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چکیده 
اکوسیستم کارآفرینی، در قالب مجموعه ای از بازیگران و عوامل وابسته، کارآفرینی مولد را در یک قلمرو خاص نتیجه می دهد. در 
میان این بازیگران، دانشگاه ها می توانند سهم بزرگی در اقتصاد مبتنی بر دانش داشته باشند و درنتیجه عامل پویایی اقتصاد منطقه ای 
باشند. در این پژوهش، کشف عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای دنبال شد. این پژوهش از منظر 
هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده ها پژوهشی و از نوع توصیفی  ـ پیمایشی بود. جامعٔه آماری 306 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان بود. ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر پرسش نامٔه خود ساخته بود. روایی ظاهری 
این پرسش نامه با نظر استادان راهنما و دو نفر از صاحب نظران تأیید شد و روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی 
شد. پایایی آن نیز با استفاده از معیار آلفای کرونباخ )0٫۸۱۲( به دست آمد. تحلیل داده ها، به منظور بررسی سؤاالت پژوهش، در 
محیط نرم افزاری لیزرل و با ِاعمال آزمون های مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون تی تک نمونه ای 
صورت گرفت. یافته های تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که عوامل و مؤلفه های اصلی شناسایی شده عبارت اند از عوامل فرهنگی، 
شامل ترویج فرهنگ کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، مهارت آموزی، و عوامل زمینه ای، شامل سرمایٔه  انسانی، تولید دانش، انتقال 
دانش، تجاری سازی دانش، و نیز عوامل ساختاری، شامل شبکه سازی، مراکز رشد و دفاتر انتقال فناوری و نیز شرکت های زایشی، 
که متغیرهای مؤثر در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای در نظر گرفته شده اند. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای دیدگاه های افراد 
دربارٔه تأثیر عوامل در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای سنجیده شد. در مجموع، عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 
انجام  برای  و  پژوهش  این  نتایج  مبنای  بر  پژوهشی،  و  پیشنهادهای علمی  پایان  در  تأثیر معناداری داشت.  کارآفرینی منطقه ای 

تحقیقات آتی، به محققان ارائه شده است.
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۸5 کوسیستمکارآفرینیمنطقهای ایجادا دانشگاهیدر شناساییعواملمؤثر

مقدمه

 رویکرد اکوسیستم کارآفرینی در میان کارآفرینان و طرفداران 
ً
اخیرا

کارآفرینی و در سیاست های عمومی اهمیت فراوانی یافته است. 
تالش  نشان دهندهٔ   که  است  استعاره ای  کارآفرینی  اکوسیستم 
همه جانبٔه بخش دولتی و خصوصی است و همچنین مرزی بین 
محبوبیت  عین  در  اما  می کند.  متصل  هم  به  را  آن ها  که  دو  این 
این مفهوم، هنوز نشانه ای از استحکام در آن نیست و رویکردی 
بسیار ضعیف دارد که هنوز به اندازٔه کافی اندازه گیری نشده است 
کارآفرینْی  کارآفرینی،  اکوسیستم  دیدگاه  از   .)Stam, 2015(
در  عوامل  از  مجموعه ای  باید  بلکه  نمی گیرد،  شکل  انفرادی 
 Isenberg,( تعامل با یکدیگر باشند تا کارآفرینی به وقوع بپیوندد
2014(. از نظر پاراهالد اکوسیستم کارآفرینی افراد، سازمان ها و 
جامعه را قادر می سازد که به طور مؤثر برای خلق و ایجاد ثروت 
و موفقیت به یکدیگر ملحق شوند و اهداف و انتظارات متفاوت 

.)Suresh and Ramraj, 2012( ذی نفعان را با هم پیوند دهند
 به نوآوری، راه حل های 

ً
اکوسیستم های کارآفرینی منطقه ای اخیرا

تصمیم گیری  جدید  روش های  و  خالقانه  رویکردهای  جدید، 
بخش  دولتی،  بخش   .)Kelley et al., 2012( یافته اند  نیاز 
خصوصی، مراکز آموزشی و بخش غیر انتفاعی در تسهیل توسعٔه 
باعث  تأثیر  این  دارند که  بزرگی  اکوسیستم کارآفرینی سهم  مؤثر 
ایجاد شرکت های نوآورانٔه جدید و حمایت از خلق آن ها می شود 
)Brush, 2013(. با این  حال، اکوسیستم ها هنوز از جنبٔه نظری 
در  آن ها  تأثیر  و  فهم ساختار  علت  به همین  و  نیافته اند  گسترش 
 .)Spigel, 2017( فرایند کارآفرینی با مشکل مواجه شده است
به دنبال آن، در فهم ما از اکوسیستم های دانشگاهی در کارآفرینی 
ما  نتیجه درک  در  که  گرفته است  بزرگی شکل  نوآوری شکاف   و 
دانشگاه ها محدود  فناورانٔه  و  اجتماعی  اقتصادی،  از مشارکت  را 
بخشی  دانشگاه  امروزه   .)Link and Sarala, 2019( می سازد 
مهم در اقتصاد دانش بنیان است، زیرا دانش در درون دانشگاه ها 
ـ  اقتصادی  رشد  در  دانشگاه   و  می یابد  گسترش  و  می شود  خلق 
منظور  این  می رسد.  به نظر  مهم  واسطه ای  منطقه ای  و  اجتماعی 
از طریق شرکت های کارآفرین نوآور و جدید به انجام می رسد که 
  ,Yadalahi Farsi(می کنند ایجاد  افزوده  انرژی  دانش  خلق  با 
دانسته هایی  گردهم آوردن  کارآفرینی  اکوسیستم  کارکرد   .)۲0۱6
نظری و تجربی دربارٔه عوامل گوناگون است. ارزش دانشگاه در 
اکوسیستم ایجاد همخوانی بین دانش و نیاز و مهارت هایی است 
که به وسیلٔه آن ها فرایندهای ترکیب و تلفیق دانش انجام می پذیرد. 
تحقیقات  منطقه ای،  کارآفرینی  اکوسیستم  چشم انداز  در 
دانشگاهی و زیرساختهای برنامه ریزی و حمایت از آن ها مؤلفه ای 

 .)Hayter et al., 2018( حیاتی محسوب می شود
اکوسیستم  از  حمایت  به  واحد  سیاست  یک  با  نمی توان 

کارآفرینی دست یافت، بلکه به سیاستی ترکیبی و همچنین انواع 
هماهنگی ها در بخش های گوناگون نیاز است. دو نوع خط مشی 
دارد. نخست  کارآفرینی وجود  اکوسیستم  با  دانشگاه  برخورد  در 
خط مشی هایی است که در بازیگران داخلی، یعنی دانشجویان و 
اعضای هیئت علمی دانشگاه، تأثیرگذار است، و دوم خط مشی هایی 
است که در بخش های خارجی تأثیر می گذارد و در تناسب با این 
نوع از خط مشی ها دانشجویان کارآفرین می خواهند با شرکت ها و 
Du� )به ویژه سرمایه گذاران حاضر در منطقه تعامل داشته باشند 
ruflé et al., 2018(. شکل گیری اکوسیستم کارآفرینی پویا در 
هر منطقه ای به وجود زمینٔه مناسب وابسته است. ضروری است، 
آن  تبیین  و  به شناسایی  با درنظرگرفتن ویژگی های خاص منطقه، 
اقدام شود. به طور کلی این پژوهش، براساس هدف آن و زمینه ا ی 
در  و  است  کاربردی  تحقیقات  جزو  می گیرد،  صورت  آن  در  که 
و  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم  مؤلفه های  و  ابعاد  آن   نتیجٔه 

اولویت تقریبی آنها برای استان اصفهان ارائه خواهد شد. 

۱. مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش

ینی ۱-۱. اکوسیستم کارآفر

و  جدید  شغل های  ایجاد  طریق  از  کارآفرینی،   ،۱9۸0 دهٔه  از 
گسترش نوآوری و نیز افزایش توانایی تولید ثروت و رفاه عمومی، 
در سطح محلی و ملی، حامی مهم توسعٔه اقتصادی شناخته شد. 
نیاز است کارآفرین، برای اینکه بتواند محصوالتی را خلق کند یا 
توسعه دهد و درنهایت به سودآوری برسد، غیر از تأمین سرمایه 
قضاوت  چون  توانایی ها  از  مجموعه ای  از  باید  خطر،  تحمل  و 
اقتصادی  فعالیتی  با  مناسب  برخورد  و  از جهان  گاهی  آ درست، 
برخوردار باشد. در این راستا، روابط اجتماعی و شبکه سازی های 
مرتبط با آن در تبیین فرایند تولید یا جذب دانش و استفادٔه مجدد 
از آن ضروری است )Spigel, 2017(. ظهور مفهوم اکوسیستم 
 Wolf,( کارآفرینی در تحقیقات علمی ریشه در دهٔه ۱9۸0 دارد
داشته  کارآفرینی  اکوسیستم  از  بهتری  درک  اینکه  برای   .)2018

باشیم بهتر است با بیان چند تعریف آغاز کنیم: 
وابسته اند  هم  به  که  است  شده  تشکیل   اجزایی  از  سیستم: 
با یکدیگر همکاری  به هدفی  برای رسیدن  و   )Arthur, 2013(

 .)Kelley, 2012( می کنند
اکوسیستم: اجتماعی از موجودات زنده است که مانند یک سیستم 
 Acs et al.,( با اجزای غیرزندٔه محیط زیست خود در ارتباط است
2016(. آنچه در اکوسیستم اهمیت دارد وجود ذی نفعان و همکاری 
متقابل آن ها است که منجر به وضعیت مناسب برای فعالیت های 

.)Spigel, 2015( کارآفرینان و توسعٔه کسب و کارها می شود
کارآفرینی: فعالیت جدید اقتصادی یا اجتماعی است که رفتار بازار 
را تغییر می دهد و هدفش افزایش کارایی و اثر بخشی منابع آن سیستم 
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است )Davidsson, 2015(. کارآفرینی پدیده ای مجرد نیست و در 
متن اکوسیستم خاص خود، یعنی در محیط نهادی خاص و در تعامل 

.)Spigel, 2015( با بازیگران مختلف، رخ می دهد
مانند  و  است  دارایی ها«  ارتباطی  »پل  کارآفرینی  اکوسیستم 
می  کند  عمل  اکوسیستم  درون  منابع  و  ایدهها  افراد،  پیوند دهندٔه 
از ولف )2018(، انجمن جهانی  به نقل   .)Nykänen, 2018(
کرده  پیشنهاد  چهارچوبی  کارآفرینی  اکوسیستم  برای  اقتصاد1 
منابع  انسانی،  نیروی  دسترسی پذیر،  بازارهای  شامل  که  است 
چهارچوب های  پشتیبانی،  سامانه  های  مشاوران،  مربیان،  مالی، 
است  ممکن  است.  آموزش وپرورش  و  زیرساخت ها  و  قانونی 
متناسب  به طور چشمگیری،  منطقه ای  کارآفرینِی  اکوسیستم های 
عناصر  اگر  باشند.  متفاوت  یکدیگر  با  مکانی شان،  موقعیت  با 
کارآفرینی  اکوسیستم های  باشند،  آمیخته  و  درهم تنیده  مختلف 
بهتر عمل می کنند. اکوسیستم کارآفرینی ترکیبی است از عناصر 
از  آن  در  که  منطقه  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
رشد و توسعٔه استارتاپهای نوآورانه حمایت می شود و کارآفرینان 
از  ناشی  خطرهای  تا  می شوند  ترغیب  بازیگران  سایر  و  نوپا 
 .)Spigel, 2017( بپذیرند  را  استارتاپ ها  در  سرمایه گذاری 
سازندگان اکوسیستمها از اقتصاد منطقه ای، با هدف ایجاد شغل، 
کارآفرینان،   .)Bueren and Oliver, 2016( می کنند  حمایت 
در اکوسیستمهای کارآفرینی، در محیط های به هم پیوسته، متراکم 
و متنوع کارایی خوبی دارند و بسیار مشابِه بازیگران واقعی جهان 
می کنند.  عمل  طبیعت  در  زیست محیطی  اکوسیستم  یک  در 
سیلیکنَولی2 را می توان تصویری مناسب از اکوسیستمی کارآفرینی 
عمل  نظام مند  یکپارچه،  ترکیبی  با  آن،  اجزای  که  گرفت  نظر  در 

