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 چکیده

بوو  آ  ستاهمیت کارآفرینی در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور، درک زیبا توجه به 

-بو  کوارآفرینی داششویویی بوهزیستتوسعة استقرار و امروزه کند. اهمیت خاصی پیدا می

در رأس  ،رآفرینوا  آینودهتبدیل داششیویا  بوه کازمینه، در ترین عوامل عنوا  یکی از مهم

 هوا پوووه  یپس از بررسوها و مؤسسات آموزش عالی قرار گرفته است. توجه داششگاه

 یوندر ا  محودود ها پووه  دریافتیم که ینی،کارآفر بو زیستاشیا  شده با موضوعات 

 یرو سوا یورا در ا داششویویی ینیکوارآفر بوو زیسوتو به طور خوا  بوا موضوو   ینهزم

 هوا لفوهؤمابعواد و  دشبال شناساییه اما این پووه  ب ،اشیا  شده است یرجخا  کشورها

یویی در داششوگاه بو  کوارآفرینی داششوزیستمدل  ةارائ و داششیویی ینیکارآفربو  زیست

با روش تحلیول  ومورد  است  مطالعة –فردوسی مشهد است که از شو  مقالات پووهشی 

شفور از  31یافته بوا ساختشیمهمصاحبة  ،اطلاعاتاشیا  شده است. ابزار گردآور   مضمو 

 ةدسوتگیور  هدفمنود، از شموشوهکارآفرینی بود کوه بوا روش  بو زیستو خبرگا   تادا اس

 بعود 9و  فرعوی ةمقولو 47بو  کوارآفرینی  زیست ها مؤلفهابعاد و  اشتخاب شدشد. متوالی

بور  تودوین شود.مضومو  تحلیل ها مشخص و در قالب الگو  مفهومی ( از مصاحبهاصلی

در ایون بوو  کوارآفرینی داششویویی زیست ابعاد ،دست آمده از پووه ها  بهاساس یافته

، و یوادگیر  پشتیباشی، آموزش و حمایت اشد از:شوشدگا  عبارتپووه  از دیدگاه مصاحبه
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 و اجتمواعی، قوواشین و فرهنگی ،گذار سیاستاجتماعات،  و ، رویدادهافناور  و پووه 

 .تعاملات و هاشبکه مالی، شهادها،منابع قررات، م

بو  کارآفرینی داششیویی، داششگاه فردوسوی بو ، کارآفرینی، زیستزیست ها:کلیدواژه

 .تحلیل مضمو مشهد، 

 قدمهم .1

است کوه  گاز و ماشند شفت ،ایرا  پنیمین کشور ثروتمند جها  از شظر ذخایر منابع طبیعی

درصود منوابع  4، بوی  از درصود جمعیوت جووا  52و  ها با داشتن یک درصد جمعیت ج

تبدیل شود   برا  ظرفیت مناسب کشوردهندة ششا این امر که دارد معدشی دشیا را در اختیار 

شود  بوه ینوین اقتصواد ، وجوود . از ملزومات تبودیلباشدمیجلو به اقتصاد  پویا و روبه

 ،مقابول ایون ظرفیوت مناسوبست. در تواشمند و متخصص در امر کارآفرینی اسرمایة اشساشی 

هوزار متخصوص تحصویل  3۸۱هوزار توا  32۱فرار مغزها با خروج سالاشه بین  ةزمینایرا  در 

طرفوی بوا توجوه بوه  از ،(3192 عبوداللهی،  در این زمینه استپیشتاز جزء کشورها  کرده، 

توسوعة  مناسوب رشود وا  محیط و عوامول زمینوهاگر وجود منابع مطلوب طبیعی و اشساشی 

بوو  زیسوت پا هم، داششگاهی آموختگا داش ماشند داششیویا  و کشور  ها  اشساشیسرمایه

داششویویا  کوه شاهد کاه  شرخ خروج شزدیک آیندة در امید است  رشد کند،طبیعی کشور 

 . بخ  اعظمی از شخبگا  هستند، باشیم

کنود. اقتصواد رقوابتی و می در دشیا  رقابتی امروز، کارآفرینی در اقتصاد شق  کلید  ایفا

المللی و گوذر از اقتصواد مبتنی بر بازارها  کنوشی که با تحولات و تغییرات سریع محیط بین

 ثیر قورار داده اسوتأها را شیوز تحوت توموریت داششگاهأملی به اقتصاد جهاشی همراه است، م

کوارآفرینی را  آموزش عوالی، ةحوزشظرا  ا  که اکثر صاحبگوشهبه (،3 . ، 5۱۱2، 3 گیب

 ةتوسوعزیرا در عصور  ؛آورشدها و مراکز آموزش عالی به شمار میداششگاه ةتوسعشرط بقا و 

تنهوا از  ،ا  و حتی محلویمحور در اقتصاد جهاشی، منطقهها  پیشرفته و صنایع داش فناور 
                                                           

1. Gibb 
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رده و ها  گستوا  با بحرا تاست که می وکارهاکسبطریق تقویت تعامل و پیوشد داششگاه و 

 .(3194، 3 بسطامی فراگیر کنوشی مقابله کرد

اشوتغال کارآفرینی، در مهم بازیگرا  عنوا به را هاهاست که داششگاهمدت گذارا سیاست

 داشو کوه  یورا(؛ 319،  . 5۱35، 5 برزشیتوز و فلودمن کنندتلقی می اقتصاد  رشد و زایی

تولید است کوه بوه رشود اقتصواد  یک عامل مهم در  عنوا  عنصر اصلی موجود داششگاه،به

،  . 5۱37اودرتو ،  ؛32،  . 5۱۱9، 1بروشاجل، اودرت  و کارلسون آکس،  کندکمک می

باید به جامعه بیایود توا از  آموزش عالیها و مؤسسات . داش  تولیدشده توسط داششگاه(131

و  تدریس ها  مرسها علاوه بر فعالیتاین بدا  معناست که داششگاه آ ، ثروت حاصل شود.

 .(3۱3،  . 5۱33، 7 ترکومیا  اقتصاد  شیز باید به جامعه کمک کنند  و پووه ، در ارتقا

 اشوهشقو  مهموی در اقتصوادها  کارآفرین محور،داش  واحدها عنوا  ها بهداششگاه ،بنابراین

 مزایوا  دلیول بوه ،همچنین .(131،  . 5۱37 اودرت ،  کنندمبتنی بر داش  امروز  ایفا می

 زیرا ؛است جذاب هاداششگاه برا  ارآفرینی شیزک بر تمرکز ها،داششگاه برا  شدهگزارش لیما

 ةمنطقو بورا  اقتصواد  مزایوا  شیز کنند و را تیار  خود تحقیقات تا دهدمی اجازه هاآ  به

 شواید و داششوگاهی کوارآفرینی .(193،  . 5۱۱4، 2 روترمل، آگو  و جا  اییاد کنند خود

 بور اول ةوهلو در نودشتواشمی دیگور ،کارآفرینی پشتیباشی ها برشامه و هاسیاست  آ از ترمهم

 کوارآفرینی تقویوتبورا   داششیویا  قدرتمنودترین منوابع .دششو علمی متمرکز تأرو  هی

 توا کننودمی تلواش هریوه بیشوتر آموزشوی سساتؤم دیگر ها وو داششگاه ندها هستداششگاه

 کارآفرینی فعالیت یا کسب و کار شرو  برا  لاز  ها مهارت و داش  به را خود داششیویا 

ها شیواز  شدارشود کوه اششگاهالبته د .(21،  . 5۱31، 1 برگمن، هو  و استرشبرگ کنند میهز

                                                           

