصصان وخبرگان
جامعه تحقيق صورت گرفت.

یافتهها :با روش کدگذاری باز و محوری  9عامل محوری موثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاهی به
دست آمد .سپس از روش مدلسازی ساختاری -تفسيری جهت پيکره بندی اجزای مدل استفاده شد که این عوامل نه
گانه در سه سطح طبقه بندی گشت و مدل اکوسيستم کارآفرينی پرديس دانشگاهی ارائه شده است.

نتیجهگیری :نتايج تحقيق نشان داد که عامل ارتقا فرهنگ اکوسيستم کارآفرينی پرديس دانشگاهی برغم آنکه از
جنس عوامل داخلی دانشگاه محسوب می شود ،نقش بسیار مهمی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاه (به
عنوان یک نمونه ای از جامعه) خواهد داشت و توسعه فرهنگ کارآفرينی فردی ،فرهنگ کارآفرینی شرکتی و فرهنگ
کارآفرينی سازمانی در درون دانشگاه نقش مهمی در ارتقا سطح آمادگی توسعه اکوسیستم کارآفرينی دانشگاهی خواهد
داشت .عالوه بر آن بهبود سیاست ها و قوانین دانشگاه ،ايجاد و گسترش زيرساخت های مورد نياز برای ايجاد اکوسيستم
کارآفرينی دانشگاهی ،ارتقا سطوح سياست گذاری و مديريت منابع مالی دانشگاه ،باالبردن شدت و سطح تحقیق و
توسعه در اکوسيستم دانشگاه ،تاثير زيادی در ايجاد ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاه دارند .رویکرد جدید
ارائه شده در نظام آموزش عالی مبتنی بر مدل جدید اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی ارائه شده در اين مقاله،
برای کليه مديران وزارت علوم و روسا و هيات رئیسه دانشگاه های کشور و محققان عالقمند به توسعه آموزش عالی
کشور در ايران و کشورهای در حال توسعه قابل استفاده خواهدبود.

مقدمه
در سال های اخير توجه به کارآفرينی عالوه بر ماموريت های آموزشی
و پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی در سراسر دنیا افزايش یافته و
لذا دوره های آموزش کارآفرینی در آنها گسترش یافته است [.]2 ,1
شین و میسون و براون معتقدند که راهکارهای ارائه کمک های مالی
برای اثر بخشی آموزش در تحقیق و توسعه ،گسترش شتاب دهنده های
کسب وکار ،تسهیل و تامين منابع مالی برای کسب وکارها به ایجاد
بنگاه های با رشد باال منتج نشده است و به نظر می آید اتخاذ رویکرد
ايجاد اکوسیستم کارآفرینی در این ارتباط راهگشا باشد [ .]4 ,3شواهد

