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چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی موانع درونی و بیرونی ایجاد زیستبوم کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین

انجامشده است .برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش فراترکیب ،پایگاههای اطالعاتی معتبر بینالمللی
در بازه سالهای  2008تا  2020و داخلی در بازه  1384تا  1399جستجو و  59منبع برای تحلیل انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش در بخش موانع بیرونی ایجاد زیستبوم کارآفرینی شامل هفت مقولهفرعی اولیه (ساختار سنتی
حکمرانی ،قوانین و نظارت ناکارآمد ،مالیه کالن ناکارآمد ،سیاستگذاری غیر مؤثر در آموزشعالی ،ضعف
در ظرفیتهای نرم جامعه ،نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح کالن ،ضعف در ظرفیتهای سخت
جامعه)است .موانع درونی ایجاد زیستبوم کارآفرینی در برگیرنده هشت مقولهفرعی اولیه (حکمرانی نامناسب
داخل دانشگاه ،پداگوژی غیرکارآفرین ،گسست دانشگاه با صنعت ،قوانین و نظارت نامناسب داخل دانشگاه،
مالیه دانشگاهی ناکارآمد ،ضعف در ظرفیتهای نرم داخل دانشگاه ،نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در
سطح درون دانشگاه و ضعف در ظرفیتهای سخت داخل دانشگاه بودهاست .افزون بر این ،یافتهها در سطوح
مقولههای فرعی ثانویه و ثالثیه نیز طبقهبندی شدند .در پایانبر اساس یافتههای پژوهش توصیههای سیاستی برای
نظام آموزش عالی کشور ارائهشده است.
واژگان کلیدی :زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه کارآفرین ،زیستبومکارآفرینی ،دانشگاه نسلسوم
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دانشگاه تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

شرایط پویای اقتصاد جهانی ،طی چند دهه اخیر ،فعالیتهای اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع
را بشدت تحتالشعاع قرار داده ) (Ferrandiz et al., 2018و زمینه گذار اغلب جوامع از ساختار
سنتی به سمت اقتصاد دانشبنیان را فراهم کرده است ) .(Tejero et al., 2019یکی از عوامل مهم
در این گذار که از اوایل دهه  80توجهات ویژهای به آن شد ،فعالیتهای کارآفرینی در نظام
آموزش عالی است .به همین دلیل ،اغلب دانشگاهها ،عالوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی،
مسئولیت کارآفرینی و ارتباط صنعت با دانشگاه را نیز برعهدهگرفتهاند ).(Hayter & Cahoy, 2018
ایفای چنین مأموریتی ایجاب میکند تا دانشگاهها در توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشورها
مشارکت فعالی داشته باشند). (Guerrero et al., 2016یکی از اقدامات صورت گرفته برای حمایت
از فعالیتهای کارآفرینانه ،مطالعه دانشگاهها و محیطهای پیرامونی آن در قالب زیستبومهای
کارآفرینی است ) .(Kobylińska & Lavios, 2020; Secundo et al., 2020چراکه زیستبومهای
کارآفرینی نگاهی نظاممند و همهجانبه به فعالیتها و کنشهای کارآفرینانه دارند .به همین دلیل سهم
قابلتوجهی در رشد اقتصادی ایفا میکنند ) .(Hallam et al., 2017استفاده از ظرفیت زیستبومهای
کارآفرینی بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه که به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیتهای دانشی
و انسانی خود میباشند بسیار مهم است .به همین جهت این کشورها منابعمالی فراوانی را به این امر
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تخصیص دادهاند ) (Igwe et al., 2020علیرغم این سرمایهگذاری ،ضعفهای نظیر :کمبود نیروی
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انسانی متخصص ،نقصان اطالعات از شرایط بازار ،بوروکراسیهای اداری ،هنجارهای فرهنگی
نامناسب جامعه ،فقدان منابع مالی مکفی و غیره برای حمایت از زیستبوم کارآفرینی در کشورهای
درحالتوسعه به چشم میخورد ). (; Mendy & Rahman, 2019 Igwe & Icha-Ituma, 2020
در کشور ما ،نیز ،توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین به شکل بایسته موفقیتآمیز
نبودهاست .1ازجمله میتوان به طرح جامع دانشگاه تهران (شهر دانش) و طرح ناحیه نوآوری
دانشگاه شریف اشاره کرد .این طرحها که با صرف هزینه و زمان هنگفتی ،طراحی و تدوین شد .به
هنگام اجرا با موانع و محدودیتهای جدی مواجه شده است و ممکن است نتایج و دستاوردهای
مورد انتظار را برآورده ننمایند (محقر و همکاران .)1398 ،در مطالعهای دیگر انتظاری ( )1397به
این نتیجه رسید که دانشگاههای استانی در ایران تأثیر درخور توجهی بر توسعه زیستبوم منطقهای
ندارند ،چون دانشگاهها نمیتوانند فرایندها و قابلیتهای پایه استانها را به نوآوری ،کارآفرینی و
کسبوکارهای دانشبنیان تبدیل کنند؛ از طرف دیگر ،زیستبومی وجود ندارد که ظرفیت جذب

مناطق را باال ببرد و فعالیتهای دانشگاهها را به نظامهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیوند دهد.
نکته شایسته توجه این است که در توسعه فعالیتهای کارآفرینی و استقرار زیستبوم کارآفرینی،
باید توانمندیهای بومی موردتوجه قرار گیرند و توسعه زیستبوم به شکل تقلیدی امکانپذیر
نمیباشد) . (Isenberg, 2011همانگونه که آیزنبرگ) (Isenberg, 2011خاطر نشان میکند هر پهنه
جغرافیایی متناظر با شرایط خاص خود زیستبوم کارآفرینی را میپذیرد .بنابراین صرف ترجمه
واژه زیستبوم و ورود آن به گفتمان سیاستی کشور نمیتوان در عمل به شکل بایسته به توسعه
آن پرداخت .این امر مستلزم کاوش و تحلیل ابعاد گوناگون زیستبوم کارآفرینی و سیاستگذاری
متناسب با شرایط ،اقتضائات و امکانات و همکاری تمام بخشها و ارگانهای اجرایی میباشد.
بنابراین در این پژوهش ،کوشش میشود موانع درونی و بیرونی ایجاد زیستبوم کارآفرینی
دانشگاه کارآفرین از طریق فراترکیب و سنتز یافتههای مطالعاتی داخلی و خارجی شناسایی شوند.
بر پایه یافتههای این مطالعات میتوان با نگاهی ژرف موانع و چالشها را شناخت و چارچوبی
نظاممند را برای بهبود کارایی نظام دانشگاهی ایران و فعالیتهای کارآفرینی تدوین نمود .این امر
با توجه به شرایط کنونی کشور در نابسامانیهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی در رونقبخشی
به تولید ملی بسیار ضروری است .مضاف بر این ،تاکنون مطالعهای با رویکرد فراترکیب و تحلیل
محتوای مقاالت در زمینه موانع کارآفرینی دانشگاه انجامنشده است .قاطبه مطالعات به شکل موردی
در یک قلمرو جغرافیایی محدود به این مسئله پرداختهاند .برخی دیگر از مطالعات انجامشده
متخصصان و دانشگاهیان به تحلیل موانع توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه کارآفرین پرداختهاند
(موسوی و همکاران .)1398 ،بنابراین نوآوری و سهم این پژوهش در ادبیات کارآفرینی دانشگاه،
مطالعه جامع برای پر کردن خألهای مذکور میباشد .چراکه نخست جامعه آماری گستردهتری را
(مطالعات داخلی و خارجی) پوشش میدهد .دوم ،با تنوعبخشی به کلیدواژههای متعدد همچون:
موانع تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی ،موانع ارتباط دانشگاه با صنعت و غیره ،در کنار زیستبوم
کارآفرینی جستجوی بیشتری بهعملآمده است .با استفاده از این راهبرد دورنمایی عمیقتر از مسائل
و چالشها با تحلیل زوایا و ابعاد گوناگون توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه کارآفرین ارائه شود.

 -2مبانینظری پژوهش

اصطالح "زیستبوم" برای اولین بار توسط بومشناس انگلیسی آرتور تانسلی استفاده شد.
زیستبومها توسط شبکه فعل و انفعالی بین موجودات و محیط آنها تعریف میشوند). (Zhen, 2018
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در این خصوص نیز با استفاده از روشهای پژوهش آمیخته و مصاحبه با تعداد محدودی از
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در واقع ،زیستبوم مجموعهای از عناصر درهمتنیدهای است که ضمن حفظ استقالل ،در تعامل
دوسویه با دیگر عناصر درونی و بیرونی میباشد .این مجموعه با قرار گرفتن در بستر محیطی
در جهت دستیابی به اهداف مشخصی کنشگری میکند .بر این اساس ،زیستبومکارآفرینی
را میتوان ترکیبی از چشماندازهای فرهنگ محلی ،شبکههای اجتماعی ،سرمایهگذاریها،
بوکارهای کارآفرین
دانشگاهها و سیاستهای اقتصادی جهت ایجاد محیطی حمایتی از کس 
تعریف کرد) . (Acs et al., 2014در تعریفی دیگر زیستبوم کارآفرینی بهعنوان یک شبکه
تجمع شده از افراد ،نهادها و مؤسسات عمومی که در یک منطقه جغرافیایی به فعالیتهای
کارآفرینی میپردازند مفهومپردازی شده است ) (Malecki, 2018محققان در پیوند بین زیستبوم
کارآفرینی و دانشگاه بر این باورند که برای بهحداکثر رساندن فرصتها ،نوآوری و افزایش
کارایی و اثربخشی کنشهای کارآفرینانه ،دانشگاهها باید نقش محوریتری در زیستبومهای
کارآفرینی ایفا کنند ) .(Theodoraki et al., 2018فترز و

همکاران)(Fetters et al, 2010

زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین را یک محیط چندجانبه مینامند که در آن مؤلفههایی
همچون دورههای کارآفرینی ،تعامل دانشجویان با کارآفرینان ،انکوباتورها ،پشتیبانیمالی و خدمات
انتقال فناوری در جریان هستند ) .(Rideout & Gray, 2013آیزنبرگ) (Isenberg, 2010; 2014بر این
باور است که ایجاد یک زیستبوم باهدف تسهیل سازی کارآفرینی یکی از عناصر اصلی در توسعه
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اقتصادی است .زیستبومکارآفرینی دانشگاهها در دو سطح عوامل منطقهای ،محلی و سطح عوامل
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داخلی دانشگاه فعالیت دارند ) .(Isenberg, 2011در سطح عوامل داخلی ،مواردی از قبیل :محیط
آموزشی ،ارزشها و هنجارهای مشترک ،رهبری ،زیرساختها ،برنامههای آموزشی و درسی و غیره
که در پرورش و توسعه پتانسیلهای کارآفرینی قرار میگیرند ) .(Rideout & Gray, 2013عوامل
خارجی نیز شامل مواردی از قبیل :ساختار حکمرانی ،وضعیت اقتصادی ،ساختار صنعت ،سطح
توسعهیافتگی جامعه ،فرهنگ کارآفرینی و ریسکپذیری جامعه ،قوانین و مقررات و غیره میباشد.
این عوامل در همکنشی و تعامل دوسویه با یکدیگر بستر الزم را برای توسعه زیستبومکارآفرینی
دانشگاه کارآفرین فراهم میسازند.

ش پژوهش
 -3رو 

پژوهــش کیفــی حاضــر بــا اســتفاده از رویکــرد فراترکیــب 2سندلوســکی و بارســو
) (Sandlowski & Barroso, 2007تدویــن شدهاســت .فراترکیــب روشــی بــرای ســنتز و
تلفیق یافتههای پژوهشهای منفرد در یک قلمرو خاص برای ارائه دورنمای ژرفتر از مسئله

پژوهش میباشد .رویکرد سندلوسکی و بارسو شامل هفت مرحله میباشد .مرحله اول) طرحریزی
پرسشهای پژوهش از نوع فراترکیب میباشد .در این پژوهش ،دو پرسش مورد کنکاش قرار
گرفت؛  )1مهمترین موانع بیرون از دانشگاه برای توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین
کداماند؟؛  )2مهمترین موانع درونی توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین کداماند؟مرحله
دوم ،مرور نظاممند متون است .در این مرحله به جستجو و مرور نظاممند 3بر مقاالت منتشرشده در
پایگاههای خارجی و داخلی با تمرکز بر کلیدواژههای تخصصی پژوهش انجام شد .واژگانکلیدی
در این پژوهش؛ موانع زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین ،زیستبومکارآفرینی دانشگاه
کارآفرین ،موانع دانشگاه کارآفرین ،موانع تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی استفاده شد .عمل
جستجو در بازهزمانی ( )2020-2008( )1399-1384در پایگاههای اطالعاتی خارجی

Science

 Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emeraldو پایگاههای
اطالعاتی داخلی؛ مگیران ،پرتال جامع علوم انسانی ،نورمگز صورت گرفت .در جدول ( )1جزئیات
جستجوی مقاالت آنالین در پایگاههای اطالعاتی تشریح شدهاست.
جدول ( :)1جزئیات فرایند جستجوی مقاالت آنالین به روش مرور نظاممند
ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻛﺎوش

Emerald ،Sage Journals ،ERIC ،Wiley Online Library ،Springer ،Science Direct

ﻣﮕﻴﺮان ،ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻧﻮرﻣﮕﺰ
ﻣﻮاﻧﻊ زﻳﺴﺖﺑﻮمﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ )(Barriers to the Entrepreneurial Ecosystem of the Entrepreneurial University

واژﮔﺎنﻛﻠﻴﺪي

زﻳﺴﺖﺑﻮمﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ )(Entrepreneurship Ecosystem of Entrepreneur University
ﻣﻮاﻧﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ )(Barriers to Entrepreneurial University

ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﻲ

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﻴﻜﺪه و واژﮔﺎنﻛﻠﻴﺪي ﻣﻘﺎﻟﻪ
 (1اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪﻏﻴﺮاز زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 (2ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه )ادﺑﻴﺎت ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي(
)(١٣٩٩-١٣٨٤
)(٢٠٢٠-٢٠٠٨

ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻧﻮع ﺳﻨﺪ

ﻣﻘﺎﻻت

ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﻫﻤﻪ

مرحله سوم ،جستجو و انتخاب مقاالت مناسب بود .بدین ترتیب که در این مرحله پارامترهای
گوناگونی ازجمله :عنوان ،چکیده ،محتوا و جزئیات مقاله و غیره مورد کاوش قرار داده شد،
درمجموع مقاالت گردآوریشده  137مقاله بود و مقاالتی که با سؤال و هدف پژوهشی تناسبی
نداشتند ،حذف شدند .سپس ازفرم ارزیابی کیفیت مقاالت کاسپ 4استفاده شد و پس از گزینش
مقاالت ،روی همرفته  59مقاله انتخاب شدند و به تحلیل نهایی راه یافتند .این ابزار  10سؤالی به
پژوهشگر کمک میکند تا دقت ،اعتبار و اهمیت مطالعات را تعیین کند .سؤاالت بر جنبههای زیر
منعکس است )1 :اهداف پژوهش؛  )2منطق روش؛  )3طرح پژوهش؛  )4روش نمونهبرداری؛ )5
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جمعآوری دادهها؛  )6انعکاسپذیری؛  )7مالحظات اخالقی؛  )8دقت در تجزیهوتحلیل دادهها؛ )9
بیان واضح یافتهها و  )10ارزش پژوهش .در این مرحله پژوهشگر به هر سؤال امتیاز کمی تخصیص
میدهد و پسازآن ،یک فرم برای شمارش امتیازات مقاالت ایجاد میکند .بر اساس این امتیازدهی،
مقاالت با امتیاز ( )50-40عالی  )40-31( ،خیلی خوب )30-21( ،خوب  )20-11( ،متوسط و
( )10-0ضعیف و مقاالت با امتیاز کمتر از  30حذف میشوند .(Finfgeld, 2003) .عالوه بر این،
در این پژوهش در امتیازدهی مقاالت مناسب ،پژوهشگر فراوانی مفاهیم کلیدی مستخرج شده از
هر مقاله را نیز لحاظ کرده است .در شکل ( )1فرایند سرند و گزینش مقاالت تشریح شدهاست.

شکل( : )1فرایند سرند و گزینش مقاالت
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کلیدی آنها از طریق فیشبرداری بهصورت دستی اطالعات مقاالت (نام پژوهشگران /سال انتشار
مقاله ،قلمرو جغرافیایی انجام پژوهش و مفاهیم کلیدی استخراجشده از هر مقاله) را استخراج و ثبت
کردند .مرحله پنجم ،تجزیهوتحلیل و ترکیب یافتهها بود .در این مرحله از روند تحلیل تم استفاده
شد .این فرایند در شش مرحله کالرک و براون انجام شد )(Clarke & Braun, 2006؛
 )1آشنایی پژوهشگران با دادههای گردآوریشده :پس از استخراج مفاهیم کلیدی به تفکیک
مقاالت ،این مفاهیم چندین بار توسط پژوهشگران پژوهش مورد خوانش قرارگرفتهاند؛
)2تعیین ابعاد و کدهای اولیه :پس از آشنایی پژوهشگران مطالعه با مفاهیم کلیدی ،کدگذاری
اولیه آغاز شد .هر کد میتواند شامل یک یا چند کلمه باشد .واحد تحلیل برای استخراج کدها در
متن مقاالت پاراگراف بود.
 )3جستجوی تمها :در این مرحله پژوهشگران کدهای اولیه را در قالب دسته و تم (مقولههای
فرعی) طبقهبندی کردند بهگونهای که بایکدیگر ارتباط معانی درست و درهمتنیدهای داشته باشند.

 )4بازبینی کدها؛ در این مرحله پژوهشگران بهمرور تمها و بررسی رابطه آنها با کدهای سطح
اول و سایر تمهای دسته دوم پرداختند .بهعبارتیدیگر با ادغام تمهای فرعی در تمهای بزرگتر
ساختار کلی یافتهها آشکار میشود.
 )5برجسپ و نامگذاری تمها؛ پس از دستیابی به یک تصویر رضایتبخش از تمها (مقولهها) و
اصالح کدها نامگذاری تمهای اصلی و فرعی (مقولهها) انجام شد.
 )6گزارشنویسی :در این مرحله پژوهشگران جداول کدگذاری و تمها را بازبینی و ارائه کردند.
در ادامه به ذکر مثالی از فراگرد تحلیل دادهها پرداخته میشود.
جدول ( :)2مثالی از چگونگی فرایند تحلیل دادهها
مفاهیم کلیدی

روایتی از متن مقاله

نحوه ادغام در مراحل بعدی

خأل قوانین مالکیت حقوق داراییهای فکری

-ضعف در قوانین مالیکت فکری

حاصل از تحقیقات دانشگاهی ،نوپا بودن تشکیالت

-مشخص نبودن و ابهام سهم پژوهشگران

شعف در قوانین مالکیت فکری و مشخص

وابسته به دانشگاه همانند پارکهای علم و فناوری،

-ضعف کارآمدی نهادهای تشکیالت وابسته به دانشگاه

نبودن و ابهام سهم پژوهشگران با توجه به

-عدم انعطاف ساختار

شباهت معنای (هر دو به موارد قانونی اشاره

مراکز رشد و محدود شدن عملکرد آنها به ارائه

در مرحله بعد مفاهیمی که مشابه بودند مثل

صرف راهنمایی درمورد ثبت اختراع موجب

دارند) در یک طبقه دستهبندی شدند .سپس

تضعیف دانشگاهها در این زمینه شده است .ابهام در

مواردی دیگری که اشاره به قوانین اما در سطوح

ارزشگذاری فعالیتهای علمی و بالتکلیفی

دیگر مثل ناکارآمدی قوانین دانشگاه داشتهاند با

پژوهشگران ،بیسامانی و نبود ساختار پویا و...

این طبقه تلفیق و یک طبقه کالنتر از موانع
قوانین (ملی ،دانشگاهی و )..را تشکیل دادند .این
روند قابلتعمیم برای دیگر موارد نیز میباشد

مرحله ششم کنترل کیفیت یافتهها بود .برای برآورد پایایی یافتهها از دو راهبرد استفاده شدهاست؛
پژوهشی با بازشکافی و مرور مجدد مفاهیم کلیدی و دستهبندی یافتهها به ارتقاء بیشتر کیفیت
یافتهها کمک میکند .این راهبرد ازجمله راهبردهای متداول در افزایش دقت علمی پژوهشهای
کیفی است ).(Stommel & Wills, 2004
دوم) از روش بازآزمایی هولستی استفاده شدهاست .در این روش تأمین پایایی هریک از مفاهیم
کلیدی توسط دو محقق در دو زمان کدگذاری میشوند ،پسازآن مفاهیم کلیدی حاصل از هریک از
پژوهشگران در دو زمان متفاوت باهم مقایسه میشوند ،تا درجه توافق بین دو کدگذاری مشخص
گردد .نحوه کار ازاینقرار است که هر دو پژوهشگر با استخراج مفاهیم کلیدی در دو فاصله زمانی
مختلف دادهها را گردآوری میکنند ،سپس کدهای مشابه با عناوین توافق ،و کدهای نامشابه با عنوان
عدم توافق برچسب میخورند پسازآن فراوانی توافقها و عدم توافقها ،در فرمول جایگذاری و
پایایی کدگذاری در دو زمان متفاوت محاسبه میگردد .در این پژوهش مفاهیم کلیدی انتخابشده
دو بار در فاصله زمانی  6روزه توسط دو پژوهشگر کدگذاری شدند که درمجموع  1150مفهوم
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نخست) از روش بازبینی توسط همکار ) (Peer debriefingاستفاده شد .در این راهبرد همکاری
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کلیدی استخراج شد از این میان ،در  518مفهوم بین کدگذاران توافق وجود داشت .لذا پایایی
محاسبهشده در این باز آزمون برابر با  90درصد بود که با توجه به اینکه این میزان بیش از 60
درصد میباشد ) (Plas etal., 1996قابلیت اطمینان کدگذاری مورد تائید قرار میگیرد .مرحله هفتم،
ارائه یافته میباشد.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

برای پاسخ به پرسش اول پژوهش در زمینه موانع بیرونی توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه
کارآفرین ،پس از تحلیل محتوای مقاالت ،موانع شناساییشده شامل؛ ساختار سنتی حکمرانی،
قوانین و نظارت ناکارآمد ،مالیه کالن ناکارآمد ،سیاستگذاری غیر اثربخش در آموزشعالی ،ضعف
در ظرفیتهایی نرم جامعه ،نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح کالن و ضعف در
ظرفیتهایی سخت در جامعه میشوند .برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش در زمینه مهمترین موانع
درونی توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین ،نیز موانع شناساییشده دربرگیرنده؛ حکمرانی
نامناسب داخل دانشگاه ،پداگوژی غیرکارآفرین ،گسست ارتباط با صنعت ،قوانین و نظارت
نامناسب داخل دانشگاه ،مالیه دانشگاهی ناکارآمد ،ضعف در ظرفیتهایی نرم داخل دانشگاه ،نبود
سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه و ظرفیتهایی سخت داخل دانشگاه
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شکل ( :)2مدل شماتیک یافتههای پژوهش

بر اساس این مدل ،سطح ( )1شامل موانع هشتگانه حکمرانی نامناسب داخل دانشگاه ،پداگوژی
غیرکارآفرین ،گسست ارتباط با صنعت ،قوانین و نظارت نامناسب داخل دانشگاه ،مالیه دانشگاهی
ناکارآمد ،ضعف در ظرفیتهایی نرم داخل دانشگاه ،نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح
درون دانشگاه و ظرفیتهایی سخت داخل دانشگاه و سطح ( )2دربرگیرنده موانع هفتگانه برون
دانشگاهی؛ ساختار سنتی حکمرانی ،قوانین و نظارت ناکارآمد ،مالیه کالن ناکارآمد ،سیاستگذاری
غیر اثربخش در آموزشعالی ،ضعف در ظرفیتهایی نرم جامعه ،نبود سازوکارهای حمایتی و
تشویقی در سطح کالن و ضعف در ظرفیتهایی سخت در جامعه میشود .این دو سطح در تأثیر
متقابل و دوسویه برهم برای توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین بازدارنگی و ممانعت
ایجاد میکنند.
در ادامه به تشریح هر یک از مؤلفههای اصلی مدل پرداخته میشود .جزئیات یافتهها (به انضمام
مفاهیم کلیدی و کد مقاالت استخراجی) در پیوستهای مقاله قابلمشاهده است.
مهمترین موانع بیرون از دانشگاه برای توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین مؤلفه ساختار
سنتی حکمرانی ،شامل )1( :ضعف مشارکت :ساختار نامتجانس کارآفرینی و فقدان تنوع دیدگاهها
( )2ضعف پاسخگویی :فقدان شایستهساالری و فقدان مسئولیتپذیری؛ ( )3ضعف شفافیت:
فرآیندهای اداری ناکارآمد ،فرایندهای سیاستی ناکارآمد؛ ( )4ضعف شکلگیری وفاق عمومی:
تعامالت بینالمللی سیاسی ناکارآمد ،تعامالت سازمانی ناکارآمد ،تعامالت اقتصادی ناکارآمد؛ ()5
در بازار ،ادراک تبعیض و ( )7ضعف حاکمیت قانون :قوانین اجرایی ضعیف ،انحصار طلبی میشود.
مؤلفه قوانین و نظارت ناکارآمد دربردارنده ( )1نظارت ضعیف و قوانین نامناسب اداری :نامناسب
بودن قوانین مالیاتی ،نامناسب بودن قوانین بیمهای ،نامناسب بودن قوانین سازمانی ،نظارت نامناسب؛
( )2قوانین نامناسب تجاری :نامناسب بودن قوانین مالکیت معنوی ،نامناسب بودن قوانین مالی
میشود .مؤلفه مالیه کالن ناکارآمد ،حاوی )1( :تامینمالی نامناسب :دسترسی محدود به منابعمالی،
ضعف در شناسایی منابعمالی جدید و ( )2تخصیص نامناسب منابعمالی :تخصیص ناکافی به دانشگاه،
تخصیص ناکافی درون دانشگاه میباشد .مؤلفه سیاستگذاری غیر اثربخش در آموزشعالی،
دربردارنده )1( :رهبری نامناسب آموزشعالی :ارتباطات غیر اثربخش کارآفرینانه ،هدفگذاری
غیرهمسو با کارآفرینی ،مدیریت ناکارآمد سرمایه انسانی کارآفرینانه ،ناکارآمدی تربیت کارآفرینانه
دانشجویان ،ناکارآمدی بکارگیری کارآفرینانه فارغالتحصیالن ،برنامهریزی آموزشی ناهمسو با
کارآفرینی ،برنامهریزی پژوهشی ناهمسو با کارآفرینی ،بازاریابی ناهمسو با کارآفرینی میباشد .مؤلفه
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ضعف اثربخشی و کارآیی :استفاده ناکارآمد منابع ،عدم تحقق اهداف؛ ( )6بیعدالتی :حقوق نامساوی
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ضعف در ظرفیتهایی نرم جامعه ،شامل )1( :فرهنگ کارآفرینی ضعیف در جامعه :فرهنگ حمایتی
ضعیف ،فرهنگ رفاهطلبی قوی؛ ( )2ضعف در هنجارهای کارآفرینی اجتماعی جامعه :بیتوجهی به
ارزش کارآفرینی ،اعتماد ضعیف به کارآفرینی ،کلیشههای ذهنی ضد کارآفرینی میشود .مؤلفه نبود
سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح کالن ،در بردارنده )1( :ضعف در سازوکارهای حمایتی
کالن :ضعف در سازوکارهای حمایتی سیاستی ،ضعف در سازوکارهای حمایتی اقتصادی ،ضعف
در سازوکارهای حمایتی نهادی؛ ( )2ضعف در سازوکارهای تشویقی کالن :ضعف در مشوقهای
حمایت ،ضعف در مشوقهای رقابتی میشود .مؤلفه ضعف در ظرفیتهایی سخت در جامعه)1( :
ضعف در ظرفیتهایی فناورانه کالن :ضعف در امور آیتی ،ضعف در امور اطالعاتی؛ ( )2ضعف در
ظرفیتهایی فیزیکی :ضعف در امور زیرساخت کارآفرینی ،ضعف در زیرساخت ارتباطی میشود.
مهمترین موانع درونی توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین ،مؤلفه حکمرانی نامناسب
داخل دانشگاه ( )1ضعف مشارکت در درون دانشگاه :ساختار نامتجانس کارآفرینی ،فقدان تنوع
دیدگاهها؛ ( )2ضعف پاسخگویی در درون دانشگاه :فقدان شایستهساالری کارآفرینانه ،فقدان
مسئولیتپذیری کارآفرینانه؛ ( )3ضعف شفافیت در درون دانشگاه :فرآیندهای اداری ناکارآمد،
فرایندهای سیاستی ناکارآمد؛ ( )4ضعف شکلگیری وفاق عمومی در درون دانشگاه :تعامالت
اقتصادی ناکارآمد ،تعامالت سازمانی ناکارآمد؛ ( )5ضعف اثربخشی و کارآیی در درون دانشگاه:
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عدم تحقق اهداف ،استفاده ناکارآمد منابع؛ ( )6بیعدالتی در درون دانشگاه :ادراک تبعیض ،حقوق
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نامساوی در بازار؛ ( )7ضعف حاکمیت قانون در درون دانشگاه :قوانین اجرایی ضعیف ،انحصارطلبی
میشود .مؤلفه پداگوژی غیرکارآفرین حاوی ( )1برنامههای درسی نامناسب :محتوای غیرمرتبط
با کارآفرینی ،روش تدریس ناکارآمد ،عدم نیازسنجی مناسب ،برنامهدرسی غیر کارآفرینانه ()2
برنامههای آموزشی نامناسب :نیروی انسانی ناکارآمد ،کمبود رشتههای بینرشتهای میباشد .مؤلفه
گسست ارتباط با صنعت در بردارنده ( )1عدمحمایت صنعت و دانشگاه :ناکارآمدی نیروی انسانی،
رويكرد غير كارآفريني دانشگاه ،حمايت ضعيف دانشگاه ،ناکارآمدی بخش صنعت ،عدم شناخت
مناسب روابط صنعت و دانشگاه؛ ( )2ضعف تعامالتی افراد و گروههاي دانشگاهي :تعامالت ناكارآمد
افراد ،تعامالت ناكارآمد واحدها؛ ( )3ناکارآمدی پژوهشها :تجا ریسازي ناكارآمد ،حمايت ضعيف
از پژوهش ،عدم نيازسنجي پژوهشي ،ناكارآمدي فرايند پژوهش ،ناكارآمدي پژوهشگران ،كيفيت
ضعيف پژوهشها میباشد .مؤلفه قوانین و نظارت نامناسب داخل دانشگاه دربردارنده )1( :نظارت
ناكارآمد :ضعف فرآيند نظارتي ،كمبود نهادهاي نظارتي؛ ( )2كمبود پايبندي به قوانین و آئیننامهها:
پايبندي ضعيف به قوانين داخلي ،پايبندي ضعيف به قوانين ملي و بينالمللي میباشد .مؤلفه