1  . Bastami 

2  . Breznitz & Feldman 

3  . Acs, Braunerhjelm, Audretsch and Carlsson 

4  . Torkomian 

5  . Rothermel, Agung and Jiang 

6  . Bergman, Hundt and Sternberg 
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 ؛آگواه باشوند 3کوارآفرینی هوا بو زیستخودشا  کارآفرینی کنند، اما باید از شق  خود در 

ها، اقتصواد و جامعوه ارزش تواشند در سازما میشه یگویعنی به داششیویا  آموزش دهند که 

. باشندبه روشی شوآوراشه  اجتماعیمشکلات  حلقادر به  آموختگیداش بعد از  واییاد کنند 

 هوا بوو زیستگیر  ا  به شیرو  محرکه در شکلها باید به طور فزایندهدر شهایت، داششگاه

بلکوه شیورو   ،دیگر یک منبوع اشسواشی شیسوتند داششیویا  ،کارآفرینی تبدیل شوشد که در آ 

ها داششوگاه ،. بنوابرایندنوکنکارآفرینی هستند که در جامعه ارزش جدید  اییواد می ةمحرک

در ایون و  (5۱32، 5 مارینود و هورمنسکنند محیط را برا  کارآفرینی داششیویا  فراهم می

در شظور گرفتوه  داششوگاهیآفرینی عنوا  زیرگروه کارتواشد بهمی یراستا، کارآفرینی داششیوی

این واقعیت که داششیویا  شسوبت بوه  ،. همچنین(91،  . 5۱39، 1 آلوز، فیشر و شافر شود

شرو  فرآیند کارآفرینی تر هستند، منیر به فعال ها  شوپاشرکتمحققا  داششگاهی در اییاد 

، 5۱3۸، 7و شوافر مت  کارآفرینی داششگاهی است ةلئشود که بخشی از مسداششیویا  می در

 . 9). 

 کوه دارد شیاز مختلف عناصر از  اشبکه به کارآفرینی ، توسعة(5۱33  2آیزشبرگ بنابر شظر

 دشبوال بورا  تصمیم که دهندمی ششا  شامد و شواهدمی بو  کارآفرینیزیست را شبکه او این

، 1و اُربواشو  تولوداشو شوود تسوهیل حمایتی ها محیط توسط تواشدمی کارآفرینی مسیر کرد 

ة توسووع طریووق از هوواییمحیط ینووین بووه دسووتیابی بوورا  رویکوورد یووک .(1۸5،  . 5۱۱۸

 افوراد، از ا تووده عنووا بوه بوو زیست یک زمینه، این در .است «کارآفرینی ها بو زیست»

 طوور به که شودمی تعریف مشخص جغرافیایی ةمنطق یک در هم با مرتبط شهادها  و شهادها

 شوودمی . گفتوه(11،  . 5۱33، 4 ملسکی کنندمی حمایت کارآفرینی ها لیتفعا از جمعی
                                                           

1  . Entrepreneurship Ecosystems 

2  . Marchand & Hermens 

3  . Alves, Fischer and Schaeffer 

4  . Matt and Schaeffer 

5  . Isenberg 

6  . Toledano & Urbano 

7  . Malecki 
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 کوه حوالی در ،دارشود وجوود اجتمواعی و ا منطقه ملی، سطوح در هاییبو زیست ینین که

 فتورز،  اشودداده قورار بررسوی مورد را داششگاهی سطح در ها بو زیست شیز اخیر تحقیقات

 .(5۱3۱، 3گرین و رایس

 موتورهوا  اصولی شقو  بوه را هاداششوگاه کوه دارد را پتاشسیل این داششیویی کارآفرینی

،  . 5۱39، 5کاشینگها ، کوراتکو، لویمن و منتور اودرت ،  بازگرداشد محلی اقتصاد  ةتوسع

 (42،  . 5۱34، 1 میلر و آکوس دتوجهی بر اقتصاد دارشثیر قابلأکارآفرینا  داششیو ت .(131

از اییاد فعالیوت اقتصواد   برابر بیشتر 5۱رآفرینی داششیویا  تا شود که کاو تخمین زده می

، 7 رایوت، سویگل و موسوتار دنثیر اقتصواد  داشوته باشوأبراساس مالکیت معنو  داششگاه، ت

بوه  اًها در کارآفرینی تقریبو، تحقیقات در مورد شق  داششگاهاین با وجود. (9۱9،  . 5۱34

علموی و  تأییواد محصوولات فرعوی توسوط هیواخترا  و اصدور میوز طور اشحصار  بر 

سویگل،   یی وجوود داردداششویو یاطلاعات کمی در مورد کارآفرین متمرکز است و کارکنا 

بوه شبوود یواریوبی  ،(5۱34  رایت، سیگل و موسوتار هکهماشطور  .(5۱۱4،  2رایت و لاکت

بوو  زیسوت شوناخت بو  کارآفرینی داششیویا  اذعا  دارشد و بور اهمیوتبرا  درک زیست

 و تحلیول داششویویی کارآفرینی فرآیندها  و هامحرک درک کارآفرینی داششیویی به منظور

کوارآفرینی داششویویی  تقویت در هاداششگاه و لزو  درک شق  هاحمایت ها،زمینه ثرترینمؤ

. از طرفی بوا (27،  . 5۱34، 1 هولینکا، گال و کواییچُوا تر اشاره دارشدوسیع زمینه در یک

تحقیقوات بیشوتر در موورد  ، لوزو رو به رشد به کارآفرینی در بین داششیویا  ةعلاقتوجه به 

 یابد. بی  از پی  ضرورت می کارآفرینی داششیویا  بو زیست ةکنندتعیینماهیت و عوامل 

                                                           

1  . Fetters, Greene and Rice 

2  . Audretsch, Cunningham, Kuratko, Lehmann and Menter 

3. Miller & Acs 

4  . Wright, Siegel and Mustar 

5  . Siegel, Wright and Lockett 

6  . Holienka, Gal and Kovačičová 
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اشداز  کسوب گیرد و قصد راهشناخت اجزا  محیطی که داششیو در آ  قرار می ،بنابراین

ارد بسیار مهم است. باید بداشیم که کارآفرینی داششویویا  در یوه شورایط و و کار خود را د

بوو  اجوزا  زیسوت .شوودتقویت می غیرهامکاشاتی از لحاظ منابع مالی، فیزیکی، اطلاعاتی و 

کارآفرینی داششیویی، علیرغم میزا بود  از هم، با هوم در ارتبواط و تعاملنود و بور شقو  و 

ثرپذیرشد و هدف این زیست بو ، تقویوت کوارآفرینی داششویویی کارایی یکدیگر اثرگذار و ا

ه بو  کارآفرینی داششیویی را یک مفهو  بوداشیم، در ایون پوووه  بوباشد. یناشچه زیستمی

 باشیم.ها  آ  در داششگاه فردوسی مشهد میلفهؤدشبال شناخت ابعاد و م

 پژوهشمبانی نظری  .2

 بوم کارآفرینی زیست. 1. 2

هوا  کارآفریناشوه از سوطح فورد  د، اگریوه فعالیوتکنبیا  می (5۱32  3گیروو میآمالو 

شوناختی هوا  روا ها و ویوگویها، مهارتها یا اشگیزهشگرش ةوسیلگیرشد و به سریشمه می

گیورد و شکل شموی خلاءها  کارآفریناشه در شوشد، ولی فرد کارآفرین و فعالیتفرد اییاد می

هوا و اشگیوزه ،گیرد. به بیا  دیگورثیر قرار میأو بستر محیطی تحت ت ا عوامل زمینه ةوسیلهب

کوار و شورایط وعوامل فرهنگی، شهاد ، دولت، محیط کسب ةوسیلها  کارآفریناشه بهفعالیت

بوو  کوارآفرینی هوا را تحوت عنووا  زیسوتثیر قورار دارشود کوه موا آ أاقتصاد کلا  تحت ت