نشان میدهد که حمایت های محیطی و ایجاد محیط مناسب برای تاثير
پذيری نظام آموزشی و فناوری های آموزشی در ايجاد و توسعه کسب و
کارها می تواند تاثیر موثری بر مسیر کارآفرینی آنها داشته باشد [.]6 ,5
اکوسیستم کارآفرینی به عنوان روابط تنگاتنگ مابین افراد ،دولت و
نهاد    های وابسته به آن و سایر مولفه های تاثیر گذار به جهت حمایت
از فعالیت های کارآفرینی ،در یک منطقه ی جغرافیایی خاص تعریف
می شود [ .]8 ,7این اکوسیستم ممکن است در سطح منطقه ای و
یا ملی و حتی در سطح خود دانشگاه تشکیل شود [ .]11-9آیزنبرگ
معتقد است که وجود یک اکوسیستم نقش مهمی در توسعه اقتصادی
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ایفا می کند [ . ]13 ,12بر همین اساس دانشگاه ها در دو سطح با
اکوسیستم کارآفرینی گره خورده اند .سطح اول ،وجود آنها به عنوان
قسمتی از اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای و سطح دوم ،اکوسیستم
کارآفرینی داخل خود دانشگاه هست [ .]14 ,10,12در مورد اکوسیستم
کارآفرینی در داخل دانشگاه عواملی نظیر جو مساعد آموزشی ،نحوه ی
مدیریت و رهبری ،زیرساخت های مناسب نظیر دوره های آموزشی
میتواند نقش موثری بر پرورش دانشجویان کارآفرین بالقوه ایفا کند
[ .]15 ,10همچنین دانشگاه های مدرن حتی فراتر رفته و رشته ی
کارآفرینی را به عنوان یک زمینه ی تحصیلی مجزا معرفی کرده اند
و در این زمینه سرمایه گذاری قابل توجهی نیز داشته اند [ .]16 ,1از
طرفی در بسياری از کشورها سهم شرکت های با رشد باالی موفق که
توسط دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل شده است به
نسبت نرخ رشد آموزش های کارآفرینی در دانشگاه ها ،قابل مالحظه ای
نیست [.]17
براساس تحقيق آیزنبرگ ،اکوسیستم های کارآفرینی موفق ،قابل پیاده
سازی در کشورها و مناطق دیگر نیستند و با توجه به شرایط و مزیت های
منطقه ای ،اکوسیستم های کارآفرینی در نقاط مختلف ،متفاوت هستند
[ .]12با توجه به اهمیت بحث ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در پرديس
دانشگاه و کمبود پژوهش ها در این زمینه ،در اين مقاله به شناسایی
عوامل ايجادکننده ،سطوح روابط بين آنها و ميزان نفوذ و وابستگی آنها
برای ايجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاه (Entrepreneurial
 )university campus ecosystemپرداخته شده است.
در سال  1935تنسلی اکوسیستم را به عنوان " سیستم تعاملی بین
موجودات زنده و محیطی که آنها در آن زندگی می نمایند" تعریف
نمود [ .]18در سالهای بعد موضوع اکوسیستم به حوزه های دیگری
چون اقتصاد ،نواوری ،کارآفرينی و کسب وکار تسری پيدا نمود .آیزنبرگ
اکوسیستم کارآفرینی را" مجموعه ای از اجزاء مشخص نظیر رهبری،
فرهنگ ،منابع مالی و سرمایه که به نحو پیچیده ای به یکدیگر تنیده
شده اند؛ که هر یک از این اجزاء برای فعالیت های کارآفرینانه الزم است
و بدون هر یک از آنها پایداری اکوسیستم کارآفرینی ممکن نیست"
تعریف می کند [ .]12استم عنوان می کند که برای رفع کمبودهای
موجود در  بازار و شکست سیستمی ،رویکرد اکوسیستمی در حوزه ی
کارآفرینی می تواند موثر واقع شود [ .]19میسون و براون به اهمیت
اتخاذ رویکردی کل نگر و جامع در سیاست گذاری کارآفرينی که به طور
توامان به همه عوامل اثرگذار توجه داشته باشد ،اشاره کرده است [ .]4در
همین خصوص ون دی ون به نقش بازیگران متعدد در ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی موفق اشاره دارد [.]20
از طرفی میسون و هاریسون عنوان می کنند که رشد اکوسیستم
کارآفرینانه به واسطه فرآیند خروجی کارآفرینانه است [ .]21در مورد
اهمیت اکوسیستم کارآفرینی ،میسون و براون همان طور که شین
سیاست های حمایت از کسب و کارهای نوپا را مناسب نمی داند،
معتقدند؛ اتخاذ رویکرد اکوسیستم کارآفرینی که بر ایجاد محیط حمایتی
خاصی داللت دارد ،ممکن است بتواند در این ارتباط راهگشا باشد [,3
 .]4بنابراین ایجاد شرایط ايجاد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی موجب
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رشد کارآفرینی فرصت محور شده و اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد
اقتصادی به همراه خواهد داشت [ .]22 ,7تحقيقات نشان داده است که
اکوسیستم کارآفرینی متاثر از مقتضیات محلی است و پونتانن اذعان
می کنند که تفاوت و تمایز اکوسیستم های نوآوری از کشوری به کشور
دیگر (یامنطقه ای به منطقه دیگر) محتمل بوده و از این جهت نیاز به
فرهنگ ،سیستم ها و نهادهای خاص هر محلی وجود دارد .میسون و
براون نیز به این موضوع اشاره می کنند که هر اکوسیستمی تابع شرایط
و موقعیت خاص هست [.]4
در همین خصوص آیزنبرگ بیان می دارد که اکوسیستم های کارآفرینی
کشورهای پيشرفته ،قابل کپی سازی در کشورها و مناطق دیگر
نیستند و با توجه به شرایط و مزیت های منطقه ای   ،اکوسیستم های
کارآفرینی کشورهای مختلف ،در متفاوت می باشند .از اينرو راهبرد
تقلید و پیاده سازی مشابه اکوسیستم کارآفرینی همانند سیلیکون ولی
در کشورهای مختلف بدون توجه به عوامل منطقه ای و ملی و رويکرد
اکوسيستمی ،راهبرد مطلوبی نيست. ]13[ ،
اولین بار بحث دانشگاه کارآفرین با تمرکز بر تغییر تفکر و رويکرد آموزش
و پژوهش صرف در دانشگاه به رويکرد کارآفرینی توسط اتزکویتز در
سال  1983مطرح شد [ .]24دانشگاه ها با تغییر رویه ی سنتی خود از
آموزش و تولید علم صرف به تجاری سازی دانش تولید شده ،می توانند
در رشد و توسعه ی بومی ،منطقه ای و بین المللی نقش ویژه ای داشته
باشند و در همین راستا برنامه های توسعه ای کشورها ،وظایف مختلفی
را به دانشگاه کارآفرین تحمیل کرده اند که از اواخر دهه ی  80میالدی
در کشور های توسعه یافته قابل مشاهده است [ .]27-25گیب دانشگاه
کارآفرین را دانشگاهی معرفی می کند که در پاسخگویی به نیازهای
اقتصادی -اجتماعی و در توجه به فرصت های پیرامون دارای انعطاف
هست [.]28
از نظر روپکه ساختار دانشگاه کارآفرین دارای سه خصوصيت اصلی همانند
یک سازمان کارآفرین است .از لحاظ سازمانی ،دانشگاه به عنوان سازمان،
شيوه مديريتي کارآفرينانه را بکار گيرد .از لحاظ فردی ،افراد دانشگاه اعم
از اساتید ،کارکنان و دانشجویان همانند افراد کارآفرین عمل می کنند و
از لحاظ محیطی ،بین دانشگاه کارآفرین و محیط پیرامون ارتباط مستمر
و قوی وجود دارد [ .]29کالرک مرکز مدیریت قوی ،توسعه ی وسیع،
تنوع در بودجه ،تحرک دانشگاهی و وجود فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه
را جزو عوامل اصلی دانشگاه کارآفرین معرفی می کند [ ]30و اتزکویتز،
رابطه دانشگاه ،صنعت و دولت ،وجود ساختار پیوندی ،دانش و نوسازی
را به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته است [ .]31بنابراین کارآفرینی
بخشی از هويت اصلی این دانشگاه ها هست[. ]32
در سال های اخير با توسعه انقالب های بنيادين در حوزه فناوریهای نوين
تاثير دانشگاه ها در توسعه کارآفرينی از طريق ايجاد و توسعه اکوسیستم
کارآفرینی دانشگاهی به شدت افزايش یافته است .به تبع آن يکی از
جدیدترين حوزه های تحقيقاتی پژوهشگران « ،اکوسیستم کارآفرینی
پرديس دانشگاهی» است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به آن
صورت گرفته است [ .]34 ,33برخی از محققان دانشگاه را به عنوان
بخشی از خوشه ی اکوسیستم کارآفرینی و یا بخش مرکزی اکوسیستم
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ابعاددانشگاه
کارآفرین
جدول  .1ابعاد شناسای شده در ادبیات درخصوص اکوسیستم
شناسایی شده در ادبیات درخصوص اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی
جدول :1
Table 1. The university entrepreneurship
dimensions
identified inecosystem
the literature
Table ecosystem
1: The university
entrepreneurship
dimensions identified in the literature
& Fu
Hsia

