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چکیده

موضوع این مقاله ،ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین نحوه شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه در تهران
و شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به آن بوده و روش پژوهش کیفی است .این پژوهش در بازه زمانی سالهای
 1397و  1398انجامشده و قلمرو مکانی آن دانشگاههای شهر تهران بوده است .چارچوب مفهومی توسعه دادهشده

در این پژوهش شامل یک ماتریس سه در چهار است که محور افقی آن جایگاه زیستبوم در چرخه عمر (مشتمل بر

 4وضعیت :تولد ،فعالسازی ،یکپارچگی و بلوغ) و محور عمودی آن نحوه شکلگیری زیستبوم (مشتمل بر 3وضعیت:
ارگانیک و جامعهمحور ،سیستماتیک و دانشگاه محور و ترکیب ارگانیک و سیستماتیک) را نشان میدهد .در ادامه با

روش تحلیل مضمون و با بکارگیری شبکه مضامین ،شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادی تعیین گردید .در بخش بعد
با بکارگیری روش دلفی ،شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به چرخه عمر شامل  4شاخص :وضعیت زیرساختهای

سازمانی کارآفرینی (مشتمل بر 7زیرشاخص) ،وضعیت منابع موجود در زیستبوم ( 4زیرشاخص) ،وضعیت ارتباطات
بین عناصر فعال در زیستبوم ( 5زیرشاخص) و وضعیت زیرساختهای برنامهای ،مدیریتی و فرهنگی زیستبوم

( 3زیرشاخص) تعیین و جمعبندی گردید .شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به تعیین الگوی شکلگیری نیز شامل

 2شاخص :سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن در زیستبوم کارآفرینی (3زیرشاخص) و نقش عوامل غیردانشگاهی در
زیستبوم کارآفرینی (3زیرشاخص) تعیین و جمعبندی شد.
واژگان كليدي :زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه ،الگوی شکلگیری ،چرخه عمر ،تحلیل مضمون ،شبکه مضامین ،تحلیل
مقایسهای ،تکنیک دلفی
 -1دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /.نويسنده مسئول مکاتبات .amohaghar@ut.ac.ir
 -2دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

در سالهای اخیر زیستبوم کارآفرینی تا حدودی درون و اطراف برخی دانشگاههای مستقر در شهر

تهران (ازجمله دانشگاههای تهران ،صنعتیشریف ،صنعتی امیرکبیر و  )...شکلگرفته است .این دانشگاهها

بهعنوان بزرگترین و مهمترین دانشگاههای کشور ،غالب ًا دانشگاههای پیشرو کشور در حوزه کارآفرینی
دانشگاهی نیز میباشند لذا بعض ًا خود دانشگاه مهمترین عامل شکلگیری زیستبوم کارآفرینی بوده و
در برخی موارد نیز عوامل دیگری ازجمله دانشجویان ،فارغالتحصیالن و جامعه و  ...نیز عوامل مهم و
تأثیرگذاری در شکلگیری زیستبوم بودهاند.
تالشهای زیادی در دانشگاههای کشور برای شکلگیری ،تقویت و توسعه زیستبوم کارآفرینی انجام
میشود که از آن جمله میتوان به طرح جامع دانشگاه تهران (شهر دانش) و طرح ناحیه نوآوری دانشگاه
شریف اشاره نمود .این طرحها که اغلب با صرف هزینه و زمان باالیی تعریف و اجرا میشوند در اجرا
با موانع و محدودیتهای جدی مواجه شده و ممکن است نتایج و دستاوردهای مورد انتظار را برآورده
ننمایند .لذا ضرورت دارد با شناخت دقیق موانع و محدودیتها و با بهرهگیری از دستاوردهای حاصله به
روشی سیستماتیک اقدام به تدوین الگویی مفهومی متناسب با شرایط خاص کشور نمود.
بررسیهای انجامشده در ادبیات نشان میدهد الگوهایی در رابطه با نحوه شکلگیری زیستبومهای
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کارآفرینی وجود دارد که هر یک دربردارنده نکات و آموزههای ارزندهای است که حاصل تجربیات
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دانشگاههای برتر در سطح جهانی در این حوزه است و دانستن این نکات و اجرایی نمودن آنها میتواند
در رفع موانع و تسریع شکلگیری و توسعه زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران مؤثر باشد.
گراهام ( )2014در پژوهش خود به  7عامل موفقیت زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه برتر در
سطح جهانی و نیز  5عامل کلیدی موفقیت زیستبومهای برتر نوظهور اشارهکرده و الگوی شکلگیری
زیستبومهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه پایه را مشتمل بر دو وضعیت شامل شکلگیری از باالبهپایین
(دانشگاهمحور) و شکلگیری از پایین به باال (جامعهمحور) معرفی نموده است .بُه و همکارانش ()2015

و کولومبلی و همکاران ( )2017نیز الگوهایی را در رابطه با نحوه شکلگیری و حکمرانی زیستبومهای
کارآفرینی ارائه نمودهاند که مشترکات و شباهتهای زیادی با الگوی گراهام ( )2014دارد .همچنین مور
( ،)1993براون و میسون ( ،)2017کولومبلی و همکاران ( ،)2017اشپیگل ( )2018و استارتاپ ژنوم
( )2015به موضوع چرخه عمر در زیستبوم پرداخته و دستهبندیهایی متنوع ولی تا حدود زیادی مشابه
را ارائه نمودهاند.

بااینکه در ادبیات ابعاد و نکاتی در باب زیستبومهای کارآفرینی بهطور عام و زیستبومهای کارآفرینی
دانشگاه پایه بهطور خاص ذکر گردیده ،اما چارچوب جامعی که از ابعاد مختلف به موضوع نحوه
شکلگیری این زیستبومها بپردازد یافت نگردید .همچنین در الگوهای مذکور بیشتر به بیان کلیات
پرداختهشده و به جزییات مهمی ازجمله شاخصهای تعیینکننده نحوه شکلگیری و شاخصهای
تعیینکننده جایگاه زیستبوم در چرخه عمر چندان پرداخته نشده است .عالوه بر آن هیچ چارچوب
بومی که در آن شرایط خاص کشور ایران و شهر تهران لحاظ شده باشد مالحظه نگردید.
با توجه به وجود این خأل ،سؤال اصلی پژوهش این است که چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای
کارآفرینی دانشگاهپایه در شهر تهران چگونه است و سؤاالت فرعی آن نیز شاخصهای تعیینکننده نحوه
شکلگیری و شاخصهای تعیینکننده جایگاه زیستبوم در چرخه عمر میباشد؛ بنابراین در این تحقیق
با پاسخگویی به سؤاالت مذکور ،چارچوب مناسبی که اوالً همزمان از دو بعد اصلی و مهم ،یعنی

نحوه شکلگیری و چرخه عمر به این موضوع بپردازد و ثانی ًا ،شاخصهای مربوط به هر دو بعد آن
مشخصشده باشد ،ارائه میشود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم زیستبوم کسبوکار نخستین بار در سال  1993توسط مور معرفی شد .مور عبارت « زیستبوم
کسبوکار» را در مقالهای با نام «شکارچیان و طعمه »1ابداع کرد ( )Moore,1993و در سال  ۱۹۹۶در
کتابش با نام مرگ رقابت مفهومسازی کرد ( .)Moore,1996مور این مفهوم را از قیاس با زیستبوم
زیستی به دست آورد و بیان نمود که زیستبوم کسبوکار همانند اکوسیستم زیستی ،اجتماعی است که
در شرایط محیطی خاص و متکی بر روابط عادالنه بین اجزایش فعالیت میکند و زنده میماند.
پس از مور ،محققان و متفکران دیگری کلمه «زیستبوم» را به اشکال دیگری کاربردی نمودند که از آن
جمله میتوان به «زیستبوم کارآفرینی» و «زیستبوم نوآوری» اشاره نمود .کوهن ( )2006زیستبوم
کارآفرینی را بهعنوان گروهی از فعاالن به هم وابسته موجود در یک منطقه جغرافیایی میداند که با حمایت
و تسهیل کسبوکارهای مخاطرهآمیز به توسعه پایدار تعهد دارند .آیزنبرگ ( ،)۲۰۱۱زیستبوم کارآفرینی
را بهعنوان مجموعهای از نهادهای شبکهسازی شده باهدف کمک کردن به کارآفرینان در مراحل مختلف
توسعه کسبوکارهای مخاطرهآمیز تعریف میکند .بهزعم وی زیستبومها قابل تقلید نیستند و در توسعه
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کارآفرینی باید مزیتهای منطقهای و کشوری موردتوجه قرار بگیرد (.)Isenberg,2011
همچنین بهزعم فلدمن و همکاران ( )۲۰۰۵در بطن یک زیستبوم کارآفرینی حداقل یک و یا چند
کسبوکار بزرگ تأسیسشده که فعالیتهای تحقیقوتوسعه و تولید را انجام میدهند و نقش مهمی در
توسعه زیستبوم ایفا میکنند ( .)Feldman et al.,2005آمولو و استفن زیستبوم کارآفرینی را اینگونه
تعریف میکند« :جامعه تعاملی پویا در منطقه جغرافیایی ،متشکل از بازیگران متنوع و با وابستگی متقابل
شامل کارآفرینان ،نهادها و سازمانها و عوامل (مثل بازارها ،چارچوبهای قانونی ،ساختار حمایتی و
پشتیبانی و فرهنگ کارآفرینی) که در طول زمان تکامل مییابد و برای ایجاد و ارتقای سرمایهگذاری
جدید با یکدیگر همزیستی و تعامل