مالیه دانشگاهی ناکارآمد حاوی ( )1تامینمالی نامناسب در دانشگاه :وابستگي به بودجه عمومي،
كمبود ساير منابع تأمین اعتبار؛ ( )2تخصیص منابعمالی نامناسب در درون دانشگاه :ناكافي بودن
تخصيصها ،مديريت نامناسب تخصيص منابع میشود .مؤلفه ضعف در ظرفیتهایی نرم داخل
دانشگاه ،شامل )1( :ضعف فرهنگ کارآفریني در دانشگاه :فرهنگ حمایتی ضعیف ،فرهنگ تالش
ضعيف؛ ( )2ضعف در هنجارهای دانشگاهی :کلیشههای ذهنی ضدکارآفرینی ،بیتوجهی به ارزش
کارآفرینی میشود .مؤلفه نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه مشتمل بر
( )1ضعف در سازوکارهای حمایتی دانشگاهی :ضعف در سازوکارهای حمایتی اقتصادی ،ضعف در
سازوکارهای نهادي؛ ( )2ضعف در سازوکارهای تشویقی دانشگاهی :ضعف در مشوقهای حمایتی،
ضعف در مشوقهای رقابتی میشود .مؤلفه ظرفیتهایی سخت داخل دانشگاه شامل ( )1ضعف در
ظرفیتهایی فناورانه دانشگاه :هوشمندنبودن ساختار ( )2ضعف در ظرفیتهایی فیزیکی دانشگاه:
فقدان امکانات میشود.
در مؤلفه ساختار سنتی حکمرانی ،آنچه باعث بازدارندگی توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه
کارآفرین میشود مواردی از قبیل :تمرکزگرایی ،اتخاذ تصمیمات بدون حضور همه ذینفعان ،نبود
شفافیت و پاسخگویی ،ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی ،عدم پیوند با اقتصاد جهانی و سنتی بودن
ساختار صنعت ،وجود تضاد بین منافع گروهها و غیره بر این آشفتگی مزید بر علت بودهاست .لیکن
یکی از راهبردهای اساسی برای کشورهای درحالتوسعه برای تحقق زیستبوم کارآفرینی استقرار
فعلی برای ایجاد فضای سیاسی و ارائه خدمات اجتماعی بهتر جهت توسعه زیستبوم کارآفرینی
کمک کند .در این الگو مجموعهای از بازیگران رسمی و غیررسمی در فرایند تصمیمسازی و
تصمیمگیری همکنشی دارند و اجرا تصمیمات نیز بدون نظارت و دخالت صورت میگیرد .لیکن
الزمه تحول در ساختار حکمرانی فعلی ،پوستاندازی از ساختار سنتی به ساختار حکمرانی خوب
است .حکمرانی خوب مشتمل بر اصول هشتگانه :مشارکت ،حاکمیت قانون ،شفافیت ،پاسخگویی،
شکلگیری وفاق عمومی ،عدالت ،اثربخشی و کارایی و مسئولیتپذیری میباشد .بنابراین باید
مطابق با تمامی این اصول ساختار حکمرانی کشور را بازتعریف و ارتقاء داد .این مؤلفه با برایندهای
مطالعات(;Diaconu & Duțu, 2015; Hallam etal., 2017; Yusof etal., 2009; Hayter, 2016

; Hayter etal., 2018; Jakab etal., 2019; O’Brien etal., 2019; Ranga etal., 2017موسوی
و همکاران ) 1398 ،شباهت دارد.
مؤلفه قوانین و نظارت ناکارآمد ،برگرفته از عد م شفافیت و نامناسب بودن قوانین و نبود نظارت

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین

و بهبود بخشی اصول حکمرانی خوب 5است .این الگو میتواند بهمثابه راهبرون رفت از وضعیت
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اثربخش بر چگونگی اجرای این قوانین است که سبب ناکارآمدی زیستبومکارآفرینی شدهاست.
برای نمونه اصالح قانون کار یکی از اقدامات ضروری است از این منظر که سختی و نامناسب بودن
فضای کسبوکار ،نهتنها امکان جذب سرمایه خارجی را فراهم نمیکند ،بلکه باعث فراری دادن
سرمایههای داخلی نیز میشود .یکی از قوانین بازدارنده دیگر ایجاد زیستبوم کارآفرینی ،قوانین
مالیات بر ارزشافزوده برای تولیدکنندگان است .این مالیات در کشورهای مختلف برای محصوالت
مختلف دارای نرخهای شناور و متنوع است اما در ایران نرخ این مالیات ( 9درصد) بهصورت ثابت
است .قوانین مربوط به صادرات و واردات نیز چالش دیگری است که گریبانگیر تولیدکنندگان بوده
است .مواردی از قبیل :شفاف نبودن واگذاریها و محصوالت صادراتی و وارداتی ،باثبات نبودن
قوانین ،تعدد مراکز تصمیمساز ،فقدان ساختار منسجم و هماهنگ ،نبود نظارت اثربخش ،ضعف
رویههای گمرکی ،نوسان پیوسته نرخ ارز ،تعرفههای نامعقول ،رویههای تعزیراتی و غیره میباشد.
معضل دیگر قانونی برای تولیدکنندگان ،قانون بیمه میباشد .رویهمرفته یکی از چالشهای جدی
ایجاد زیستبوم کارآفرینی دانشگاه کارآفرین ،موانع قانونی است .لیکن میتوان از طریق هماهنگی
بین بیمههای مختلف ،کاهش هزینههای بیمه کارگران و ایجاد مشوقهای برای تولیدکنندگان در
کنار شفافسازی ،نظارت و ثبات تصمیمگیریها تا حدی مشکالت را مرتفع ساخت .این مؤلفه
با نتایج

پژوهشهای(Yusof etal., 2009; Hayter etal. 2018; Lahikainen etal., 2019; Ranga

; etal. 2017موسوی و همکاران1398 ،؛ پور عزت و همکاران )1389 ،سازگاری دارد.
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مؤلفه مالیه کالن ناکارآمد ،اشاره به وابستگی بودجه دولت به نفت از یکسو و ناکارآمدی در
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تخصیص منابعمالی به شکل عملیاتی و سنتی بدون وجود فضای رقابتی و پاسخگویی مینماید
که تاکنون نتواسته است بستری مناسبی را برای توسعه زیستبوم کارآفرینی فراهم سازد .اقتصاد
تکمحصولی و وابسته به منابع طبیعی به بیماری هلندی 6تعبیر میشود ،که درنتیجه آن اکتشاف و
استخراج منابع طبیعی در یک اقتصاد و تأکید بیشازحد بر آن موجب بروز پدیده صنعتزدایی

7

میشود .به نظر میرسد یکی از الزامات ضروری برای تغییر شرایط زمینهای و مساعد کردن آن برای
تحقق اقتصاد دانشبنیان تغییر شیوه استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است .تغییر شیوههای
محیطی بهگونهای که منجر به تشویق به بکارگیری دانش برای افزایش بهرهوری فعالیتهای
اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد شود ،نیازمند تغییر تدریجی نحوه استفاده از منابع حاصل
از نفت به اقتصاد ملی و تعیین قواعد مالی کارآمد است (قاسمی و همکاران .)1397 ،معضل دیگر
دولتی بودن اقتصاد است .بخش خصوصی در اقتصاد کشور نقش بسیار کمرنگی و یا در پشت لوای
(خصولتی و رانتهای سیاسی) از بین رفته است .لیکن هیچ رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی
وجود ندارد .حجم و مالکیت دولت بر اقتصاد روزبهروز گستردهتر میشود .این مؤلفه با نتایج

مطالعات(Diaconu & Duțu, 2015; Zhen, 2018; Allahar & Sookram, 2019; Lahikainen
etal.,2019; Morris etal. 2017; Ranga etal. 2017; Simmons, & Hornsby, 2014; O’Brien

; etal. 2019موسوی و همکاران )1398 ،سازگاری دارد.
مؤلفه سیاستگذاری غیر مؤثر در سیاستگذارهای آموزشعالی ،با توجه به شیوه حکمرانی
کشور بهصورت متمرکز با درگیری نهادهای متعدد موازی مرتبط میباشد .این ناهماهنگی باعث
تدوین سیاستهای نامناسباست که باعث شده نظام آموزشعالی بیشتر رشد کمی محور ،تا کیفی
محور را تجربه کند .نکته دیگر اتخاذ تصمیمات کالن و سندنویسی بدون توجه به نظرات جمعی
و همه ذینفعان و یا به شکل غیرتخصصی صورت میگیرد .برنامهها و سیاستها نیز از ثبات
برخوردار نیستند .با تغییرات مقطعی مدیران ،رویکردها و سیاستهای نیز تغییر مییابد .دال بر این
ادعا امیری فرحآبادی و همکاران ( )1395در یافتههای خود به این نتیجه رسیدند که مهمترین عامل
ناکارآمدی سیاستگذاری آموزش عالی ایران در حال حاضر ،منطبق نبودن سیاستها و تصمیمهای
این حوزه با پشتوانههای علمی ،نظری و پژوهشی است .گاهی اوقات نیز سیاستهای آموزشعالی
وارد کشمکشها و بازیهای جناحی سیاسی و غیرعلمی میشود .در زمینه سیطره سیاستزدگی،
امین مظفر و همکاران ( )1394بر اساس یافتههای پژوهش خود تیپ مدیران نظام آموزش عالی

ایران با رویکرد سیاستزدگی غالب ًا از نوع مدیران سوداگر و منفعتطلب و منفعل در برابر مناسبات
قدرت دستهبندی کردند .این مؤلفه با نتایج پژوهشهای(Galan-Muros & Davey, 2019; Herrera