Moriss

Nelson and
Monsen

& Rideout
Gray

Rice et
al

Graham

Graham

U.S department
of commerce

& Miler
Acs

2014

2017

2014

2013

2010

2013

2014

2013

2017

The dimensions of the
university
entrepreneurship
ecosystem

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

Policies and rules
Programs and supports of
government
Capital
Culture
Soft supports, Knowledge,
Information
Infrastructure
Attractive living
conditions
Official institutions
The internationalization of
the university and the
diversity of human
resources in the university
and ecosystem area
Networks / Interactions /
Informal Relationships

*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

در نظر گرفتهاند [ .]35 ,9از دید آیزنبرگ ایجاد اکوسیستم به تسهیل
فرآیند کارآفرینی کمک شایانی می کند [ .]13 ,36بر همین اساس و
باتوجه به نقش مهم دانشگاه ها در اکوسیستم کارآفرینی ،دو جنبه مختلف
برای دانشگاه ها دیده شده است .نقش اول آنها در درون اکوسیستم
کارآفرینی منطقه ای و نقش دوم انها ايجاد اکوسیستم کارآفرینی داخل
دانشگاه ها است [ .]36 ،14 ،12در مورد اکوسیستم کارآفرینانه ی در
درون دانشگاه ها ،عواملی نظیر شرایط محیط آموزشی ،وجود ارزش های
مشترک ،رهبری دانشگاه و زیرساخت های داخلی از جمله برنامه های
درسی و برنامه های کمک آموزشی ،به نظر می رسد که نقش مهمی در
توسعه و پرورش پتانسیل کارآفرینی دانشجویان بازی می کنند [.]15
نلسون و مونسن عنوان کردند که ارتباط فعالیت های علمی دانشگاه با
روش های مهندسی ،صنعت ،کسب و کارها و مراجع حقوقی می تواند
باعث ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینانه ی دانشگاهی موفق شود [.]37
فو و هسیا عوامل موثر در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه استفورد
را شامل؛ فرهنگ ریسک پذیری ،وجود جامعه عالقه مند به کارآفرینی،
حمایت دولت ،همکاری با صنعت ،دانشجویان مستعد میداند[ .]38میلر و
ایسی و ریدیوت و گری معتقدند که خروجی یک اکوسیستم کارآفرینی
دانشگاهی شرکت های استارتاپ و شرکت های با نرخ رشد باال میباشند
[ .]15 ,10در پژوهش میلر و ایسی که به صورت موردی بر روی دانشگاه
شیکاگو انجام شده است ،با اقتباس از تئوری مرزی ترنر سه عامل