دارند (.)Amolo & Migiro,2015

برد فلد ( )2012در تبیین فرایند و نحوه شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی در شهرها از مفهوم
«جوامع دانشبنیان» استفاده میکند .ایشان معتقد است زیستبوم کارآفرینی در یک شهر از طریق جوامع
دانشبنیان یا جوامع استارتاپی شکل میگیرد« :در دنیای امروز بخش عمدهای از نوآوریها و فعالیتهای
کارآفرینانه در منطقه جغرافیایی کوچکی بنام جامعه استارتاپی متمرکز است .این جوامع استارتاپی،
همهجا در حال ظهور هستند و دیگر به مناطق معروف و پرسابقه مثل دره سیلیکون محدود نمیشوند».
برد فلد ( )2012بر اساس تجربه خود در شهر بولدر در ایالت کالورادوی آمریکا ،یک نظریه جدید را
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در رابطه با شکلگیری زیستبوم کارآفرینی در شهر پیشنهاد میکند و آن را نظریه بولدر مینامد .این
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نظریه چهار مؤلفه اصلی دارد-1 :کارآفرینان باید رهبران جامعه استارتاپی (زیستبوم کارآفرینی) باشند.
-2رهبران باید تعهد طوالنیمدت داشته باشند-3.هرکسی که بخواهد عضوی از جامعه باشد باید بتواند
در آن مشارکت داشته باشد -4.زیستبوم کارآفرینی باید رویدادهای مستمری داشته باشد که تمام
فعالیتهای کارآفرینانه را پوشش دهند.
در کنار دیدگاههای فوقالذکر در رابطه با زیستبوم کسبوکار و زیستبوم کارآفرینی ،برخی از
متفکران مشخص ًا به مفهوم زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه پرداختهاند .آیزنبرگ معتقد است ،زیستبوم
کارآفرینی دانشگاه پایه از سه عامل کلیدی ساختهشده است :توده مهمی از کارآفرینان دانشگاهی و
شرکتهای زایشی دانشگاهی؛ شبکه متراکم از روابط بین کارآفرینان و شرکتهای نوپا؛ و فرهنگ
که به سبب آن تمام این مؤلفهها گرد هم میآیند ( .)Isenberg,2010رایس و همکارانش( )2010نیز
به تبیین مفهوم زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه پرداختهاند و هفت شاخص را بهعنوان شاخصهای
مشترک زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه موفق برشمردهاند ( .)Rice et al., 2010پژوهش جهرمی

( )1394نیز زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه را شامل مجموعهای از عناصر منحصربهفرد ،همانند
رهبری قدرتمند دانشگاهی ،فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی ،بازار سرمایه و مشتریان خوشفکر میداند که
به روشهای پیچیده باهم ترکیب میشوند .بهصورت انفرادی ،هر یک از این عناصر شاید بتواند منجر
به کارآفرینی شود ،اما برای حفظ و تداوم آن ناکافی است و در زیستبوم «كل» این عناصر در کنار هم
نقشآفرینی میکنند( .پژوهش جهرمی)1394 ،
گراهام ( ،)2014در پژوهشی که با مشارکت دانشگاه امآیتی و موسسه اسکولتک روسیه انجام شد
موضوع « زیستبوم کارآفرینی و نوآوری دانشگاه پایه» را بررسی و مطالعه میکند .در پژوهش مذکور
از متخصصین خواسته شد تا عوامل موفقیت برترین و موفقترین زیستبومهای کارآفرینی و نوآوری
دانشگاه پایه در سطح جهانی را شناسایی کنند .پاسخهای متخصصین شامل این  7عامل است :فرهنگ
کارآفرینی و نوآوری ،قوت رهبری دانشگاه ،توانمندی تحقیقاتی دانشگاه ،کیفیت زندگی محلی یا منطقهای،
پشتیبانی دولتی یا منطقهای ،استراتژی مؤثر سازمانی و نهایت ًا قوت و قدرت کارآفرینی دانشجویان.

ِ
موفقیت مشترک میان زیستبومهای کارآفرینی و نوآوری
گراهام ( )2014همچنین معتقد است  5عامل
دانشگاه پایه برتر نوظهور وجود دارد :رهبری مؤثر مدیریت ارشد دانشگاه ،فرهنگ آکادمیک در
دانشکدهها و واحدهای دانشگاه ،فعالیتهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه-محور ،فعالیت کارآفرینی و
ِ
نوآوری محلی
نوآوری دانشجو-محور ،جامعۀ کارآفرینی و

(.)Graham,2014

زیستبومها را شناسایی کردهاند:

()Rice et al., 2010

 تأكيد مدیریت دانشگاه بر اهمیت کارآفرینی (مث ًال ذکر شدن در چشمانداز دانشگاه) و اقدامات الزم
برای ایجاد و ارتقای آن

 رهبری پیشرو قوی در اجرای برنامهها ،پروژهها و طرحهای کارآفرینی و پشتیبانی از آن تعهد مدیریت دانشگاه و دیگر شخصیتهای برجسته به کارآفرینی پایدار و دائمی بودجه کافی برای تشکیل و ارتقای ساختار کارآفرینی برنامههای درسی ،برنامههای آموزشی و روش تدریس مجهز به آخرین یافتهها ساختار سازمانی مناسب شبکهسازی با دیگر عوامل کارآفرینی در داخل و خارج از دانشگاه با تعهد مبنی بر پیگیری تا رسیدن بهجرم بحرانی که برای پایداری الزم است و تأسیس ساختارهای کام ً
ال کاربردی جهت ارتقای کارآفرینی.
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رایس و همکارانش نیز با بررسی زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه موفق 7 ،شاخص مشترک این
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-2-2چرخه عمر زیستبوم کارآفرینی
مور معتقد است زیستبوم کسبوکار ،رفتهرفته از مجموعهای تصادفی از عناصر به جامعهای سازمانیافته
تکامل مییابد .وی چهار مرحله مجزا در حیات زیستبوم شناسایی و معرفی میکند :تولد ،توسعه یا
گسترش ،رهبری ،خود نوسازی 2یا مرگ (.)Moore,1993
اشپیگل ( )2018چرخه عمر زیستبوم کارآفرینی را مشتمل بر  4وضعیت تعریف مینماید :زیستبوم
نوظهور ،زیستبوم تقویت یافته ،زیستبوم پایدار و زیستبوم تضعیفشده .در « زیستبومهای نوظهور»،
تعداد اندکی پیوند بین کارآفرینان و سرمایهگذاریهای پر رشد وجود دارد ،یعنی منابع تنها در چند جهت
محدود میتوانند بین بازیگران کارآفرینی جریان پیدا کنند .این مسئله ناشی از کمبود منابع و همچنین
فقدان فرهنگی است که این نوع تعامل را تشویق میکند .هنگامیکه زیستبوم با کسب موفقیتهای
کارآفرینانه به « زیستبوم تقویتشده» تبدیل میشود ،منابع جدیدی از طریق افزایش مهارت نیروی کار
و تشکیل بنگاههای جدید تولید میشوند و منابع جدیدی در قالب سرمایهگذاری درونی و یا اکتساب
از بیرون منطقه جذب میشوند .این کار بهتدریج ،نوعی فرهنگ کارآفرینی را تحکیم میکند که به حفظ
زیستبوم و جذب منابع ،کارآفرینان و نیروی کار بیشتر کمک میکند .با تقویت روابط بین بازیگران ،یک
« زیستبوم پایدار» ایجاد میشود که حتی میتواند در برابر چالشهایی مانند از دست رفتن یک بنگاه

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

محوری بزرگ ،شوک اقتصادی بیرونی یا تغییر پارادایم فناوری دوام بیاورد .البته ممکن است وضعیت
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دیگری اتفاق بیفتد که مطابق آن ،شوک داخلی یا خارجی بر روابط بین بازیگران تأثیر گذاشته و فرهنگ
و جامعه کارآفرینی را دچار رکود کند و زیستبوم به « زیستبوم تضعیفشده» مبدل گردد که در آن
بسیاری از مهمترین منابع و کارآفرینان به خارج از زیستبوم هدایت میشوند (.)Spigel,2018
براون و میسون ( )2017بهمنظور مفهومسازی و دستهبندی زیستبومهای کارآفرینی از بعد چرخه عمر،
چارچوب دوقطبی سادهای را طراحی نمودهاند که ایدهآل یا کام ً
ال مخالف یکدیگر هستند .این دو نوع

زیستبوم عبارتاند از « زیستبومهای ابتدایی» و «زیستبومهای رشدیافته» .زیستبومهای ابتدایی
رایجترین نوع زیستبوم کارآفرینیاند که از بعد کارآفرینی نسبت ًا ضعیف هستند .این مکانها دارای

تعداد نسبت ًا کمی استارتاپهای با فناوری پیشرفته و جهتگیری کارآفرینی کمتر توسعهیافته نسبت به

«زیستبومهای رشدیافته» هستند .زیستبوم رشدیافته پیکربندی کام ً
ال متفاوتی از عوامل ،عرضهکنندگان
منابع ،کارآفرینان و  ...را نشان میدهد که در این زیستبومهای تکاملیافته جاریشدهاند .اینها
گونههای نهچندان رایج زیستبوم کارآفرینی هستند و عمدت ًا در قطبهای اقتصادی یا پایتختهایی

مانند سیلیکونولی ،لندن ،برلین و نیویورک مستقرند .شهرهای دانشگاهی مانند کمبریج انگلستان و
کمبریج ماساچوست و واترلوی اونتاریو نیز نشان میدهند که برخی از جنبههای این زیستبومها
ازجمله شرکتهای خروجی از دانشگاه ،سرمایه انسانی زیاد و نزدیکی به شهرهای مرکزی مهم بهره
میبرند .بیتردید ،یکی از تفاوتهای مهم زیستبومهای رشدیافته و ابتدایی این است که زیستبومهای
رشدیافته ارتباط نزدیکی با سایر نقاط رشد کارآفرینی برای کارآفرینان فراملی ،منابع (بخصوص مالی) و
ارتباط با سایر منابع دارد