.)Wolf, 2018( می کنند

۱-۲. دانشگاه

درحالی که  باشند،  رهبر  منطقه ای  سطح  در  باید  کارآفرینان 
سازمان های حمایتکننده، از قبیل دانشگاه ها و دولت های محلی، 
باید در اکوسیستمهای کارآفرینی منطقه ای کارکرد حمایت کنندگی 
و  دولت  با  تعامل  به  دانشگاه ها   .)Qian, 2018( باشند  داشته 
کسب و کارها نیاز دارند تا با به کارگیری عناصر دیگر بتوانند به یک 
O'Con� )الگوی عرضه و تقاضای جدید با شرکت  ها دست یابند 
و  کارآفرینان  معرفی  با  می توانند  دانشگاه ها   .)nor et al, 2018
موفقیت های آن ها در مناطق گوناگون نگرش منفی افراد جامعه به 
شکست کارآفرینان را کاهش دهند و ارزش هایی را که کارآفرینان 
دهند)Acs et al., 2016(. سرمایه گذاری  توسعه  کرده اند  ایجاد 
دانشگاه ها، با هدف تولید دانش، باید با اقدامات عملی شرکت های 
اقتصادی  ارزش  ایجاد  در  دانش اند،  سازندگان  که  کارآفرینی، 

1. World Economics Association

2. Silicon valley

ترکیب شود تا درنهایت به رشد صنایع و اقتصاد مناطق کمک شود 
)Link and Sarala, 2019(. کارآفرینی دانشگاهی به تالش ها و 
فعالیت های دانشگاه ها و شرکایی از آن ها در صنعت، که به انتقال 
نتایج تحقیقات دانشگاه به سوی تجاری سازی امیدوارند، اشاره دارد 
)Villani, et al, 2017(. در مقابل، دربارٔه انتقال دانش در جهت 
 Azagra et al,( مخالف، از صنعت به دانشگاه، بسیار غافل بوده اند
2016(. زیادبودن شرکت های با رشد باال به ارزش کلی شاخص های 
 .)O'Connor et al, 2018( اکوسیستم کارآفرینی مربوط می شود
نرخ رشد کسب وکارهای نوپا در سطح منطقه و همکاری آن ها با 
دانشگاه ها در ویژگی های اقتصادی و اجتماعی منطقه تأثیر گذار بوده 
است و باعث افزایش سطح دانش در دانشگاه ها و تحقیق و توسعه 
شده است و در تعداد کسب وکارهای نوپا تأثیر فراوان گذاشته است 
اختراع،  ثبت  قالب  در  فراوان  تأثیر  این   .)Fuster et al, 2019(
زیرساخت ها، استارتاپ ها و تسهیل رفتار کارآفرینی نمایان می شود 
)Pugh et al, 2018(. دانشگاه باعث توسعٔه فرهنگْی کارآفرینانه 
می شود که خود منجر به خروجی هایی مطلوب، همچون تشویق 
استادان و دانشجویان به پیشرفت در کسب وکارهای جدید، خواهد 

.)Spigel, 2017( شد

ینی ۱-3. عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفر

ینی ۱-3-۱. ترویج فرهنگ کارآفر

با دیدگاهی جامع می توان گفت ترویج فرهنگ کارآفرینی باعث 
نوآوری های  بهویژه  محلی،  کارآفرینی  فعالیت های  تسهیل 
همراه  موضوع،  این  و   )Stam, 2015( است  شده  خالقانه، 
که  دارد  نشان  این  از  تازه تأسیس،  شرکت های  تعداد  افزایش  با 
»شرکت ها« چگونه در منطقه ای خاص شروع به کسبوکار می کنند 
ارتقای  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  از  هدف   .)Stam, 2018(
خالقیت، نوآوری و خوداشتغالی است و این کار همچنین شامل 
مواردی است مانند توسعٔه رفتار کارآفرینانه، آموزش افراد دربارهٔ  
دانش های  و  مهارت ها  ارائٔه  نیز  و  کارآفرین  یک  به  تبدیل شدن 
خاص در مورد نحؤه شروع و توسعٔه کسب و کار همراه با موفقیت 

 .)Azagra et al., 2016(

ینی  ۱-3-۲. آموزش کارآفر

آموزش کارآفرینی عنصری ضروری برای پیشرفت است.  با بررسی 
عملی  و  نظری  آموزش های  می شود  مشخص  پژوهش  ادبیات 
افزایش  موجب  مثبت  دید گاه های  ایجاد  با  می تواند  کارآفرینی 
به سمت  ابتدایی  گام های  برداشتن  در  کارآفرینان  اعتماد به نفس 
شامل  کارآفرینی  آموزش   .)Nykänen, 2018( شود  کارآفرینی 
است  کارآفرینانه  صالحیت های  از  اصولی  و  رسمی  مجموعه ای 
که از یک طرف با مفاهیم، مهارت ها و آگاهی های ذهنی افراد و 
از طرف دیگر با توسعٔه فعالیت  کسب و کارهای روبه رشد در ارتباط 
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است )Fukugawa, 2015(. آموزش کارآفرینی اولین و مهم ترین 
گام برای بسترسازی فرهنگ نوآورانه و آماده سازی کارآفرینان آینده 

.)Kalantaridis et al., 2017( و سازمان های کارآفرینانه است
آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی دو فرصت کلیدی است و به 
 منظور توسعٔه سرمایٔه انسانی الزم، برای ساخت جامعه در آینده، 
با هم در ارتباط اند. آموزش کارآفرینی برای توسعٔه سرمایٔه انسانی 
آیندٔه جامعه ضروری است، ما باید ارزیابی کنیم که آیا دانشجویان 
»مهارت های قرن ۲۱ مانند حل مسئله، تفکر انتقادی، کارآفرینی 
 .)Azagra et al., 2016( خیر  یا  فرامی گیرند  را  خالقیت«  و 
آموزش کارآفرینی اولین و مهم ترین گام برای بسترسازی فرهنگ 
کارآفرینانه  و سازمان های  آینده  کارآفرینان  آماده سازی  و  نوآورانه 
در  کارآفرینی  آموزش  کارکرد   .)۲0۱7  Kalantaridis( است 
اساسی  و  مهم  جدید  دانش  جذب  و  همانندسازی  شناسایی، 
است. دانش و تجربه سهمی مهم در شناسایی فرصت ها دارد. به  
منظور شناسایی یک ایده و تشخیص فرصت در زمینه ای خاص 
بایستی فرد دربارٔه قلمرو آن حوزه  دانش پذیر باشد و درکی  ابتدا 
 Yadollahi Farsi et( جامع و اساسی از پایٔه دانش داشته باشد
al., 2011(. آموزش کارآفرینی کارکردی مهم در ارائٔه چشم انداز 
و  کارآفرینی  تفکِر  طرز  نگرش،  ایجاد  برای  فارغ التحصیالن  به 
مهارت های الزم برای ایجاد کسب وکاری جدید دارد. دانشگاه ها 
گاه  باید آموزش الزم را به دانشجویان خود ارائه دهند تا آن ها را آ
آن ها  به  جدید  کسب وکارهای  توسعٔه  ذهنیت  ایجاد  در  و  سازند 

.)Somjai et al., 2019( کمک  کنند

۱-3-3. مهارت آموزی

روانی  و  فکری  قالب های  و  می کند  ایجاد  را  دانش  مهارت آموزی 
اشخاص را شکل می دهد که در ادراکاتشان از دنیای خارجی مؤثر 
اولین  سیلیکنولی،   .)Yadollahi Farsi et al., 2011( است 
استنفورد  دانشگاه  با  قوی  ارتباطی  جهان،  کارآفرینی  اکوسیستم 
بسیار  افراد  مهارت آموزی  ُبعد  اکوسیستم،  این  در  زیرا،  دارد، 
ایجاد یک  این دانشگاه در  از جنبٔه آموزش است و کارکرد  مهم تر 
مناسب  ابزار  و  الزم  انسانی  سرمایه  توسعٔه  کارآفرینی  اکوسیستم 
از  نقل  به   .)Longobardi, 2013( است  خالقیت  تشویق  برای 
جهانی  چشم انداز  در  یونسکو،   ،)2010( همکاران  و  شریف زاده 
آموزش عالی1 برای قرن ۲۱، دانشگاه های نوین را چنین توصیف 
می کند: »مکانی که در آن مهارت های کارآفرینی به منظور افزایش 
توسعه  کارآفرینان  به  آنها  تبدیلشدن  و  دانشآموختگان  قابلیت های 
می توان  را  کارآفرینی   .)Sharifzadeh et al., 2010(»می یابد
ایجاد  و  نوآوری  ازبهِر  توانایی ها  و  مهارت ها  از  مجموعه ای 
کسب وکار جدید دانست. مهارت آموزْی دانشجویان را قادر می سازد 
تا تجربیات تازه ای به دست آورند و به آن ها فرصت می دهد، در کنار 
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فعالیت های درسی، نوآوری و توانایی های خود را بیشتر توسعه دهند 
در  نوین  فناوری های  منجربه  مهارت آموزی   .)Gibson, 2015(
محصوالت، فرایندها و خدمات نوآورانه می شود که بهترین کارکرد 

.)Spigel, 2017( را در توسعٔه اقتصادی منطقه دارد

۱-3-4. سرمایٔه انسانی

سرمایٔه انسانی دانش عمومی افراد است که از طریق تحصیالت 
 .)Hayter et al., 2018( است  آمده  به دست  رسمی  تجربٔه  و 
دانشجویان  کارآفرینی  دانش  گسترش  برای  انسانی  سرمایٔه 
ضروری است، زیرا این سرمایه پایگاه های دانش اکوسیستم های 
سرمایه گذاری  جذب  ظرفیت  و  می  دهد  شکل  را  کارآفرینی 
امروزی  دنیای  در   .)Qian, 2018( می کند  تعیین  را  منطقه ای 
کارآفرینانی  و  نوآوران  به  نیاز  است،  تغییر  حال  در  به سرعت  که 
ایده های  ارائٔه  با  و  شناسایی  را  مشکالت  بتوانند  که  دارد  وجود 
 .)Zarezankova-Potevska , 2017( جدید آن ها را حل کنند
توسعٔه  برای  مهم  منبعی  متخصص  و  باهوش  انسانِی  سرمایٔه 
انتقال فناوری است )Sharifzadeh et al., 2010(. پدید آوردن 
محیطی مطلوب تر در جامعه، برای کارآفرینی، نیاز به افرادی دارد 
که قدم در راه ابتکار عمل و کارآفرینی بگذارند. پویایی اجتماعی 
نتیجٔه ایجاد یک سرمایٔه انسانی با کیفیت باال و همچنین محیطی 
پویا  محیط  است.  انسانی  سرمایٔه  از  بهره وری  برای  مستعد 
گسترش  آن  الزمٔه  که  می شود  جدید  کسب و کارهای  رشد  باعث 
است  جامعه  سطح  در  دانشگاه ها  توسط  کارآفرینی«  »فرهنگ 
نحؤه  و  کارآفرینی  ایجادکنندٔه  عوامل  بازتوزیع  موجب  خود  که 
 Spigel,( انتقال ویژگی های کسب و کار در سطح جوامع می شود
2017(. براساس نظریٔه سرمایٔه انسانی، باید در کارآفرینی انتظار 
رابطه ای مثبت میان سرمایٔه انسانی و شانسی که کارآفرین فرصت 
باال  دانش  با  کارآفرینان  زیرا  باشد،  داشته  وجود  کند  کشف  را 
می توانند در شناسایی فرصت ها و دانش برای یافتن راه هایی برای 
بهره برداری بهینه از فرصت های کشف شده سهم داشته باشند. بین 
سرمایٔه انسانی عام و خاص تمایز وجود دارد. سرمایٔه انسانی عام 
مرتبط است،  به آسانی  انتقال پذیر  باشد  که  دانشی  و  با مهارت ها 
است  مرتبط  دانشی  و  مهارت ها  با  خاص  انسانی  سرمایٔه  ولی 
 .)Yadollahi Farsi et al., 2011( است  قابِل انتقال  کمتر  که 
ساخت پارک های علمی به تنهایی مؤثر نخواهد بود و برای انجام 
عمل گرا  افرادی  حضور  به  باال  کیفیت  با  کارآفرینی  فعالیت های 