و همکاران )1389 ،همخوانی دارد.
مؤلفه ضعف در ظرفیتهایی نرم جامعه ،اشاره به این موضوع است که فرهنگ جامعه نیز
پذیرنده فعالیتهای کارآفرینی نیست .هنجارهای اجتماعی بیشتر به سمتوسوی مشاغل دولتی و
متأثر از فرهنگ پشتمیزنشینی میباشد .بر اساس دیرینه فرهنگی ،ایرانیان ریسکپذیری کمتری

دارند و طبیعت ًا تصور از شکست بهعنوان یک تجربه منفی در نظر گرفته میشود .لیکن تمایل
کمتری به انجام فعالیتهای کارآفرینی وجود دارد .این مؤلفه با نتایج یافتههای(

;Zhen, 2018

;Allahar & Sookram, 2019; Yusof etal., 2009; Ranga etal. 2017; O’Brien etal. 2019

موسوی و همکاران )1398 ،سازگاری دارد .در پژوهشی ویسی و کریمزاده ( )1389به عوامل مؤثر
بر توسعه فرهنگ کارآفرینی پرداختهشده است .این عوامل شامل؛ تحریک و پرورش انگیزهها،
آموزش مهارتها ،فرهنگ درک تغییر و کشف فرصتها ،فرهنگ مشارکت ،فرهنگ خالقیت،
فرهنگ استقاللطلبی و قبول مسئولیت ،فرهنگ مخاطرهپذیری ،تغییر و تحول ارزشهای سازمانی

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین

; etal., 2018 Lahikainen etal., 2019; Ranga etal. 2017موسوی و همکاران1398 ،؛ پورعزت
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بیانشده است .نکته دیگر ،آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای نیز کماکان از تصویر مطلوبی
برای عامه مردم برخودار نیستند .همواره نگاه کلیشهای منفی به این آموزشها وجود داشته است.
حتی ارائه آموزشهای مهارتی در دانشگاهها نیز از طریق دورههای کارآموزی ضرورت دارد .این
امر موجب تقویت روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان و فارغالتحصیالن میشود .مؤلفه نبود
سازوکارهای حمایتی و تشویقی؛ تأکید بر کمبود مشوقها و حمایتها از جانب دولت در پشتیبانی
از توسعه زیستبومکارآفرینی است که درنتیجه در زنجیره عوامل بازدارنده استقرار زیستبوم
کارآفرینی قرار میگیرد .این حمایتها به شکل نظاممند نمیباشد .تبلیغات رسانهای شایان توجهی
از فعالیتهای تولید و کسبوکاری نمیشود .تولیدکنندگان از خدمات مشاورهای دولتی بهرهمند
نمیشوند .تشویقهای گمرکی ،مالیاتی و غیره قابلتوجهی به تولیدکنندگان ارائه نمیشود .مؤلفه
ضعف در ظرفیتهای سخت جامعه زیرساختهای کالن کشور بهویژه در زمینه فناوری اطالعات
و ارتباطات همچنان بهاندازه کافی توسعهنیافته است .لیکن باید این زیرساخت با تخصیص منابع
مکفی تا حد امکان توسعه یابد و همچنین با ارائه برنامههای مناسب در نگهداشت و بروز رسانی
آنها کوشش شود .این مؤلفه با برایندهای پژوهشهای( Galan-Muros & Davey, 2019; Herrera

; etal., 2018 Lahikainen etal., 2019; Ranga etal. 2017موسوی و همکاران1398 ،؛ پورعزت
و همکاران )1389 ،همراستایی دارد
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مؤلفه حکمرانی نامناسب داخل دانشگاه نیز اشاره به این موضوع است که در درون دانشگاه ،نقش
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و سهم همه ذینفعان (اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان ،هیئتامنا و کارکنان) در حکمرانی درون
دانشگاه دقیق ًا مشخص نیست و تاکنون مشارکت اندکی در تصمیمسازی و تصمیمگیری در دانشگاه

داشتهاند ،ازاینرو که عمدت ًا شیوه رهبری در ساختار سلسله مراتبی دانشگاه حکمفرما بوده است.
بنابراین با مشخص کردن سهم هریک از ذینفعان در حکمرانی درون دانشگاه و مشروعیتبخشی
قانونی به آنها میبایست سیستمهای برنامهریزی توسعه دانشگاهی و سیاستگذاری درون
دانشگاهی به شکل مشارکتی و با حضور همه ذینفعان انجام شود .برنامهریزی توسعه دانشگاهی
باید با توجه به ویژگیهای خاص هر دانشگاه در زیستبوم کارآفرینی منطقهای با توجه به منطق
نظریه پیچیدگی 8تدوین و پیاده شود .لیکن با توجه به شرایط گذشته و حال با پیشفرض غیرخطی
و غیرقابلپیشبینی بودن آینده باید استراتژیهای دانشگاه در قالب زیستبوم کارآفرینی توسعه
یابد .پیوسته نیز این استراتژیها با توجه به شرایط متغییر محیطی تغییر یابد تا کنشهای کارآفرینانه
دانشگاه با زیستبوم محیط سازگاری یابد .در تدوین این استراتژیها نیز خرد جمعی و دیدگاه
همگانی اعم از ذینفعان درونی دانشگاه (اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان ،کارکنان ،مدیران و

هیئتامنا) و ذینفعان بیرونی (نمایندگان صنعت ،دولت و مناطق) صورت بگیرد .آنچه امروز
عیان است خطمشی یکسانی (با غفلت از ویژگیهای خاص هر دانشگاه و هر زیستبومی که
دانشگاه در آن جای گرفته است) بدون توجه به مشارکت همه ذینفعان پیاده میشود .این مؤلفه
با یافتههای

مطالعات(Galan-Muros & Davey, 2019; Hayter etal., 2018; Lahikainen etal.,

; 2019; Thomsen etal. 2018موسوی و همکاران )1398 ،سازگاری دارد.
مؤلفه پداگوژی نامناسب نظام آموزشی ،شیوه تدریس در نظام آموزشعالی و آموزشوپرورش

ایران مبتنی بر معلممحوری است و فراگیران معموالً به شکل منفعل در کالس حضور دارند .این
شیوه به پرورش روحیه خوداکتشافی ،کارتیمی ،پرسشگری و خالقیت فراگیران کمک نمیکند.
حالآنکه رویکردهای آموزشی باید فراگیرمحور ،خوداکتشافی و تیمی برای تقویت روحیه نوآوری
و خالقیت جهت انجام فعالیتهای کارآفرینی باشند .بعض ًا ضمن مندرس بودن ،هماهنگی نیز بین
سرفصلهای دروس و نیازهای جامعه و فراگیران وجود ندارد .افزون بر این محتوای رشتهها به
شکل تخصصی و فاقد رویکرد میانرشتهای و چند رشتهای تدوین میشوند .درصورتیکه با توجه

به پیچیدگی مسائل و چالشهای جهانی امروزه غالب ًا از برنامههای آموزشی و درسی میانرشتهای
استفاده میشود .پیوند میانرشتهای با رویکرد کارآفرینی با توجه زیستبوم کارآفرینی (مناطق)
میتواند ضمن گره زدن برنامهها با شرایط محیطی بسیار از چالشهای محیطی را حل کند .لیکن
مصادیق عینی و عملی برای آموزش و یادگیری وجود خواهد داشت .مؤلفه پداگوژی نامناسب
; 2018; Lahikainen etal.,2019; Morris etal., 2017; Thomsen etal., 2018موسوی و همکاران،
 )1398همگرایی دارد.
مؤلفه بعدی گسست دانشگاه با صنعت در ایران دیرینه طوالنی دارد .باوجود کوششهای وافر
دانشپژوهان ،همچنان این گسست دنبالهدار بودهاست .این وضعیت ماحصل ناکارآمدی عوامل
داخل دانشگاه ،عوامل خارج از دانشگاه و بسترهای محیطی است .نبود پیوند میان این دو باعث
فرصتسوزی و هدر رفت سرمایههای انسانی و مالی خواهد شد .این گسست از جانب هر دو
طرف است .دانشگاهیان تمایلی زیادی به حضور در صنعت ندارند بالعکس صنعتگران نیز تمایل
چندانی به همکاری و حضور در دانشگاه ندارند .در این اثناء صنعت کشور نیز چون به شکل
مونتاژ و سنتی است .ظرفیت جذبکنندگی دانش جدید را ندارد .فضای رقابتی نیز حکمفرما نیست
بنابراین رقابتی برای صنعتگران جهت پیجویی دانش نو وجود ندارد .هر چه میزان ظرفیت جذب
دانش بیشتر باشد و رقابت بیشتر شود صنعتگران ناگزیر برای رصد آخرین تحوالت علمی میشوند
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و دانشگاهیان نیز مطالعات علمی هدفمندتر و مسئلهمحورتری را تدوین میکنند .در ساختار
کنونی دانشگاه فقط به پرورش دانشآموختگانی مدرکدار (بادانش فنی و عملی پایین) میپردازد.
سیدنقی و همکاران ( )1397در مطالعهای به ارائه راهکارها برای نزدیک کردن دانشگاه به صنعت
ارائه کردهاند که شامل؛ صنعت محور کردن علم (پوشش نیازهای واقعی صنعت در سرفصلهای
دانشگاهی ،حذف رشتههای صوری و بدون کاربرد ،اصالح ساختاری دفاتر ارتباط با صنعت در
دانشگاهها ،الزام اساتید به تخصصی کردن فعالیتهایشان ،جهتدهی بودجههای دانشگاهی بهسمت
نیازهای واقعی صنعت ،لزوم گذراندن طرحهای علمی پس از فراغت از تحصیل برای دانشجویان،
توسعه دانشگاههای کارآفرین ،جذب اساتید براساس شاخصهای دقیق /کاربردی ،نگارش آثار
علمی مشترک با صنعتگران ،ایجاد مؤسسههای علمی تحت لیسانس یا نظارت دانشگاههای
مطرح جهان ،جهتدهی ارتقای دانشجویان و اساتید به سمت شاخصهای صنعتمحور) ،علم
محور کردن تولید و تجارت (حضور دانشگاهیان در هیئتمدیره شرکتها و سازمانها ،حضور
صنعتگران بهعنوان مدرس در دانشگاهها ،تدوین شاخصهای دقیق مورد توقع از خروجیهای
دانشگاه ،تسهیل فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران در صنعت ،حضور داوری از صنعت در جلسات
پایاننامههای ارشد و دکتری ،توسعه دفاتر امور پژوهشی در سازمانها) ،بسترسازی قانونی دولت
(تعیین روز یا هفتهای به نام روز دربهای باز برای بازدید دانشگاهیان از صنایع ،الزام سازمانهای
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الزام دانشگاهها به تأمین مقداری از بودجه خودشان از طریق همکاری با صنعت ،ایجاد یک بانک
اطالعاتی گسترده از پروژههای انجامگرفته برای برطرف کردن خصیصه جزیرهای بودن تولیدات
علمی ،ارائه معافیتهای مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان ،حمایت از توسعه پارکهای علم و
فناوری ،ایجاد اتاق فکر مشترک بین صنعت و دانشگاه) میشود .مؤلفه گسست دانشگاه با صنعت
با نتایج

مطالعات(;Diaconu & Duțu, 2015; Allahar & Sookram, 2019; Yusof etal., 2009

;Galan-Muros & Davey, 2019; Ferrandiz etal., 2018; Hayter, 2016; Herrera etal., 2018
Jakab etal., 2019; Lahikainen etal.,2019; Meng etal., 2019; Simmons, & Hornsby,

; 2014؛ موسوی و همکاران )1398 ،همخوانی دارد.
مؤلفه قوانین و نظارت نامناسب داخل دانشگاه اشاره به ناکارآمدی و نامناسب بودن
آئیننامههای داخل دانشگاه و تعدد آنها دارد که خود به عاملی برای عدم نقشآفرینی دانشگاه
در قالب زیستبومکارآفرینی تبدیل شدهاست .یکی از مسائل جدی مبتال بهنظام دانشگاهی و
کارآفرینی ،ضعف در قانون حقوق مالکیت فکری و مشخص نبودن سهم پژوهشگران و دانشگاه

در تولیدات و ثبت اختراعات میباشد .روندهای اداری و گیتهای کند مجوزدهی در دانشگاه
بسیاری از دانشگاهیان برای ارتباط با صنعت با استفاده از حقوق مالکیت معنوی منصرف ساخته
است این امر موجب میشود تعامالت فردی بهجای تعامالت نظاممند شکل گیرد .همچنین قوانین
و آئیننامههای انعطافناپذیر دانشگاه در کنار تعدد دستورالعملهای که گاهی ناقض یکدیگرند نیز
بر این نابسامانی دامن زده است .همچنین دیگر ضعف قانونی چه در سطح دانشگاه و چه در سطح
آموزش عالی نبود قانون و نظارت شفاف در زمینه سرقت علمی است .نبود مجازاتها ،قوانین
و نظارتها سبب شده است در اطراف و اکناف خیابانها شاهد پایاننامه و مقاله فروشی باشیم.
ناکارآمدی دیگر آئیننامهها بهویژه در آئیننامه ارتقاء اعضای هیئتعلمی پیداست .این آئیننامه به
میدان مسابقهای برای نوشتن مقاله تبدیلشده است .با نگاه کمی و مقالهمحوری (بدون توجه به
اثربخشی و مسئلهمحوری مقاالت) ارتقاء دانشگاهیان منوط به مقاالت شده است .این رقابت ناسالم،
غیرحرفهای و ناکارآمد سبب انباشت تولیدات علمی بدون دامنه اثرگذاری در حوزههای مختلف
کارآفرینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره شده است .بهگونهای که کشور ما در رتبههای باال از
حیث تولیدات کمی مقاالت قرار دارد اما این مقاالت نتوانستهاند به شکل بایسته مشکالت کشور
را حل کنند .بهزعم فراستخواه ( )1397در طی  20سال از  1997تا  ،2018تعداد مقاالت علمی از
 1000مقاله به  50000مقاله رسیده است .یعنی  50برابر شده است و نرخ رشد آن حتی کشورهای
با روند توسعه سریع مثل چین ،کره جنوبی و ترکیه را نیز پشت سرگذاشته است بهنحویکه سهم
است .مؤلفه قوانین و نظارت نامناسب دروندانشگاهی ،با برایندهای پژوهشی(;Hayter etal., 2018