*

*

*

*
*

*

*

Leadership
University requirements
and curricular and co
curricular

اصلی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه شیکاگو را شامل آزادی
عمل دانشگاهيان ،تنوع جمعیتی در دانشگاه و دارایی های در دسترس
دانشگاه می داند .آنها خود دانشگاه و پرديس ها و زيرمجموعه های
آن را به عنوان یک اکوسیستم دانشگاهی در نظر گرفته و دانشجویان
ايجاد کننده کسب و کار را به عنوان مهمترين بخش اکوسیستم پرديس
دانشگاهی معرفی می کنند[.]39 ,10
بر اساس گفته ی جاکوبز و فلوریدا مکان هایی با تنوع ساکنان ،احتماال
افزایش نوآوری و کارآفرینی و شکل گیری شرکت های جدیدی را شاهد
خواهند بود [ ]34 ,33و از این رو در پژوهش میلر و ایسی به مقوله ی
تنوع جمعیتی در دانشگاه اهمیت ویژه ای داده شده است و شیوه ی
اداره و اقتصاد منطقه ای که پرديس دانشگاه در آن قرار دارد ،به عنوان
عاملی تاثیر گذار در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی معرفی شده است.
جدول ( )1نشانگر ابعاد شناسایی شده در ادبیات درخصوص اکوسیستم
کارآفرینی دانشگاهی است.
نتايج جدول ( )1نشان می دهد که ابعاد شناسایی شده در خصوص
اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاه در تحقيقات محققان ،از يک انسجام
تئوری و مدل جامع برخوردار نيست .تحقيقات پيشين نشانگر آن است که
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه متاثر از متغییرهای منطقه ای اکوسيستم
است و از اين رو با توجه به مطالعات کم صورت گرفته در این حوزه ،مدل
جامعی برای تحليل عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس
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Table 2: The demographic features of interviewees

Percent

Characteristics of contributors

40

Experts of university entrepreneurship and entrepreneurship ecosystem

30

Policymakers of university entrepreneurship and entrepreneurship
ecosystem

30

Authorities in science, research, and technology

10

Woman

90

Man

70

The knowledgeable university professor in the field of entrepreneurship

30

Knowledgeable policy makers in the field of the entrepreneurship
ecosystem

10%

Less than 15 years

40%

15 to 20 years

50%

More than 20 years

100

Ph.D.
20

دانشگاهی در کشورهای مختلف وجود ندارد .از این رو سوال اصلی تحقيق
عبارت از آنست که مولفه ها و سطوح روابط بين آنها و ميزان نفوذ و
وابستگی آنها برای ايجاد اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاه چيست؟
روش تحقیق
در این تحقيق از دو بخش شامل تحليل کیفی و مدلسازی ساختاری-
تفسيری به شکل زير استفاده شده است .از این رو ،روش تحقیق این
پژوهش ،آمیخته از نوع اکتشافی هست.
در بخش اول برای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه
پرديس دانشگاهی از رویکرد کیفی استفاده شده است و جهت گردآوری
داده ها از مصاحبه عمیق و اکتشافی با  20نفر از
متخصصان وخبرگان آگاه به مباحث اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی
دانشگاهی و سیاستگذاران و مديران خبره در حوزه توسعه علوم و
تحقيقات و فناوری استفاده شد .روش نمونه گیری در این تحقیق
هدفمند و از طریق روش گلوله برفی بود[ .]40ابتدا با  12نفر مصاحبه
عميق صورت گرفت و مصاحبه جنبه تکراری پيدا نمود و پس از ارایه
نتایج به متخصصان و صاحب نظران مربوطه و مشورت با آنها برای تاييد
روایی پژوهش ،تصمیم گرفته شد تا با افراد ديگری از جامعه تحقیق
مصاحبه ها ادامه یابد و بدین ترتيب با  8فرد آگاه دیگر مصاحبه صورت
گرفت و در نتیجه پس از مصاحبه با  20نفر اشباع نظری حاصل گردید
و پس از تاييد روایی آن توسط خبرگان موضوع  ،محقق به این جمع
بندی رسید که دیگر نیازی به مصاحبه ی بیشتر نیست .جدول ()2
خصوصیات جمعيت شناسی مصاحبه شنوندگان روش کیفی را نشان
می دهد .پس از جمع آوری داده های کیفی الزم ،با استفاده از روش
کدگذاري باز و محوري برگرفته از روش اشتراوس و کوربن عوامل