 شناسیم. می

جغرافیوا   ةمطالعوناشه با سرعت بالا تبودیل بوه ابوزار عموومی در ها  کارآفریبو زیست

 عنوا  مفهومی برا  توصویف کوارآفرینی در منواطق پدیودار شودهبه و کارآفرینی شده است

، 5 اشوییگلا  از فعالا  وابسته به هوم اسوت کارآفرینی شامل میموعه بو زیستاست. یک 

تووا  بوه کوارآفرینی بوا رشود بالوا، ریناشه میها  کارآفاز طریق فعالیتکه  ،(79،  . 5۱34

ارتبواط  ها  شغلی جدید و همچنین مشاغل جدید دست یافت.ها  زایشی و فرصتشرکت

                                                           

1  . Amolo & Migiro 

2  . Spigel 
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بوه »ا  اسوت هم فرایند و هم پدیوده ،جایی است که کارآفرینیبو  از آ کارآفرینی و زیست

بو  کارآفرینی بر شقو  یسترو، ادبیات ز. از همین(5۱32، 3اُرسوالد « شدت وابسته به زمینه

اوتیوو، کنوی، موسوتار،  ،(741،  . 5۱37، 5 آکوس، اوتیوو و سورب کید زیاد  داردأزمینه ت

کننود، می حمایوت کوارآفرینی بو زیست رویکرد اتخاذ ارزش ازشیز  (5۱37  1سیگل و رایت

د ها در موورد کشوف و پیگیور  فرصوت کوارآفرینی و در وجووبو ها معتقدشد که زیستآ 

 کوه ننودکمطرح موی هاها  شوآور  مورد مطالعه متمایز هستند. آ اهداف مشترک از سیستم

 سوطح مهوم در عوامول شظرگرفتن در مستلز  کارآفرینی هابو زیست عملکرد توضیح و درک

 سازماشی یا فرد  تحلیل و تیزیه سطح در دار معنی طور آ  را به توا شمی که است سیستم

 فعالیوت اطوراف محویط به اغلب گذارا سیاست و محققا  گذشته، ةده ولط در.کرد مشاهده

. (3،  . 5۱37، 7 هچوارایا و اینگرا  اشدکرده اشاره کارآفرینی بو زیست عنوا به کارآفرینی

 کارآفرینوا  حوول هوم با مرتبط و تعاملی محیط یا بو زیست اگر که است این اساسی منطق

 جملوه از کارآفرینوا ، از مطلووب شتوای  و هواخروجی گواهآ  باشود، سوالم فعال و شوظهور

 جوامعی برا  غیراقتصاد  و اقتصاد  عملکرد بهبود به منیر بالقوه طور به ها  شوپا،شرکت

 یوکعنووا  کوارآفرینی بوه بوو زیسوتدر شهایوت یوک  .شود خواهد دارشد، وجود آ  در که

توزیوع دو ، و  بوو زیسوتارزش بورا   اییاداول،  .وظیفه را اشیا  دهد، باید دو بو زیست

 (.3317،  . 5۱37، 2رایت، بروشیل و ماهاجا  کلاریس،  بو زیستارزش بین اعضا  

 بوم کارآفرینی دانشجوییزیست. 2. 2

 کارآفرینی و بود آموزش ةحوز به محدود طولاشی مدتی برا  داششیویی کارآفرینی مفهو 

،  . 5۱34، 1 هوایتر، لوبینسوکی و مورلس داشت تفاوت داششگاهی کارآفرینی با داششیویی

                                                           

1  . Auerswald 

2  . Acs, Autio and Szerb 

3  . Autio, Kenney, Mustar, Siegel and Wright 

4  . Hechavaria & Ingram 

5  . Clarysse, Wright, Bruneel, and Mahajan 

6  . Hayter, Lubynsky and Maroulis 
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 داششوگاه، زایشوی ها شورکت در تکمیلوی تحصویلات داششویویا  شق  ةمطالع در (.3514

دارد  داششوگاهی کارآفرینی با شزدیکی ارتباط داششیویی کارآفرینی که دهندمی هئارا شواهد 

ها  داششوگاهی و در تشرک ةاولی اشداز راه در مهمی شق  تکمیلی تحصیلات داششیویا  و

 این .کنندمی ایفا داششگاهی زایشی ها شرکت میدد پیکربند  و طول زما  در توسعه، رشد

 بوه منیور جامعه، در ت علمیأاعضا  هی مشارکت از تروسیع اشدازیشم یک اتخاذ و شواهد

 شوده داششویویا  کارآفرینی ئلةمس جمله از داششگاهی کارآفرینی از پیشرفته اشدازیشم یک

 ،بنوابراین(. 4۸۱،  . 5۱37، 3شاه و پاشکوه ؛9۱9،  . 5۱34 رایت، سیگل و موستار،  است

 برگمن،  بداشیم یبخ  مهمی از کارآفرینی داششگاهرا داششیویی  ها  شوپا توا  شرکتمی

 هاداششوگاه که دارد را پتاشسیل این داششیویی کارآفرینی(. 21،  . 5۱31هو  و استرشبرگ، 

 رایوت، سویگل و موسوتار،  بازگرداشود محلوی اقتصواد  ةتوسع موتورها  اصلی ق ش به را

 موورد در اعتماد  قابل و جامع ةداد هیچ دارد که اگریهشیز بیا  می (5۱33  5سیمور .(5۱34

 شودارد، وجوودآمریکا  متحدهایالات در هاکال  و هاداششگاه در داششیو کارآفرینا  دقیق تعداد

، 1 گوپتوا و گوپتوارسود می شظور به بالا بسیار داششیویا  میا  در ارآفرینیک فعالیت اما سطح

برابور بیشوتر از اییواد فعالیوت  5۱شود که کارآفرینی داششیویی تا و تخمین زده می( 5۱34

 رایوت، سویگل و ثیر اقتصواد  داشوته باشود أاقتصاد  براساس مالکیت معنو  داششوگاه، تو

 (.9۱9،  . 5۱34موستار، 

هایی را بورا  لوذت بورد  از شغلی مهم است، فرصوت ةگزینیک  ةدهندششا نی کارآفری

 ةتوسوعدسوت آورد  منوافع موالی و مشوارکت در ها  یندگاشوه، بوهمهارت ةتوسعاستقلال، 

توجهی خوود، بوه طوور قابول ةها  سراسور جهوا  بوه شوبودهود. داششوگاهه میئاقتصاد  ارا

 فوو و مووریس، وب،  اشودرینی را گسوترش دادهخود در کارآف ةها  کار  و همکاراشفرصت

                                                           

1  . Shah & Panke 

2  . Seymour 

3  . Gupta & Gupta 
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هوا  داششگاهی کوه فعالیت آموختگا داش با این حال، تعداد . (125،  . 5۱31، 3سینگهال

 (.5۱37، 5 سیگر، فیگستُلا و زلوگ کنند متناسب با رشد ششا  شداده استاقتصاد  را آغاز می

ها  به عد  وجود منابع مالی، مهارت ا یویداششکار شوپا  وکسباشداز  راهپایین  شرخ شسبتاً

ها  وکار و داش ، زیرساخت، سواختارها  پشوتیباشی، شظوارت و ارتباطوات بوا شوبکهکسب

ها داششوگاه و ،(5۱31، 1 کیوو، هرینگتوو ، لیتوفسوکی و گیول استا  شسبت داده شدهحرفه

 - دیوول ددارشوشرو  به تیدید شظر در اثربخشی رویکردهوا  سونتی خوود بوه کوارآفرینی 

 (.197،  . 5۱31، 7کوییتل

تواشود دهند که تصمیم برا  دشبوال کورد  مسویر کوارآفرینی میشواهد همچنین ششا  می

یوک رویکورد  (.1۸5،  . 5۱۱۸ تولوداشو و اُربواشو،  ها  حمایتی تسهیل شوودتوسط محیط

ر ایون اسوت. د «کوارآفرینی بوو زیسوت» ةهایی از طریق توسعبرا  دستیابی به ینین محیط