; Lahikainen etal., 2019; Ranga etal., 2017موسوی و همکاران ) 1398 ،همسویی دارد.
مؤلفه مالیه دانشگاهی ناکارآمد در درون دانشگاه هم اشاره به سازوکارهای تامینمالی به دلیل
ناتوانی دانشگاهها در جذب منابعمالی و هم سازوکارهای تخصیص منابعمالی بدون توجه به
عملکرد و به شکل سنتی دارد .تأمین منابعمالی در دانشگاهها بر عهده دولت میباشد و دانشگاهها
نیازی به توسعه فعالیتهای درآمدزایی خود نمیبینند یا اگر هم اندکی کنشی انجام میشود به دلیل
فرایندهای اداری و بوروکراسیها متوقف میشود .هرچقدر سازوکارهای تامینمالی دانشگاه به
عملکرد و فعالیتهای خود دانشگاه پیوند بخورد حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی هزینهکرد
نیز میشود بالعکس هرچقدر سازوکارهای تأمین مربوط به دولت و غیرعملکردی باشد حساسیتی نیز
در مورد چگونگی هزینهکرد آن وجود ندارد .دولت نیز بودجه را به شکل افزایشی (بر پایه ارقام سال
گذشته بهاضافه اندک مابهالتفاوتی یا به شکل عملیاتی) به دانشگاهها تخصیص میدهد بههیچوجه
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عملکرد و کارآمدی فعالیتهای دانشگاه دیده نمیشود بنابراین انگیزهای نیز برای درآمدزایی و
عملکرد بهتر وجود ندارد .تخصیص منابعمالی درون دانشگاه نیز با اقتباس از ساختار کالن بدون
توجه به عملکرد هر واحد تخصیص مییابد .این شکل از تخصیص نیز مانع از انگیزهزایی برای
دانشگاهیان و واحدهای مختلف دانشگاهی برای درآمدزایی میگردد .افزون بر این نظارت مؤثر
و مدیریتی نیز بر هزینهها نمیشود .این امر سبب میشود منابعمالی قلیل دانشگاهها نیز در شرایط
ن منابعمالی ازجمله
فعلی با بحرانهای مالی جهانی بر آموزشعالی زایل گردد .در سطح تأمی 
راهکارهای توسعهمالی دانشگاهها؛ اجرای طرحهای پژوهشی سفارشی ،تجاریسازی فعالیتهای
علمی و پژوهشی ،انعقاد قراردادهای پژوهشی بروندانشگاهی ،تولیدات فناورانه ،فروش امتیازات
علمی و پژوهشی ،اخذ گرنت داخلی و بینالمللی ،ایجاد مزرعههای اقتصادی-آموزشی کشت و
صنعت و برگزاری دورههای آموزشی خاص میباشد (محمدزاده اصل .)1388 ،در زمینه تخصیص
منابعمالی در آموزشعالی در پژوهشی انتظاری ( )1390به این نتیجه دستیافت که بهمنظور افت
عملکرد دانشگاههای دولتی در سطح خرد و کاهش سرعت توسعهی علم و فناوری در سطح کالن،
الزم است رویکرد تخصیص بودجه بهمنظور پیشخرید ستاندههای دانشگاهها را بهعنوان رویکردی
شبه بازاری تغییر یابد .مؤلفه مالیه دانشگاهی ناکارآمد با نتایج

مطالعات(;Hallam etal., 2017

Allahar & Sookram, 2019; Lahikainen etal.,2019; Morris etal., 2017; Thomsen etal.,
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مؤلفه ضعف در ظرفیتهای نرم داخل دانشگاه یکی از اساسی عوامل جهتدهنده به فعالیتهای
کارآفرینی دانشگاهیان فرهنگدانشگاهی متشکل خرده فرهنگهای گروههای آموزشی میباشد.
پیوسته نگاه دانشگاهیان به فعالیتهای کارآفرینی منفی و بر این باور بوده است که این فعالیتها
باعث از بین رفتن ارزشهای علمی میشود .در کنار این ،فرهنگ جمعی و کار تیمی در میان اعضای
هیئتعلمی دانشگاههای ایران کمتر وجود دارد .بیشتر روحیه فردگرایی و تکروی غالب است .جو
موجود در فضای دانشگاهی بیش از اینکه مبتنی بر رقابت سالم و اعتماد باشد مبتنی بر رفاقت و
بدبینی است .فرهنگ نوآوری و خالقیت نیز در میان دانشجویان و اعضای هیئتعلمی ازمیانرفته
است .ازآنجاییکه ارزشهای فرهنگی رفتار و کنش افراد را جهت میدهند لیکن فرهنگ دانشگاهی
نقش محوری در ایجاد و توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه کارآفرین دارد .آنچه پیداست در
شرایط کنونی فرهنگ دانشگاهها حامی فعالیتهای کارآفرینی نمیباشند .زالی و همکاران ()1392
در پژوهشی به بررسی تأثیر فرهنگسازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران
پرداختند .بهزعم آنان ،مؤلفههای فرهنگسازمانی کارآفرینانه (پیشگامی ،ریسکپذیری ،بیباکی،

تحمل خالقیت ،سلطهجویی ،ارزشمندی کار ،ارتباطات ،همکاری ،آزادی بیان و شادابی محیط)
با کارآفرینی دانشگاهیان رابطه قوی وجود دارد .لیکن توسعه فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی در
دانشگاهها میتواند برای دولت ،اقتصاد و مردم سودمند واقع شود و فرهنگ کارآفرینی بایستی در
سیستم دانشگاهی بیشازپیش ایجاد شود (زالی و همکاران .)1392 ،مؤلفه ضعف در ظرفیتهای
نرم دروندانشگاهی با نتایج

تحقیقات(Diaconu & Duțu, 2015; Hallam etal., 2017; Zhen,

; 2018; Allahar & Sookram, 2019; Yusof etal. 2009; Lahikainen etal., 2019موسوی و
همکاران )1398 ،همراستایی دارد.
مؤلفه نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه ،به کمبود سازوکارهای
حمایتی و تشویقی برای تحریک فعالیتهای کارآفرینی دانشگاهیان اشاره مینماید .ساختار
پاداشدهی و پشتیبانی دانشگاهها همچنان در شکل سنتی با کارویژههای سنتی دانشگاه متوقفشده
است .در دانشگاههای کشور مشوقها و حمایت خیلی کمی از فعالیتهای کارآفرینی وجود دارد.
بزرگداشت و جوایز برای دانشگاهیان این حوزه وجود ندارد .هیچ مکانیزم تشویقی مبنی بر اینکه
با انجام فعالیتهای کارآفرینی در آئیننامه ارتقاء ،پاداش مالی و غیره دیده نشده است .در واقع
هیچ مشوقی برانگیزاننده برای دانشگاهیان برای حضور در کنشهای کارآفرینانه وجود ندارد .طبیعت ًا
وقتی زمینه و بستر فراهم نباشد نباید انتظار کارآفرینی نیز از دانشگاهیان داشته باشیم .بر اساس
گزارش موسسه باتل ( )2006مهمترین سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای کارآفرینی شامل؛
جهت ارائه طرحهای سرمایهگذاری ،دسترسی به منابع سرمایه در مرحله قبل و بعد از راهاندازی،
کمک کردن با تشکیل تیم کسبوکاری از مدیران با دید تجاری ،تشخیص منابع و فرصتهای
تجاری ،ارزیابی فرصتها و نیازهای اربابرجوع ،توسعه طرحهای کسبوکار ،مشاوره در مورد
مسائل مدیریتی ،توصیه به برنامهریزی منابع انسانی ،هدایت تحقیق بازار ،هدایت ارزشیابیهای فنی،
ارائه اطالعات در بازار ،کمک با مباحث قانونی ،ارتباط با شرکتهای صاحب منابع مالی ،ارزشیابی
پتانسیلهای تجاری تکنولوژیها ،قراردادن کارآفرینی در همه سطوح ،آموزش در رسانه ،تشخیص
و تشویق کارآفرینی و تسهیل شبکهها میشد (قمبرعلی و همکاران .)1393 ،مؤلفه نبود سازوکارهای
حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه با نتایج

پژوهشهای(;Diaconu & Duțu, 2015

Allahar & Sookram, 2019; Hayter etal., 2018; Herrera etal. 2018; Lahikainen etal.,

; 2019موسوی و همکاران )1398 ،همسویی دارد .مؤلفه ضعف ظرفیتهای سخت داخل دانشگاه
به امکانات سختافزاری و نرمافزاری دانشگاه اشاره دارد که در این خصوص نیز نتوانسته همگام
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با توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه پیشروند .بهگونهای که در حال حاضر دانشگاهها بشدت
با ضعف زیرساختی مواجه هستند .مؤلفه ضعف ظرفیتهای سخت دروندانشگاهی با یافتههای
پژوهشی(; De Jager etal., 2017; Morris etal. 2017موسوی و همکاران )1398 ،همسویی دارد.

 -5جمعبندی

هدف از این پژوهش ،شناسایی موانع درونی و بیرونی ایجاد زیستبوم کارآفرینی در دانشگاه
کارآفرین میباشد .برای دستیابی به این هدف ،دو پرسش مهمترین موانع بیرونی و درونی توسعه
زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین طرحریزی شد .سپس با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل
محتوای مقاالت داخلی و خارجی این موانع شناسایی شدند .موانع بیرونی در قالب هفت مؤلفه
و موانع درونی در قالب هشت مؤلفه تقسیمبندی شدند .پرداختن به هرکدام از مؤلفههای که در
قالب موانع شناسایی شدند میتواند گامی روبهجلو برای اثربخشی و افزایش فعالیتهای کارآفرینی
در قالب زیستبوم فراهم سازد .ازجمله محدودیتهایی که در این مطالعه وجود داشتهاند اشاره
میشود :با توجه به ماهیت خاص پژوهش ،مقاالت مرتبط با این حوزه که به زبانی غیر از انگلیسی
و فارسی منتشرشدهاند ،در فرایند تحلیل قرار نگرفتهاند .افزون بر این ،به کتب و پروژههای تحقیقاتی
منتشرشده در این قلمرو که بهصورت الکترونیکی قابلدسترس بودند و یا امکان دسترسی به آن
وجود نداشت (ادبیات خاکستری) پرداخته نشدهاست .به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود با
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در یک قلمرو جغرافیایی خاص به شکل میدانی با روش آمیخته و انجام تحلیلهای چندسطحی
) (Multilevel analysisبرای کاوش عمیقتر دستاوردهای تجربیتر برای ارائه رهنمودهای برای
سیاستگذاران ارائه سازند .در پایانبر اساس یافتههای پژوهش ،توصیههای سیاستی برای نظام
آموزشعالی کشور ارائه میگردد؛
 اصالح ساختار حکمرانی کشورها و حرکت به سمت شیوه حکمرانی مطلوب و ارتقاءوضعیت حکمرانی در شش شاخص بانک جهانی :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،شاخص ثبات
سیاسی ،کارایی و اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد
 اصالح ساختار اقتصادی کشورها از رهگذر کوچکسازی دولت و توسعه همکاری بخشخصوصی ،الحاق به اقتصادهای جهانی و ایجاد سیاستهای برای ثبات پولی و بازار
 توجه به نشانگرهای اقتصاد دانشبنیان و سرمایهسازی و سرمایهگذاری متناسب با آن جهتمحقق شدن

 تمرکززدایی و شبکهسازی نحوه سیاستگذاری در آموزشعالی کشورها از طریق جمعسپاریتصمیمسازی و تصمیمگیری به شکل پایین به باال با حضور نمایندگان همه ذینفعان
 انجام اقداماتی برای اصالح و تکمیل زنجیره به اشتراکگذاری یا انتشار دانش در قالب پلتفرمتکنولوژیکی
 بازنگری در قوانین موجود و تدوین قوانین جدید متناسب با شرایط و بهدوراز تمرکزگرایی وبرخورد سلیقهای توأم با نظارت اثربخش بر چگونگی اجرای قوانین
 توسعه دیپلماسی علم و فناوری کشورهای درحالتوسعه با کشورهای پیشرفته و حضور فعالدر بازار بینالمللی آموزشعالی
 اصالح نظام بودجهریزی کشورها مبتنی بر عملکرد و اثربخشی فعالیتها توأم با تنوعبخشیبه درآمد دانشگاهها
 نهادسازی برای تداوم ارتباط دانشگاهها با صنایع با تأکید بر ظرفیتهای منطقهای اصالح خردهفرهنگهای جوامع با توجه به فعالیتهای کارآفرینی و تغییر ارزشهای اجتماعیبدین سمت
 نظاممندسازی نظام پژوهشی آموزشعالی کشورها با تأکید بر نیازهای ملی و مسائل جهانیتوأم با توجه تخصیص منابع مالی بیشتر به پژوهشهای دانشگاهی با توجه با باال بودن نرخ بازده
تحقیقاتدانشگاهی
زیستبوم
 یکی از عوامل اصلی پیشرفت کشورهای توسعهیافته فضاسازی رقابتیسازی است لیکندرسآموزه آن برای کشورهای توسعه ایجاد و توسعه فضای رقابتی سالم و مبتنی بر اعتماد در
اقتصادملی ،بازارها و در بین دانشگاهها و درون دانشگاهها میباشد
 -بازنگری و تدوین برنامههای آموزشی و درسی با نگاهی کارآفرینانه و میانرشتهای
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انتظاری ،یعقوب .1398 .،الزامات توسعه زیستبوم کارآفرینی دانشگاه بنیان در ایران .فصلنامه
پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی. 35 ،
انصاری ،محمدتقی ،فکور ،بهمن .1393 .،موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانشآموختگان به
کارآفرینی .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی.72 ،
پورعزت ،علیاصغر ،حیدری ،الهام .1390 .،شناسایی و دستهبندی چالشها و موانع تجاریسازی
دانش با استفاده از روش کیو .سیاست علم و فناوری.)1( 4 ،
پورعزت ،علیاصغر ،قلی پور ،آرین ،خانلو ،سمیرا .1389 .،تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و
تجاریسازی دانش در دانشگاه تهران .سیاست علم و فناوری.)4( 2 ،
ثمری ،عیسی ،آریانی ،ابراهیم .1396 .،شناسایی و اولویتبندی موانع تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی با رویکرد آمیخته .مجله انجمن آموزشعالی.)1( 9 ،
حسنقلی پور ،حکیمه ،قلی پور ،آرین ،روشندل اربطانی ،طاهر .1390 .،موانع تجاریسازی دانش