.)Acs et al., 2016( نیاز است

۱-3-5. تولید دانش

دانش عاملی مهم در تولید و رشد اقتصادی است. دانشگاه ها، که 
محور دانش اند، امروزه در اقتصاد کارآفرینِی مبتنی بر دانش کارکردی 
مهم دارند )Link and Sarala, 2019(. دانش شامل مجموعه ای 
و  کارآمدی  ازبهِر  که  است  فردی  توانایی های  و  مهارت ها  از 
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تصمیم گیری  فرایند  توسعٔه  با  دانش  از  حوزه  آن  اثربخش بودن 
بلکه  آماده تهیه کرد،  تناسب دارد. دانش را نمی توان در یک بستٔه 
از طریق یادگیری به دست می آید )Spigel, 2017(. دانش عامل 
شناخت و معیار و روش ارزیابی فرصت های کارآفرینی و هم نقشٔه 
طراحی و تأسیس بنگاه جدید است )Entezari, 2019(. قبل از 
اینکه کسب وکاری جدید شکل بگیرد کشف و ارزیابی دانش جدید 
توجه  با   .)Qian, 2018( کارآفرینی رخ می دهد  به عنوان فرصت 
به سطوح مختلف دانش در دانشگاه ها )بنیادی و نظری( و صنعت 
)حل مسئله و بازار محوری( انتقال دانش دانشگاه باید براساس منبع 
 Meng and( اندازه گیری شود دانِش منتقل شده  دانش و محتوای 

 .)Rong, 2019

۱-3-6. انتقال دانش

چگونه محققان دانشگاه می توانند کمبود دانش خود را جبران کنند و 
از برنامه های مطلوب برای بازار مطلع شوند؟ پیگیری چنین مشکلی 
موجب شده است که نویسندگان متعددی بر اهمیت انتقال دانش 
کنند  اشاره  صنعت  کارشناسان  و  دانشگاه  محققان  بین  دو طرفه 
دانشگاه  دانش  انتقال   .)Ankrah and AL-Tabbaa, 2015(
تابعی از قابلیت های پویایی سازمانی و فرهنگ نوآوری در دانشگاه ها 
پیشرفت های  در  دانش  انتقال   .)O’Reilly et al., 2019( است 
دانِش دانشگاهی در بلندمدت نه تنها درمورِد شرکت های کارآفرینی 
شرکت ها  بیشتر  انعطاف پذیری  ایجاد  باعث  بلکه  است،  سودمند 
 Link and( می شود و در افزایش رقابت بین دانشگاه ها مؤثر است
 خودبه خودی به سازمان های دیگر انتقال 

ْ
Sarala, 2019(. دانش

نمی یابد، بلکه در معرض محدودیت های نهادی، جغرافیایی و مالی 
است که دانش شناخته می شود و تجاری سازی آن منجر به فعالیتهای 
نوآورانه و رشد اقتصادی می شود )Fuster et al., 2019(. انتقال 
یا  محصول  اولین  ارائٔه  در  کافی  سرعت  ایجاد  با  ضمنی  دانش 
شرکت های  عملکرد  برای   کسبوکار  راهاندازی  از  بعد  خدمت 
 Yadollahi( کارآفرینانٔه دانش محور بسیار حیاتی و ضروری است
 فرایندی برای 

ً
Farsi et al., 2011(. کارآفرینی دانشگاهی عمدتا

یادگیری  اما  است،  صنعت  به  دانشگاه  از  دانش  یا  فناوری  انتقال 
کارآفرینان دانشگاهی از صنعت، یعنی انتقال دانش از صنعت به 
دانشگاه، نیز ضروری است )Meng and Rong, 2019(. عالوه 
از  پژوهش،  با  مرتبط  انگیزه های  با  دانشگاهیان  تجاری،  علل  بر 
جمله یادگیری از صنعت، به دنبال مشارکت در تحقیقات مشترک 
با صنعت اند تا از تجربیات عامالن صنعت به دانش صنعتی دست 

 .)Rasmussen et al., 2015( یابند

۱-3-7. تجاری سازی دانش

تجاری سازِی تحقیقات فرایندی است که طی آن دانش تولید شده 
یا  صنعتی  فرایندهای  به  تحقیقاتی  سازمان های  و  دانشگاه ها  در 
 Yadollahi( می شود  تبدیل  بازار  در  عرضه شدنی  محصوالت 

Farsi et al., 2011(. به عبارت دیگر، تجاری سازی تحقیقات 
دستاوردهای  فروش  منظور  به  که  است  تالش هایی  مجموعه 
دانشگاهی، با هدف کسب سود و ارتباط هرچه بیشتر آموزش و 
Has� )پژوهش با اهداف اقتصادی و اجتماعی، صورت می گیرد 
sanqolipour a Sharifi, 2020(. تجاری سازی یعنی ایده های 
دانشجویان  هیئت علمی،  اعضای  جدید  اندیشه های  و  خالق 
راهکارها،  به  علوم،  مختلف  عرصه های  در  دانش آموختگان،  و 
فرایندها، محصوالت و خدمت های قابِل استفاده در جامعه تبدیل 
مراکز  در  سرمایه گذاری   .)Sharifzadeh et al., 2010( شود 
تحقیق و توسعٔه دانشگاه ها و مؤسسات خصوصی از راه های ایجاد 
دانش  جدید است )Stam, 2018(. تجاری سازِی نتایج تحقیقات 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعٔه  در  مستقیم  تأثیری  نوآوری ها  و 
فرهنگی دارد. پذیرش این رویکرْد نویدبخش برداشته شدن موانع 
موجود از سر راه شکل گیری اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد 
دانش بنیان، تجاری سازِی دانش را مأموریتی جدید برای دانشگاه ها 

.)Alipour et al., 2017( در نظر گرفته اند

۱-3-8. شبکه سازی

عامل  دو  شبکه سازی  و  مربی گری  که  داده اند  نشان  تحقیقات  در 
کارآمد  جامعه ای  اصلی  ویژگی های  است.  کارآفرینی  در  مهم 
برای کارآفریناْن شبکه سازی، مشاوره و حمایت های مناسب است 
نوپا،  بین کسبوکارهای  ارتباط  در شبکه  ها   .)Nykänen, 2018(
در راستای ایجاد ارزش های جدید و نوآوری ها، آشکار شده است 
آن  از طریق  را که  )Stam, 2018(. همچنین شبکه  ها مسیرهایی 
شرکت ها به بینش های بازار دست می یابند، تا به انگیزه ای برای ایجاد 
)Hayter et al., 2018(. شبکه ها  می شود  برسند، سبب  ثروت 
برای  موردنیاز  مختلف  منابع  بین  هماهنگی  و  دانش  گسترش  در 
)Qian, 2018(. یک  بسیار مهم اند  راه اندازی شرکت های جدید 
شبکٔه قدرتمند می تواند دانشجویانی را که به کارآفرینی عالقه مندند  
کسب وکارهای  ارزشمند  مهارت های  یادگیری  به  تا  کند  تشویق 
در  افراد  شبکه ای  قدرت   .)Nykänen, 2018( یابند  دست  نوپا 
و  کارآفرینان  و  کارآفرین  بین  ارتباطات  میزان  به  منوط  اکوسیستم 
حامیان آن ها، مانند مربیان، سرمایه گذاران فرشته،1 سرمایه گذاران 

 .)Qian, 2018( خطرپذیر،کارگزاران و معامله گران، است
هیتر )2016( معتقد است مفهوم اکوسیستم ها باید مداوم تغییر 
اطالعات  و  منابع  ارائٔه  توانایی  باید  شبکه  ای  نقش  در  زیرا  کند 
باشد.  داشته  را  رقابتی  محیط  در  حرکت  برای  شرکت ها  به  الزم 
شبکه سازی در شکل گیری محیط رقابتی سالم و تغییرات فرهنگی 
مؤثر است و برای کشف استعدادها و سرمایٔه انسانی مفید است و 
برای گسترش دانش و هماهنگی بین منابع مختلف موردنیاز برای 
 .)Qian, 2018( است  مهم  بسیار  جدید  شرکت های  راه اندازی 

1. Angel investors
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می گیرد  شکل  منطقه  هر  محلی  شرایط  به  توجه  با  اکوسیستم 
 .)Nykänen, 2018(

۱-3-9. مراکز رشد و دفاتر انتقال فناوری

مراکز رشد چون ابزاری برای حمایت از کارآفرینی و نیز عنصری 
 Redondo and( پایدارند  کارآفرینِی  اکوسیستمهای  در  کلیدی 
Camarero, 2015(. مراکز رشد و دفاتر انتقال فناوری وسیله ای 
نقش  و  دانشگاهی اند  زایشی  شرکت های  ایجاد  از  حمایت  برای 
 Sharifzadeh( دارند  برعهده  را  فناوری  انتقال  شتاب دهندٔه 
به  و  بلوغ  و  رشد  برای  است  مکانی  رشد  مرکز   .)et al., 2010
بنگاهی اقتصادی تبدیل خواهد شد که نهاد تجارت و کسب وکار 
تلقی می شود )Shahverdiyani, 2020(. همچنین مکانی است 
که در آن مجموعه ای کامل از خدمات عرضه می شود و در راستای 
توسعٔه ایده های تجاری و برای کمک به کارآفرینان در توسعٔه دانش 
و مهارت هایشان محیطی مناسب است و سهمی اساسی در حیات 
مراکز   .)Rasmussen et al., 2015( دارد  نوپا  کسب وکارهای 
رشد دانشگاهی محیطی برای ترویج منافع کارآفرینان دانشگاهی 
 Hayter,( دانشگاه اند  از  خارج  و  داخل  در  موانع  ازبین بردن  و 
2016(. این مراکز یکی از اجزای اصلی اکوسیستم های کارآفرینِی 
اکوسیستم های  از  را بخشی  آن ها  و می توان  دانشگاه اند  بر  مبتنی 
کارآفرینی منطقه ای در نظر گرفت که می شود در آن محیط میان 
فراهم  مناسب  ارتباط  خارجی  شبکه های  دیگر  و  رشد  مراکز 
بهره وری مدیریت کارآفرین سودمند است برای  امر  این   آورد که 
فعالیت های  داخلی  بر  دانشگاه ها   .)Lasrado et al., 2016(
این  به  تا  می دهند  گسترش  را  رشد  دورٔه  تسهیالت  و  دارند  تکیه 
طریق به کسب و کارهای نوپا به عنوان منابعی برای ایده های جدید 
فعالیت های   .)Pauwels, et al., 2016( کنند  پیدا  دسترسی 
کارآفرینی به دانشگاه ها اجازه می دهد که بالقوه درآمد حاصل از 
صدور مجوز را کسب کنند و عالوه  بر آن شهرتشان را افزایش دهند 
و در نتیجه سطح باالتری از سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه را 

  .)Pitsakis et al., 2015( به دست آورند

۱-3-۱0. شرکت های زایشی

به کمک شرکت های  به صنعت  دانشگاه  از  فناوری  و  انتقال دانش 
شده  اجرا  توسعه یافته  کشورهای  در  که  است  راهکاری  زایشی 
است و همانند یک چرخ برای انتقال فناوری و تجاری سازی عمل 
زایشی  شرکت   

ْ
تعریف به  بنا   .)Alipour et al., 2017( میکند 

است  سازمان،  یا  شرکت  وجود  بدون  جدید،  کسب و کار  نوعی 
که کارمندان شرکت یا گروه های کوچک آن را ایجاد می کنند و با 
امکان سنجی قانونی و ساختار فنی و تجاری استقالل پیدا می کند 
که این خود باعث ایجاد یک شرکت جدید می شود و هنگامی که 
زایشی  شرکت  عنوان  با   می آید  به وجود  دانشگاه  داخل  فرایند  این 