()Brown & Mason,2017

کولومبلی و همکاران ( )2017به شکل دیگری زیستبومهای کارآفرینی را از نظر جایگاه آنها در چرخه
عمر دستهبندی میکند .ازنظر وی زیستبومهای کارآفرینی  3مرحله را طی میکنند که مرحلۀ نخست
را «تولد» ،مرحلۀ میانی را «گذار» و مرحلۀ آخر را «تثبیت» نامگذاری میکند .مرحله «تولد» به ظهور یک
ساختار کارآفرینی اشاره دارد که در آن بازیگران مختلف بههمپیوستن در قالبهای جغرافیایی ،نهادی
و ارتباطی را آغاز میکنند .مشخصۀ مرحلۀ «گذار» ظهور انواع پیچیدۀ سازوکارهای بازخوردی از نوع
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است که ممکن است از فرایندهای وابستگی مسیر در شبکۀ
بازیگران پشتیبانی ،یا آ ن را تشویق کنند .مرحله «تثبیت» وضعیتی را تعریف میکند که تمام بازیگران
زیستبوم در چرخه عمر انطباقی جاگرفته و دوام آوردهاند(کولومبلی و همکاران)2017 ،
یکی دیگر از دستهبندیهای مطرحشده در ادبیات در رابطه با چرخه عمر زیستبوم ،توسط استارتاپ ژنوم
را دارای  4مرحله  -1تولد -2فعالسازی -3یکپارچگی و -4بلوغ می

داند (.)Startup Genome,2015

-3-2الگوهای شکلگیری ،توسعه و حکمرانی زیستبومهای کارآفرینی
الگوی شکلگیری دوبعدی معرفیشده توسط بُه و همکارانش :در یک پروژه تحقیقاتی ،بُه و همکارانش

به مطالعه وضعیت زیستبوم کارآفرینی در  8دانشگاه در آمریکا پرداختند ( .)Boh et al.,2015آنها
دریافتند که دانشگاهها را از این نظر میتوان در دو بعد ارزیابی و دستهبندی نمود:
بعد اول -توسعه نظاممند در مقابل توسعه ارگانیک :برخی دانشگاهها بهطور سیستماتیک شبکه بسیار
ساختیافتهای برای زیستبوم کارآفرینیشان ایجاد کردهاند و در مقابل ،برخی اجازه میدهند که
زیستبوم کارآفرینیشان بهصورت ارگانیک توسعه یابد .برای مثال دانشگاههای استنفورد و امآیتی
بیشترین رویکرد ارگانیک یا بهعبارتدیگر ،رویکرد عدممداخله 3را برای ساخت زیستبوم انتقال فناوری
دانشگاهی در پیشگرفتهاند .این رویکرد ازآنرو اتخاذ شد و به موفقیت ختم شد که فرهنگ کارآفرینی

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

انجامشده است .این موسسه در گزارش تحلیلی خود در سال  ،2015چرخه عمر زیستبومهای استارتاپی
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قویای در دو دانشگاه وجود داشت و نیز این دو دانشگاه در درون زیستبومهای منطقهای بسیار قوی
و پایداری قرارگرفته و همچنین دارای سنتهای عمیق توسعه و مشارکت صنعتی هستند که فرهنگ
کارآفرینیشان را بیشتر تقویت میکند .به نظر میرسد این دانشگاهها میتوانند فعالیت و تالش کمتری به
خرج دهند چراکه دانشجویان و اعضای هیئتعلمی آنان عالقهمند به تأسیس استارتاپها و شرکتهای
زایشی دانشگاهی هستند .لذا این دانشگاهها در منتهیالیه توسعه ارگانیک قرار دارند.
درحالیکه دانشگاههای هاروارد و برکلی که آنها نیز برخوردار از زیستبوم کارآفرینی منطقهای
هستند ،سابقه طوالنیتری در تحقیقات پایهدارند تا تحقیقات کاربردی .این دانشگاهها و  4دانشگاه دیگر
موردبررسی (دانشگاه آریزونا ،دانشگاه مریلند ،دانشگاه کارولینای شمالی و دانشگاه یوتا) در انتهای
طیف ،یعنی توسعه نظاممند قرارگرفتهاند؛ یعنی ایجاد عامدانه نظامی هماهنگ برای انتقال فناوری تا
اطمینان حاصل شود که استادان و دانشجویان عالقهمند به منابع کارآفرینی دسترسی داشته باشند و از آن
استفاده

کنند (.)Boh et al.,2015

بعد دوم -منابع داخلی در مقابل منابع خارجی :زیستبومهای کارآفرینی دانشگاهی ازنظر میزان تمرکزشان
بر ارتباطات داخلی در برابر ارتباطات خارجی متفاوت است .دانشگاههایی که تمرکز داخلی دارند( ،مانند
دانشگاه آریزونا) بر پرورش منابع کارآفرینی داخلی در دسترس شرکتهای نوپا و زایشی تمرکز میکنند .در
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مقابل ،دانشگاههایی که تمرکز بیرونی دارند( ،مانند دانشگاههای استنفورد ،هاروارد و برکلی) برای افزایش
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منابع به محیط خارجی دانشگاه توجه دارند .برخی دانشگاهها نیز (مانند دانشگاههای امآیتی و کارولینای
شمالی و مریلند و یوتا) همزمان هم به منابع داخلی و هم به منابع خارجی توجه دارند (.)Boh et al.,2015

در پژوهشی که با مشارکت دانشگاه امآیتی و موسسه اسکولتک روسیه انجام شد دو الگو در رابطه با
نحوه شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شناسایی و معرفیشده است (:)Graham,2014
الف) الگوی «پایین به باال» و جامعهمحور که توسط دانشجویان ،فارغالتحصیالن و کارآفرینان شکلگرفته

است :زیستبوم پویا و جامع که معموالً توسط مردم عادی ،دانشجویان و فارغالتحصیالن پدید میآید،
از طریق اعتماد محکم میان جامعۀ کارآفرین محلی و دانشگاه شکل میگیرد .سرمایهگذاری بیشتر

بر ظرفیتهای محلی متمرکز است تا ظرفیتهای نهادها .دانشگاهها غالب ًا مالکیت آیپی و وابستگی
استارتاپها به خود را کماهمیت دانسته و این موارد را نسبت به توسعۀ وسیعتر زیستبو م در درجۀ دوم
اهمیت قرار میدهند.
ب) الگوی «باال به پایین» و دانشگاه-محور که از طریق ساختارهای تثبیتشدۀ دانشگاهی فعالیت میکند.

این الگو غالب ًا با تمایل به درآمدزایی از پژوهشهای دانشگاهی ایجاد میشود و برنامۀ کارآفرینی و

ِ
نوآوری آن بر دفاتر توانمند انتقال فناوری (یا مراکزی معادل آن) متمرکز است .این الگو که غالب ًا بر نقاط
قوت پژوهشی دانشگاهها مبتنی است ،رویکردی استوار و کام ً
ال نهادینهشده ایجاد مینماید .بااینحال،

ِ
نوآوری دانشگاهها مشاب ِه سیاستهای دفاتر انتقال
این خطر وجود دارد که سیاستهای کارآفرینی و
فناوری شود و به فرهنگی بینجامد که در آن فقط آیپیهای موردحمایت دانشگاهها با ارزش محسوب

میشوند .در نتیجه ،جوامع کارآفرینی دانشجویان ،فارغالتحصیالن و کارآفرینان محلی غالب ًا در حاشیه
قرار میگیرند (.)Graham,2014
کولومبلی و همکاران ( )2017دو نوع اصلی حکمرانی را شناسایی نمودهاند که عبارت است از :حکمرانی
سلسلهمراتبی و حکمرانی ارتباطی .حکمرانی سلسلهمراتبی مبتنی بر الگوهای صریح اقتدار است و در
آن روابط در حالت «ماشینی» مدیریت میشود و یک بازیگر در ایجاد قواعدی که تعامالت بین طرفین
را تنظیم میکند نقش مهمی دارد و به اعضای دیگر مشروعیت میبخشد .در حکمرانی ارتباطی ،مبانی

و ریشههای هنجارهای همکاری مشترک و رویههای غیررسمی از سوی بازیگران متقاب ً
ال تعریف و
تعدیلشده است .در تبیین موضوع بازیگران نقشآفرین در حکمرانی زیستبومهای کارآفرینی ،در
ادبیات بر نقش «بازیگر محوری» تأکید شده است .بازیگر محوری در واقع بازیگری است که فعاالنه
رشد اقتصادی ،تغییرات فناوری و نوآوری در منطقه را سرعت میبخشد و گروههایی از سازمانهای
توسط دانشگاههای محلی یا سازمانهای تحقیقاتی دولتی اجرا میشود که میتوانند نقش خود را بهطور
مستقیم یا باواسطه از طریق مراکز رشد و شتابدهی اعمال کنند؛ اما در زیستبومهای کسبوکار ،نقش
بازیگر محوری توسط یک یا چند بنگاه کلیدی که در مرکز شبکۀ وسیعی از شرکتها قرار میگیرند اجرا
میشود .ایشان چارچوبی نظری دو بعدی را طراحی میکنند که یک بعد آن نشاندهندۀ نوع حکمرانی
(مشتمل بر دو حالت :سلسلهمراتبی و ارتباطی) و بعد دیگر آن نشاندهنده مراحل چرخه عمر زیستبوم
کارآفرینی (مشتمل بر سه وضعیت :فاز تولد ،فاز گذار و فاز تثبیت) است .ایشان  3گزاره کلیدی را در
رابطه با حکمرانی زیستبوم و جایگاه آن در چرخهعمر شناسایی و تشریح میکنند:
 گزاره :1در مرحلۀ «تولد» یک زیستبوم کارآفرینی ،حکمرانی آن از نوع «سلسلهمراتبی» است. گزاره :2در مرحله «گذار» زیستبوم کارآفرینی ،نوع حکمرانی چیزی میان حالت سلسلهمراتبی وحالت ارتباطی قرار دارد.
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مختلف حول آن تجمع میکنند .در ادبیات مربوط به زیستبومهای دانش ،نقش بازیگر محوری معموالً
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 گزاره :3در مرحله «تثبیت» یک زیستبوم کارآفرینی ،حکمرانی آن از نوع ارتباطی است( .کولومبلیو همکاران)2017 ،
-4-2بررسی انتقادی ادبیات و جمعبندی مبانی نظری و پیشینه
در تحلیل و جمعبندی ادبیات این حوزه موارد زیر قابل ذکر است:

 ادبیات مربوط به زیستبومهای کارآفرینی عمدت ًا توصیفی است و کمتر میتوان یافتۀ تعمیمپذیریدربارۀ مناسبات داخلی زیستبومها و چرخه عمر آنها یا الگوی شکلگیری و حکمرانی آنها مشاهده
نمود .در آثار تحقیقاتی محققان پیشین به این موضوع که زیستبومهای کارآفرینی در طول زمان ممکن
است از طریق تعامالت مداوم بین بازیگران متعدد متحول شوند اشارهشده است؛ اما چارچوبهای
جامعی که با توجه به شیوههای مختلف حکمرانی زیستبوم ،به مناسبات شکلدهندۀ ظهور و تکامل
زیستبومهای کارآفرینی در طول زمان بپردازد ،وجود ندارد (کولومبلی و همکاران  .)2017به گفتۀ
برخی از نویسندگان (Spigel,2018؛  ،)Brown & Mason,2017پژوهشهای مربوط به زیستبومهای
کارآفرینی در حال حاضر چندان تئوریزه نشدهاند و این امر ضرورت تدوین نظریۀ منسجمی دربارۀ نحوۀ
شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی و تکامل آنها را نشان میدهد.

 -مدلها و چارچوبهای اندک موجود در این حوزه عمدت ًا کلی بوده و به جزییات بسیار مهمی ازجمله
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شاخصهای تعیینکننده جایگاه زیستبوم در چرخه عمر یا شاخصهای تعیینکننده الگوی شکلگیری
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زیستبوم تنها اشارههایی گذرا و غیرمنسجم شده است.

 -چارچوبهای توصیفی و تحلیلی اندک موجود در ادبیات این حوزه عمدت ًا مربوط به زیستبومهای

کسبوکار یا زیست-بومهای کارآفرینی بهطور عام است و در رابطه با زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه
الگو یا مدل جامعی ارائه نشده است.
 با توجه به رشد کمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران و شهر تهران و نیز شرایط خاص موجوددر کشور از بعد روابط بینالملل که ممکن است برخی موارد و نکات بیانشده در چارچوبهای ارائهشده

در ادبیات را عم ً
ال غیرقابل اجرا نماید و نیز با عنایت به عدم تعریف هیچگونه چارچوبی در ادبیات این
حوزه ،لزوم تعریف یک الگوی جامع و بومی در موضوع شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه
پایه بیشازپیش نمایان میشود.

 -3روش پژوهش

بر اساس دستهبندیها و تعاریف ارائهشده توسط کرسول ( ،)2009رویکرد یا روش این پژوهش از نوع
کیفی است از نظر راهبرد نیز این پژوهش از راهبردهای کیفی شامل تحلیل مضمون و تکنیک دلفی
استفاده مینماید (کرسول.)2009 ،

مطالعه مباني نظري و تبیین پیشینه تحقیق

استخراج چارچوب مفهومي با تکنیک تحلیل مضمون
تحلیل مضمون درباره شاخصها و زیرشاخصها

تحلیل مضمون در رابطه با چرخه عمر و نحوه شکلگیري اکوسیستم

تعیین شاخصها و زیرشاخصها با تکنیک دلفي
تعیین شاخصهاي اصلي بر اساس سه دور مشورت با خبرگان

تعیین زیر شاخصها بر اساس سه دور مشورت با خبرگان

جمعبندي چارچوب مفهومي شکلگیري اکوسیستمهاي کارآفریني دانشگاه پایه

بر اساس شکل( )1پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون (از
نوع تحلیل مقایسهای) چارچوب مفهومی توسعه دادهشده و با استفاده از شبکه مضامین ،شاخصهای
مربوط به آن شناسایی گردیده است .در این مرحله بیش از  10مقاله داخلی و خارجی موردبررسی قرار
گرفت و با  5نفر از خبرگان فعال در حوزههای کارآفرینی مصاحبه حضوری انجام شد .مهمترین شاخص
در انتخاب مقاالت ،پرداختن مستقیم یا غیرمستقیم مقاله به سؤاالت اصلی و فرعی پژوهش (چرخه عمر
و نحوه شکلگیری زیستبوم) بوده است .خبرگان انتخابشده در این مرحله نیز برخی متخصصین فعال
در سیاستگذاری و مدیریت زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه در سطح کشور و یا یک دانشگاه خاص
بودند که ضمن برخورداری از دانش و تجربه باال در این حوزه ،عملکردهای موفقی داشتند
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

شکل( :)1فرایند پژوهش
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روش ،فرایندی برای تحلیلدادههای متنی است ودادههای پراکنده و متنوع را بهدادههای غنی و تفصیلی
تبدیل میکند( .براون و کالرک)2006 ،
طبق گفته عابدی جعفری و همکاران ( )1390تحليل مضمون ،طيف گستردهای از روشها و فنون را در
برمیگیرد .در فرايند تحليل مضمون با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش میتوان از روشهای تحليلي
مناسب آن استفاده كرد.
در این پژوهش از دو مورد از روشها و فنون تحلیل مضمون استفادهشده است:
 .1شبكه مضامين :یکی از روشهای تحليل مضمون است كه آترايد-استيرلينگ ( )2001آن را توسعه
داده است .شبكه مضامين بر اساس روندي مشخص ،مضامين پايه (كدها و نكات كليدي متن) ،مضامين
سازمان دهنده (مضامين بهدستآمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه) و مضامين فراگير (مضامين عالي
دربرگيرنده اصول حاكم بر متن بهمثابه كل) را نظاممند ميكند.
 .2تحلیل مقایسهای :يكي ديگر از ابزارها و فنون تحليل مضمون ،تحليل مقايسهاي است .با اين روش،
دادههای بهدستآمده از منابع مختلف ،با يكديگر مقايسه و تطبيق داده میشود تا شباهتها و تفاوتها،
شناخته شود( .عابدی جعفری و همکاران)1390 ،
روشهای مختلفی جهت ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل مضمون در ادبیات وجود دارد .در این پژوهش
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از روش بهکارگیری تطابق همگونی استفادهشده است .مفهوم تطابق همگونی 4به معنای استفاده از
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روشهای مختلف جمعآوریدادهها یا بهرهگیری از منابع مختلف ،جهت مطالعه پدیدهای خاص است
( .)King & Horrocks,2010در این پژوهش ،به دلیل بهرهگیری از منابع مختلف در گردآوری دادهها،
موضوع تطابق همگونی در دادهها رعایت شده است .همچنین به دلیل استفاده از روش دلفی در کنار
تحلیل مضمون ،در واقع تطابق همگونی در روششناسی نیز انجامشده است.
چارچوب مفهومی طراحیشده با تکنیک تحلیل مضمون ،و ابعاد و شاخصهای آن با کمک روش دلفی
توسط خبرگان مورد ارزیابی قرارگرفته و نهایی شده است .در این بخش پنلی متشکل از  14نفر از
خبرگان تشکیلشده و پس از سه دور مصاحبه شاخصها و زیرشاخصها جمعبندی گردید.
روش دلفی ،روشی سیستماتیک برای استخراج نظرات از یک گروه خبرگان در یک موضوع خاص
و رسیدن به اجماع از طریق چند دور مصاحبه حضوری یا تکمیل پرسشنامه کتبی با حفظ گمنامی
پاسخدهندگان و ارائه فیدبک به اعضای پنل است .هیچ قاعده صریحی برای تعیین تعداد اعضای پنل و

نیز نحوه انتخاب اعضا وجود ندارد ،اما معموالً در پنلهای دارای اعضای مشابه (پنل هموژن) تعداد بین

 10تا  15نفر کافی است (احمدی و همکاران.)1387 ،
در این پژوهش یک پنل  14نفره تشکیل گردید که اعضای آن شامل  3دسته زیر بودهاند .در بخش 4.2.1
مشخصات کامل اعضای پنل تشریح شده است.
 .1کارآفرینان مرتبط با یا مستقر در زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه-پایه شهر تهران
 .2اساتید و مدرسین دانشگاه در رشتههای مرتبط و پژوهشگران و کارشناسان فعال در بخشهای مختلف
زیستبومهای کارآفرینی
 .3مدیران ارشد بنگاهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی

در نظرخواهی از خبرگان معموالً از یک مقیاس درجهای (طیف پنجگانه لیکرت) استفادهشده و از خبرگان

خواستهشده در هر دور در صورت لزوم شاخصهایی را که الزم میدانند اضافه نمایند .روایی محتوا در
این پژوهش حاصل نظرات خبرگان است که با سؤاالت باز و سپس ایجاد همگرایی کامل طی سه مرحله
دلفی حاصلشده است .در مورد روایی سازه نیز پرسشنامه اولیه به شکل آزمایشی اجرا و اصالحات
الزم بر روی آن انجام شد .برای تعیین میزان اتفاقنظر میان اعضای پنل از ضریب هماهنگی کندال (با
بهرهگیری از نرمافزار  )spssاستفادهشده است .مقدار این ضریب در هنگام موافقت کامل برابر با یک و
در هنگام عدم هماهنگی کامل برابر با صفر است .این ضریب در هر دوره از روش دلفی بهبودیافته است

و نهایت ًا در مرحله سوم و با رسیدن به عدد باالتر از  0.7در کلیه شاخصها و زیرشاخصها اتفاقنظر