در کارآفرینی دانشگاهی .توسعه کارآفرینی.)14( 4 ،
حسینی ،محمود ،حسینی ،جمال ،سلیمانپور ،محمدرضا .1389 .،شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی
در آموزشعالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران .مجله تحقیقات اقتصاد
و توسعه کشاورزی ایران.)3( 2 ،
حیدری ،حسن .1386 .،نظام ملی نوآوری بهعنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری :رویکرد نظری.
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران.)33( 9 ،
حیدری ،غالمرضا ،خادمی زاده ،شهناز ،سقانی طلب ،مرضیه .1394 .،ساخت و اعتباریابی
پرسشنامه موانع کارآفرینی در رشته علم اطالعات و دانش شناسی .فصلنامه مدیریت اطالعات و
دانش شناسی.)4( 2 ،
خسروی پور ،بهمن ،منجم زاده ،زهره .1390 .،دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی ورامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال
دانشآموختگان کشاورزی .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی.)1( 2 ،
خسروی پور ،بهمن ،نصرتی ،سهیل ،یعقوبی ،جعفر .1397 .،شناسایی موانع پیش روی تجاریسازی
تحقیقات در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه زمینهای .فصلنامه
پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی.43 ،
رضایی ،بیژن ،پژوهان ،ایوب .1398 .،قابلیتها و موانع فراروی دانشگاه رازی برای تبدیل به
دانشگاه کارآفرین .فصلنامه سیاست علم و فناوری.)1( 11 ،
رضوی ،مصطفی ،حقیقی ،نگین ،رضوان فر ،احمد ،کالنتری ،خلیل .1391 .،تحلیل موانع کارآفرینی
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شریفی ،مهدی ،رضوانفر ،احمد ،حسینی ،محمود ،موحدی ،حمید .1395 .،تجاریسازی تحقیقات
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در دانشکدههای کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان) .مدیریت دولتی.)1( 4 ،
زالی ،محمدرضا ،رضوی ،مصطفی ،پارچین ،ناهید .1392 .تبیین تأثیر فرهنگسازمانی کارآفرینانه بر
کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران .مدیریت بازرگانی.)2( 5 ،
زیوریار ،فرزاد ،فراهانی ،ابوالفضل ،کشاورز ،لقمان .1396 .،بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی
با تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه وزارت ورزش و جوانان).
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی.)6( 17 ،
ژیان پور ،مهدی ،اصفهانی ،زهرا ،کاوه زاده ،عادله .1391 .،تجربه نخبگان درباره موانع تجاریسازی
ایدهها مطالعه موردی :اعضای بنیاد نخبگان شهر اصفهان .مسائل اجتماعی ایران.)1( 4 ،
سیدنقی ،میرعلی ،پوربهروزان ،علی ،سراجی ،رضا .1397 .شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با
صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن .مجلس و راهبرد.)99( 26 ،

دانشگاهی در آموزشعالی کشاورزی :واکاوی بازدارندهها .نامه آموزشعالی.)33( 9 ،
صفری ،سعید ،قاضیزاده ،مصطفی ،طاهری ،رضا .1392 .،بررسی موانع ارتباط اعضای هیئتعلمی
با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین .پژوهشنامه مدیریت اجرایی.)10( 5 ،
صفری ،سعید .1398 .،سنجش ،ارزیابی و تبیین محرکها و موانع تجاریسازی علم و فناوری در
دانشگاه (موردمطالعه دانشگاه شاهد) .پژوهشنامه علمسنجی.)2( 5 ،
عابدی ،بهاره ،برادران ،مسعود ،خسروی پور ،بهمن ،یعقوبی ،جعفر .1396 .،شناسایی موانع فراروی
ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی .پژوهشهای ترویج و
آموزش کشاورزی.)1( 10 ،
علیآبادی ،وحید ،موحدی ،رضا ،یعقوبی ،احمد ،پاپ زن ،عبدالحمید .1399 .ارائه الگویی مفهومی
اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در دانشکدههای کشاورزی غرب کشور .فصلنامه پژوهش مدیریت
آموزش کشاورزی.52 ،
علیزاده ،ندا ،نیکویی ،علیرضا ،مختاری ،حمیدرضا .1397 .،تحلیل محتوای مؤلفههای تشکیلدهنده
زیستبومکارآفرینی .نشریه کارآفرینی در کشاورزی.)4(5 ،
فراستخواه ،مقصود .1397 .در رثاي مقاله؛ «هشت نسل مقاالت اصيل علوم انساني در ايران .فصلنامه
رهیافت.)72( 28 ،
قاسمی ،محمد ،فقیهی ،مهدی ،علیزاده ،پریسا .1397 .الزامات دستیابی به اقتصاد دانشبنیان
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در سطح کالن :تحلیل چارچوب قانونی در ایران و ارائه توصیههای سیاستی .فصلنامه پژوهشنامه
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اقتصادی.)68( 18 ،
قمبرعلی ،رضوان ،آگهی ،حسین ،علی بیگی ،امیرحسین ،زرافشانی ،کیومرث .1393 .حمایتهای
ضروری در جهت توسعه کارآفرینی ،نشریه کارآفرینی در کشاورزی.)2( 1 ،
کردنائیج ،اسداهلل ،اکبری ،حسن ،رضائیان ،علی .1386 .،بررسی موانع کارآفرینی سازمانی:
موردمطالعه شرکت صنعت چوب شمال .فصلنامه مدرس علوم انسانی.55 ،
کشاورزی ،علی حسین ،صفری ،سعید ،عسکری ،محمدحسین .1396 .،الگوی بهرهگیری از عوامل
پیش برنده و بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران .مطالعات مدیریت راهبردی.29 ،
کیاکجوری ،کریم ،رودگرنژاد ،فروغ ،حسینی ،مریم .1387 .،موانع و چالشهای شکلگیری دانشگاه
کارآفرین در ایران .نامه آموزشعالی.)3( 1 ،
مبارکی ،محمدحسن ،زالی ،محمدرضا ،دهناد ،رومینا .1392.،شناسایی موانع رفتارهای کارآفرینی سازمانی
در سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای روششناسی کیو .مدیریت فرهنگسازمانی.)1( 11 ،
محقر ،علی ،محمدی ،مهدی ،مختارزاده ،نیما ،شهیدیپور ،روحاهلل .1398 .چارچوب مفهومی

شکلگیری زیستبومهای کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران .مدیریت نوآوری.)4( 8 ،
محمدپور ،بختیار ،رحیمیان ،حمید ،عباس پور ،عباس ،دالور ،علی .1391 .،بازشناسی چالشهای
فراروی تجاریسازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.)3( 3 ،
محمدزاده اصل ،نازی .1388 .شناسایی روشهای متنوعسازی منابعمالی دانشگاه آزاد اسالمی.
مجله مطالعات مالی.)1( 2 ،
مدهوشی ،مهرداد ،بخشی غالمرضا .1382 .،بررسی موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران .فصلنامه
پژوهش و برنامهریزی در آموزشعالی.27 ،
موسوی ،حسین ،صالحی عمران ،ابراهیم ،موسوی ،مهسا ،فراستخواه ،مقصود .1398 .،شناسایی
موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین .فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی.19 ،
موسوی ،محمد .1392 .،بررسی موانع توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی :دانشگاه پیام نور خراسان
رضوی) .نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد.4 ،
میرزامحمدی ،محمدحسن ،امیری ،مهدی ،پورطهماسبی ،سیاوش .1387.،بررسی موانع توسعه کارآفرینی
در دانشگاه شاهد ازنظر اعضای هیئتعلمی در سال تحصیلی  .87-1386نامه آموزشعالی.)4( 1 ،
نوروزی ،محمدرضا .1388 .،موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامان راهبردی برای تقویت کارآفرینی
دانشجویان .کار و جامعه.111 ،
ویسی ،رضا ،کریمزاده ،پریسا .1389 .توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها (مطالعه موردی:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1نتایج ارزیابی شاخصهای کارآفرینی در ایران نتایج پایش  2019دیدهبان جهانی کارآفرینی؛ رتبه سهولت در
کسب و کار  56/98از  100و رتبه  127از 190؛ نرخ راه اندازی کسب و کار :امتیاز  67/8از  100و رتبه  178از
 190کشور؛ رتبه رقابتپذیری  99از  144کشور
2-Meta-synthesis
3- Systematic review
)4- Critical Appraisal Skills Program (CASP
5- Good governance
6- Dutch disease
7- Deindustrialization
8- Complexity theory
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دانشگاه پیامنور استان مازندران) .فصلنامه برنامهوبودجه.)3( 2 ،
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پورعزت ،علیاصغر ،قلی پور ،آرین ،خانلو ،سمیرا .1389 .،تبیین موانع کارآفرینی دانشگاهی و
تجاریسازی دانش در دانشگاه تهران .سیاست علم و فناوری)4( 2 ،
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29

نوروزی ،محمدرضا .1388 .،موانع کارآفرینی دانشگاهی و اقدامان راهبردی برای تقویت کارآفرینی
دانشجویان .کار و جامعه111 ،

30

عابدی ،بهاره ،برادران ،مسعود ،خسروی پور ،بهمن ،یعقوبی ،جعفر .1396 .،شناسایی موانع فراروی
ایجاد دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نظریه مبنایی .پژوهشهای ترویج و
آموزش کشاورزی)1( 10 ،

31

محمدپور ،بختیار ،رحیمیان ،حمید ،عباس پور ،عباس ،دالور ،علی .1391 .،بازشناسی چالشهای
فراروی تجاریسازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی)3( 3 ،

32

حسنقلی پور ،حکیمه ،قلی پور ،آرین ،روشندل اربطانی ،طاهر .1390 .،موانع تجاریسازی دانش در
کارآفرینی دانشگاهی .توسعه کارآفرینی)14( 4 ،

33

امیدی ،نبی ،محمدی پور ،رحمتاهلل ،امیدی ،محمدرضا .1395 .،شناسایی موانع توسعه کارآفرینی
در میان دانشآموختگان رشتههای کشاورزی (مطالعه موردی :فارغالتحصیالن دانشگاههای ایالم).
فرهنگ در ایالم52 ،

34

زیوریار ،فرزاد ،فراهانی ،ابوالفضل ،کشاورز ،لقمان .1396 .،بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید
بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه وزارت ورزش و جوانان) .پژوهشنامه
انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی)6( 17 ،

35

صفری ،سعید .1398 .،سنجش ،ارزیابی و تبیین محرکها و موانع تجاریسازی علم و فناوری در
دانشگاه (موردمطالعه دانشگاه شاهد) .پژوهشنامه علمسنجی)2( 5 ،

36

احمدخانی ،ایرج ،قالوندی ،حسن ،مهاجران ،بهناز.و  .1389شناسایی و رتبهبندی موانع کارآفرینی
دانشجویان در نظام آموزشعالی .فصلنامه مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی)37( 9 ،

37

حیدری ،غالمرضا ،خادمی زاده ،شهناز ،سقانی طلب ،مرضیه .1394 .،ساخت و اعتباریابی پرسشنامه
موانع کارآفرینی در رشته علم اطالعات و دانش شناسی .فصلنامه مدیریت اطالعات و دانش شناسی،
)4( 2

38

علیزاده ،ندا ،نیکویی ،علیرضا ،مختاری ،حمیدرضا .1397 .،تحلیل محتوای مؤلفههای تشکیلدهنده
زیستبومکارآفرینی .نشریه کارآفرینی در کشاورزی)4(5 ،

39

خسروی پور ،بهمن ،نصرتی ،سهیل ،یعقوبی ،جعفر .1397 .،شناسایی موانع پیش روی تجاریسازی
تحقیقات در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه زمینه ای .فصلنامه
پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی43 ،

40

صفری ،سعید .1398 .،سنجش ،ارزیابی و تبیین محرکها و موانع تجاریسازی علم و فناوری در
دانشگاه (موردمطالعه دانشگاه شاهد) .پژوهشنامه علمسنجی)2( 5 ،

41

کشاورزی ،علی حسین ،صفری ،سعید ،عسکری ،محمدحسین .1396 .،الگوی بهرهگیری از عوامل
پیش برنده و بازدارندهها در شکلگیری دانشگاه کارآفرین در ایران .مطالعات مدیریت راهبردی29 ،

42

حسینی ،محمود ،حسینی ،جمال ،سلیمان پور ،محمدرضا .1389 .،شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی
در آموزشعالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران .مجله تحقیقات
اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران)3( 2 ،