 .)Yadollahi Farsi et al., 2011( می یابد  شهرت  دانشگاهی 
برای  ظرفیتی  و  دانش  انتشار  برای  مهمی  ابزار  زایشی  شرکت های 
ایجاد شغل و رشد اقتصادی است و متغیرهایی مانند سرمایه گذاری 
مشترک، مجوزهای چندگانه و تجربه های قبلی اعضای هیئت علمی 
 .)Hayter, 2013( است  اثرگذار  شرکت ها  این  ایجاد  فرایند  در 
نوآوری های  تولید  برای  مهم  راهی  دانشگاه ها  زایشی  شرکت های 
برای  رفاه  و  شغل  ایجاد  و  بهره وری  به  بخشیدن  سرعت  جدید، 
اقتصادهای منطقه ای است )Hayter et al., 2018(. شرکت های 
دانشگاه ها  از  دانش  خروج  برای  مهم  راهکاری  دانشگاه  زایشی 
کیفیت  با  جدید  اشتغال  ساخت  و  نوآوری ها  از  آن  در  که  است 
می شود  حمایت  منطقه ای  اقتصادهای  بهره وری  در  تسریع  و  باال 
)Fuster et al., 2019(. شرکت های زایشی دانشگاهی به منظور 
تحقیقات  نتایج  یا  دانش محور  فناوری های  از  تجاری  بهره برداری 
فرایند  در   .)Alipour et al., 2017( گرفته اند  شکل  دانشگاهی 
ایجاد شرکت های زایشی عوامل محیطی بسیاری مؤثرند، به طوری 
که اگر محیط مناسب برای تشکیل این شرکت ها وجود نداشته باشد، 
 Urszula and( در آن صورت، شرکت هرگز شکل نخواهد گرفت

.)Adam, 2012

۱-4. پیشینٔه پژوهش

کارآفرینی  اکوسیستم  دربارٔه  پژوهش هایی  اخیر  سال های  در 
ایرانداک،  وبگاه  در  جست وجو  از  پس  اما  است.  گرفته  صورت 
این  با  پژوهش،  اندکی  تعداد  علمی،  معتبر  وبگاه  های  دیگر  و 
در  که  شد  یافت  باشد،  شده  انجام  کشور  داخل  در  که  موضوع، 

اینجا به چند مورد آن اشاره می کنیم.
که  محیطی  ایجاد  برای  می کند  عنوان   )2016( رحیمی 
کارآفرینی را تشویق کند به شبکه ای از عناصر مختلف نیاز است 
موفق  اکوسیستم های  می شود.  نامیده  کارآفرینی  اکوسیستم  که 
نام  به   پدیده ای  رشد  درحال  و  بزرگ  اقتصادهای  در  کارآفرینی 
شتاب دهنده های کسب وکارهای نوپا را به همراه دارد که سه ُبعد 

اصلی کسب وکار نوپا، سرمایه گذار و مرشد است.
و  فرهنگ  اشتغال،  جمعیت،  عامل  چهار   )2016( منصوری 
سطح ارتباط دانشگاه و صنعت را در حوزٔه اکوسیستم کارآفرینی 
شناسایی کرد؛ نتایج نشان داد وضعیت تعامل دانشگاه و صنعت 
ضعیف است )Mansouri, 2016(. داوری و همکاران )2017( 
با  مکان هایی  در  کارآفرینی  اکوسیستم های  که  می کنند  بیان 
ویژگی های خاص ظاهر می شود و دانشگاه در جایگاه اکوسیستمی 
زیرساخت ها،  به  نزدیک  جغرافیایی  منطقٔه  یک  در  کارآفرینانه، 
یک  به  آن  تبدیل  و  دانش  خلق  و  جذابیت  ایجاد  با  می تواند 
 Davari et( بازار به کارآفرینی کمک کند محصول و معرفی به 
al.,2017(. از نظر موسوی )2018(، دانشگاه ها برای تبدیل شدن 
کارآفرینی  اکوسیستم  توسعٔه  و  ساخت  به  سوم  نسل  دانشگاه  به 
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و  تعهد جامعه  و  تعامل  نتیجٔه  کارآفرینی  اکوسیستم  و  دارند  نیاز 
.)Mousavi, 2017( دانشگاه و نقش ها و زیرساخت ها است

فقیه و زالی )2018( بیان می کنند که عناصر کلیدی اکوسیستم 
صندوق  تهران،  دانشگاه  کارآفرینی  دانشکدٔه  ایران  کارآفرینی 
نوآوری و توسعه، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، بانک ها 
خوشه های  صنعتی،  شهرک های  سرمایه گذاری،  صندوق های  و 
صنعتی، شتاب دهنده های کسب وکارهای نوپا و صندوق کارآفرینی 
انتظاری  یافته های   .)Faghih and Zali, 2018( است  امید 
اکوسیستم کارآفرینی  نام »الزامات توسعٔه  با  )2019( در مقاله ای 
دانشگاه بنیان در ایران« نشان می دهد توسعٔه اکوسیستم کارآفرینی 
انسانی  فناورانه، توسعٔه سرمایٔه  به توسعٔه چهار مؤلفٔه تولید دانش 
فرایند های  ایجاد  نیز  و  کارآفرینی  دانش کاران  پرورش  نوآورانه، 
 .)Entezari, 2019( نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان وابسته است

در پژوهش های خارجی نیز با رویکردهایی متفاوت به مسئلٔه 
سهم دانشگاه ها در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته اند که در ادامه به 

چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.
از نظر گیبسون )2015( بهره گیری از دانش دانشگاه تأثیر مثبتی 
در عملکرد شرکت های کارآفرینی دارد و منابع و توانایی های شرکت 
 Gibson( کارآفرینی به خلق ارزش از دانش دانشگاه کمک می کند
مطالعه شان، درخصوص سهم  در   )2018( رید  و  کانر 

ُ
ا  .)2015

کارکرد  که  می دهند  نشان  کارآفرینی،  اکوسیستم  در  دانشگاه ها 
و شامل  است  تحقیقاتی  و  آموزشی  انتظارات  از  فراتر  دانشگاه ها 
اخذ  و  منطقه  اقتصادی  توسعٔه  در  دولتی  سازمان های  با  تعامل 
کارآفرینی  شرکت های  انتقال  و  ایجاد  برای  راهبردی  تصمیمات 
مبتنی بر نوآوری، از طریق افزایش فعالیت در تولید دانش جدید، 
است )O’Conner et al., 2018(. دوقوفله و همکاران )2018( 
تأکید می کنند که، عالوه بر برنامه ها و ساختارهای پشتیبانی درون 
دانشگاه، ابتکارات مبتنی بر دانشگاه بر اکوسیستم اطراف دانشگاه 
نیز متکی است که شامل مربیان، شرکت ها و سرمایه گذاران است 
کانر و رید )2018( نشان 

ُ
ا )Duruflé et al., 2018(. استدالل 

می دهد که کارکرد دانشگاه تا حدی تغییر کرده  است و از مکانی 
از  جدایی ناپذیر  بخشی  به  جدید  دانش  توسعٔه  و  یادگیری  برای 
معادلٔه عرضه و تقاضا برای پرورش شرکت های کارآفرینی تبدیل 
شده است. بااین حال، دانشگاه ها در ایجاد الگوی عرضه و تقاضا 
برای شرکت های جدید به تعامل با دولت و کسب و کارها نیاز دارند 
اتفاق می افتد  زمانی  تغییرات  گیرند.  به کار  را هم  دیگر  عناصر  تا 
که منطقه تهدیدی اقتصادی را نشان  دهد و شرکت های کارآفرینی 
دانشگاه  اطراف  منابع  پایگاه  و  کارآفرینان  فعال  حضور  طریق  از 
نیازهای  نیازهای کارآفرینان و  با  به راحتی  تغییرات را درک کنند و 

سرمایه گذاری جدید آن ها مطابقت پیدا  کنند.
ریبیرو و همکاران )2018( بیان می کنند که این راهبردها می تواند 
راهکاری برای مقابله با تنگناها و تقویتکنندٔه اکوسیستم درحال توسعٔه 

کارآفرینی، در رویارویی با محدودیتهای منطقه ای، باشد: ۱. ایجاد 
ارتباط بین محیط های دانشگاهی؛ ۲. ِاعمال فرایندهایی مانند توسعٔه 
بازار با استفاده از توانایی های دانشگاه؛ 3. تقویت جنبش های مردمی 
برای کارآفرینی )Ribeiro et al., 2018(. لنک و سراال )2019( 
معتقدند اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه ها به شکل فزاینده ای در 
تسهیل فرصت های نوآوری و فرصت های کارآفرینی در اقتصادهای 
مبتنی بر دانش سهم دارند. بااین حال، ما از کارکرد شرکت کارآفرینی 
در جایگاه کاربر اصلی دانش دانشگاهی درک ناقصی داریم. آن ها 
استدالل می کنند که استفاده از دانش دانشگاه تأثیر مثبتی بر عملکرد 
شرکت های  توانایی های  و  منابع  و  دارد  کارآفرینی  شرکت های 
کارآفرینی امکان ایجاد ارزش از دانش دانشگاه را تسهیل می کند 

.)Link and Sarala, 2019(
زنجیرٔه  یک  به  وابسته  متغیری  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم 
با  که  است  غیررسمی  و  رسمی  فعالیت های  از  کامل  ارزشی 
فعالیت هایی  آموزش  به  از یک طرف،  ایجاد راهبردی منطقه ای، 
کارآفرینی  روحیٔه  گسترش  به  مهارت  و  دانش  توسعٔه  قبیل  از 
اجرایی  مدیران  از  دیگر،  طرف  از  و،  می پردازد  منطقه  سطح  در 
)کارآفرینان و مدیران شاغل در شرکت ها(، برنامه های مراکز رشد 
و نیز برنامه های ایجاد و رشد سرمایه گذاری مخاطره پذیر حمایت 
را رفع  نیازهای منطقه  تولید دانش جدید  با  می کند و، درنهایت، 
، مطالعاتی در مورد تأثیر ارتباطات بین سیاستها و 

ً
می کند. اخیرا

در سطح  کارآفرینی  اکوسیستمهای  با  مرتبط  مؤسسات  و  عوامل 
محلی و منطقه ای مطرح شده  است که به نظر می رسد مهم ترین 
با  شرکت  چند  »ائتالف  منطقه  در  کارآفرینی  اکوسیستم  تأثیر 
امکانات  و  زیرساخت ها  و  منابع  اشتراک  طریق  از  یکدیگر«، 
دانش اند،  که محور  دانشگاه ها،  افراد،  باشد.  و  موجود شرکت ها 
دارند.  دانش  بر  مبتنی  کارآفرینی  اقتصاد  در  مهمی  کارکرد 
مهارت آموزی،  کارآفرینی،  آموزش های  با  می توانند  دانشگاه ها 
اقتصادی  توسعٔه  به  کمک  ضمن  فناوری ،  گسترش  و  دانش  نشر 
ایجاد شرکت های جدید کمک کنند و  به دانشجویان در  منطقه، 
آن ها  به  آموزش های کافی دربارٔه نحؤه توسعٔه کسب و کار  ارائٔه  با 

کمک کنند.
براساس   

ً
عمدتا کارآفرینی  دانشگاه های  پژوهشی  فعالیت های 

منطقه ای  زمینه های  در  که  اجتماعی  و  اقتصادی  چالش هایی 
مطرح شده اند شکل می گیرد. عالوه  بر این، تعامالت و مبادالت 
دانشگاه،  به  منطقه  از  و  منطقه  به  کارآفرینی  دانشگاه   از  دانش، 
آن(  شرکت های  )به ویژه  منطقه  جذب  ظرفیت  می یابد.  جریان 
کارآفرینی  دانشگاه  فعالیت های  با  تعامل  و  پذیرش  چگونگی  به 
اقتصادی،  تحوالت  به  توجه  با  امروزه،  دانشگاه ها  است.  وابسته 
رویکردی پژوهشی یافته اند. اگر دانشگاه ها عامل نوآوری نشوند، 
توسعٔه منطقه ای و ملی مختل خواهد شد. دانشگاه ها برای موفقیت 
در عملکرد خود و دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار، از طریق 
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نوآوری، همواره باید به دنبال کشف فرصت های جدید باشند.
پژوهشی  تالش های  می رسد  به نظر  شد  بیان  آنچه  بر  بنا 
صورت گرفته در این حوزٔه نوظهور نتوانسته  است تصویری جامع 
حوزه  این  در  ارائه شده  نظریات  و  تحقیقات  دهد.  به دست  آن  از 
نیز کلی بوده است و به بررسی و شناخت عوامل مؤثر دانشگاهی 
نیاز وجود دارد. لذا این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤاالت 

پژوهشی صورت گرفته است: 
کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  در  دانشگاهی  مؤثر  عوامل   -۱