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

در این بخش به بیان یافتههای پژوهش به تفکیک شامل یافتههای حاصل از تحلیل مضمون و یافتههای

حاصل از دلفی پرداختهشده است.
-1-4یافتههای حاصل از تحلیل مضمون
در این پژوهش از دو ابزار مختلف تحلیل مضمون استفاده شدهاست :تحلیل مقایسهای و شبکه مضامین.
در این بخش در ابتدا با روش تحلیل مقایسهای ،الگوی مفهومی طراحیشده و سپس با روش شبکه
مضامین ،شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به الگوی مفهومی شناسایی گردیده است.
-1-1-4یافتههای حاصل از تحلیل مضمون به روش تحلیل مقایسهای
یکی از ابعاد مهم در زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه ،موضوع چرخه عمر زیستبوم است .در

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

حاصل شد و فرایند دلفی به پایان رسید.
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جدول( )1انواع دستهبندیهای مطرحشده در منابع مختلف موجود در ادبیات در رابطه با موضوع چرخه
عمر زیستبوم درجشده است.
جدول ( :)1انواع دستهبندیهای موجود در ادبیات درباره چرخه عمر زیستبوم
فاز

Moore, 1993

Spigel, Harrison 2017

Startup
Genome, 2015

Colombelli,
paolucci 2017

Brown,
Mason 2017

1

تولد

نوظهور

تولد

تولد

ابتدایی

2

رشد

تقویت یافته

فعالسازی

گذار

رشدیافته

3

رهبری

پایدار

یکپارچگی

تثبیت

-

4

خود بازسازی یا
مرگ

تضعیفشده

بلوغ

-

-

در ادامه از تکنیک تحلیل مقایسهای (بهعنوان یکی از روشهای تحلیل مضمون)استفاده شده است.
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مهمترین نکات حاصل از انجام تحلیل مقایسهای این  5مدل عبارتاند از:
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 فاز اول در کلیه مدلها ،فاز تولد (یا عبارات مشابه مثل ظهور و ابتدا) است و این نکته یکی از نکاتمشترک کلیه مدلها است.
 در همه مدلها مرحلهای بهعنوان بلوغ (یا مفاهیم مشابه آن مثل تثبیت و پایداری و رشدیافتگی) وجوددارد و این نکته نیز از اشتراکات کلیه مدلها است.
 سه مدل (مدلهای مور ،اشپیگل و استارتاپ ژنوم) دارای  4مرحله بوده و از جزییات بیشتری نسبت بهدو مدل دیگر (مدل 2مرحلهای براون و میسون و مدل 3مرحلهای کولومبلی و پالوچی) برخوردار هستند.
 در دو مدل (مدلهای مور و اشپیگل) از فاز رشد (یا تقویت) نامبرده شده است؛ اما به نظر میرسدخصوصیت رشد خصوصیتی است که در اغلب فازهای زیستبوم (بهاستثنای فاز بلوغ و افول) وجود
داشته باشد و شاید نتوان فقط یک مرحله از مراحل چرخه عمر را مرحله رشد نامید.
در مجموع و با توجه به تحلیل مقایسهای انجامشده و مشورت با خبرگان ،مدل استارتاپ ژنوم ()2015
برای دستهبندی زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه-پایه شهر تهران مناسبتر است ،چراکه اوال مدلی 4

مرحلهای است و از دقت و جزییات بیشتری نسبت به مدلهای  2و  3مرحلهای برخوردار است ،ثانی ًا
یک مرحله خاص آن بهعنوان مرحله رشد نامگذاری نشده است و آخر اینکه نامگذاری مراحل آن (تولد،
فعالسازی ،یکپارچگی و بلوغ) کاربردیتر و عملیاتیتر از سایر دستهبندیها میباشد.
در سالهای اخیر ،محققین مختلفی به موضوع الگوی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی پرداختهاند.
در جدول( )2با مبنا قرار دادن روش تحلیل مقایسهای ،الگوهای مذکور بررسی و تحلیلشده است.
جدول( :)2تحلیل مقایسهای الگوهای شکلگیری و حکمرانی زیستبومهای کارآفرینی
Boh & et al,
2015

Graham,
2014

Colombelli,
paolucci 2017

ارگانیک

پایین به باال-
جامعهمحور

ارتباطی

دارد و درواقع یک مفهوم با  3عنوان مختلف ذکر گردیده است.

-

-

ارتباطی -سلسله
مراتبی

الگوهای اول و دوم درواقع  2حالتی هستند ،اما الگو سوم ،حالت
میانه یا ترکیبی نیز تعریف نموده است.

سیستماتیک

باال به پایین-
جامعهمحور

سلسلهمراتبی

اشتراک مفهومی و محتوایی میان هر 3الگو از این بعد وجود دارد
و درواقع یک مفهوم با  3عنوان مختلف ذکر گردیده است.

تحلیل مقایسهای
اشتراک مفهومی و محتوایی میان هر  3الگو از این بعد وجود

با توجه به جدول( )2و تحلیل مقایسهای انجامشده و نیز مشورت با خبرگان3 ،حالت ذیل بهعنوان
الگوهای شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه-پایه در شهر تهران جمعبندی شد:
 .2سیستماتیک و دانشگاهمحور (از باال به پایین)
 .3ترکیبی (تا حدودی ارگانیک و جامعهمحور -تا حدودی سیستماتیک و دانشگاهمحور)
با عنایت به موارد مطرحشده در بندهای قبلی درباره دو بعد اصلی تحلیل زیستبومهای کارآفرینی،
با بهرهگیری از روش تحلیل مقایسهای بهعنوان یکی از روشهای تحلیل مضمون ،چارچوب مفهومی
مندرج در شکل ( )2که چارچوبی دو بعدی و دارای  12خانه است ( )4*3بهعنوان چارچوب مفهومی
جمعبندی میگردد .در مرحله بعد ،نظرات خبرگان و متخصصین درباره شاخصها و زیرشاخصهای
مربوط به این چارچوب با استفاده از روش دلفی اخذ خواهد گردید.

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

 .1ارگانیک و جامعهمحور (از پایین به باال)
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شکل ( :)2چارچوب مفهومی جمعبندی شده بر اساس تحلیل مقایسهای
-2-1-4یافتههای حاصل از تحلیل مضمون به روش شبکه مضامین
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یکی از پرسشهای اصلی این پژوهش این است که برای تعیین جایگاه هر زیستبوم کارآفرینی دانشگاه
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پایه در چرخه عمر ،از چه شاخصهایی میتوان استفاده نمود .به این منظور از شبکه مضامین استفاده
شده است .در جدول( )3به نمونهای از مفاهیم و مضامین پایه موجود در ادبیات و نیز در مصاحبههای
انجامشده با خبرگان و مضامین سازماندهنده (تمهای فرعی) و مضامین فراگیر (تمهای اصلی) برگرفته
از آنان اشارهشده است.

جدول( :)3مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر در موضوع شاخصهای تعیین جایگاه زیستبوم در چرخه عمر
نمونهای از کدها و مضامین پایه و منابع آن

مضامین سازماندهنده
(تمهای فرعی)

یکــی از خبــرگان مصاحبــه شــده“ :یکــی از مهمتریــن
نشــانههای زیســتبوم کارآفرینــی دانشــگاه پایــه ،وجــود
زیرســاختهای اصلــی کارآفرینــی از جملــه مرکــز کارآفرینــی و
پــارک علموفنــاوری در دانشــگاه اســت”
گراهــام ( )2014یکــی از شــاخصهای ارزیابــی
زیســتبومهای دانشــگاهپایه را میــزان گســتردگی
آموزشهــای کارآفرینــی در دانشــگاه میدانــد.
یکــی از خبــرگان“ :پــارک علــم و فنــاوری مهمتریــن
زیرســاخت زیســتبوم کارآفرینــی اســت .چراکــه امتیــازات
ویــژهای بــرای اســتارتاپها و شــرکتها ایجــاد میکنــد”
یکــی از خبــرگان “ :دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران تنهــا
دانشــکده کارآفرینــی در کشــور اســت و در رشــد کارآفرینــی
در میــان دانشــجویان و فارغالتحصیــان دانشــگاه و توســعه
زیســتبوم کارآفرینــی دانشــگاه تهــران بســیار تأثیرگــذار
بــوده اســت .آغــاز فعالیــت زیســتبوم کارآفرینــی دانشــگاه
شــریف نیــز بــا مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه بــوده کــه یکــی از
رســالتهای مهــم آن آمــوزش کارآفرینــی اســت”.