43

خسروی پور ،بهمن ،منجم زاده ،زهره .1390 .،دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی ورامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال
دانشآموختگان کشاورزی .تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی)1( 2 ،

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین

87

 تجربه نخبگان درباره موانع تجاریسازی.1391 .، عادله، کاوه زاده، زهرا، اصفهانی، مهدی،ژیان پور
)1( 4 ، مسائل اجتماعی ایران. اعضای بنیاد نخبگان شهر اصفهان:ایدهها مطالعه موردی
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 اولویتبندی موانع کارآفرینی ازنظر.1393 .، صدیقه، حیدری نژاد، رحیم، جمشیدی، مرجان،امینی
6 ، پژوهش در ورزش دانشگاهی.دانشجویان تربیتبدنی با استفاده از روش تاپسیس

45

 تجاریسازی تحقیقات.1395 .، حمید، موحدی، محمود، حسینی، احمد، رضوان فر، مهدی،شریفی
)33( 9 ، نامه آموزشعالی. واکاوی بازدارندهها:دانشگاهی در آموزشعالی کشاورزی
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 شناسایی و اولویتبندی موانع تجاریسازی تحقیقات.1396 .، ابراهیم، آریانی، عیسی،ثمری
)1( 9 ، مجله انجمن آموزشعالی.دانشگاهی با رویکرد آمیخته

47

 تحلیل موانع کارآفرینی در.1391 .، خلیل، کالنتری، احمد، رضوانفر، نگین، حقیقی، مصطفی،رضوی
)1( 4 ، مدیریت دولتی.)دانشکدههای کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان

48

 شناسایی و دستهبندی چالشها و موانع تجاریسازی.1390 .، الهام، حیدری، علیاصغر،پورعزت
)1( 4 ، سیاست علم و فناوری.دانش با استفاده از روش کیو
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 قابلیتها و موانع فراروی دانشگاه رازی برای تبدیل به.1398 .، ایوب، پژوهان، بیژن،رضایی
)1( 11 ، فصلنامه سیاست علم و فناوری.دانشگاه کارآفرین
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ساختار سلسله مراتبی و متمرکز (کد16:
 /)34 :30 :26 :23 :15:ساختار بازدارنده
سیاستی در راهاندازی کسبوکار (کد/)2 :
انعطافناپذیری ساختار (کد /)15 :وجود
انحصارات دولتی (کد /)34 :وجود ارگانهای
موازی و نبودن وحدت رویهای (کد /)38 :نبود
پیوند میان بخش خصوصی و دولتی (کد/)2 :
نامناسب بودن ساختار نظام آموزشعالی (کد:
 /)23عدم هماهنگی میان نیازهای بازار کار
و جامعه و نظام آموزشعالی (کد/)23 :16 :
عدم هماهنگی در سطوح و بین وزارتخانهها
(کد)30 :

ساختار نامتجانس ضعف
مشارکت
کارآفرینی

ضعف گفتمان زیستبومکارآفرینی در
اسنادباالدستی (کد /)12 :فقدان انسجام نظری
در مورد کارآفرینی در نزد سیاستگذاران (کد:
 /)16مترادف دانستن کارآفرینی با اشتغالزایی
در سیاستها (کد)38 :

فقدان تنوع
دیدگاهها

تغییر مکرر مدیران در بازههای زمانی
کوتاهمدت (کد /)21 :ارتقاء افراد بر مبنای
ارتباطات با مقامات عالی نه شایستگیهای
فردی (کد)34 :

فقدان
شایستهساالری

امکان ادامه فعالیت مدیران کالن باوجود
ناکارآمد بودن عملکرد (کد /)21 :نگاه
کوتاهمدت و مقطعی مدیران (کد)21 :

فقدان
مسئولیتپذیری

زد و بندها و فساد اداری (کد /)34 :وجود
تشریفات زائد اداری ،کاغذبازی و پاسکاری
اداری (کد /)44 :فرایندهای دست و پاگیر و
بوروکراسی دولتی (کد/)34 :21 :6: 11:18 :4 :
وجود فسادهای مالی (کد /)34 :عدم وجود
شفافیت در فضای بازارکار (کد /)38 :نامعلوم
بودن استراتژیهای اقتصاد (کد)36 :

فرآیندهای اداری
ناکارآمد

وجود مداخالت سیاسی (کد /)23 :مشارکتی
نبودن سیاستگذاریهای کالن (کد/)15 :
سیاستهای کالن ناکارآمد (کد/)6 :2 :
نداشتن نقشهراه سیاستی مناسب (کد/)38 :
توجه ناکافی به زیستبومکارآفرینی در
سیاستگذاریهای کالن (کد)16 :

فرایندهای
سیاستی ناکارآمد

ساختار سنتی
حکمرانی

ضعف
پاسخگویی

ضعف شفافیت

عوامل بازدارنده در سطح کالن
زیستبومکارآفرینی دانشگاه کارآفرین

مفاهیم کلیدی

مقولههای فرعی
ثالثیه

مقولههای
فرعی ثانویه

مقولههای
فرعی اولیه

مقوله اصلی

عدم مشارکت کشور در معاهدات و
رویدادهای بینالمللی (کد /)22 :بیثباتی در
سیاستهای دولتی (کد /)34 :16 :باز نبودن
بازارها (نسبت به بازارهای جهانی) (کد:22 :
 /)25عدم حضور در رقابتهای بینالمللی در
بازارهای جهانی (کد /)35 :25 :22 :ضعف در
جذب سرمایهگذاریهای خارجی (کد)34 :

ضعف شکل
تعامالت
بینالمللی سیاسی گیری وفاق
عمومی
ناکارآمد

نبود همکاری میان ذینفعان مختلف
(دولت ،دانشگاه ،صنعت ،جامعه) در قالب
تعامالت سازمانی
زیستبومکارآفرینی (کد /)29 :12 :عدم
ناکارآمد
همسویی سیاستهای علمی و صنعتی کشور
در ارتباط بین دانشگاه و صنعت (کد/)35 :
استقبال نکردن دستگاههای اجرایی از یافتههای
تحقیقات دانشگاهی (کد)46 :
نبود تجارت بینالمللی (کد/)8: 9 :عدم وجود
سرمایهگذار به دلیل تالطم بازار (کد)17 :10 :
 /نبود امنیتمالی در سرمایهگذاری اقتصادی
در بازار (کد /)29 :16 :21 :15 :نامناسب
بودن وضعیت اقتصادی (کد /)34 :بیکاری
در بازارکار به دلیل شرایط نامناسب (کد:
 /)36 :15فضای نامساعد کسبوکارها (کد:
 /)36کمبود فرصتهای تجاری (کد/)30 :
ظرفیتهایی محدود شرکتهای سرمایهگذار
(کد /)15 :نبود فضای رقابتی بین بخش
خصوصی و دولتی (کد)34 :1 :

استفاده ناکارآمد
منابع

ضعف
اثربخشی و
کارآیی

رکود اقتصادی (کد /)15 :عدم توسعه
بنگاههای کاریابی خصوصی (کد /)27 :بیثباتی
اقتصاد /ناکارآمدی بخش خصوصی (کد/)15 :
مناسب نبودن محصوالت تولیدشده (کد/)11 :
اقتصاد تجارتگرای کشور بهجای تولید بودن عدم تحقق
آن (کد /)35 :نابسامانی بازارهای فروش (کد :اهداف
 /)38 :15نبود سرمایه اقتصادی کالن در زمینه
فناوری (کد /)22 :20 :مقاومت کسبوکارها
سنتی در برابر کارآفرینیهای خالقانه (کد:
 /)38مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی
در اقتصاد (کد /)39 :فعال نبودن شرکتهای
منطقهای (کد)12 :
نابرابری جنسیتی در بازارکار (کد/)8: 9 :
دسترسی نامناسب به بازارها (کد/)38 :19 :
نبود فضای رقابتی در بازارها (کد)22 :

حقوق نامساوی
در بازار

انگیزههای پایین تجاری (کد /)34 :افت ارزش
پول ملی (کد)34 :

ادراک تبعیض

بیعدالتی
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پایین بودن ظرفیت جذب دانش مناطق
(کد /)17 :13:افزایش بیرویه تورم (افزایش
هزینهها نسبت به درآمد) (کد /)34 :افزایش
نرخ بهره و باالرفتن هزینههای تأمین مالی اولیه
(کد)34 :

تعامالت
اقتصادی ناکارآمد
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موانع مالیاتی (کد /)11 :مالیات باال (کد/)15:
دورههای انتظار طوالنی برای دریافت وام (و
وجود شبکه رانت در دریافت وامهای بانکی
در کشور) (کد)25 :

قوانین اجرایی
ضعیف

عدم سرمایهگذاری دولت (کد/)15 :10 :
تصدیگری دولت در اقتصاد (کد)36 :

انحصارطلبی

ضعف در قانون مالیات (کد /)25 :21:ضعف
در قوانین مالیات و عوارض (کد)21 :

نامناسب بودن
قوانین مالیاتی

ضعف حاکمیت
قانون

نظارت ضعیف
و قوانین
نامناسب اداری

قوانین و
نظارت
ناکارآمد

نامناسب بودن قانون تأمین اجتماعی (کد /)21 :نامناسب بودن
قوانین بیمهای
زیاد بودن نرخ حق بیمه (کد)21 :

نامناسب بودن قانون کار (کد/)21 :15 :
مناسب نبودن قوانین ملی (کد/)34 :28 :6: 16:
عدم انعطافپذیری قوانین کشور (کد:16 :
 /)36نبود قوانین نظاممند در حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات (کد /)22 :مناسب نبودن
قانون بازنشستگی (کد /)25 :بهروز نبودن
قوانین (کد /)36 :عدم ثبات در قوانین (کد:
 /)36نبود شفافیت در قوانین (کد /)2 :عدم
ثبات و موقتی بودن بخشنامههای متعدد (کد:
)36
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نبود نظارت مناسب (کد /)20:34 :فقدان نظام
ارزیابی و نظارت منسجم (کد)34 :
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نامناسب بودن
قوانین سازمانی

نظارت نامناسب

ناکارآمدی سیستم حقوق مالکیت معنوی
نامناسب بودن
(کد /)33 :17:16:2::نامناسب بودن رویهها و
قوانین مالکیت
قوانین ثبت اختراع (کد /)17 :15:6 : :وجود
قوانین کند کننده نوآوری (کد /)22 :نبود قانون معنوی
رقابت (کد)25 :
مقررات بودجهبندی نامناسب قوانین مالی
نامناسب (کد /)12 :نامناسب بودن قوانین
صادرات و واردات (کد /)21:مناسب نبود
قوانین پولی و بانکی (کد /)21 :نبود قوانین
حمایتی از ورشکستگی (کد /)25 :رویهها
و روشهای نامناسب جبران خسارت ناشی
از خطرپذیری (کد /)30 :وجود مقررات
سختگیرانه در ورود به بازار (کد/)30 :
نامناسب قانون تجارت (کد /)36 :عدم وجود
یک چارچوب قانونی برای پیشبرد کارآفرینی
(کد)37 :
عدم دسترسی به منابعمالی (کد)23 :19 :2:
 /محدودیتهای مالی در حین کار به دلیل
جذب اولیه نامناسب (کد)12 :

قوانین نامناسب
تجاری

نامناسب بودن
قوانین مالی

دسترسی محدود
به منابعمالی

تأمین مالی
نامناسب

مالیه کالن
ناکارآمد

تکیهبر بودجههای دولتی مبتنی بر نفت (کد:
 /)31پایین بودن تعامل آموزشعالی با نیازهای
اقتصادی (کد)16 :

ضعف در
شناسایی
منابعمالی جدید

کمبود بودجه تخصیص دادهشده به دانشگاهها
(کد /)1 :کاهش بودجه دولتی به آموزشعالی
(کد /)1:22 :وابسته بودن دانشگاه به
بودجههای دولتي (کد)20 :

تخصیص ناکافی
به دانشگاه

تخصیص ناکافی
درون دانشگاه

ارتباط ضعیف دانشگاهها با جامعه (کد/)8:18 :
بینالمللی نبودن آموزشعالی (کد /)16 :نبود
همکاری شبکهای میان دانشگاههای ملی
ارتباطات
(کد /)22 :21 :7 :رقابتی نبودن فضای بین
غیر اثربخش
دانشگاهها (کد /)34 :22 :21 :1 :نبود رقیب
کارآفرینانه
مناسب برای رقابت (کد /)1 :عدم اعطای
مجوز به فعالیت دانشگاههای خارجی در
کشور (ارتقاء فضای رقابتی با دانشگاههای
ملی) (کد)21 :

هدفگذاری
غیرهمسو با
کارآفرینی
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ارتباط نامناسب دانشگاهها با بازارها کار
(عدم توازن بین عرضه و تقاضا) (کد:
 /)16:23عدم وجود الگوی منسجم در زمینه
کارآفرینی دانشگاهها در قالب زیستبوم (کد:
 /)16عدم تعریف کارآفرینی در رسالتهای
دانشگاه (کد /)12:عدمهمگرایی بین سه کار
ویژه آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعی
دانشگاه (کد /)7 :غلبه کارویژه آموزش بر
دیگر کارویژهها (کد /)8 :سکون در سیستم
آموزشعالی (کد /)34 :سیاستگذاری نامناسب
در جهت توسعه زیستبومکارآفرینی
دانشگاهی (کد /)16 :نبودن برنامه جامعی
در زمینه توسعه زیستبومکارآفرینی دانشگاه
(کد /)16 :ضعف در استقالل دانشگاهها (کد:
 / )22 :21تناسب کم رشتههای دانشگاهی با
نیاز بازارکار و جامعه (کد /)16 :نبود تفکر
سیستماتیک در مدیریت دانشگاهها (کد:
 /)21نامناسب بودن نظام اطالعاتی مدیریت
(کد /)21 :عدم تمایل مدیریت دانشگاهها به
ریسکپذیری (کد /)21 :نبود آرمان مشترک
در دانشگاهها برای ایجاد تغییرات در جهت
کارآفرینی (کد)21 :