منطقه ای کدام است؟
۲- تأثیر هریک از عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 

کارآفرینی منطقه ای به چه صورت است؟

۱-5. چارچوب نظری پژوهش

در  متنوعی  مؤلفه های  که  می دهد  نشان  پژوهش  ادبیات  بررسی 
 Nykänen,( مؤثرند  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم  شکل گیری 
2018(. در این پژوهش، با بررسی ادبیات پژوهش و پیشینه های 
Mirzaei Ahran� )مختلف و اقتباس از ابزار تحلیل سه شاخگی 
jani, 2014(، عوامل در سه ُبعد فرهنگی، زمینه ای و ساختاری، 

به شرح ذیل، در نظر گرفته شده است:

۱-5-۱. عوامل فرهنگی

 Stuetzer( فرهنگ ویژگی ای روان شناختی در کل جمعیت است
نشان دهندٔه  غیر رسمی،  نهادی  جایگاه  در  که،   )et al., 2018
درجه ای از کارآفرینی است که در جامعه ارزشمند است. به طور 
غیررسمی، فرهنگ کارآفرینی با افزایش شرکت های جدید تعریف 
می شود که نشان می دهد چگونه »شرکت ها« شروع به کسب و کار 
تقویت  برای   .)Stam, 2018( می کنند  خاص  منطقٔه  یک  در 
انسانی  سرمایٔه  بر  سرمایه گذاری  فقط  منطقه ای  زیرساخت های 
بینش های  با  جدیدی  مفهومی  چهارچوب  به  و  نیست  کافی 
منطقه ای  اقتصاد  گسترش  برای  کارآفرینی  دانش  ایجاد  در  قوی 
مهارت ها،  افراد  فرهنگ،  مبنای  بر   .)Qian, 2018( است  نیاز 
Khani Jaza� )تصورات و عقاید خود را با یکدیگر مبادله می کنند
ni, 2008(. فرهنگ کارآفرینی یک عامل مهم منطقه ای است که، 
عالوه  بر سطح تشکیل کسب وکارهای جدید، در رشد همه جانبٔه 

.)Fritsch and Wyrwich, 2019( آن منطقه تأثیر می گذارد

۱-5-۲. عوامل زمینه ای

عوامل زمینه ای به مجموعه هایی که اغلب پیچیده و نامطمئن است 
معنای  به  زمینه،   .)Meng and Rong, 2019( می شود  اطالق 
عام، عبارت است از اطالعاتی که می تواند برای توصیف وضعیت 
موجود استفاده شود )Dey, 2001(. تعریف خاص آن، راجع به 
فرایندهای کسب وکار، شامل ترکیبی از همٔه شرایط ضمنی و واضح 
 Rasmussen( است  تأثیر گذار  فرایند  در وضعیت یک  که  است 

دهه های  از  زمینه ای  عوامل  ایدٔه  کلی  اگر  حتی   .)et al., 2015
از  دقیق  تعاریف  فاقد  دانشگاهی  ادبیات  باشد،  قبل شناخته شده 
در  و جامع  دقیق  رویکردی  هنوز  و  است  زمینه ای  عوامل  معنای 
روشی  با  زمینه ای،  عوامل  ارزیابی  و  خوشه بندی  چگونگی  مورد 
 .)Kronsbein et al., 2014( ندارد  وجود  روشن،  و  معقول 
 Ketchen et( است  زمینه ای  عوامل  پویایی  جالْب  ویژگی  اما 
al., 1996(. درجٔه پویایی بیان می کند که هر چند وقت یک بار 
ویژگی های عاملی زمینه ای تغییر می کند و، با توجه به این واقعیت 
که محیط بیرونی درحال تغییر سریع است، نباید تنوع و نوسانات 
 .)Kronsbein et al., 2014( گرفت  نادیده  را  زمینه ای  عوامل 
معتقدند  کارآفرینی  سیاست گذاران  و  رهبران  اخیر،  مباحث  در 
که عوامل زمینه ای می توانند تأثیر قابِل توجهی در روند کارآفرینی 
داشته باشند. اما هنوز تعریفی وسیع و روشن برای تحقیق در مورد 
این عوامل در اکوسیستمهای کارآفرینی وجود ندارد که توسعٔه آن را 

.)Acs et al., 2017( تسهیل کند

۱-5-3. عوامل ساختاری

مطالعات نشان داده است که عوامل ساختاری مهمی در توانایی 
در  ایجادشده  کل  ارزش  از  زیادی  سهم  گرفتن  در  شرکت ها 
اکوسیستم، هنگام سازماندهی فعالیت اقتصادی در میان شرکای 
اکوسیستم، تأثیر می گذارد )Acs et al., 2017(. عوامل ساختارْی 
منابعی محیطی و مادی تعریف می شود که می تواند رفتار افراد را 
 Stephens( کند  تقویت  را  آن ها  پرورش  و  رشد  و  کند  هدایت 
از جمله مفاهیمی است که  بااین حال، ساختار   .)et al., 2015
می توانند در هر حوزه، با تشبیه و تمثیل، معانی گوناگونی را برای 
از دست  را  مانع خود  و  تعریف جامع  بنابراین  و  کنند  آن مطرح 
 Mirzaei Ahranjani,(نمی شناساند دقیق  را  مفهوم  و  می دهد 
2014(. مؤلفه های مرتبط با هر یک از عوامل فرهنگی، زمینه ای و 
ساختاری دانشگاهی، که در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای 

تأثیرگذارند، در جدول ۱ آمده است.
هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر دانشگاهی 
در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای در سطح استان اصفهان 
مؤثر  عوامل  از:  عبارت اند  تحقیق  اصلی  پرسش های  و  است 
دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای کدام است؟ 
اکوسیستم  ایجاد  در  دانشگاهی  مؤثر  عوامل  از  هریک  تأثیر 
فرعی  پرسش های  است؟  صورت  چه  به  منطقه ای  کارآفرینی 
شامل این موارد است: عوامل فرهنگی، عوامل زمینه ای و عوامل 
کدام  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  در  مؤثر  ساختاری 
است؟ و آیا مؤلفه های تبیین شده شامل ترویج فرهنگ کارآفرینی، 
آموزش کارآفرینی، مهارت آموزی، سرمایٔه انسانی، تولید دانش، 
و  رشد  مراکز  شبکه سازی،  دانش،  تجاری سازی  دانش،  انتقال 
اکوسیستم  ایجاد  در  زایشی،  شرکت های  و  فناوری  انتقال  دفاتر 
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کارآفرینی منطقه ای تأثیر می گذارند؟ در این پژوهش، با بررسی 
در جدول  که  متغیرهایی  درنظر گرفتن  با  و  نظری،  مبانی  گستردٔه 
 ۱ شکل  شرح  به  پژوهش  مفهومی  مدل  است،  شده  فهرست   ۱

ارائه می شود.

۲. روش  پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ــ 
همبستگی است که به شیؤه پیمایشی انجام شده است. ازآنجاکه 
ایجاد  در  دانشگاهی  مؤثر  عوامل  شناسایی  به  پژوهش  این  در 
قلمرو  در  است،  شده  پرداخته  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم 
رابطۀ  نبودن  یا  بودن  ازآنجاکه  و  می گیرد  قرار  توصیفی  تحقیقات 
نوع  از  است  شده  بررسی  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  بین  ی 

ّ
عل

از  پژوهش  این  در  اینکه  به  توجه  با  همچنین  است.  همبستگی 
روش  نیز  و  متون  بررسی  و  کتابخانه ای  مطالعٔه  و  اسنادی  روش  
میدانی نظیر پرسش نامه استفاده شده است، هدف از آن اکتشاف 
عامل های  در  متغیرها  تغییرات  تلخیص  و  متغیرها  میان  رابطٔه 
محدودتر آن هاست؛ از این رو این تحقیق از نوع پیمایشی است. در 
پژوهش های توصیفی )غیرآزمایشی( گرد آوری داده ها و پاسخ به 
 Saie Arasi,( پرسش ها نیز بر پایٔه زمان حال انجام خواهد گرفت
تجزیه و تحلیل  راه  از  متغیرها  بین  رابطٔه  پژوهش  این  در   .)2014

مدل یابی معادالت ساختاری بررسی می شود.
در  که  است  اشیا  یا  افراد  از  گروهی  شامل  آماری  جامعٔه 
و  هدف  با  و  مشترکاند  موردپژوهش  ویژگی های  یا  خاصیت ها 

موضوع پژوهش ارتباط دارند )Saie Arasi, 2014(. تبدیل ارزش 
در  منفعت زا  و  ملموس  بالفعل،  ارزش  به  نوآوری  و  دانش  بالقؤه 
گرو ایده های خالق و اندیشه های جدید اعضای هیئت علمی در 
عرصه های مختلف علوم و ارائٔه راهکارها، فرایندها، محصوالت 
 Sharifzadeh et al.,( قابِل استفاده در جامعه است و خدمات  
اینکه اعضای هیئت علمی جزو  به  با توجه  این علت  به   .)2010
 )Duruflé et al., 2018( بازیگران داخلی اکوسیستم کارآفرینی
 )Hayter, 2013( نوپا  کسب وکارهای  ایجاد  در  مؤثر  عاملی  و 
هیئت علمی  اعضای  پژوهش  آماری  جامعٔه  می شوند،  محسوب 
دانشگاه  آزاد اسالمی استان اصفهان بود. برای تعیین حجم نمونه، 
موردنظر،  اطمینان )0٫9۵(  و سطح  دقت  میزان  درنظر گرفتن  با 
نفر   306 نمونه  حجم  حداقل  و  شد  استفاده  کوکران۱  فرمول  از 

به دست آمد.
پژوهش  موضوع  به  مربوط  نظری  اطالعات  جمع آوری  برای 
روش کتابخانه ای صورت گرفت. برای گردآوری داده ها، مطالعات 
تدوین  پژوهشگر  که  خودساخته  پرسشنامه ای  با  تحقیق  میدانی 
ادبیات  و  مفهومی  مدل  شاخص های  براساس  و  است  کرده 
پژوهش و بر مبنای طیف لیکرت در مقیاس ۵ مرحله ای )از خیلی 
نمونٔه  انتخاب  گرفت.  صورت  و  شد  طراحی  زیاد(  خیلی  تا  کم 
بزرگ تر از حد نیاز موجب اتالف منابع و انتخاب نمونه های خیلی 
Hashemi and Haz� )کوچک منتهی به نتایج نامطمئن می شود 
rati,2016(. روش نمونه گیری مورداستفاده در این تحقیق روش 
نمونه گیری تصادفی ساده از اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد 

مؤلفه هاعوامل

ترویج فرهنگ کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، مهارت آموزیفرهنگی

سرمایٔه انسانی، تولید دانش، انتقال دانش، تجاری سازی دانشزمینه ای

شبکه سازی، مراکز رشد و انتقال فناوری، شرکت های زایشیساختاری

جدول ۱: مؤلفه های مرتبط با عوامل مؤثر دانشگاهی

شکل ۱: مدل مفهومی تحقیق 

عوامل مؤثر 
دانشگاهی

عوامل زمینه ای

عوامل فرهنگی

عوامل ساختاری

اکوسیستم 
ینی  کارآفر
منطقه ای

1. Cochran 
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و  بیماری کرونا  از  ناشی  بود. مشکالت  اصفهان  استان  اسالمی 
آزاد  دانشگاه های  پراکندگی  و  از یک طرف،  دانشگاه ها،  تعطیلی 
با  محقق  شد  باعث  دیگر،  طرف  از  اصفهان،  استان  سطح  در 
رم1 پرسش نامه را تهیه کند و از طریق شبکه های 

ُ
استفاده از گوِگلف

مجازی واتسپ و تلگرام پرسش نامه را برای ۴00 نفر از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه های آزاد استان اصفهان ارسال کند.