پارک علم و فناوری

مضامین فراگیر
(تمهای اصلی)

شتابدهنده
مرکز رشد
دانشکده کارآفرینی (یا نهاد
آموزش کارآفرینی)
مرکز کارآفرینی

وضعیت
زیرساختهای
سازمانیکارآفرینی

مرکز نوآوری
صندوق پژوهش و فناوری

آیزنبــرگ ( )2011سرمایهانســانی را یکــی از  6ویژگــی اصلــی
زیســتبومهای کارآفرینــی میدانــد.
اشــپیگل و دیگــران (“ :)2018در زیســتبوم تقویتشــده،
منابــع جدیــدی در قالــب ســرمایهگذاری درونــی و یــا
اکتســاب از بیــرون منطقــه جــذب میشــوند”.
گراهــام ( “ :)2014میــزان منابــع مالــی موجــود در زیس ـتبوم
یکــی از شــاخصهای ارزیابــی زیســتبومهای کارآفرینــی و تعداد شرکتهای محوری
نــوآوری دانشــگاه پایــه اســت.
(لنگری) فعال در زیستبوم
بــراون و میســون ( “ :)2017در زیســتبومهای رشــد یافتــه
تعــداد زیــادی اســتارتاپ رشــدگرا وجــود دارد ”.بــرد فلــد
( )2012شــرکتهای بــزرگ (محــوری) را یکــی از7عنصــر
تعداد نیروی انسانی
اصلــی زیســتبومهای کارآفرینــی میدانــد.
متخصص موجود در
یکــی از خبــرگان“ :مهمتریــن شــاخص در تعییــن میــزان
زیستبوم
رشــدیافتگی زیســتبوم ،تعــداد شــرکتهای فعــال در
زیســتبوم اســت”.
یکــی از خبــرگان“ :زیســتبومهای کارآفرینــی در تهــران از
نظــر میــزان منابــع مالــی موجــود در زیســتبوم تفاوتهــای میزان منابع مالی در دسترس
جــدی دارنــد”
تعداد استارتاپها و
شرکتهای فعال در
زیستبوم (ثبتشده و
ثبتنشده)

ارتباط کارآفرینان با یکدیگر
اشپیگل و دیگران (“ :)2018در زیستبومهای نوظهور تعداد
اندکی پیوند بین کارآفرینان و سرمایهگذاران وجود دارد”.
براون ومیسون ( “ :)2017در زیستبومهای رشدیافته تعامالت
زیاد در بین استارتاپها وجود دارد”.
یکی از خبرگان“ :یکی از نقاط ضعف اصلی زیستبومهای
دانشگاهی در تهران ضعف ارتباطات است”.
یکی دیگر از خبرگان“ :بعضی از شرکتهای فعال در زیستبوم
هیچ ارتباطی با صندوق پژوهش و فناوری ندارند”

ارتباط کارآفرینان با دانشگاه
ارتباط کارآفرینان با
صندوقها
ارتباط کارآفرینان با اعضای
هیئتعلمی
ارتباط کارآفرینان با
دانشجویان

وضعیت ارتباطات
بین عناصر فعال در
زیستبوم

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

وضعیت منابع
موجود در
زیستبوم
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نمونهای از کدها و مضامین پایه و منابع آن

مضامین سازماندهنده
(تمهای فرعی)

گراهــام ( )2014قـ
ـوت رهبــری دانشــگاه و نیــز اســتراتژی را از میزان قوت برنامه راهبردی
مهمتریــن عوامــل
شــکلگیری زیســتبومهای کارآفرینــی دانشگاه از حیث موضوعات
دانشــگاه پایــه میدانــد.
کارآفرینی و نوآوری
آیزنبــرگ ( :)2011فرهنــگ کارآفرینــی (ویژگیهــای فرهنگــی،
باورهــا و دیدگاههــای اساســی در مــورد کارآفرینــی) یکــی از
 6ویژگــی اصلــی زیســتبومهای کارآفرینــی اســت .هوانــگ نحوه عملکرد مدیریت ارشد
و هورویــت ( )2012فرهنــگ را مهمتریــن عامــل در ایجــاد
دانشگاه
زیســتبوم کارآفرینــی میداننــد.
یکــی از خبــرگان“ :در دانشــگاه مــا فرهنــگ کارآفرینــی بســیار
ضعیــف اســت و علــت مهــم توســعه زیســتبوم کارآفرینــی
در دانشــگاههای دیگــر ،فرهنــگ کارآفرینــی دانشــجویان فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
و اعضــای هیئتعلمــی اســت ”.یکــی دیگــر از خبــرگان :در دانشکدهها و واحدهای
“رئیــس و مدیــران ارشــد یکــی از دانشــگاههای تهــران
دانشگاه
همــواره در ســالهای اخیــر توجــه ویــژهای بــه کارآفرینــی
داشــته و اقدامــات مهــم و تأثیرگــذاری را انجــام دادهانــد”.

مضامین فراگیر
(تمهای اصلی)

وضعیت
زیرساختهای
برنامهای ،مدیریتی
و فرهنگی
زیستبوم

بنابراین مطابق جدول( )3مضامین فراگیر جمعبندی شده (ستون سمت راست جدول )3بهعنوان شاخصهای
مناسب جهت تعیین جایگاه هر زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه در چرخه عمر و مضامین سازماندهنده
(تمهای فرعی) بهعنوان زیرشاخصها پیشنهاد میگردد .در مرحله بعد تحقیق با کمک روش دلفی این
شاخصها مورد ارزیابی خبرگان قرار خواهند گرفت و شاخصهای نهایی تعیین خواهد شد.
یکی دیگر از پرسشهای اصلی پژوهش این است که برای تعیین الگو و نحوه شکلگیری هر زیستبوم
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

کارآفرینی دانشگاه پایه از چه شاخصهایی میتوان استفاده نمود .به این منظور از تحلیل مضمون به روش
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شبکه مضامین بهرهگیری شده است .در جدول( )4به نمونهای از مفاهیم و مضامین پایه موجود در ادبیات
و در مصاحبههای انجامشده با خبرگان و مضامین سازماندهنده (تمهای فرعی) و مضامین فراگیر (تمهای
اصلی) برگرفته از آنان اشارهشده است.

جدول( :)4مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر در موضوع شاخصهای تعیین الگوی شکلگیری
زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه

نمونهای از کدها و مضامین پایه و منابع آن

مضامین سازماندهنده
(تمهای فرعی)

مضامین فراگیر
(تمهای اصلی)

سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن
در زیستبوم
بُه و همکارانش (« :)2015دانشگاههایی که دارای توسعه ارگانیک هستند،

دانشجویان آنان عالقهمند به تأسیس استارتاپها و شرکتهای زایشی
دانشگاهی هستند».
یکی از خبرگان« :بسیاری از فارغالتحصیالن کارآفرین به خرید ساختمان
و انتقال دفتر کار خود به اطراف دانشگاه اقدام نمودهاند».
گراهام ( )2014در تحلیل الگوی شکلگیری جامعهمحور :الگوی «پایین
به باال» و جامعهمحور توسط دانشجویان ،فارغالتحصیالن و کارآفرینان
شکل میگیرد.
گراهام (“ :)2014انرژی دانشجویان در کارآفرینی یکی از عوامل
پیشبرندهی اصلی در توسعه زیستبوم تلقی میشود”
یکی از خبرگان“ :در یکی از دانشگاهها فعالیتهای دانشجویی گستردهای

در موضوع کارآفرینی انجام میشود”.

میزان فعالیتهای کارآفرینی و
نوآوری دانشجو محور

نقش مردم محلی در زیستبوم

نقش دولت (شامل معاونت علمی
و فناوری و سایر واحدهای
دولتی) در زیستبوم

نقش عوامل غیردانشگاهی
در زیستبوم کارآفرینی

نقش شهرداری در زیستبوم

بنابراین مطابق جدول( )4مضامین فراگیر جمعبندی شده (ستون سمت راست جدول )4بهعنوان شاخصهای
مناسب جهت تعیین الگوی شکلگیری زیستبوم کارآفرینی دانشگاه پایه و مضامین سازماندهنده (تمهای
فرعی) بهعنوان زیرشاخصها پیشنهاد میگردد .در مرحله بعد تحقیق با کمک روش دلفی این شاخصها
مورد ارزیابی خبرگان قرار خواهند گرفت و شاخصهای نهایی تعیین خواهد شد.
-2-4یافتههای حاصل از تکنیک دلفی
در این بخش ،یافتههای بخش قبل شامل مضامین فراگیر (تمهای اصلی) و مضامین سازماندهنده (تمهای
فرعی) حاصل از تحلیل مضمون ( دو ستون سمت چپ جداول شماره ( )3و ( ))4با کمک روش دلفی در

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

گراهام ( )2014در تحلیل الگوی شکلگیری جامعهمحور :زیستبوم پویا
و جامع که معموالً توسط مردم عادی ،دانشجویان و فارغالتحصیالن پدید
میآید.
گراهام (“ :)2014بسیاری از دانشگاههای موفق از پشتیبانی دولتی برای
ایجاد زیستبوم در قالب یارانهها و سیاستهای مناسب سود بردهاند”.
یکی از خبرگان مصاحبهشده“ :همکاری شهرداری منطقه و ناحیه در
توسعه زیستبوم دانشگاه تأثیر مثبتی داشته است”.
یکی از خبرگان“ :در صورتیکه مردم محلی به نحوی از مزایای توسعه
زیستبوم منتفع شوند ،همراهی و همکاری بیشتری در توسعه زیستبوم
خواهند داشت”.
یکی از خبرگان“ :معاونت علمی و فناوری حمایتهای مالی گستردهای
در توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه داشته است”.

سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن
سهم دانشجویان و
از مالکیت فضاهای مرتبط با
فارغالتحصیالن در زیستبوم
کارآفرینی موجود در زیستبوم
کارآفرینی
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معرض نظرخواهی از خبرگان و متخصصین گذاشته شد.
-1-2-4مشخصات خبرگان عضو پنل دلفی
در جدول( )5مشخصات جمعیتشناختی خبرگان مشارکتکننده در پنل دلفی فازی ازنظر سن ،تحصیالت،
شغل و  ...مشخص گردیده است.
جدول( -)5مشخصات خبرگان عضو پنل دلفی
سن
سابقه کاری
شغل

تحصیالت

 31تا  40سال

 41تا  50سال

باالتر از  50سال

 9نفر

 5نفر

0

 5تا  10سال

 10تا  20سال

بیشتر از  20سال

 5نفر

 2نفر

مدرس دانشگاه یا پژوهشگر

مدیر بنگاههای دولتی یا خصوصی بزرگ

کارآفرین

6

4

4

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

0

 6نفر

 8نفر

 7نفر

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

-2-2-4شاخصهای مناسب جهت تعیین جایگاه هر زیستبوم در چرخه عمر
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جدول( )7جمعبندی نظرات خبرگان درباره شاخصها و زیرشاخصهای تعیین جایگاه
هر زیستبوم در چرخه عمر