مرتبط با هم در یک منطقوه  ا  از افراد، شهادها و شهادها هعنوا  تودبه بو زیستزمینه، یک 

هوا  کوارآفرینی حمایوت شود که به طوور جمعوی از فعالیتجغرافیایی مشخص تعریف می

هوایی در سوطوح ملوی، بو زیستشود که ینین گفته می(. 11،  . 5۱33 ملسکی،  کنندمی

در سوطح  یایهوبوو زیستدر حالی که تحقیقات اخیر شیز  ،تماعی وجود دارشدا  و اجمنطقه

  .(5۱3۱ فترز، گرین و رایس،  اشدداششگاهی را مورد بررسی قرار داده

با هدف تسوهیل کوارآفرینی  بو زیستکند که اییاد یک ادعا می (5۱3۱، 5۱37  آیزشبرگ

خوود در دو سوطح عمول  ةشوبشیز به  هااقتصاد  است. داششگاه ةیک عنصر کلید  در توسع

 ،کنندا  عمل میقهمنط ها بو زیستترین عناصر در ارزش عنوا  یکی از باها بهکنند. آ می

، 2؛ میمع جهاشی اقتصاد5۱33 آیزشبرگ،  دارشدها  داخلی خود را شیز بو در حالی که زیست

هوا و هنیارهوا  ی، ارزشدر این سطح داخلی، روح محویط آموزشورسد به شظر می .(5۱37

                                                           

1  . Morris, Webb, Fu and Singhal 

2  . Sieger, Fueglistaller and Zellweger 

3  . Kew, Herrington, Litovsky and Gale 

4  . Duval-Couetil 

5  . World Economic Forum 



 هفدهمۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال لمجّ                          993

 

ریز  درسوی و ها  داخلوی از جملوه برشاموهزیرسواختهمچنوین، رهبور  آ  و  و مشترک

 رایودوت  برشامه عوامل مهمی در توسعه و پرورش پتاشسیل کارآفرینی داششیویا  باشندفوق

توجهی در حد  کوه کوارآفرینی ها  مدر  به طور قابلداششگاه .(159،  . 5۱31، 3و گر 

اسووت و در  اصوولی مطالعووه پذیرفتووه شووده ةحوووزداششووگاهی یووا  ةعنوووا  یووک رشووتبووه

گیر  فعالیت کارآفرینی حمایت ادگیر  که از پیجو ی ةشا  در توسعها  شسبیگذار سرمایه

تواشد هوم بورا  رسد که محیط داششگاه میکند، متفاوت هستند. به این ترتیب، به شظر میمی

ثیر أکار رود، در حالی که میزا  ته کرد  رفتارها  کارآفرینی بمحدود کرد  و هم برا  فعال 

 (.3۱4،  . 5۱33 ،5 ولتر و اسمالبن ماشدها، در صورت وجود، شامشخص باقی میآ 

ها  غیررسومی و رسومی، مبتنی بور جامعوه شوامل اجزایوی ماشنود شوبکه ها بو زیست

 نابع سرمایه، یک مخز  استعداد، ما سسات داششگاهی و دولتی، خدمات پشتیباشی و حرفهؤم

است که محویط  استدلال شده .(5۱37 شک، گرین و براش،  ها  فیزیکی هستندو زیرساخت

 فترز، گرین و رایوس،  بو  بالقوه کارآفرینی تصور شودعنوا  یک زیستتواشد بهداششگاه می

تواشنود کلید  می ها لفهؤداششگاهی به کار گرفته شود، م ةهنگامی که در یک زمین و (5۱3۱

، کوارآفرینی، مراکز رشد آموختهداش مدرک، تعامل کارآفرینا   ئةو اراکارآفرینی  ةدورشامل 

آور  و تحقیقوات ، خدمات اشتقال فناشداز مین مالی برا  راهألیه، تاو ةشموش ةخدمات توسع

 بوو زیستیک  ةاید. (159،  . 5۱31 رایدوت و گر ،  علمی، از جمله موارد دیگر باشند

ثر، ؤوابستگی این عناصر بوه یکودیگر اسوت. علواوه بور ایون، بورا  عملکورد مو ثیرأتحت ت

ها و اهداف شیاز به هماهنگی و ارتباط باز دارشد و بر ارزش بو زیستها  درو  یک فعالیت

 .(5۱3۱ فترز، گرین و رایس،  شوشدبینی میمشترک پی 

                                                           

1  . Rideout & Gray  

2  . Welter & Smallbone 
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 پژوهش ةپیشین .3. 2

 بررسوی به «کنیم آغاز را کارآفرینی اشقلاب یطور» عنوا  با ا مقاله در ،(5۱3۱آیزشبرگ  

 توصیف را محیطی ، که در آ پرداخت کارآفرینی با رابطه در کشورها شاموفق و موفق تیارب

 موفوق زمواشی کارآفرینا  که کندمی پیشنهاد و  دارد. موفقیت به تمایل کارآفرینی که کندمی

 محیطوی در و کننود پیودا دسترسوی شیازشا  مورد ا حرفه و مالی اشساشی، منابع به که هستند

 را شوبکه ایون او کنود.موی تأمین و تشویق را کارآفرینا  دولت، ها سیاست که کنند فعالیت

 قلوب در اسوت معتقود( 5۱33آیزشبورگ   کنود.موی توصویف بو  کوارآفرینیزیست عنوا به

 شوشدمی شامل کارآفرینی بو زیست در واملیع یه که دیدگاه این وجود کارآفرینی، استراتو 

 در ریشوه بوو زیسوت اسوتراتو  بورا  شیاز شیست. راشگیزببتعی ،شوشدمی استنتاج یطور و

 ایون حقیقوت در اسوت، رشود حوال در هاآ  در وقفهبی کارآفرینی که دارد جوامعی ةمشاهد

 اسوت. ایون کورده پیدا ودشم که است بومیزیست یا پیچیده محیط ةشتیی در شظیربی موفقیت

 پیچیوده تعاملوات دلیول بوه هواآ  اگریوه که است زیاد  عناصر شامل کارآفرینی بو زیست

 هواترکیوب اگریوه ن،بنابرای .دارشد وجود همیشه ولید، هستن ا ویوه ها موقعیت به وابسته

 ه،سورمای بوازار، سیاسوت، خوود، بوه متکوی کوارآفرینی وجوود برا  ،هستند شظیربی همیشه

 .هستند لاز  هاحمایت و فرهنگ اشساشی، ها مهارت

بو  کارآفرینی از ش  عنصر اصلی تشکیل شده است که زیست( 5۱33آیزشبرگ  به زعم 

اشود از: بوو  کوارآفرینی عبوارتها  دیگر  است. عناصر اصلی زیستلفهؤخود دارا  زیر م

هوا  موفوق امل فعالیوتشو ،( فرهنوگ1( اموور موالی؛ 5شامل رهبر  و دولت؛  ،(سیاست3

 ة( سورمای2ا  و غیردولتوی؛ ( حمایت زیرساختی، حرفه7کارآفرینی و هنیارها  اجتماعی؛ 

 ها و مشتریا  اولیه. متشکل از شبکه ،( بازار1و  ؛شامل آموزش و کارکنا  ،اشساشی

 کارآفرینی بابسوو  بو زیست ةپروژبو  و عوامل مؤثر بر آ  در ادامه در خصو  زیست

ممکون اسوت تنهوا  ،به منظور پرورش کارآفرینی یک محویط داداین پروژه ششا  ح شد. مطر

را با همکوار   بو زیستتوسط یک عنصر شکل شگیرد، بلکه توسط گروهی از ساختارها که 
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 ةدهندششوا ها  عموومی کننود، شوکل گیورد. طبوق ایون مودل، سیاسوتیکدیگر تقویت می