۲-۱. روایی و پایایی پرسش نامه

 در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش نامه روایی ظاهری و 
ظاهری  روایی  سنجش  منظور  به  شد.  سنجیده  محتوایی  روایی 
از  نفر  دو  و  مشاور  و  راهنما  استادان  را  پرسش نامه  سؤاالت 
صاحب نظران متخصص مطالعه کردند و سپس اصالحات الزم 
صورت گرفت. سنجش روایی سازه نیز با استفاده از روش تحلیل 
پرسش نامه  در  پژوهش  متغیرهای  اندازه گیری  قابلیت  عاملی 
بررسی شد. جدول ۲ نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده ها با 
تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار لیزرل2 را براساس پرسش نامٔه 
پژوهش نشان می دهد. فرض نرمال بودن داده ها در سطح معناداری 

0/۵ درصد با روش کولموگروف ـ اسمیرنوف3 آزموده شد.
نرمال بودن  فرض  بر  ساختاری  مدل  بر  مبتنی  تحقیقات  چون 
صورت  نرمال بودن  آزمون  نخست  بنابراین  است،  استوار  داده ها 
گرفت. در تحلیل عاملی تأییدی و مدل  یابی معادالت ساختاری 

1. https://docs.google.com/forms

2. LISREL

3. Kolmogorov-Smirnov

)سازه ها(  عامل ها  بلکه  نیست،  داده ها  همٔه  نرمال بودن  به  نیازی 
 .)Kline, 2010( باید نرمال باشند

در سنجش پایایی سؤاالت پرسش نامه نخست ۴0 پرسش نامه 
در  مندرج  نتایج  کرونباخ  آلفای   ضریب  براساس  و  شد  توزیع 
اعتبار  از  پرسش نامه  شد  مشخص  و  آمد  به دست   3 جدول 
درونی  سازگاری  میزان  افزایش  با  است.  برخوردار  الزم  درونی 
پرسش نامه ضریب آلفا نیز افزایش می یابد. به این معنی که اگر 
باشند،  داشته  مورد بررسی  هدف  با  را  ارتباط  بیشترین  گویه ها 
این ضریب بزرگ می شود )Sarmad et al., 2015(. همچنین 
آلفای   از  نیز  پنهان  متغیر  با  گویه ها  ارتباط  بررسی  منظور  به 
را  بیشترین ضریب  که  بنابراین گویه هایی  استفاده شد.  کرونباخ 
نتیجه  در  باشند.  پنهان  متغیر  یک  معرف  می توانند  باشند  داشته 
را  پنهان  متغیر  مقدار  آن ها  امتیازات  جمع  محاسبٔه  با  می توان 

محاسبه کرد.

3. تجزیه و تحلیل داده ها

3-۱. تحلیل های توصیفی

پاسخی  به  دستیابی  تحقیق  هر  مرحلٔه  اصلی ترین  و  مهم ترین 
است که محقق در پی آن بوده است. داده ها که اطالعاتی خام اند 
وقتی پردازش شوند ابتدایی ترین شناخت محقق دربارٔه پاسخ های 
از  پس  لذا  می آید.  به دست  تحقیق  مسئلٔه  به  مربوط  احتمالی 
دستیابی به این داده ها و برای به دست آوردن نتیجٔه معتبر و دقیق به 
تجزیه و تحلیل داده ها نیاز است. بنابراین تجزیه وتحلیل اطالعات 
تحلیل  می کند.  برآورد  را  تحقیق  یک  انجام  از  نهایی  هدف 

جدول ۲: نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده ها با تحلیل عاملی

نتیجٔه آزمونسطح معناداری )Sig.(متغیر

توزیع داده ها نرمال است0٫۲30ترویج فرهنگ کارآفرینی

توزیع داده ها نرمال است0٫۲73آموزش کارآفرینی

ی توزیع داده ها نرمال است0٫۲۴3مهارت آموز

توزیع داده ها نرمال است0٫۲۵0سرمایٔه انسانی

توزیع داده ها نرمال است0٫۲۱9تولید دانش

توزیع داده ها نرمال است0٫۲09انتقال دانش

ی دانش ی ساز توزیع داده ها نرمال است0٫۲۴7تجار

ی توزیع داده ها نرمال است0٫۲۵3شبکه ساز

ی کز رشد و فناور توزیع داده ها نرمال است0٫۲۱7مرا

توزیع داده ها نرمال است0٫۲39شرکت های زایشی

کوسیستم کارآفرینی منطقه ای توزیع داده ها نرمال است0٫۲۴3ا
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یب آلفای کرونباخ جدول 3: محاسبٔه ضر

جدول4: درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

جدول 5: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

آلفای کرونباخمؤلفه هاردیفآلفای کرونباخمؤلفه هاردیف

0.790تجاری سازی دانش0٫8127ترویج فرهنگ کارآفرینی1

0.815شبکه سازی0.8378آموزش کارآفرینی2

0.802مراکز رشد و فناوری0.7939مهارت آموزی3

0.847شرکت های زایشی0.81910سرمایٔه انسانی4

0.793اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای0.81311تولید دانش5

0.812همٔه مؤلفه ها0.80612انتقال دانش6

داده های گردآوری شده در مراحل میدانی پژوهش صورت گرفته 
است. درصد فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 

در جدول ۴ آورده شده است.

درصد فراوانیمتغیر

جنسیت
70مرد

30زن

تحصیالت
10کارشناسی ارشد

90دکتری

سابقٔه کار

10تا ۵ سال

640 تا ۱0 سال

۱۱30 تا ۱۵ سال

1620 سال به باال

3-۲. تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش

در جدول ۵ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق براساس پارامترهای 
)انحراف  پراکندگی  پارامترهای  و  مد(  میانه،  )میانگین،  مرکزی 

معیار، واریانس و دامنٔه تغییرات(، برای عامل های اصلی تحقیق، 
ارائه شده است.

مؤلفه ها
 شمارهٔ 

سؤال
مدمیانهمیانگین

انحراف 
معیار

یانس وار
دامنٔه 

تغییرات
بیشینهکمینه

یج فرهنگ کارآفرینی 14٫2164٫3334٫3330٫5470٫2993٫3331٫6675٫000-5ترو

63٫7344٫0004٫0000٫6840٫4683٫6671٫3335٫000-10آموزش کارآفرینی

ی 113٫7684٫0004٫0000٫6840٫4683٫6671٫3335٫000-13مهارت آموز

143٫7923٫0004٫0000٫6870٫4733٫7681٫3335٫000-18سرمایٔه انسانی

194٫2164٫3334٫3330٫5470٫2993٫3331٫6675٫000-21تولید دانش

224٫1094٫0004٫0000٫5160٫2833٫3331٫3335٫000-25انتقال دانش

ی دانش ی ساز 263٫7344٫0004٫0000٫6840٫4683٫6671٫3335٫000-30تجار



95 کوسیستمکارآفرینیمنطقهای ایجادا دانشگاهیدر شناساییعواملمؤثر

مؤلفه ها
 شمارهٔ 

سؤال
مدمیانهمیانگین

انحراف 
معیار

یانس وار
دامنٔه 

تغییرات
بیشینهکمینه

ی 314٫0094٫3334٫0000٫5210٫2613٫3331٫6675٫000-35شبکه ساز

ی کز رشد و فناور 363٫5703٫6674٫0000٫7990٫6394٫0001٫0005٫000-40مرا

413٫6203٫7924٫0000٫8060٫6844٫0001٫0005٫000-45شرکت های زایشی

کوسیستم کارآفرینی  ا
منطقه ای

49-46
3٫5933٫6274٫0000٫7930٫6514٫0001٫0005٫000

براساس این جدول مشخص می شود 306 پاسخ صحیح، به همٔه 
پرسش های پژوهش، گردآوری شده است. دامنٔه تغییرات از ۱ تا 
۴ در نوسان است. میانه و مد نشان می دهد بیشتر پاسخ دهندگان 

گزینه 3 و ۴، به معنای متوسط و زیاد، را انتخاب کرده اند.

3-3. تحلیل های استنباطی

3-3-۱. تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش

در تحلیل عاملی تأییدی ارتباط گویه ها )سؤاالت پرسش نامه( با 

پنهان(  )متغیر  عامل  میان  رابطٔه  قدرت  می شود.  بررسی  سازه ها 
بار  می شود.  داده  نشان  عاملی  بار  به وسیلٔه  مشاهده پذیر  متغیر  و 
از  کمتر  عاملی  بار  اگر  است.  یک  و  صفر  بین  مقداری  عاملی 
0٫۲ باشد، رابطه ضعیف در نظر گرفته می شود و از آن صرف نظر 
می شود. بار عاملی بین 0٫۲ تا 0٫6 قابِل قبول است و اگر بزرگ تر 
از 0٫6 باشد بسیار مطلوب است )Kline, 2010(. نتایج حاصل 
از تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از 

نرم افزار لیزرل در جدول 6 و 7 نشان داده شده است.

جدول 6: نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل پژوهش

t-valuep-valueChi- squareبارعاملیشمارٔه سؤالمتغیر

یج فرهنگ کارآفرینی ترو

10.7616.41

0.0043.80

20.7917.28

30.6914.42

40.7917.28

50.5510.75

آموزش کارآفرینی

60.6813.24

0.0051.76

70.7615.05

80.509.30

90.5710.65

100.5810.91

ی مهارت آموز

110.8617.64

1.000.00 120.7114.35

130.7414.95

سرمایٔه انسانی

140.7717.01

0.4174.99

150.7616.74

160.8419.39

170.7917.71

180.5310.52
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t-valuep-valueChi- squareبارعاملیشمارٔه سؤالمتغیر

تولید دانش

190.588.67

1.000.00 200.53۸٫۱7

۲۱0٫669٫۲۸

انتقال دانش

۲۲0٫76۱۵٫3۵

0٫۲97۲٫۴3
۲30٫۸0۱6٫37

۲۴0٫6۲۱۲٫۱۱

250.561.85

ی دانش ی ساز تجار

260.6011.98

0.0092.60

270.6613.45

280.7716.59

290.7515.99

300.7917.32

ی شبکه ساز

310.030.58

0.2276.91

32-0.79-17.28

33-0.79-17.16

34-0.67-13.83

35-0.80-17.38

ی کز رشد و فناور مرا

360.6913.71

0.001519.44

370.6913.59

380.6913.63

390.6212.03

400.5911.42

شرکت های زایشی

410.7014052

0.00417.25

420.8518.80

430.6814.01

440.7816.93

450.040.64

شاخص برازش RSMEA برابر 0٫00006 به دست آمده است 
که حتی از مقدار سخت گیرانٔه 0٫0۵ نیز کوچک تر است. مقدار 
خی دو بهنجار )خی دو تقسیم بر درجٔه آزادی( نیز ۱٫۵۴۲ به دست 
آمده است و بسیار به یک نزدیک است. بنابراین مدل اندازه گیری 

مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

آمده است  به دست  برابر 0٫0۲3   RSMEA برازش  شاخص 
که حتی از مقدار سخت گیرانٔه 0٫0۵ نیز کوچک تر است. مقدار 
خی دو بهنجار )خی دو تقسیم بر درجه آزادی( نیز ۱٫۸3۵ به دست 
آمده است و بسیار به یک نزدیک است. بنابراین مدل اندازه گیری 

مشاهده شده از برازش مطلوبی برخوردار است.
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t-value p-valueChi- squareRMSERبارعاملیشمارهٔ سؤالمتغیر

ی 
قه ا

نط
ی م

رین
رآف

کا
م 

ست
سی

کو
ا

460.498.29

0.018627.970.088
470.7410.97

480.6710.33

490.142.23

جدول 7: نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابستٔه پژوهش

ینی منطقه ای جدول 8: تأثیر متغیرها در ایجاد اکوسیستم کارآفر

3-3-۲. آزمون سؤاالت پژوهش

بررسی  برای  پژوهش،  سازه های  عاملی  ساختار  تأیید  از  بعد 
استفاده  ساختاری  معادالت  مدل یابی  از  متغیرها،  میان  روابط 

شد. نتایج حاصل از تحلیل سؤاالت تحقیق در جدول ۸ نشان 
داده شده است.