Demographic features
Experts’ feature

Gender

Position

Work experience

Education
Number of interviewees

محوری و فرعی شناسایی شد [ .]41برای محاسبه پایایی روش انجام کار
از بین مصاحبه های انجامگرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخاب شده و هرکدام
از آنها دو بار در یک فاصله زمانی  20روزه توسط پژوهشگر ُکدگذاری
شده اند .نتایج حاصل از این ُکدگذاری ها در جدول ( )3آمده است.
همانطور که در جدول ( )3مشاهده می شود تعداد کل ُکدها در دو
فاصله زمانی  20روزه برابر  ،228تعداد کل تشابهات بین ُکدها در این دو
زمان برابر  90و تعداد کل عدم تشابهات در این دو زمان برابر  48است.
پایایی مصاحبه های انجامگرفته در این تحقیق ،برابر  79درصد است .با
توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است  ،قابلیت اعتماد
کدگذاری ها مورد تأیید است [ .]42در نهايت عوامل محوری حاصل از
تحليل کیفی در جدول ( )4به اختصار آورده شده است.
در بخش دوم از روش  ISMجهت تعیین دسته بندی عوامل محوری
اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاهی استفاده شده
است .این روش اولین بار توسط وارفیلد در سال  1974معرفی گردیده
است [ .]43اجرای تکنیک ،ISMبرای به دست آوردن روابط و سطح
بندی عناصر در اکوسیستم کارآفرينانه پرديس دانشگاهی در ابتدا عوامل
محوری و فرعی مرتبط با پژوهش حاضر در قسمت های قبلی شناسایی
شده است .جهت ارایه  ISMاز  9عامل محوری شناسایی شده جهت
ایجاد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی استفاده شده
است که این عوامل عبارتند از :فرهنگ کارآفرینانه در داخل پردیس
دانشگاه ،زیرساخت مورد نیاز جهت ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس
دانشگاهی ،سیاست گذاری و مدیریت منابع مالی دانشگاه ،سیاست های
داخلی دانشگاه ،عوامل حاکمیت منطقه ای اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی پردیس دانشگاهی ،عوامل اقتصادی و محیط کسب و کار که
بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی اثرگذارند ،نهادهای
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 محاسبه پایای روش انجام کار.3 جدول

 محاسبه پایایی روش انجام کار:3 جدول

Table 3: The reliability of the method

Row

Total number of codes

Number of similarities

Number of non-similarities

Reliability (percent)

1

82

30

22

73

2

74

29

16

78

3

72

31

10

86

Total

228

90

48

79

عوامل محوری تشکيل دهنده اکوسیستم کارآفرينانه پرديس دانشگاه. 4 جدول

Table 4. Axial factors for entrepreneurial university campus ecosystem

 عوامل محوری تشکيل دهنده اکوسیستم کارآفرينانه پرديس دانشگاهی:4 جدول

Table 4: Axial factors for entrepreneurial university campus ecosystem

Axial factors
1

Entrepreneurial culture in EUCE

2

The infrastructure needed to create EUCE

3

Policies on university finance and university resource management

4

The intensity and level of research and development in the university ecosystem

5

Internal policies of the university

6

Regional governance factors affecting the creation of EUCE

7

Economic and business environment factors in the ecosystem of the region

8

Effective institutions to create EUCE

9

Regional market factors influencing the creation of the regional ecosystem

Table 4. Relationships obtained from the ISM questionnaire

ISM روابط به دست آمده از پرسشنامه. 5 جدول

ISM روابط به دست آمده از پرسشنامه: 5 جدول

Table 4: Relationships obtained from the ISM questionnaire

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Factors

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Entrepreneurial culture in EUCE

O

V

V

V

V

O

O

A

O

O

A

V

A

A

A

A

O

O

X

X

A

A

A

A

O

A

O

A

A

A

O

A

A

A

A

O

V

X

V

O

A

X

O

A

The infrastructure needed to create EUCE
Policies on university finance and university resource management
The intensity and level of research and development in the university ecosystem
Internal policies of the university
Regional governance factors affecting the creation of EUCE
Economic and business environment factors in the ecosystem of the region
Effective institutions to create EUCE
Regional market factors influencing the creation of the regional ecosystem

 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان28 این پرسشنامه در اختیار
 پرسشنامه تکمیل24 حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و از این بین تعداد
 نفره از5  سپس پرسشنامههای تکمیل شده در اختیار ی گروه.گردید
 بدین ترتیب.خبرگان حوزه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی قرار گرفت
توسط این گروه خانه هایی که در پرسشنامه ها مشترک بود عینا به
پرسشنامه جدید منتقل شد و برای خانه هایی که اختالف نظر وجود
 در نهایت روابطی به دست آمد که در. تعیین رابطه صورت گرفت،داشت

O

 و عوامل بازار،موثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی
.منطقه ای اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی
 متغیرهای،)SSIM( در ادامه با تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری
 به این منظور نخست.مسئله به صورت زوجی با هم بررسی شدند
 عامل محوری در سطر9 ) طراحی شد و5( پرسشنامه ای مطابق جدول
و ستون جدول آورده شد و از پاسخ دهنده خواسته شد که با استفاده از
. نوع ارتباطات دو به دوی عوامل را مشخص کندA,V,X,O نمادهای
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

Factors

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

5

1

1

1

0

1

0

1

1

0

6

1

0

0

0

1

1

1

1

0

7

0

0

1

1

1

1

1

1

1

8

0

1

1

0

1

1

1

0

0
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Table 7: The final access matrix