عنوان
شاخص

ضریب کندال
تأیید یا رد
شاخص در دور
شاخص
سوم دلفی

وضعیت منابع
موجود در
زیستبوم

0.0.80

تأیید

وضعیت
زیرساختهای
سازمانی
کارآفرینی

0.84

وضعیت
زیرساختهای
برنامهای،
مدیریتی
و فرهنگی
زیستبوم

0.79

تأیید

تأیید

ارتباط کارآفرینان با یکدیگر

0.82

تأیید

ارتباط کارآفرینان با دانشگاه

0.70

تأیید

ارتباط کارآفرینان با صندوقها

0.68

تأیید

ارتباط کارآفرینان با اعضای هیئتعلمی

0.72

تأیید

ارتباط کارآفرینان با دانشجویان

0.71

تأیید

تعداد استارتاپها و شرکتهای فعال در
زیستبوم

0.8

تأیید

تعداد شرکتهای محوری (لنگری) فعال
در زیستبوم

0.82

تأیید

تعداد نیروی انسانی متخصص موجود
در زیستبوم

0.75

تأیید

میزان منابع مالی در دسترس

0.73

تأیید

پارک علم و فناوری

0.72

تأیید

شتابدهنده

0.71

تأیید

مرکز رشد

0.71

تأیید

دانشکده کارآفرینی
(یا نهاد آموزش کارآفرینی)

0.72

تأیید

مرکز کارآفرینی

0.71

تأیید

مرکز نوآوری

0.71

تأیید

صندوق پژوهش و فناوری

0.73

تأیید

میزان قوت برنامه راهبردی دانشگاه از
حیث کارآفرینی و نوآوری

0.76

تأیید

نحوه عملکرد مدیریت ارشد دانشگاه

0.84

تأیید

فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در
دانشکدهها و واحدهای دانشگاه

0.82

تأیید

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

وضعیت
ارتباطات بین
عناصر فعال در
زیستبوم

0.81

تأیید

عنوان زیرشاخص

ضریب کندال
زیرشاخص در
دور سوم دلفی

تأیید یا رد
زیرشاخص
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در جدول( )7جمعبندی نظرات خبرگان درباره شاخصها و زیرشاخصهای مناسب جهت تعیین جایگاه
هر زیستبوم دانشگاه-پایه در چرخه عمر زیستبوم درج شده است.
با عنایت به الزامات روش دلفی ،شاخصها و زیرشاخصهایی که در دور سوم دلفی دارای ضریب کندال
باالی  0.7هستند تأییدشدهاند.
-3-2-4شاخصهای مناسب جهت تعیین الگوی شکلگیری زیستبوم
در جدول( )8جمعبندی نظرات خبرگان درباره شاخصها و زیرشاخصهای مناسب جهت تعیین الگوی
شکلگیری زیست-بو مهای کارآفرینی دانشگاه-پایه در شهر تهران درج شده است.
جدول( -)8جمعبندی نظرات خبرگان درباره شاخصها و زیرشاخصهای تعیین نحوه
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شکلگیری زیستبوم
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عنوان شاخص اصلی

ضریب کندال
شاخص در دور
سوم دلفی

سهم دانشجویان و
فارغالتحصیالن در
زیستبوم کارآفرینی
دانشگاه-پایه

0.92

تأیید

نقش عوامل
غیردانشگاهی در
زیستبوم کارآفرینی
دانشگاه-پایه

0.90

تأیید

تأیید یا رد
شاخص

عنوان زیرشاخص

ضریب کندال
زیرشاخص در
دور سوم دلفی

تأیید یا رد
زیرشاخص

سهم دانشجویان و
فارغالتحصیالن در زیستبوم

0.81

تأیید

سهم دانشجویان و
فارغالتحصیالن از مالکیت
فضاهای مرتبط با کارآفرینی
موجود در زیستبوم

0.94

تأیید

میزان فعالیتهای کارآفرینی و
نوآوری دانشجو محور

0.79

تأیید

نقش مردم محلی در زیستبوم

0.90

تأیید

نقش دولت (شامل معاونت
علمی و فناوری و سایر
واحدهای دولتی) در زیستبوم

0.88

تأیید

نقش شهرداری در زیستبوم

0.86

تأیید

با عنایت به الزامات روش دلفی ،شاخصها و زیرشاخصهایی که در دور سوم دلفی دارای ضریب کندال
باالی  0.7هستند تأییدشدهاند.

 -5جمعبندی

در سالهای اخیر زیستبوم کارآفرینی تا حدودی در درون و اطراف برخی دانشگاههای مستقر در شهر
تهران (ازجمله دانشگاههای تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر و  )...شکلگرفته است .تالشهای
زیادی در دانشگاههای کشور برای شکلگیری ،تقویت و توسعه زیستبوم کارآفرینی انجام میشود که از آن
جمله میتوان به طرح جامع دانشگاه تهران (شهر دانش) و طرح ناحیه نوآوری دانشگاه شریف اشاره نمود.
این طرحها که اغلب با صرف هزینه و زمان باالیی تعریف و اجرا میشوند در اجرا با موانع و محدودیتهای
جدی مواجه شده و ممکن است نتایج و دستاوردهای مورد انتظار را برآورده ننمایند ،گواینکه در برخی
موارد نیز دستاوردهای قابلتوجهی حاصلشده است.
بااینکه در ادبیات ابعاد و نکاتی در باب زیستبومهای کارآفرینی بهطور عام و زیستبومهای کارآفرینی
دانشگاه پایه بهطور خاص ذکر گردیده ،اما چارچوب جامعی که از ابعاد مختلف به موضوع نحوه شکلگیری
این زیستبومها بپردازد یافت نگردید .همچنین در الگوهای مذکور بیشتر به بیان کلیات پرداختهشده و
به جزییات مهمی ازجمله شاخصهای تعیینکننده نحوه شکلگیری و شاخصهای تعیینکننده جایگاه
زیستبوم در چرخه عمر چندان پرداخته نشده است .عالوه بر آن هیچ چارچوب بومی که در آن شرایط
خاص کشور ایران و شهر تهران لحاظ شده باشد مالحظه نگردید؛ بنابراین سؤال اصلی این تحقیق این
است که چارچوب مفهومی مناسب برای تبیین نحوه شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه در
تعیینکننده جایگاه زیستبوم در چرخه عمر میباشد.
در این پژوهش ،با بکارگیری روش تحقیق کیفی (تکنیک تحلیل مضمون و تکنیک دلفی) چارچوبی مفهومی
توسعه داده شد که شامل یک ماتریس  3در  4است (شکل( ))2که محور افقی آن جایگاه زیستبوم در
چرخه عمر (مشتمل بر  4وضعیت :تولد ،فعالسازی ،یکپارچگی و بلوغ) را نشان میدهد و محور عمودی
آن الگوی شکلگیری زیستبوم (مشتمل بر  3وضعیت :ارگانیک و جامعهمحور ،سیستماتیک و دانشگاه
محور و ترکیب ارگانیک وسیستماتیک) را نشان میدهد .در ادامه ،با روش تحلیل مضمون و با بکارگیری
شبکه مضامین ،شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادی مربوط به این چارچوب تعیین گردید.
در بخش بعد ،با بکارگیری روش دلفی ،شاخصهای مربوط به چرخه عمر شامل  4شاخص :وضعیت
زیرساختهای کارآفرینی (شامل  7زیرشاخص :مرکز کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،مرکز رشد ،شتابدهنده،
پارک عل موفناوری ،مرکز نوآوری ،صندوق پژوهش و فناوری) ،وضعیت منابع موجود در زیستبوم (شامل

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

شهر تهران چگونه است و سؤاالت فرعی آن نیز شاخصهای تعیینکننده نحوه شکلگیری و شاخصهای

55

 4زیرشاخص :تعداد استارتاپها و شرکتهای فعال در زیستبوم ،تعداد شرکتهای محوری (لنگری)
فعال در زیستبوم ،تعداد نیروی انسانی متخصص موجود در زیستبوم و میزان منابع مالی در دسترس)،
وضعیت ارتباطات بین عناصر فعال در زیستبوم (شامل  5زیرشاخص :ارتباط کارآفرینان با یکدیگر ،ارتباط
کارآفرینان با دانشگاه ،ارتباط کارآفرینان با صندوقها و ارتباط کارآفرینان با اعضای هیئتعلمی) و نهایت ًا

وضعیت زیرساختهای برنامهای ،مدیریتی و فرهنگی زیستبوم (شامل  3زیرشاخص :میزان قوت برنامه
راهبردی دانشگاه از حیث موضوعات کارآفرینی و نوآوری ،نحوه عملکرد مدیریت ارشد دانشگاه ،فرهنگ
کارآفرینی و نوآوری در دانشکدهها و واحدهای دانشگاه) تعیین گردید .در ادامه نیز ،شاخصهای مربوط
به تعیین الگوی شکلگیری نیز شامل  2شاخص :یکی ،سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن در زیستبوم
(شامل  3زیرشاخص :سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن در زیستبوم ،سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن
از مالکیت فضاهای مرتبط با کارآفرینی موجود در زیستبوم ،میزان فعالیتهای کارآفرینی و نوآوری
دانشجو محور) و دیگری نقش عوامل غیردانشگاهی در زیستبوم (شامل  3زیرشاخص :نقش مردم محلی
در زیستبوم ،نقش دولت (شامل معاونت علمی و فناوری و سایر واحدهای دولتی) در زیستبوم ،نقش
شهرداری در زیست-بوم) مشخص شد .در شکل( )3ابعاد ،شاخصها و زیرشاخصهای چارچوب مفهومی
زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران به تصویر کشیده شده است.
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چارچوب مفهومی تبیینشده در این پژوهش ،برگرفته از الگوهای ارائهشده در ادبیات در موضوع نحوه
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شکلگیری زیست-بومهای کارآفرینی (گراهام2014 ،؛ بُه و همکارانش2015 ،؛ کولومبلی و همکاران،
 )2017و نیز دستهبندیهای موجود در ادبیات در رابطه با چرخه عمر زیستبوم (مور1993 ،؛ کولوکبلی و