ها و کواه  یت از کوارآفرینی بورا  اجورا  مشووقها  دولتی و حماها  سازما مسئولیت

مین موالی أسسات مسوئول بورا  توؤتوا  توسط ممالی را می ةمواشع بروکراتیک است. سرمای

و  اولیوه ةپذیر، سرمایگذار  مخاطرهها  سرمایهگذارا  شامتعارف، صندوقکارآفرینی، سرمایه

یگووشگی ارتبواط  ،یک جامعه استها  شامل ویوگی ،دیگر ترتیبات مالی ششا  داد. فرهنگ

تواشود تورس از شکسوت می اسوت. هالفهؤثر بر شناخت و سایر مؤافراد با یکدیگر، عوامل م

خا  مورتبط اسوت.  ةعنصر  باشد که ماشع کارآفرینی شود و به شدت با فرهنگ یک منطق

یر ، شظوارت و سوافنواور سسات پشتیباشی کوارآفرینی ماشنود مراکوز رشود، دفواتر اشتقوال ؤم

 ةدهندششوا آورشد. منابع اشساشی ها  لاز  را فراهم میکنند و حمایتها را تقویت میسازما 

در کنند و برا  این منظور شیاز به آموزش دارشد. وکار جدید کار میافراد  است که در کسب

جوذب ایون  ةآموادکننودگاشی اسوت کوه شهایت، ما بازارهایی داریم کوه مربووط بوه مصورف

کوال  بابسوو  ششوا  داد کوه سواخت یوک  ةتیربو. ها هسوتندجدید و اشتشار آ محصولات 

شده برا  این هودف بسوتگی ا  از ساختارها و فعالا  بسی کارآفرینی به میموعه بو زیست

خواهنود هایی اسوت کوه میدارد. اگریه این کار ساده شیست، اما تمایل آ  دسته از داششوگاه

فرهنگوی براسواس  اسوترا  رسوید  بوه ایون سوطح، لواز  محلی سود ببرشد. ب ةبرا  جامع

کوه در طوول  داششوگاهاقدامات محرک کارآفرینی با تغییر در ساختارها  فیزیکی و آموزشی 

کارشناسووی و  ةدوردرسووی داششوویویا   ةبرشاموواسووت، اییوواد شووود.  سوواخته شووده هوواسووال

درگیور هوا  عملوی، یتها  کارآفرینی از طریوق فعالمهارت ةتوسعارشد با هدف کارشناسی

 فتورز، گورین و  دوششو بوازشگر ا  و مطالعات مورد  میوددا رشتهها، میا در پروژه شد 

 از تورکامول و تورجوامع زیواد  حودود توا ،(5۱33آیزشبرگ   شده ارائه مدل. (5۱3۱رایس، 

سن و می زعم به هریند است. شگریسته کارآفریناشه ها بو زیست رویکرد به تحقیقات پیشین
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 اموا د،باشمی شظر  و کاربرد  ها پیچیدگی دارا  مدل این (5۱5۱  5( و فلد5۱31  3براو 

 دارد. محیط در جدید وکارها کسب اییاد و کاروکسب محیط به ا ویوه شگاه

کوه  کورد کیودأت کارآفریناشوه بوو زیسوت از بعود هشت بر ،(5۱31اقتصاد   جهاشی میمع

 و مقرراتوی ریوبهواکوار(، ی اشسواشی  شیورو  ةسورمایسوترس، د در عبارتند از: بازارهوا 

 هوا کننوده، حمایوتتسوهیل عنووا به سازجریا  ها تربیت، داششگاه و زیرساختی، آموزش

 موالی. ایون مینأتو و گوذار مربیا  و در آخر سورمایه و مشاورا  حمایت فرهنگی، سیستم

 شقواط در صونعتی منواطق از ا همیموعو از شوده اسوتخراج هوا داده از اسوتفاده با پووه 

شوود وجوود ا  کوه در اینیوا مطورح مویآموده اسوت. شکتوه دسوت بوه جهوا  از گوشاگوشی

تووا  شتییوه لذا موی ؛است بو  کارآفرینیزیست ةکنندتسهیلعنوا  ساز بهها  جریا داششگاه

هسوتند و  و ببو  بزرگتر خود هم دارا  زیستعنوا  جزئی از زیستها بهگرفت که داششگاه

بو  زیست یک ها شیز ویوگی، (5۱34اشییگل  کنند. شقشی اساسی ایفا می یا در آ  داششیو

در شظر گرفته است. در  بنیاد  و اجتماعی فرهنگی، میزا  ویوگی با بعد سه در را کارآفرینی

 کارآفرینوا  بوود؛ در بعود ةشامل فرهنگ حمایتی و سوابق ،بو  کارآفرینیبعد فرهنگی زیست

شق  بود؛ در بعد  ها مدل و ها، مربیا گذار ، شبکهمستعد، سرمایه اجتماعی شامل کارکنا 

طوور کوه مشواهده بنیاد  شامل: سیاست و حکومت، داششگاه و خدمات حمایتی بود. هموا 

( به اهمیوت داششوگاه 5۱31اقتصاد   جهاشی شند میمعاهم او شیز شود کهشود مشخص میمی

 ینی پی برده بود.بو  کارآفردر زیست

بو  آموخته/ داششیو( که در مرکز زیستشیز معتقدشد داششیو  داش ( 5۱34میلر و آکس  

تحصیلی یا سطح تحصیلات و یا صونعتی  ةهیچ تفاوتی در رشت ،کارآفرینی داششگاه قرار دارد

 و فعالوا  دلوایلی کوه از اشود، شدارشود و یکویاشداز  کوردهکه در آ  کسب و کار خود را راه

داشنود. کنند را وجود اختیار داششگاه میها تعامل برقرار میغیرداششگاهی با داششگاه سساتؤم

                                                           

1  . Mason & Brown 

2  . Feld 
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درسوی،  ةرا شامل: برشاموکارآفرینی بو  تحقیقات خود عناصر زیست ةبر پای (5۱3۸  3شروود

تیمعوات و  ارتباطی، منابع، تشوکیل فناور ، راهکارها  اشتقال برشامه، دفتر فوق ها فعالیت

بوو  غیررسمی داشست. و  هماشند مطالعوات گذشوته داششویو را در مرکوز زیسوت عاملاتت

یعنوی داششوگاه  ؛توربوو  بوزرگبو  کوارآفرینی را جزئوی از زیسوتداششگاه داشسته و زیست

بوو  در یک زیست»خود با عنوا   شیز در پووه  ،(5۱34رایت، سیگل و موستار  شمارد. می

اریوبی بورا  هوکنند کوه تواکنو  یاظهار می« پا  داششیوییها  شوحال ظهور برا  شرکت

کنند، وجود شدارد اشداز  میها  شوپا را راهبو  مورد شیاز داششیویاشی که شرکتدرک زیست

دهند و عناصور اریوب مورد شیاز را بر اساس مطالعات گذشته توسعه میهو به همین دلیل ی

 ةزشییوریل کوارآفرینی داششویویی، بوه هموراه آ  را شامل: سازوکارها  داششگاه برا  تسوه

مشارکت اشوا  کارآفرینوا ، فعالوا   ها،دهندهها از طریق شتابدهندهشتابفعالیت شامل پی 

هوا در گذارا ؛ ماهیت خا  محیط داششگاه و فضا  بیروشوی و تکامول آ پشتیباشی و سرمایه