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Factors

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

1

1

1

0

5

1

1

1

0

1

0

1

1

0

6

1

0

0

0

1

1

1

1

0

7

0

0

1

1

1

1

1

1

1

8

0

1

1

0

1

1

1

0

0

9

جدول ( )5می توان مشاهده کرد.
از طریق تبدیل نمادهای A,V,X,Oبه صفر و یک برای هر خانه جدول
فوق ،ماتریس دستیابی حاصل می شود .نتيجه حاصله در جدول زير
نشان داده شده است.
پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،با وارد نمودن انتقال
پذیری و سازگاری در روابط متغیرها ماتریس دسترسی نهایی به دست
می آید .روش به دست آوردن ماتریس دسترسی با استفاده از نظریه اویلر
است که در آن ماتریس مجاورت را به ماتریس واحد اضافه می کنیم و
سپس این ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایه های ماتریس به توان
 nمی رسانیم .فرمول زیر روش تعیین ماتریس دسترسی را با استفاده از
ماتریس مجاورت نشان می دهد:
M
مرحله اول A + I :مرحله دوم= ( A + I ) ^ n :
ماتریس  Aماتریس دسترسی اولیه I ،ماتریس همانی و  Mماتریس
دسترسی نهایی است .عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده
بولین باشد که براین اساس داریم 1=1+1 :و 1=1x1
برای تعيين سطح و اولويت متغيرها طبق نظر تریودی و همکاران تفکیک
اجزای یک ساختار به سطوح مختلف با هدف شناخت روابط میان آنها
در یک سلسله مراتب ضروری است .ابتدا مجموعه دستیابی و مجموعه
پیشنیاز برای هر معیار به دست می آید و سپس اشتراک آنها محاسبه
می گردد .سطوح بدست آمده برای مدلسازی اکوسيستم کارآفرينانه

پرديس دانشگاهی در قالب جدول ( )8نمایش داده شده است.
در نهايت با توجه به سطوح متغیرها و ماتریس دسترسی نهایی مدل
 ISMترسیم شد.
نتایج و بحث
در این بخش با توجه به مدل ارایه شده و عوامل بدست آمده ،مطالعه ی
تطبیقی با پژوهش های ساير محققان صورت گرفته و مقايسه هر یک
از عوامل حاصل از تحقيق با ادبیات پژوهشی انجام شده است .نتايج
بدست آمده مبین صحت نتايج تحقيق صورت گرفته است .جدول ()9
مقایسه نتايج مولفه های موثر بر ايجاد اکوسیستم کارآفرينانه پرديس
دانشگاهی با تحقيقات ساير محققان نشان داده شده است.
بر اساس یافته های این تحقیق عوامل موثر بر شکل گیری اکوسیستم
کارآفرینی پردیس دانشگاهی به  9عامل محوری تقسیم شده اند.
مقایسه نتايج مقاله با نتايج سایر محققان مبین آنست که بسياری از
عوامل بدست آماده در مقاله در تحقيقات قبلی اشاره نشده و جزو نتايج
جديد اين مقاله محسوب می شود .برخی از عوامل نيز توسط محققان
حوزه اکوسیستم کارآفرينی دانشگاهی اشاره نشده و در تحقيقات حوزه
اکوسيستم کارآفرينی و دانشگاه کارآفرين اشاره شده است.
نتايج حاصل از تحليل کیفی و  ISMنشان داد که برای ايجاد اکوسیستم
کارآفرينی پرديس دانشگاه عوامل محوری حاصل از تحقيق کیفی در
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Table 6: Determine the levels of factors

Factors

Set of access

Set of prerequisite

Set of intersection

Level

1

1,2,3,4,5

1,6,7,8,9

1

Second

2

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2,3,4,5

First

3

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2,3,4,5

First

4

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2,3,4,5

First

5

2,3,4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2,3,4,5

First

6

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

Third

7

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

Third

8

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

Third

9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6,7,8,9

6,7,8,9

Third
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Table 7: Comparison of the results of effective factors on the creation of EUCE with other researchers

Axial factors

Other researchers

Entrepreneurial culture in EUCE

Durst & Poutanen (2013) and Isenberg (2010) refers to the culture of entrepreneurship ecosystem. Graham
(2013) has pointed to this factor for the establishment of a university ecosystem.

The infrastructure needed to create EUCE

Miller and Acs (2017) and Gray (2013) referred to the existence of infrastructure to create entrepreneurial
university and university entrepreneurship ecosystem.

Policies on university finance and university
resource management

Miller & Acs (2017), Rice (2010) and Moriss (2017) refer to capital for the creation of an entrepreneurial
ecosystem. Gabe (2005) and Etzkowitz (1983, 2004) point out the importance of financial capital for the
creation of an entrepreneurial university.

The intensity and level of research and
development in the university ecosystem

Previous studies have not mentioned this factor in the field of university entrepreneurship ecosystem.