رهبری
نامناسب
آموزشعالی

سیاستگذاری غیر اثربخش در آموزش عالی

کمبود منابعمالی برای تخصیص منابعمالی
برای راهاندازی کسبوکار (کد /)19 :2::20
تخصیص پایین بودجه پژوهشی به دانشگاهها
(کم بودن سهم آن از تولید ناخالص) (کد:
)12:17

تخصیص
نامناسب
منابعمالی
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عدم توجه به معیارهای کارآفرینی در جذب
اعضای هیئتعلمی (کد /)30 :نبود نیروی
انسانی متخصص در زمینه کارآفرینی در
ساختارهای تصمیمگیر (کد20 :15 :2:7 :1 :
) /نبود برنامههای جانشینپروری در بین
مدیران کالن (کد /)16 :سیستم جذب اعضای
هیئتعلمی ناکارآمد (کد /)30 :ضعف در
سیستم ارزشیابی استاد (کد /)49 :نامناسب
بودن سیستم حقوق و دستمزد دانشگاهیان
(کد /)49 :انتخابی نبودن فرایند انتصاب
مدیران دانشگاهها (کد /)22 :ناعادالنه بودن
معیارهای استخدام (نبود شایستگی) (کد/)43 :
فقدان مدیریت کشف استعدادهای کارآفرینی
(کد /)16 :بهکارگیری سیاستهای سلیقهای
مدیران (کد /)38 :گسست میان اهداف و
برنامههای مدیران قبلی و بعدی (کد/)44 :
ناکارآمدی شیوههای مدیریت منابع انسانی
(کد /)23 :تمایل به کنترل بهجای برنامهریزی
(کد /)26 :تأکید بیشازحد به قوانین و فقدان
آزادی عمل (کد /)26 :سنتی بودن شیوههای
ارزش دادن و ارتقاء کارکنان (کد/)26 :
ناکارآمدی اعضای هیئتعلمی در تربیت
نیروی انسانی متخصص (کد /)27 :عدم توجه
به نقش و جایگاه تمامی منابع انسانی داخلی
و بیرونی نظام آموزشعالی جهت کارآفرینی
(کد /)30 :نامناسب بودن سبکهای مدیریتی
(آمرانه و وظیفهگرا) (کد)34 :
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عدم توجه به معیارهای کارآفرینی در پذیرش
دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی (کد:
 /)30عدم تناسب بینطرفین فعلی پذیرش
دانشجویان با نیازهای بازار کار (کد /)27 :باال
بودن سایز جمعیتی دانشجویان (نبودن تعادل
بین عرضه و تقاضا) (کد)25 :

نبود برنامهریزی و سیاستهای استخدامی
جدید برای دانشآموختگان (کد /)37 :بیکاری
فارغالتحصیالن دانشگاهی (کد /)15 :نبود
بانک اطالعاتی در زمینه فارغالتحصیالن
دانشگاهها (کد /)32 :فرار مغزها و نخبگان
به دلیل مناسب نبودن شرایط (کد /)16 :عدم
توسعه کانونهای فارغالتحصیلی (کد)37 :

مدیریت ناکارآمد
سرمایه انسانی
کارآفرینانه

ناکارآمدی تربیت
کارآفرینانه
دانشجویان

ناکارآمدی
بکارگیری
کارآفرینانه
فارغالتحصیالن

افت کیفیت آموزشعالی (کد/)36 :21 :
سنتی بودن دیدگاه تولید علم در آموزشعالی
(کد /)22 :تبدیلشدن دانشگاهها به محلی
برای گرفتن مدرک (کد /)22 :ناسازگاری
بین رشتههای تحصیلی (تراکم تحصیلی در
رشتههای تحصیلی خاص) (کد /)25 :ضعف
در آموزش عمومی و پیش از ورود به دانشگاه
(نبود پیوند میان آموزش عمومی و عالی)
(کد /)30 :نبود انتخاب رشته هدفمند آموزش
عمومی (کد /)36 :هماهنگ نبودن صنایع
بزرگ با دانشگاهها (کد /)39 :نداشتن سیاست
آمایش سرزمینی در احداث دانشگاهها با توجه
به هر زیستبوم (کد /)42 :عدم زمینهسازی
برای اشتغال در بخش خصوصی (کد:
 /)43سیطره نگاه رشدمحور (کمینگـر) در
آموزشعالی (کد /)44 :نامشخص بودن آینده
تحصیلی در رشتههای مختلف (کد)44 :

ضعف در تجاریسازی یافتههای پژوهشی
(کد /)20 :عدم تطابق بین نیاز شرکتها و
دانش تولیدشده در دانشگاه (کد /)15:عدم
برنامهریزی جامع در زمینه کارآفرینی (کد:
 /)23کنترل شدید و رسمی کارکنان توسط
مدیران در دانشگاهها (کد)34 :30 :26:28 :23 :

نبود فرهنگ کارآفرینی در اجتماع (کد: 19:
 /)16:2عدم فرهنگ کار گروهي و تیمي در
جامعه (کد /)33 :21 :16 :10 :نبود فرهنگ و
شیوه تربیتی پرورش شخصیت کارآفرین در
خانوادهها (کد /)23 :عدمحمایت خانوادهها
از کارآفرینی (کد /)36 :شعارزدگی فرهنگ
کارآفرینی در جامعه (کد)59 :
تسری فرهنگ کارمندپروری در جامعه
(کد /)16 :استبدادانه بودن فرهنگ حاکم بر
سازمانهای کشور (کد /)21 :تقدیرگرایی و
فردگرایی فرهنگی (کد /)23 :استحاله فرهنگ
مدیریت وظیفهای در سازمانها (کد/)26 :23 :
رواج نیافتن فرهنگ کاریابی در جامعه (کد:
 /)27رواج مدرکگرایی در جامعه (کد/)36 :
گرایش به استراحت طلبی ،مسامحه و تنبلی
(کد /)24 :اتکا روانی به بزرگتر و پیروی
افراطی از رفتار آنها (کد)24 :

برنامهریزی
پژوهشی ناهمسو
با کارآفرینی

بازاریابی ناهمسو
با کارآفرینی

فرهنگ حمایتی
ضعیف

فرهنگ رفاهطلبی
قوی

فرهنگ
کارآفرینی
ضعیف در
جامعه

ضعف در
ظرفیتهایی
نرم جامعه
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ناتوانی در تبدیل دانش به نوآوری در
آموزشعالی (کد /)16 :شکاف بین دانشگاهها
و تقاضای و انتظارات صنعت (کد/)16 :
ضعف در مراکز کارآفرینی دانشگاهها (کد:16 :
 /)37انباشت دانش تولیدشده بدون استفاده در
دانشگاهها (کد)20 :

برنامهریزی
آموزشی ناهمسو
با کارآفرینی
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ضعف در نگرش اجتماعی نسبت به کارآفرینی
(کد /)30 :25 :1 :ارزشمند تلقی نکردن
کارآفرینی در جامعه (کد /)16 :نبود آگاهی
اجتماعی از کارآفرینی (کد /)2:4: 20:فقدان
رفتار کارآفرینانه در جامعه (کد /)21 :وجود
تعاریف هنجاری نامناسب از موفقیت در
جامعه (کد /)21 :رفتارهای اکتسابی (کد/)24 :
انتظارات غیرمنطقی (کد /)24 :12 :گرایش به
انجام کارها به طریق عادی (کد /)24 :پیروی
از سنتهای قدیمی (کد /)24 :رغبت پایین
خانوادهها در امر ازدواج با کارآفرینها(ترجیح
اجتماعی ازدواج با کارمند دولت) (کد)29 :
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کاهش اعتماد عمومی جامعه به دانشگاه
(کد /)15:نبود کارآفرینان بالقوه در جامعه (کد:
 /)12استقبال اجتماعی پایین از کارآفرینی در
جامعه (کد /)15 :نگرش اجتماعی نادرست
نسبت به پول و ثروت (همواره به ثروتمند
بهعنوان دزد نگریسته میشود) (کد/)29 :
کمبود اعتمادبهنفس و خودباوری (کد/)23 :
عدم اعتماد به شبکههای مجازی درراه اندازی
کسبوکار (کد)37 :
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بیتوجهی به
ارزش کارآفرینی

ضعف در
هنجارهای
کارآفرینی
اجتماعی جامعه

اعتماد ضعیف به
کارآفرینی

کلیشهها و ذهنیت اجتماعی نادرست در
زمینه کارآفرینی زنان در جامعه (کد:19 :
 /)29تمایل اجتماعی به داشتن شغل دولتی
(کد /)33 :وجود هنجار محافظهکاری در
تصمیمگیریهای افراد جامعه و تمایل به
سودهای کوتاهمدت (کد/)34 :28 :26 :23 :
گرایش هنجاری کمتر به آزمون -خطا (تجربه)
در فرهنگ (کد /)23 :عادت به عادتها (کد:
 /)23دلسرد کردن خود توسط دیگران (کد:
 /)24وارثتی پنداشتن قوه خالقیت (کد/)24 :
تفکر منفی (کد /)24 :کمبود جسارت و جرئت
کلیشههای ذهنی
(کد /)24 :تلقی از شکست در کارآفرینی
بهمثابه لکه ننگ نه تجربه در جامعه (کد /)25 :ضد کارآفرینی
انتظار اجتماعی از دولت در ایجاد شغل (نگاه
به دولت بهعنوان کارفرما) (کد /)29 :سازگاری
با گروه (همرنگی با جماعت) (کد /)24 :دنبال
جویی منافع فردی بهجای منافع جمعی (کد:
 /)29نبودن اعتقاد به مؤثر بودن و مفید بودن
خویشتن (کد /)38 :موافقت بیقیدوشرط با
افکار و عقاید دیگران (کد /)38 :احساس
ناتوانی در گسترش استعدادها (کد/)38 :
احساس بدشانس بودن (کد /)38 :نداشتن
پرستیژ اجتماعی ارزشمندی نخبگان در جامعه
(کد)44 :
نبود حمایت سیاستی از جانب دولت (کد:
 /)15:17نبود برنامه حمایتی منسجم از سوی
دولت در شناسایی نیازهای مالی کسبوکارها
و برطرف کردن آنها (کد /)12 :عدمحمایت
تبلیغاتی از کارآفرینی در رسانه ملی (کد)29 :

ضعف در
سازوکارهای
حمایتی سیاستی

ضعف در
سازوکارهای
حمایتی کالن

نبود
سازوکارهای
حمایتی و
تشویقی در
سطح کالن

عدمحمایت مالی دولتی (کد/)17 :7 :2:
نبود تسهیالت بانکی ،گمرکی و غیره برای
دانشآموختگان درراه اندازی کسبوکارهای
نوپا (کد /)16 :15 :عدمحمایت از بخش
خصوصی (کد)36 :

ضعف در
سازوکارهای
حمایتی اقتصادی

عدم پشتیبانی نظاممند در قالب
زیستبومکارآفرینی (کد /)8: 9:کمبود حمایت
مشاورهای در راهاندازی کسبوکارهای نوپا
در جامعه (کد /)25 :19 :16 :کمبود نهادهای
حمایتکننده (کد /)12:کافی نبودن نهادهای
مشاورهای تخصصی (کد/)25 :16 :19 : :
اطالعرسانی نامناسب از خدمات حمایتی
موجود (کد /)25 :ارائه نشدن خدمات مشاوره
الزم برای کسبوکارهای نوپا (کد)16 :

ضعف در
سازوکارهای
حمایتی نهادی

نبود مشوقهای حمایتی دولتی (برای نمونه
مشوق حذف مالیات و( )...کد /)6 :نبود نظام
تشویقی بر اساس عملکرد در سازمانهای
دولتی (کد /)26 :9:8 :نبود نظام پرداخت
حقوق بر اساس عملکرد در سازمانها (کد:
 /)23ارائه پاداشها به شکل مساوی و برابر
برای همه (کد)26 :

ضعف در
مشوقهای
حمایت

نبود فضای تشویقی و قدردانی از افراد
ریسکپذیر در جامعه (کد /)29 :نبود فضای
تشویقی از افراد ایدهپرداز (کد /)29 :نبود نظام
پاداشدهی برای انتقال فناوری (کد)40 :12 :

تنگناهایی در تقاضـای فناوری اطـالعات
و ارتباطات (کد /)22 :نبود بانک دادههای
اطالعاتی منسجم (کد)31 :

ضعف در
مشوقهای
رقابتی

ضعف در امور
آیتی

ضعف در
ظرفیتهایی
فناورانه کالن

ضعف در امور
اطالعاتی

نبود زیرساخت کافی در جامعه برای
انجام کارآفرینی (کد /)36 :20 :14:نبود
زیرساختهای تجاری (کد /)34 :نبود
زیرساختهای تخصصی و جدید موردنیاز
شرکتهای جدید و در حال رشد (کد)34 :

ضعف در امور
زیرساخت
کارآفرینی

نامناسب بودن زیرساختهای حملونقل و
ساختوساز (کد / )36 :34 :نبود زیرساخت
کسبوکارهای ارتباطاتی (کد)36 :34 :

ضعف در
زیرساخت
ارتباطی

ضعف در
ظرفیتهایی
فیزیکی

ضعف در
ظرفیتهایی
سخت در
جامعه
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مناسب نبود زیرساختهای فناوری اطالعاتی
در کشور (کد /)34 :22 :شکاف در دسترسی
به اینترنت (کد /)22 :دسترسی محدود
کسبوکارها نوپا به فناوریهای نوین (کد:
)25

ضعف در
سازوکارهای
تشویقی کالن
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