 کنند.معرفی می طول زما  و همچنین موضو  مهم سازوکارها  تأمین اعتبار

 شناسی پژوهشروش. 3

این پووه  است. داششیویی  کارآفرینی بو زیست مدل ةارائ ،دف کلی پووه  حاضره

هوا، از شوو  ها  کاربرد  و بوه لحواظ روش گوردآور  دادهپووه  ةزمربه لحاظ هدف در 

اعضا  مورد مطالعه در این پووه  شامل  ةها  کیفی با ماهیت اکتشافی است. جامعپووه 

 ةحووزکوار  در  ةدارا  تخصص علمی و یا تیربوکه فردوسی مشهد علمی داششگاه  هیأت

علموی دارا   هیوأت، اعضوا  دهنوده بوه صونعتمشاورهعلمی  تأ، اعضا  هیاشدکارآفرینی

فردوسی مشهد و یا پارک علوم و فنواور   مرکز رشد داششگاهبنیا  در ها  شوپا/داش شرکت

برا  تعیین حیم شموشه از معیار اشبا  شظر  استفاده شد. بور ایون  د.نباشمیخراسا  رضو  

هوا کدگوذار  و داده ،که بعود از هور مصواحبهد شا  طراحی گوشهفرایند مصاحبه به ،اساس

                                                           

1  . Sherwood 
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هوا در لفوهؤبو  کارآفرینی داششیویی، این مها  زیستلفهؤتحلیل شدشد تا ضمن شناسایی م

هوا  جدیود در ها تا جوایی اداموه یافوت کوه دادهبهها  بعد  پیگیر  شوشد. مصاحمصاحبه

ولوی بورا   ،دهوم محقوق شود ةه در مصاحبئلها به دست شیامد. این مسفرایند گردآور  داده

شفور از  31بوا  ،سویزدهم اداموه یافوت. بودین ترتیوب ةاطمینا ، کار گردآور  داده تا مصاحب

ها  به دست ه ماهیت کیفی دادهمصاحبه اشیا  شد. با توجه ب مدشظرشظرا  خبرگا  و صاحب

ها، از روش تحلیل مضمو  بوه منظوور آمده از مصاحبه و لزو  استخراج مفاهیم مشابه در آ 

هوا، عبارت است از عمل کدگذار  و تحلیول داده 3ها استفاده شد. تحلیل مضمو تحلیل داده

هوا الگویوابی در داده اول بوه دشبوال ةگویند. این تحلیل در وهلها یه میبا این هدف که داده

 .(31۸۸ محمدپور، است 

هوایی لفوهمؤبو  کارآفرینی داششویویی یوه زیستبه شظر شما »همچو   سؤالات مصاحبه

از شوو   «ها  کارآفریناشه داششویویا  را تقویوت و حمایوت کنود فعالیت باید داشته باشد تا

بر  یکارآفرین ةحوزشظرا  پووه  و مشاوره با صاحب ةبازپاسخ بوده که پس از بررسی پیشین

تی ها از فایل صومتن کامل مصاحبه ،اول ةمرحلدر  .دشطراحی اساس روش تحلیل مضمو  

موتن  ،ل گردیود. همچنوینصوشد و از تطبیق متن مکتوب با فایل صوتی اطمینا  حا مکتوب

آشنا ها ها، با عمق و غنا  محتوا  آ ها به دقت مطالعه شد تا ضمن درگیر  با دادهمصاحبه

دو  بوا مورور  ةمرحلودر  .شوودها فوراهم و بدین ترتیب شرایط مناسب برا  تحلیل آ شده 

ها، هر زما  که یک بخ  تفکیک شده معنادار پیدا شد، یوک کود بورا  آ  در شظور مصاحبه

. دل شواهد گفتار  مستقل، کدها  اولیه شناسایی و آشکار گردیوددر  ،گرفته شد. به عبارتی

اطلاعات کدبند  شدشد و برا  هر کد اولیه، یک شرح واژه شوشته شود و  ةمدر این مرحله ه

ها  کشف بر اساس پدیده ،سو  ة. در مرحلبه دست آمددر خلال کدگذار  فهرست جامعی 

از پیوشود و د شوبنود  شوشد، دسوتهبه پرس  پووه  مربوط می ها که مستقیماًشده در داده

، ابعواد هوالفوهؤمبنود  کورد  یهوار  بوا دسوته ةمرحلگرفت. در ها شکل لفهؤمها، داد  آ 

                                                           

1. Thematic Analysis 
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و ابعواد در هوا لفوهؤمتموامی  ،آخر ةمرحلبو  کارآفرینی داششیویی شکل گرفت و در زیست

 9 ،تکورار  هوا لفهؤمپس از حذف در شهایت و  کنار هم مورد ارزیابی و پای  قرار گرفت

 . دششناسایی فه لؤم  47 بعد و

 ی تحقیقهایافته .4

 کوارآفرینی داششویوییبوو  زیسوتو خبرگا   تادا شفر از اس 31ین پووه  با تعداد ر اد

 :است (3 ها به شرح جدول ساختاریافته اشیا  شد که مشخصات آ  شیمهة مصاحب
 

 شوندگانهای مصاحبهویژگی .1جدول 

 ردیف مرتبه علمی جنسیت نقش فعال

 3 استاد مرد مشاور صنعت

 5 استاد مرد مرکز رشدها  شوپا فعال در شرکت

 1 استاد مرد فعال رویدادها  استارتاپ ویکند

 7 استاد مرد ها  شوپا مرکز رشدفعال در شرکت

 2 داششیار مرد ها  شوپا مرکز رشدفعال در شرکت

 1 استاد مرد رئیس اسبق پارک علم و فناور  خراسا  رضو 

 4 استاد مرد مشاور صنعت

 ۸ داششیار مرد مشاور صنعت

 9 داششیار مرد ها  شوپا مرکز رشدمشاور صنعت و فعال در شرکت

 3۱ داششیار مرد فعال رویدادها  استارتاپ ویکند

 33 استادیار مرد ها  شوپا مرکز رشدفعال در شرکت

 35 استادیار مرد ها  شوپا مرکز رشدفعال در شرکت

 31 استاد مرد صنعت و داششگاهمشاور 

 

و  مؤلفوه( کود   47 کودها در شهایوت بوه هوا و اسوتخراجمصواحبه مکتوب کرد پس از 

 .رسیدیم( بعدکد محور    9ها به بند  آ طبقه
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بو  کارآفرینی داششیویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد دارا  یوه زیست: پووه سؤال 

بوو  زیسوتاصولی مربووط بوه  بعودها هوا و مؤلفه (5 در جدول  هایی است ابعاد و مولفه

 .استترسیم شده داششیویی  کارآفرینی
 

 بوم کارآفرینی دانشجوییزیستاصلی مربوط به  بعدهایها و مؤلفه .2جدول 

 لفهؤم مطابق با مطالعات
اصلی مقولة 

 )بعد(

 (5۱39.  3فین و همکارا 

 (5۱3۸شروود.  

 (5۱3۸مت و شافر.  

 (5۱34اشییگل.  

رایت، سیگل و موستار. 

 5۱34) 

جاکوبوس میرگنامد 

 (5۱35  .5دفندزاش

 (5۱33آیزشبرگ.  

 اشداز  و ...(کار  راهوحقوقی، مالی، کارآفرینی و کسب ةمشاورخدمات  ةارائ

حمایت و 

 پشتیباشی

 کار شوپا  داششیویا وکسبسس ؤمعلمی در تیم تأمشارکت اعضا  هی

 آموختگا  کارآفرینخدمات داششگاهی به داش  ةتداو  ارائ

 آزمایشگاهی و کارگاهی ها تقویت زیرساخت

 ها و تیهیزات آموزشیزیرساخت ةتوسع

 مرکز رشد/ شوآور  ةتوسع

 اشداز  کسب و کارها  حمایتی راهزیرساخت ةتوسع

 روزآمد فناور  اطلاعات ة توسعارتقا و 

 حمایت از مالکیت فکر   ثبت اخترا (

 (5۱39فین و همکارا .  