Internal policies of the university

Ropke (1998), Etzkowitz (1983), Clark (1998) and Guerrero & Urbano (2012) mentioned entrepreneurship and
university entrepreneurship, but not about the university entrepreneurship ecosystem.

Regional governance factors affecting the
creation of EUCE

This factor in the field of university entrepreneurship ecosystem has not been mentioned. Miller & Acs (2017)
has Only mentioned it, not its sub-components

Effective institutions to create EUCE

Isenberg, 2010 has mentioned this factor in the entrepreneurship ecosystem, but not in the university
entrepreneurship ecosystem. Moriss (2017) has mentioned international importance and diversity of human
resources.

Regional market factors influencing the
creation of the regional ecosystem

It has not been mentioned.

Economic and business environment factors in
the ecosystem of the region

 عوامل اقتصادی و محيط کسب وکار،اکوسیستم کارآفرينی دانشگاهی
 نهادهای منطقه ای اثرگذار در ايجاد اکوسیستم،در اکوسیستم منطقه
 و عوامل بازار منطقه ای اثرگذار در ايجاد،کارآفرينی دانشگاهی
.اکوسیستم منطقه ای است
) عوامل سطح سوم زير بنای تحقق عوامل سطوح دوم و2(مطابق شکل
. خواهند داشتEUCE اول هستند و در نتيجه تاثير زيادی در ايجاد
نتايج حاصله از اين تحقيق نشان می دهد که در سطح دوم توجه به
عامل فرهنگ اکوسيستم کارآفرينی پرديس دانشگاهی اعم از فرهنگ
 فرهنگ کارآفرینی شرکتی و فرهنگ کارآفرينی،کارآفرينی فردی
سازمانی در درون دانشگاه در ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه دانشگاه (به
 در سطح يک مدل.عنوان یک نمونه ای از جامعه) بسیار تاثیرگذار است

It has not been mentioned.

سطوح مختلف با یکدیگر در تعامل هستند و مجموعه ی عواملی که
 موجب حرکت دانشگاه ها به سمت ایجاد،در این سطوح قرار دارند
)2( شکل.اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاهی سوق می دهند
مدل اکوسيستم کارآفرينی پرديس دانشگاهی حاصل از تحليل معادالت
. تفسيری را نشان می دهد-ساختاری
) عوامل محوری ايجاد کننده اکوسيستم کارآفرينانه2(مطابق شکل
 نتايج تحليل. طبقه بندی می شوند،پرديس دانشگاهی در سه سطح
 نشان داد که تاثيرگذار ترين سطوح عوامل محوری بهISM
. عوامل سطح دو و عوامل سطح يک هستند،ترتيب عوامل سطح سه
 شامل چهار عاملEUCE سطح سوم عوامل تاثیرگذار بر ايجاد
محوری اثرگذار برهم از قبیل عوامل حاکميتی منطقه ای موثر بر ايجاد
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First level

The infrastructure
needed to create
euce

Internal policies
of the university

Second level

Policies on
university finance
and university
resource
management

The intensity
and level of
research and
development in
the university
ecosystem

Entrepreneurial culture in euce

Third level
Regional
governance factors
affecting the
creation of euce

Effective
institutions to
create euce

Regional market
factors influencing
the creation of the
regional ecosystem

Economic and
business
environment factors
in the ecosystem of
the region

 تفسيری- مدل ايجاد اکوسيستم کارآفرينی پرديس دانشگاهی حاصل از تحليل معادالت ساختاری:2 شکل