پالوچی2017 ،؛ براون و میسون2017 ،؛ اشپیگل 2018 ،و استارتاپ ژنوم )2015 ،است که با تحلیل مضامین
موجود در این الگوها و تبیین اشتراکات و افتراقات میان آنان جمعبندی شده است( .در جداول شماره ()1
و( ))2در رابطه با مقایسه چارچوب طراحیشده در این مطالعه با پیشینه پژوهش ،باید اشاره نمود که این
چارچوب ازنظر دوبعدی بودن با نمودار ارائهشده توسط بُه و همکارانش ( )2015شباهت دارد .همچنین
در آن نمودار یکی از محورها نحوه شکلگیری (ارگانیک در برابر نظاممند) است که به چارچوب ارائهشده

در این مقاله شباهت دارد اما محور دیگر نحوه تأمین منابع (داخلی در برابر خارجی) است که با بعد دوم
چارچوب ارائهشده در این مقاله (جایگاه در چرخه عمر) متفاوت است .یکی دیگر از مدلهای موجود در

ادبیات ،مدل کولومبلی و همکاران ( )2017است که مجددا ً ازنظر دوبعدی بودن با چارچوب ارائهشده در
این مقاله شباهت دارد اما در ابعاد متفاوت است .در مدل کولومبلی و همکاران همانند چارچوب ارائهشده

در مقاله ،یک بعد جایگاه در چرخه عمر است با این تفاوت که در آن مدل  3وضعیت (تولد ،گذار و تثبیت)
وجود دارد در صورتی که چارچوب ارائهشده در این مقاله  4وضعیتی است .همچنین در بعد دوم نیز مدل
کولومبلی و همکاران تا حدودی با چارچوب ارائهشده در این مقاله متفاوت است چراکه در آن مدل به 2
وضعیت (ارتباطی در برابر سلسلهمراتبی) اشارهشده است .در جداول ( )1و( )2و توضیحات ذیل جداول
مهمترین شباهتها و تفاوتهای میان مدلهای موجود در ادبیات و مدل ارائهشده در این مقاله تبیین شده
است .نوآوریهای مهم این مقاله یکی ارائه یک الگوی دوبعدی جدید و کاربردی است (شکل( ))2و
دیگری تعیین شاخصها و زیرشاخصهای مربوط به ابعاد دوگانه این چارچوب که در تحقیقات پیشین به
این شکل موجود نبوده است.

چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران
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مرکز کارآفریني -شتابدهنده-مرکز رشد  -پارک

وضعیت

زیرساختهاي
سازمانﻲ

کارآفرینﻲ

موجود در

وضعیت منابع
زیستبوم

وضعیت

ارتباطات بین

زیستبوم

عناصر فعال در

میزان قوت برنامه راهبردي دانشگاه از حیث موضوعات

واحدهاي دانشگاه

کارآفریني و نوآوري -نحوه عملکرد مدیریت ارشد

وضعیت

دانشگاه -فرهنگ کارآفریني و نوآوري در دانشکدهها و
فرهنگﻲ زیستبوم

زیرساختهاي

برنامهاي ،مدیریتﻲ و

اعضاي هیئت علمي  -ارتباط کارآفرینان با دانشجویان

 -ارتباط کارآفرینان با صندوقها  -ارتباط کارآفرینان با

ارتباط کارآفرینان با یکدیگر  -ارتباط کارآفرینان با دانشگاه

مالي در دسترس

نیروي انساني متخصص موجود در زیستبوم -میزان منابع

شرکتهاي محوري (لنگري) فعال در زیستبوم -تعداد

تعداد استارتاپها و شرکتهاي فعال در اکوسیستم -تعداد

کارآفریني -مرکز نوآوري  -صندوق پژوهش و فناوري

علموفناوري  -دانشکده کارآفریني یا نهاد آموزش
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ابعاد ،شاخصها و زیرشاخص
هاي چارچوب مفهومﻲ
شکلگیري زیستبومهاي
کارآفرینﻲ دانشگاهپایه

فارغ التحصیالن

سهم دانشجویان و
در زیستبوم

نقش عوامل

زیستبوم

غیردانشگاهﻲ در

سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن از سهام شرکتهاي

فعال در زیستبوم -سهم دانشجویان و فارغالتحصیالن از

مالکیت فضاهاي مرتبط با کارآفریني موجود در زیستبوم-
میزان فعالیتهاي کارآفریني و نوآوري دانشجومحور

نقش مردم محلي در زیستبوم -نقش دولت (شامل

اکوسیستم  -نقش شهرداري در اکوسیستم

معاونت علمي و فناوري و سایر واحدهاي دولتي) در

شکل ( :)3ابعاد ،شاخصها و زیرشاخصهای چارچوب مفهومی زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

بعد اول :جایگاه زیستبوم در چرخه عمر

 دسترسی به خبرگان و کمبود وقت مصاحبه با آنان و دیگری،از جمله محدودیتهای کلیدی این پژوهش
کمبود منابع اطالعاتی و گزارشهای مکتوب تحلیلی در رابطه با وضعیت زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با استفاده از چارچوب مفهومی طراحیشده.پایه شهر تهران بوده است
در این مطالعه و شاخصها و زیرشاخصهای آن به تحلیل وضعیت هر یک از زیستبومهای کارآفرینی
) پرداخته... صنعتی امیرکبیر و، صنعتی شریف،دانشگاههای بزرگ و مهم شهر تهران (دانشگاههای تهران
.شود

 مراجع-6

Amolo, J., & Migiro, S.O. 2015. An entrepreneurial flair development: the role of an Ecosystem. Problems
and Perspectives in Management, Volume 13, Issue 2, 494-505.
Attride-Stirling, J. 2001, “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative
Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
Boh, W. F., De-Haan, U., & Strom, R. 2015. University technology transfer through entrepreneurship:
Faculty and student spinoffs. Retrieved from www.kauffman.org
Braun, V. & Clarke, V. 2006, “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology,
Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.
چارچوب مفهومی شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

Brown, R., & Mason, C. 2017. Looking inside the spiky bits: a critical review and conceptualisation of
entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 49(1), 11–30.

59

method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy sets and systems, 55(3), 241-253.

Colombelli, Alessandra & Paolucci, Emilio & Ughetto, Elisa, 2019. «Hierarchical and relational
governance and the life cycle of entrepreneurial ecosystems,» Small Business Economics, Springer, vol.
52(2), pages 505-521, February.
Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. 2005. Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and
the formation of industrial clusters. Regional Studies, 39, 129-141.
Graham, R. 2014. «Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging
world». www.rhgraham.org
Isenberg, D. J. 2011. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy:
principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at the Institute of International and European
Affairs, Dublin, 12 May
Isenberg, D. J. 2010. The big Idea: How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business Review,
88(6), 40-50.
Ishikawa, A., Amagasa, M., Shiga, T., Tomizawa, G., Tatsuta, R., & Mieno, H. 1993. The max-min Delphi

King, N., & Horrocks, C. 2010, Interviews in qualitative research, London: Sage. Lincoln, Y. & Guba, E.
1985, Naturalistic Inquiry, Beverley Hill, CA: Sage.
Moore, J. F. 1993, Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 71(3):
75-86 .
Moore, J. F. 1996. The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems.
New York: HarperBusiness.
Moore, J. F. 2006. Business ecosystems and the view from the firm. Antitrust Bull., 51.
Rice, M. P., Fetters, M. L., & Greene, P. G. 2010. University-based entrepreneurship ecosystems: key
success factors and recommendations. In: Fetters, M. L., Greene, P. G. and Rice, M. P. (Eds.). The
development of university-based entrepreneurship ecosystems. Global practices. Cheltenham, UK: Elgar,
pp. 177-196.
Startup Genome .2015., Waterloo, The David vs. Goliath of Startup Ecosystem, 2015
Spigel, B & Harrison, R 2018, ‹Towards a process theory of entrepreneurial ecosystems›, Strategic
Entrepreneurship Journal, vol. 12, no. 1, pp. 151–168.

 مجله ایرانی آموزش در علوم، ابزاری در تحقیق: تکنیک دلفی.1387. پروانه، اباذری، خدیجه، نصیریانی، فضل اله،احمدی
.185  تا175  صص،1387  بهار و تابستان،پزشکی
 ص،1394  پاییز،3 شماره،5  دوره، سیاستنامه علم وفناوری، اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه پایه.1394. امین،پژوهش جهرمی
82-75
 روشي: تحليل مضمون و شبكه مضامين،1390. محمد شیخزاده، ابوالحسن فقيهي، محمدسعيد تسليمي،حسن عابدي جعفري
 پاييز و، شماره دوم، سال پنجم، مجله انديشه مديريت راهبردي،ساده و كارآمد براي تبيين الگوهاي موجود دردادههای كيفي
 احمد ورد و محمد، ترجمه علیرضا کاظمی نیا، ایجاد اکوسیستم استارتاپی در شهرخودتان: جامعههای استارتاپی،2012 . برد،فلد
.1395 ، انتشارات احمد ورد،زاهدی
، تهران، مریم دانای طوس، ترجمه علیرضا کیامنش، کیفی و ترکیبی، رویکردهای کمی: طرح پژوهش.2009 . جان دبلیو،کرسول
.1395  پاییز، چاپ چهارم،جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی
 یعقوب زاهدی، آیت حسینی: ترجمه، چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم: جنگل بارانی،2012. گرگ، ویکتور؛ هارویت،هوانگ
.1397 ، موسسه کتاب نشر، تهران،آنباردان

1.
2.
3.
4.

Predators & Prey
Self-renewal
Laissez-faire
Triangulation

1398  زمستان، شماره چهارم، سال هشتم/ فصلنامه علمی مدیریت نوآوری

.198-151  صص،10 شماره پياپي،1390زمستان

60