نتیجهآمارٔه تیضریب تأثیرمتغیر

تأثیرگذار0.6213.07ترویج فرهنگ کارآفرینی 

تأثیرگذار0.4715.97آموزش کارآفرینی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.5214.65مهارت آموزی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.5915.36سرمایٔه انسانی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.5716.38تولید دانش در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.6514.81انتقال دانش در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.5412.67تجاری سازی دانش در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.7114.89شبکه سازی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.7917.93مراکز رشد و دفاتر انتقال فناوری در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

تأثیرگذار0.8619.51شرکت های زایشی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای

3-3-3. آزمون تی تک نمونه ای

دیدگاه ها دربارٔه وضعیت هر یک از عوامل مؤثر تحقیق با استفاده از 
آزمون t تک  نمونه ای بررسی شده است. در این آزمون فرض صفر 
)H0( مبتنی بر آن است که عوامل دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 
کارآفرینی تأثیری ندارند. فرض بدیل )H۱( نیز ادعای آزمون است، 
یعنی عوامل دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی مؤثر بوده اند. 
از آنجا که داده ها با طیف لیکرت ۵ درجه ای گردآوری شده است، 
میانگیْن عدد 3، یعنی نقطٔه وسط طیف لیکرت، در نظر گرفته شد. 

بنابراین بیان آماری سؤاالت پژوهش به صورت زیر است:
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ > 3

است،  شده  بررسی   %9۵ اطمینان  سطح  در  مطالعه  این  چون 
از سطح  میانگین هر عامل مقدار معناداری  چنانچه در محاسبٔه 
درنتیجه  و  می شود  رد  صفر  فرض  باشد،  کوچک تر   %۵ خطای 
ادعای آزمون تأیید خواهد شد. بدیهی است در این شرایط آمارٔه 
آزمون تی از مقدار بحرانی t0٫0۵، یعنی ۱٫96، بزرگ تر خواهد 
نیز مثبت خواهد شد.  بود. همچنین هر دو کران فاصلٔه اطمینان 
خالصٔه نتایج آزمون تی تک نمونه ای براساس میانگین دیدگاه افراد 

در جدول 9 ارائه شده است. 

3-3-4. نیکوئی برازش مدل

مقدار  می دهند.  نشان  را  مطلوبی  مقادیر  برازش  شاخص های 
بازٔه  در  که  است  آمده  به دست   ۱٫۴۸0 نیز  بهنجار  خی دو 
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جدول 9: خالصٔه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای پژوهش

جدول ۱0: شاخص های نیکوئی برازش مدل ساختاری سؤاالت اصلی تحقیق

مقدار معناداریمقدار tمیانگینمتغیر های پژوهش
فاصلٔه اطمینان %95

حد باالحد پائین

آیا عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 

کارآفرینی منطقه ای تأثیر دارد؟
3.79824.9830.0000.7350.861

آیا مؤلفه های فرهنگی دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 

کارآفرینی منطقه ای تأثیر دارد؟
3.79125.6740.0000.7300.851

آیا مؤلفه های زمینه ای دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم 

کارآفرینی منطقه ای تأثیر دارد؟
3.84133.2330.0000.8710.981

آیا مؤلفه های ساختاری دانشگاهی در ایجاد 

اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای تأثیر دارد؟
3.86336.5280.0000.8930.994

برازش  از  ساختاری  مدل  بنابراین  دارد.  قرار   ۵ تا   ۱ قبول شدنی 
مطلوبی برخوردار است. 

 0٫0۱6 برابر   RMSEA برازش  شاخص  که  آنجا  از  همچنین 
مدل  است،  کوچک تر   0٫0۵ مقدار  از  که  است،  آمده  به دست 
نیکوئی  شاخص های  سایر  است.  برخوردار  خوبی  برازندگی  از 

برازش نیز در بازٔه قبول شدنی قرار گرفته  است.

SRMRRMSEAGFIAGFINFINNFIIFIشاخص برازندگی

0 - 1<0.9<0.9<0.9<0.9>0.1>0.05مقادیر قابِل قبول

0.0370.0160.960.950.940.950.97مقادیر محاسبه شده

4. یافته های پژوهش

اکوسیستم  ایجاد  در  دانشگاهی  مؤثر  عوامل  دیدگاه  میانگین   -۱
کارآفرینی منطقه ای عدد 3٫79۸ به دست آمده است که بزرگ تر 
از حد وسط طیف لیکرت است. مقدار معناداری نیز صفر )0( 
از سطح خطای 0٫0۵ است.  آمده است که کوچک تر  به دست 
نیز   t آمارٔه  مقدار  است.  معنادار  مشاهده شده  میانگین  بنابراین 
۲۴٫9۸3 به دست آمده است که از مقدار بحرانی ۱٫96 بزرگ تر 
است. همچنین هر دو کران باال و پائین فاصلٔه اطمینان مقداری 
بزرگ تر از صفر )مثبت( بوده است و ادعای آزمون تأیید می شود. 
به استناد هریک از این یافته های آماری با اطمینان 9۵% می توان 
کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  در  دانشگاهی  مؤثر  عوامل  که  گفت 

منطقه ای تأثیر معناداری دارد. 
ایجاد  در  دانشگاهی  فرهنگی  مؤلفه های  دیدگاه  میانگین   -۲
اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای عدد 3٫79۱ به دست آمده است 
که بزرگ تر از حد وسط طیف لیکرت است. مقدار معناداری نیز 
صفر )0( به دست آمده است که کوچک تر از سطح خطای 0٫0۵ 
آمارٔه  مقدار  است.  معنادار  مشاهده شده  میانگین  بنابراین  است، 
 ۱٫96 بحرانی  مقدار  از  که  است  آمده  به دست   ۲۵٫67۴ نیز   t

اطمینان  فاصلٔه  پائین  و  باال  بزرگ تر است. همچنین هر دو کران 
آزمون  ادعای  و  است  بوده  )مثبت(  صفر  از  بزرگ تر  مقداری 
تأیید می شود. به استناد هریک از این یافته های آماری با اطمینان 
ایجاد  در  دانشگاهی  فرهنگی  مؤلفه های  که  گفت  می توان   %9۵

اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای تأثیر معناداری دارد.
ایجاد  در  دانشگاهی  زمینه ای  مؤلفه های  دیدگاه  میانگین   -3  
اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای عدد 3٫۸۴۱ به دست آمده است 
که بزرگ تر از حد وسط طیف لیکرت است. مقدار معناداری نیز 
صفر )0( به دست آمده است که کوچک تر از سطح خطای 0٫0۵ 
آمارٔه  مقدار  است.  معنادار  مشاهده شده  میانگین  بنابراین  است. 
 ۱٫96 بحرانی  مقدار  از  که  است  آمده  به دست   33٫۲33 نیز   t
اطمینان  فاصلٔه  پائین  و  باال  بزرگ تر است. همچنین هر دو کران 
آزمون  ادعای  و  است  بوده  )مثبت(  صفر  از  بزرگ تر  مقداری 
تأیید می شود. به استناد هریک از این یافته های آماری با اطمینان 
ایجاد  در  دانشگاهی  زمینه ای  مؤلفه های  که  گفت  می توان   %9۵

اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای تأثیر معناداری دارد.
ایجاد  در  دانشگاهی  میانگین دیدگاه مؤلفه های ساختاری   -۴
اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای عدد 3٫۸63 به دست آمده است 
که بزرگ تر از حد وسط طیف لیکرت است. مقدار معناداری نیز 
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صفر )0( به دست آمده است که کوچک تر از سطح خطای 0٫0۵ 
آمارٔه  مقدار  است.  معنادار  مشاهده شده  میانگین  بنابراین  است. 
 ۱٫96 بحرانی  مقدار  از  که  است  آمده  به دست   36٫۵۲۸ نیز   t
اطمینان  فاصلٔه  پائین  و  باال  بزرگ تر است. همچنین هر دو کران 
آزمون  ادعای  و  است  بوده  )مثبت(  صفر  از  بزرگ تر  مقداری 
تأیید می شود. به استناد هریک از این یافته های آماری با اطمینان 
9۵% می توان گفت که مؤلفه های ساختاری دانشگاهی در ایجاد 

اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای تأثیر معناداری دارد.

نتیجه گیری

با  اصفهان،  استان  آزاد  دانشگاه های  می دهد  نشان  یافته ها 
کارآفرینی  موضوع  به  خود،  سازمانی  جدید  مأموریت  به  توجه 
عامل  مهم ترین  ساختاری  عوامل  مطالعه  این  در  کرده اند.  توجه 
شده  یافت  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم  ایجاد  در  دانشگاهی 
بافت خود شبکه سازی، مراکز رشد و دفاتر  این سازه در  است و 
انتقال فناوری و شرکت های زایشی را شامل می شود. در مطالعات 
 Fuster et( نیز این گروه از عوامل مدنظر قرار گرفته بود پیشین 
این  در   .)al., 2019; Lasrado et al., 2016; Qian, 2018
خط مشی های  و  سازمان دهی  به  شبکه سازی  در  ضعف   میان 
دانشگاه آزاد برمی گردد. حضور مدیران آشنا به اصول کارآفرینی از 
یک سو تأثیر بسزایی در شکل گیری شرکت های زایشی دانشگاهی 
داشته است و از سوی دیگر می تواند زمینٔه آشنایی سرمایه گذاران 
با دانشجویان عالقه مند به ایجاد کسب وکارهای نوپا را فراهم کند. 
تدوین قوانین حمایتی دانشگاه آزاد از شرکت های مستقر در مراکز 
رشد و بهره گیری آن ها از امکانات پژوهشی می تواند در پرورش 
انگیزه های کارآفرینی مؤثر باشد. مراکز رشد و دفاتر انتقال فناوری 
و شرکت های زایشی از جمله عواملی است که جایگاه مهمی در 
زمینه ای  عوامل  دارد.  منطقه ای  کارآفرینی  اکوسیستم  شکل دهی 
تولید  انسانی،  سرمایٔه  که  شد  شناسایی  تأثیرگذار  عامل  دومین 
دانش، انتقال دانش و تجاری سازی دانش در بافت این سازه قرار 
 می گیرد و بررسی های پیشین این گروه از عوامل را تأیید می کند ) 
 Hayter et al., 2018; Link and Sarala, 2019; O’Reilly
پژوهشی  فعالیت های   .)Fuster et al., 2019؛et al., 2019
اجتماعی،  و  اقتصادی  چالش های  براساس  باید  آزاد  دانشگاه  
بر  گیرد. عالوه   منطقه ای مطرح شده اند، شکل  زمینه های  در  که 
از دانشگاه  به منطقه و از منطقه  این، تعامالت و مبادالت دانش 
تولید  در  دگردیسی  یک  ایجاد  ضمن  تا  جریان  یابد،  دانشگاه  به 
دانش، زیرساخت های الزم برای دستیابی به تجاری سازی بهتر، از 
طریق سرمایه گذاری های مشترک بین صنعت و دانشگاه، به وجود 
از  متخصص،  نیروهای  یعنی  دانشگاه،  انسانی  سرمایٔه  بیاید. 
عوامل تأثیرگذار در تجاری سازی دانش است. لذا انتظار می رود 
تا  کند  بیشتری  توجه  استادان  میان  تعامل  و  انگیزش  به  دانشگاه 

سرمایٔه انسانی خاص را برای صنایع فراهم آورد.
که  شد  شناسایی  تأثیرگذار  عامل  سومین  نیز  فرهنگی  عوامل 
مهارت آموزی  و  کارآفرینی  آموزش  کارآفرینی،  فرهنگ  ترویج 
گروه  این  پیشین  مطالعات  در  و  می گیرد  قرار  سازه  این  بافت  در 
 Fukugawa, 2015; Link( قرار گرفته  بودند  از عوامل مدنظر 
 and Sarala, 2019; Nykänen, 2018; Qian, 2018; Stam,
قوانین  حوزٔه  در  آزاد  دانشگاه  سیاست های  و  فرایندها   .)2015
فعالیت های  نیز  و  فرهنگ  کارآفرین  ترویج  حمایتی  مقررات  و 
آموزشی با هدف کارآفرینی و مهارت آموزی مستقل از اکوسیستم 
اکوسیستم  و  آن ها  بین  رابطه ای  نیست؛  منطقه ای  کارآفرینی 
کارآفرینی منطقه ای وجود دارد که بررسی پیشینه   آن  را تأیید می کند 
 Gibson, 2015; Hayter et al., 2018; Kalantaridis et(
روی آوری   

ً
اخیرا  .)al., 2017; Qian, 2018; Spigel, 2017

است.  یافته  افزایش  کارآفرینی  به  آزاد  دانشگاه  ارشد  مسئوالن 
دربارٔه  نگرش ها  اصالح  صورت  در  کارآفرینی،  فرهنگ  ترویج 
کارآفرینی، موجب تقویت ارتباط دانشگاه با اکوسیستم کارآفرینی 
منطقه ای می شود. گرچه دانشگاه آزاد با ارائٔه درس کارآفرینی برای 
تمامی رشته ها در مقاطع کاردانی و کارشناسی در زمینٔه آموزشی و 
مهارت آموزی اقداماتی انجام داده است، اما نیاز به بازنگری وجود 
درسی  برنامٔه  راستای  در  مهارتی  آموزش های  به طوری که  دارد، 
آموزش های  از  دانشگاه  فارغ التحصیالن  تا  باشد  دانشجویان 
تخصصی و فنی مرتبط با راه اندازی کسب وکار برخوردار شوند  و 
همچنین شرکت های منطقه برای افزایش بهره وری از آموزش های 

مهارتی دانشگاه استفاده کنند.