- مدل ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی حاصل از تحلیل معادالت ساختاری.2 شکل
Fig. 2: Modeling the euce based on the ism
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 ISMبه عنوان تاثير پذيرترين سطح ،عواملی چون سیاست ها و قوانین
دانشگاه ،زيرساخت های مورد نياز برای ايجاد اکوسيستم کارآفرينی
دانشگاهی ،سياست گذاری و مديريت منابع مالی دانشگاه ،شدت و سطح
تحقیق و توسعه در اکوسيستم دانشگاه وجود دارند که تاثير زيادی
در ايجاد  EUCEدارند .با توجه به نتايج بدست آمده درمدلسازی
ساختاری -تفسيری اکوسیستم کارآفرينانه پرديس دانشگاهی که در
شکل ( )2ارائه شده است ،شناسایی و پياده سازی عوامل اثرگذار در
تمامی سطوح کمک شایانی به ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پردیس
دانشگاهی پایدار خواهد نمود.
نتیجه گیری
امروزه با توجه به دگرگونی نقش نظام آموزش عالی در توسعه اقتصاد
جهانی و ايفای مسئوليت هاي جديد در قبال جامعه ،توسعه اجتماعي
و اقتصادي ،تغيير ماموريت دانشگاه های آموزش و پژوهش محور به
دانشگاه کارآفرين و متعاقب آن ايجاد اکوسیستم کارآفرينی پرديس
دانشگاه امری ضروری است .از اين رو ضروری است که مسئوالن
آموزش عالی در توسعه ماموریت های دانشگاه ها و تغيير رویکرد
سیستمی از ايفای نقش های اوليه آموزشی و پژوهشی و نيز توسعه
کارآفرينی دانشگاهی به رويکرد ايجاد و توسعه اکوسیستم کارآفرينانه
پرديس دانشگاهی به عنوان مقوله اثر بخش در توسعه اکوسيستم اقتصاد
دانش بنيان همت گمارند .هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ايجاد
اکوسیستم کارآفرینانه پرديس دانشگاهی با شناسایی عوامل و پيکره
بندی و سطح بندی عوامل آنها نسبت به يکديگر است .در اين مقاله
پس از مرور ادبیات حوزه ی اکوسیستم کارآفرینانه ی دانشگاهی و
انجام مصاحبه های متعدد با سیاستگذاران ،خبرگان و فعاالن حوزه ی
اکوسیستم کارآفرینان دانشگاهی ،داده های حاصل از مصاحبه کيفی
جمع آوری شد .سپس مفاهیم و گزاره های کالمی به دست آمده طی
دو مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز و کدگذاری محوری طبقه
بندی شده و در نهایت عوامل فرعی و محوری موثر بر ایجاد اکوسیستم
کارآفرینانه پردیس دانشگاهی شناسایی گردید و براساس  9عامل
محوری شناسایی شده ،مدل نهایی ترسیم گردید.
نتایج حاصل از تحلیل کیفی و  ISMنشان داد که برای ایجاد اکوسیستم
کارآفرینی پردیس دانشگاه عوامل محوری حاصل از تحقیق کیفی در سه
سطح مختلف با یکدیگر در تعامل هستند و مجموعه ی عواملی که در این
سطوح قرار دارند ،موجب حرکت دانشگاه ها به سمت ایجاد اکوسیستم
کارآفرینانه پردیس دانشگاهی سوق می دهند .بر این اساس تاثیرگذار
ترین سطوح عوامل محوری به ترتیب عوامل سطح سه ،عوامل سطح دو و
عوامل سطح یک هستند .سطح سوم عوامل تاثیرگذار بر ایجاد EUCE
شامل  4عامل محوری اثرگذار برهم از قبیل عوامل حاکمیتی منطقه ای
موثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی،نهادهای منطقه ای
اثر گذار در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی ،عوامل اقتصادی
ومحیط کسب وکار در اکوسیستم منطقه و عوامل بازار منطقه ای اثرگذار
در ایجاد اکوسیستم منطقه ای است که دو عامل متاخر ) بازار منطقه ای
و محیط کسب وکار اکوسیستم منطقه ای ( در تحقیقات قبلی اشاره
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نشده اند .نتایج تحقیق نشان داد که عامل ارتقا فرهنگ اکوسیستم
کارآفرینی پردیس دانشگاهی برغم آنکه از جنس عوامل داخلی دانشگاه
محسوب می شود ،نقش بسیار مهمی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه
پردیس دانشگاه ) به عنوان یک نمونه ای از جامعه ( خواهد داشت و
توسعه فرهنگ کارآفرینی فردی ،فرهنگ کارآفرینی شرکتی و فرهنگ
کارآفرینی سازمانی در درون دانشگاه نقش مهمی در ارتقا سطح آمادگی
توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی خواهد داشت .عالوه بر آن بهبود
سیاست ها و قوانین دانشگاه ،ایجاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز
برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی ،ارتقا سطوح سیاست گذاری
و مدیریت منابع مالی دانشگاه ،باالبردن شدت و سطح تحقیق و توسعه در
اکوسیستم دانشگاه ،تاثیر زیادی در ایجاد ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه
پردیس دانشگاه دارند .رویکرد جدید ارائه شده در نظام آموزش عالی
مبتنی بر مدل جدید اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی ارائه
شده در این مقاله ،برای کلیه مدیران وزارت علوم و روسا و هیات رئیسه
دانشگاه های کشور و محققان عالقمند به توسعه آموزش عالی کشور در
ایران و کشورهای در حال توسعه قابل استفاده خواهدبود.
نويسندگان مقاله از گروه پژوهشی طراحی و توسعه اکوسیستم
کارآفرينی پژوهشکده مديريت توسعه و تجاری سازی محصول نوين به
دليل ارائه مشاوره های علمی و پژوهشی و حمايت مالی و اجرایی در
حين انجام پروژه قدردانی می نمایند.

پینوشت
دانشگاه مورد مطالعه در این پژوهش ،پردیس دانشگاه تهران است.
سیلیکونولی یا دره سیلیکون ( )Silicon Valleyنام رایج و غیررسمی
منطقهای در حدود  ۷۰کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایاالت
متحده آمریکا است .شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از
شرکتهای مطرح انفورماتیک جهان در این منطقهاست.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.
تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.
تعارض و منافع
«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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