 (5۱3۸شروود.  

، هایتر، لوبینسکی و مرلس

 5۱34)  

 (5۱34میلر و آکس.  

لیلیشکس، ولکمن، 

گروینهنگن، بیشاف، 

 (5۱32.  1هالفبس

جاکوبوس میرگنامد 

 کار و کارآفرینی مبتنی بر پروژهوآموزش کسب

آموزش و 

 یادگیر 

 ب و کار از داششگاه و صنعتاختصا  منتور  راهنما، مربی میرب( کس

 ها  تحصیلی با شیاز جامعه و بازار کارتناسب رشته

 هااختصا  واحد درسی کارآفرینی برا  تمامی رشته

 دار(تحصیلی کارآفرینی  مقطع ةرشتاشداز  راه

 ا ها  میا  رشتهرشته ةتوسع

 نیها با رویکرد کارآفریها و گرای بازشگر  دروس رشته

 تدوین طرح درس با رویکرد کارآفرینی

 ها  تدریس خلاقاشهبکارگیر  روش

 اپاختصا  درس کارآفرینی مبتنی بر استارت

                                                           

1  . Fyen et al 

2  . Jacobus meergenaamd van de Zande 

3  . Lilischkis, Volkmann, Gruenhagen, Bischoff, and Halbfas 
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 لفهؤم مطابق با مطالعات
اصلی مقولة 

 )بعد(

 (5۱35فندزاشد.  

. 3برکوویتز و فلدمن

 5۱۱۸) 

 (5۱39فین و همکارا .  

 (5۱3۸شروود.  

 (5۱34اشییگل.  

رایت، سیگل و موستار. 

 5۱34) 

 (5۱37.  5روشا و فریتس

 ها  آموزشی و پووهشیها  تحصیلی و گروهتحقیقات بازار رشته

  شناسایی بازار بالقوه، رقبا و مشتریا ( 

پووه  و 

 فناور 

 ها  میداشی شسبت به مباحث شظر  دروسافزای  سهم پووه  و فعالیت

ساز  داش  فنی/ محصول گذار ، فروش و تیار بازاریابی، مذاکره، ارزش

 داش  بنیا 

  ارشتهها  تحقیقاتی میا تعریف پروژه

 هاها و گروهتعریف محورها  پووهشی برا  رشته

 ها(گروهی و بین گروهها  پووهشی مشترک  درو تشکیل تیم

 مین مالی از صنعتأکید بر تأها  تحقیقاتی پسادکتر  با تتعریف دوره

 شامه/ رساله با رویکرد کارآفرینیها  داششیویی/ پایا تعریف پروژه

 (5۱3۸شروود.  

 (5۱34اشییگل.  

رایت، سیگل و موستار. 

 5۱34) 

لیلیشکس، ولکمن، 

گروینهنگن، بیشاف، 

 (5۱32هالفبس.  

 (5۱33آیزشبرگ.  

 خود اشتغالی داششیویا  ةبازاریبرگزار  

رویدادها و 

 اجتماعات

 برگزار  رویداد استارتاپ ویکند

 کارها  موفق داششگاهیا وبرگزار  رویداد معرفی کسب

 ها  غیر رسمی با کارآفرینا  موفق شهر/ کشورگزار  ششستبر

 بنیا کارها  شوپا و داش وبرگزار  جشن موفقیت کسب

 ا ها  دورهبنیا  در شمایشگاهمحصولات / خدمات داش  ةعرض

افزایی کار، کارآفرینی و مهارتوبرگزار  دوره / کارگاه آموزشی کسب

  سمینار، کارگاه و ...(

 ها  داششگاهکارها  مرتبط با رشتهومعرفی مشاغل و کسب

هایتر، لوبینسکی و مرلس. 

 5۱34) 

جاکوبوس میرگنامد 

 (5۱35فندزاشد.  

 ارزشیابی کیفی داششیویا 

-سیاست

 گذار 

هر  متناسب مقاطع تحصیلی داششیویا   کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

 دکتر (

ها  علمی با رویکرد ها و قطبها  پووهشکدهعریف فعالیتاییاد و ت

                                                           

1  . Bercovitz & Feldman 

2  . Rocha & Freitas 
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 لفهؤم مطابق با مطالعات
اصلی مقولة 

 )بعد(

 کارآفرینی (5۱33آیزشبرگ.  

 ها  آموزشی و پووهشی در جذب داششیویا استقلال گروه

 ت علمیأاییاد تعادل در وظایف آموزشی و پووهشی اعضا  هی

 ت علمیأریز  بلند مدت کارآفرینی برا  اعضا  هیبرشامه

 اه با رویکرد کارآفرینیراهبرد  داششگ ةبرشامتدوین 

 گیر  کارآفرینیتمرکززدایی مراکز تصمیم

 تفکر کارآفریناشه و حمایت مدیرا  ارشد داششگاه از کارآفرینی

گردش آزاد و شفاف اطلاعات مرتبط با خدمات، مقررات، الزامات و 

 تسهیلات کارآفرینی

 (5۱3۸مت و شافر.  

 (5۱34اشییگل.  

 جاکوبوس میرگنامد

 (5۱35فندزاشد.  

 مباحث علمی ةاختصا  فضا  اجتماعی تبادل شظر و ارائ

فرهنگی و 

 اجتماعی

 تقویت فضا  گفتما  علمی بین داششیویا 

 تدوین ساز و کار تقویت ارتباط داششیویا  و اساتید

 بند  شیازها  تحقیقاتی جامعهشناسایی و اولویت

 داششگاه در جامعه برشد ةتوسعتبیین جایگاه، گسترش و 

 استقرار و بهبود حکمراشی کسب و کار در داششگاه

 تروی  تفکر کارآفریناشه در اعضا  داششگاه

 (5۱39فین و همکارا .  

هایتر، لوبینسکی و مرلس. 

 5۱34) 

جاکوبوس میرگنامد 

 (5۱35فندزاشد.  

 شی و ...(ها  حمایتی  حقوقی، مالی، اشگیزشامه و دستورالعملینیتدوین آ

قواشین و 

 مقررات

 / مدل کسب و کار کاروطرح کسب ةها  شوپا به ارائالزا  شرکت

 کار شناسایی کارآفرینا  بالقوهوتدوین ساز

 کار توسعه و بهبود ارتباط داششگاه با صنعتوتدوین ساز

 ساز  دستاوردها  تحقیقات داششگاهیاییاد واحد تیار 

-ها  شوپا و داش   داششگاهی در شرکتاار جذب متخصصکتدوین سازو

 بنیا  داششگاهی

 هاها  آموزشی و پووهشی و پووهشکدهکار گروهوتدوین مدل کسب

 اشداز  کسب و کاراختصا  امتیاز وتویی برا  راه

 ت علمی و داششیویا (أ اعضا  هی 

علمی و ارزیابی  تهیأها  کارآفریناشه برا  اعضا  اییاد شاخص فعالیت

 هامستمر آ 

علمی برا  حل مشکلات جامعه و اتخاذ  هیأتدهی به اعضا  موریتمأ
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 لفهؤم مطابق با مطالعات
اصلی مقولة 

 )بعد(

 تدابیر لاز  برا  ارتقا  علمی در این موارد

 (5۱39فین و همکارا .  

 (5۱39.  3برزشیتز و ژا 

 (5۱34میلر و آکس.  

رایت، سیگل و موستار. 

 5۱34) 

 (5۱31رایدوت و گر .  

کار و وپذیر  فرشتگا  کسبگذارا  خارجی و مخاطرهز  سرمایهساشبکه

)... 