پیشنهادها

براساس یافته های این پژوهش پیشنهادهای علمی و کاربردی زیر 
ارائه می شود:

۱( با توجه به اینکه دانشگاه  آزاد از توان الزم برای ترویج فرهنگ 
مهیاکردن  با  باید  برخوردار است، مسئوالن  منطقه  در  کارآفرینی 
محیط  در  کارآفرینی  فرهنگ  ترویج  به  الزم  زیرساخت های 

پیرامونی توجه ویژه ای داشته باشند.
با تحول  را،  آزاد محتوای دروس  دانشگاه  پیشنهاد می شود   )۲
کاربردی  کارآفرینی  تا  کند  گونه ای طراحی  به  آموزشی،  نظام  در 
آموزش داده شود و مشارکت و کار گروهی دانشجویان در ایجاد 

کسب وکارهای نوپا افزایش یابد.
ایجاد  با  برای توسعٔه مهارت آموزی،  آزاد می تواند  3( دانشگاه  
بستر مناسب، از دو طریق آموزش مستقیم، حضور در کارگاه ها و 
یادگیری از طریق دوره های عملی در صنعت، زمینٔه الزم را برای 
هیئت علمی  اعضای  کارآفرینی  قابلیت های  و  مهارت ها  کسب 

دانشگاه ها مهیا کند.
فارغ التحصیالن  به کارگیری  با  می تواند  صنعت  بخش   )۴
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دانشگاهی فضای مناسب برای ُبروز این استعدادها را مهیا کند 
رشد  به  و  کنند  شکوفا  را  خود  توانایی های  بتوانند  افراد  این  تا 

حرفه ای برسند.
می تواند  دانش  تولید  برای  آزاد  دانشگاه   سرمایه گذاری   )۵
تغییرات در اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای را رقم بزند. شرکت های 
زایشی دانشگاهی که سازندگان دانش اند می توانند با مراکز صنعتی 

همکاری کنند تا منجر به رشد صنایع و اقتصاد مناطق شود.
راستای  در  آزاد  دانشگاه  سیاست های  می شود  پیشنهاد   )6
در  مستقر  صنایع  به  دانش  انتقال  تسهیل کنندٔه  عوامل  شناسایی 
نتایج  ارتباط مستقیمی بین  انتقال دانش  تا در فرایند  منطقه باشد 

انتقال دانش و سود نوآورانه مؤسسات به وجود آید.
7( دانشگاه  آزاد می تواند از توان الزم برای تجاری سازی دانش 
و  تعامل صاحبان صنایع  زمینٔه  اینکه  به  برخوردار شود، مشروط 
تجاری سازی  فرصت های  شناسایی  برای  را  دانشگاهی  محققان 

موجود در اکتشاف فناوری های جدید فراهم کند.
بازنگری  به  آزاد  دانشگاه  ارشد  مدیران  می شود  پیشنهاد   )۸
الزم  زیرساخت های  ایجاد  به  مربوط  راهبرد های  و  خط مشی ها 
استادان،  دانشجویان،  بین  شبکه سازی  و  ارتباط  برقراری  برای 
به  شتاب بخشیدن  و  توسعه  برای  کارآفرینان،  و  دانش آموختگان 

کارآفرینی، اقدام کنند تا انگیزٔه ثروت آفرینی در آن ها افزایش یابد.
با توجه به اینکه هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار 
دانشگاهی در اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای بود، به محققان بعدی 
توصیه می شود، برای افزایش قابلیت اتکا به مدل، از دامنٔه وسیع تری 
از دانشگاه های کشور نمونه گیری شود. همچنین مقولٔه اکوسیستم 
کارآفرینی منطقه ای عالوه  بر تعیین عوامل و مؤلفه ها، که نقطٔه آغاز 
پژوهش در این زمینه است، نیازمند تبیین روابط بینابینی و همچنین 
چهارچوب سنجش مؤلفه هاست که هر یک از این موارد می تواند در 

قالب تحقیقات خاصی مورد پیگیری قرار گیرد.

 محدودیت های پژوهش

۱( تحقیقات در زمینه های علوم اجتماعی با محدودیت هایی مربوط 
از  اگرچه بخشی  است.  روبه رو  مفاهیم  و  ابزار  انتخاب روش،  به 
عوامل مؤثر دانشگاهی در ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای در 
 عوامل دیگری وجود دارد که در این 

ً
این تحقیق بیان شد، احتماال

تحقیق از نظر دور ماند. عواملی که ممکن است به همان نسبت در 
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی منطقه ای تأثیرگذار باشند.

۲( اکثر افراِد پاسخ دهنده سابقٔه مشارکت عملی در فعالیت های 
سؤاالت  به  پاسخ گویی  در  افراد  ادراک  نداشتند.  کارآفرینانه 
پرسش نامه براساس اطالعات نظری آن ها دربارٔه موضوع تحقیق و 
برخی از سیاست های درون دانشگاهی یا فرا دانشگاهی بوده است 

که نتایج را قدری تحت تأثیر قرار داده است. 
مأموریت های  و  قوانین  سیاست ها،  بین  اینکه  به  توجه  با   )3

دانشگاه های خصوصی و دولتی تفاوت جدی وجود دارد، ممکن 
است نتایج تحقیق تعمیم پذیر به دانشگاه های دولتی نباشد.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در قسمت منابع آورده 

شده است.

دانشگاه  کارآفرینی  اکوسیستم  توسعه  »الزامات   .)۱39۸( یعقوب  انتظاری، 

بنیان در ایران«. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دورٔه ۲۵، 

شمارٔه ۱، ص ۲6-۱.

مدیریت  »جایگاه   .)۱399( سیدمهدی  شریفی،  و  طهمورث  حسنقلی پور، 

منابع انسانی در تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه ها«. نشریۀ صنعت 

و دانشگاه، دورٔه ۱، شمارٔه ۱.

خانی جزنی، جمال )۱3۸7(. اصول و مبانی فرهنگ کارآفرینی )چاپ اول(. 

تهران: مهرراوش.

داوری، علی، سفیدبری، لیال و باقرصاد، وجیهه )۱396(. »عوامل اکوسیستم 

 ،۱0 دورۀ  کارآفرینی،  توسعۀ  فصلنامۀ  آیزنبرگ«.  اساس  بر  ایران  کارآفرینی 

شمارٔه ۱، ص ۱۲0-۱0۱.

رحیمی، مهناز )۱39۵(. طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب دهندۀ کسب وکار 

نوپا در ایران )مطالعه موردی: نمونه های موفق(. پایان نامٔه کارشناسی ارشد. 

دانشگاه کاشان.

ساعی ارسی، ایرج )۱393(. مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی 

)چاپ سوم(. تهران: بهمن برنا.

روش های تحقیق در  الهه )۱39۴(  بازرگان، عباس و حجازی،  سرمد، زهره، 

گه. )چاپ بیست و هفتم(. تهران: آ علوم رفتاری 

و  ایجاد  بر  محیطی  عوامل  تأثیر  »بررسی   .)۱3۸9( شادی  شاهوردیانی، 

ارتباط  و  کارآفرین  دانشگاه  بر  نو  رهیافتی  دانشگاه ها:  رشد  مراکز  توسعه ی 

،7 شمارٔه   ،3 دورٔه  دانشگاه،  و  صنعت  نشریۀ  دانشگاه«.  و  صنعت   بین 

ص ۵6-۴۵.

شریف  زاده، فتاح، رضوی، سید مصطفی، زاهدی، شمس السادات و نجاری، 

رضا )۱3۸۸(. »طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی 

 ،7 دورٔه  کارآفرینی،  توسعۀ  فصلنامۀ  نور(«.  پیام  دانشگاه  موردی:  )مطالعه 

شمارٔه ۴، ص 3۸-۱۱.

عالی پور، علیرضا، عنایتی، ترانه و نیازآذری، کیومرث )۱396(. »ارائه الگوی 

دانشگاهی«. فصلنامۀ  به منظور تجاری سازی تحقیقات  شرکت های زایشی 

پژوهش و برنامه ریزی در  آموزش عالی، دورٔه ۲3، شمارٔه ۱،ص ۱36-۱۱۵.

حوزه  در  صنعت  و  دانشگاه  روابط  مدلسازی   .)۱396( لقمان  منصوری، 

استان  موردی:  مطالعه  دینامیک(  تحلیل  )رویکرد  کارآفرینی  اکوسیستم 

و  سیستان  دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  پایان نامٔه  بلوچستان.  و  سیستان 

. ن بلوچستا

برای توسعه دانشگاه کارآفرین در  ارائه مدلی  موسوی، سید حسین )۱397(. 

مازندران. دانشگاه  دکتری،  پایان نامٔه  دولتی.  دانشگاه های 

)چاپ  سازمان  تئوری  فلسفی  مبانی   .)۱393( حسن  میرزایی اهرنجانی، 

سمت. تهران:  چهارم(. 
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روش های تحقیق در علوم  هاشمی، سید احمد و حضرتی، عباس )۱396(. 

تایماز. تهران:  دوم(.  انسانی )چاپ 

یدالهی فارسی، جهانگیر )۱39۵(. دانش نامۀ نظریات کارآفرینی )چاپ اول(. 

تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

مرتضی  سید  فرد،  باقری  و  محمدرضا،  زالی،  جهانگیر،  فارسی،  یدالهی 

)۱390(. »شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی 

ـ  علمی  فصلنامۀ  کاربردی(«.   – علمی  جامع  دانشگاه  موردی  )مطالعۀ 

.۱7-3۲ ص   ،۱ شمارٔه   ،۴ دورٔه  فناوری،  و  علم  سیاست  پژوهشی 
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A Identifying the Effective Factors in Creating Entrepreneurial 
Regional Ecosystem: 

The Case of Islamic Azad Universities in Isfahan Province

Rasoul Noormohammadi Najafabadi1

Ozhan Karimi2

Ali Jamshedi3

Abstract
The entrepreneurial ecosystem, including the actors and related factors, creates productive 
entrepreneurship in a specific territory. Among these actors, universities can play an important 
role in the knowledge-based economy; therefore, they could be a factor in the dynamism of 
regional economy. This descriptive survey aimed to study the effective academic factors to make 
a regional entrepreneurial ecosystem. For this purpose, 306 faculty members were randomly 
selected from Islamic Azad Universities in Isfahan province. The data collection tool was a 
researcher�made questionnaire. Its face validity was confirmed by the research supervisor, and 
two experts. Applying Cronbach›s alpha, the reliability was found to be 0.812. To test the research 
hypotheses, data analysis in the LISREL software was performed using the structural equation 
model tests, exploratory and confirmatory factor analysis, and one�sample t�test. The findings 
of confirmatory factor analysis showed that the identified main factors and components were 
cultural factors, including promoting entrepreneurial culture, entrepreneurship education, skill 
training; underlying factors, including human capital, knowledge production, knowledge transfer, 
knowledge commercialization; and structural factors including networking, growth centers, and 
technology transfer offices, and spin�offs, which were considered effective variables to create a 
regional entrepreneurial ecosystem. Using one�sample t�test, the individuals› views on the impact 
of factors to make a regional entrepreneurial ecosystem were examined. In total, effective academic 
factors significantly affected creating a regional entrepreneurial ecosystem. Finally, based on the 
results of this study, several suggestions and recommendations for further research were proposed.

Keywords: Knowledge Commercialization, Spin�Offs, Cultural Factors, Contextual Factors, 
Structural Factors, Entrepreneurial Culture, Skill Training
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در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
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نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.
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