 منابع مالی

پذیر  فرشتگا  گذارا  خارجی و مخاطرهشناسایی و جذب سرمایه

 کار و ...(وکسب

کارها  شوپا وکسب (CrowdFunding مین مالی جمعی أحمایت از ت

 نیا بو داش 

-ها  شوپا و داش محصولات شرکت ةولیا ةشموش ةتوسع ةویوحمایت مالی 

 بنیا 

 (5۱39فین و همکارا .  

. 5شامبیسا ، رایت و فلدمن

 5۱39) 

 (5۱3۸شروود.  

کسمینتارتی، اششور ، 

. 1و عثماشو  سلاسار 

 5۱3۸) 

هایتر، لوبینسکی و مرلس. 

 5۱34) 

 (5۱34میلر و آکس.  

رایت، سیگل و موستار. 

 5۱34) 

 یویا  در صنعت/ پارک علم و فناور برگزار  کارآموز  داشش

شهادها، 

ها و شبکه

 تعاملات

 ها  برو  داششگاهیهمکار  داششیویا  در اشیا  طرح

ها  داش  ها  آموزشی و پووهشی با شرکتارتباط گروه ةتوسعتقویت و 

 بنیا 

 صنایع در داششگاه ةتوسعاستقرار مراکز تحقیق و 

 یرو  از داششگاه  باتعامل مستمر با متخصص

 علمی هیأتالمللی داششیویا  و اعضا  ارتباطات بین ةتوسع

 ها در داششگاهدهندهاستقرار شتاب

 تعامل با پارک علم و فناور 

                                                           

1  . Breznitz & Zhang 

2  . Nambisan, Wright and Feldman 

3  . Kusmintarti, Anshori, Sulasari and Ismanu 



 923                            یيدانشجو ینيکارآفر بومیستارائۀ مدل ز                          شمارة اول   

 

 ةحووزشده است تا با اسوتناد بوه دیودگاه خبرگوا  و متخصصوا   تلاش بالابراساس جدول  

بوو  کوارآفرینی داششویویی در زیستکلی که ل اؤسکارآفرینی داششگاهی و در پاسخ به این 

در قالوب یوک الگوو   این مودل ،هایی استلفهؤداششگاه فردوسی مشهد دارا  یه ابعاد و م

  .دوطراحی و تبیین ش (3 ل کمطابق ش ،هاستابعاد و مؤلفهل بر می که مشتقمنط

 بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهدمدل زیست .1شکل
 

بو  کارآفرینی داششویویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد زیستدهد که دل بالا ششا  میم

 ةشویو ،حوائز اهمیوت کوه بیوا  آ  ضورور  اسوت ةاست؛ شکتهایی لفهؤمدارا  یه ابعاد و 

کوه بوه طوور کامول براسواس دیودگاه  است اصلی ةطبق 9فرعی در دل  ةمقول 47بند  دسته

در ایون پوووه  از دیودگاه بو  کارآفرینی داششیویی تزیس ابعادخبرگا  اشیا  شده است. 
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 و . پوووه 1، و یادگیر  . آموزش5پشتیباشی،  و . حمایت3 شوشدگا  عبارت اشد از:مصاحبه

 و . قوواشین4اجتمواعی،  و . فرهنگوی1، ار ذگ. سیاست2اجتماعات،  و . رویدادها7فناور ، 

 اجوزا تورین اصولی ،بعود 9ایون املوات. تع و هواشوبکه . شهادهوا،9مالی، منابع . ۸مقررات، 

از  یکوی بو  کارآفرینی داششویوییزیست ةدر زمین .باشندمیبو  کارآفرینی داششیویی زیست

شورایط و   کار،وبسیار  از داششیویا  از قواشین مرتبط با کسب»د: گویشوشدگا  میمصاحبه

ها در مسویر راه ل تسلط شاکافی آ دلیها  داش  بنیا  و ... آشنایی شدارشد و بهالزامات شرکت

اشداز  شرکت شوپا  خودشا  دیار ضرر و زیا  زیاد  خواهند شود. در بحوث آمووزش و 

ها بوا یادگیر ، آموزش اصول کسب و کار و کارآفرینی مبتنی بر پروژه، بازشگر  طرح درس

کارگیر  د و بها  در داششگاه، خلاقیت اساتیها  میا  رشتهرویکرد کارآفرینی، افزای  رشته

ها  تدریس خلاقاشه و همچنین آموزش مبتنوی بور پوروژه و افوزای  سوهم تحقیقوات روش

یکوی از  ةبر گفتوبنوا «.میداشی کمک بسیار خوبی به کوارآفرینی داششویویا  خواهود داشوت

یکی از الزامات و بسوتر موورد شیواز کوارآفرینی داششویویا   حمایت و پشتیباشیمتخصصا ، 

ها  آزمایشگاهی و کارگاهی تقویت ششوشد و یا تا زماشی که زیرساخت ،مثالبه عنوا   .است

کسوب و کوار ارائوه شکنویم، ة زمینوها  موورد شیازشوا  را در مشاورهبه داششیویا  و اساتید 

هوا  همراهی اساتید در تویم ،همچنین اشتظار خلاقیت و کارآفرینی را داشته باشیم. یمتواششمی

 شود.یداششیویا ،  موجب دلگرمی داششیویا  در آغاز کار مکسب و کار شوپا  سس ؤم

لوزو  بوازشگر  دروس بوا شگواه » بوه یکی از خبرگوا موزش، آدر باب مباحث مرتبط با 

 .اشاره داشوتند «ها  جار  داششگاه با شیازها  واقعی جامعهکارآفریناشه و متناسب بود  رشته

هوا  پوروژهکوار در وش مفواهیم کسوبآمووز»شیز شسوبت بوه  شوشدهمصاحبه دیگر ،همچنین

اختصوا  واحود »و  داشوتندکیود أت «در داششگاها  رشتهها  میا رشته ةداششیویی و توسع

ها  دایر در داششگاه را برا  داششویویا  مفیود ارزیوابی برا  تمامی رشته «درسی کارآفرینی

هوا بوا شاموهو پایا  هاتعریف پروژه»به  فناور  و پووه . یکی از اساتید در خصو  کردشد

و دیگور  «هوا  آموزشویها  پووهشی بوین گوروهرویکرد کارآفرینی و همچنین تشکیل تیم



 921                            یيدانشجو ینيکارآفر بومیستارائۀ مدل ز                          شمارة اول   

 

شوده در داششوگاه و ها  فنوی تولیدگذار  داش لزو  ارزش»شوشده در این زمینه به مصاحبه

ه اشاره داشوتند. مبحثوی کو «شوشدبنیاشی که در مراکز رشد داششگاه تولید میمحصولات داش 

هوا  کوه موفقیوت یکارهوایومعرفوی کسوب»  اشواره داشوتند، آیندین شفر از خبرگوا  بوه 

و حتی برگزار  جشن برا   آشا  به داششگاهیا لزو  معرفی آورشد و یشمگیر  به دست می

کارها  موفق در داششگاه بود که معتقد بودشد این ینین اقداماتی به تحریک و تهیوی  وکسب

شتای  به دست آمده از مصاحبه با خبرگوا   .«کمک بسیار خوبی خواهد کرد کارآفرینا  بالقوه

 مقوررات و اجتماعی و قوواشین و ، فرهنگی ذارگسیاست بعددر این بخ  ششا  داد که سه 

 موؤثربو  کارآفرینی داششیویی در داششوگاه فردوسوی مشوهد گیر  زیستشکل درتواشند می

باید مباحثی همچو  کوارآفرینی در »گوید: اتید ینین میاس یکی از ،د. به عنوا  مثالواقع شو

و میوزا  توجوه  تا اهمیت ایون موضوو  ششوا  داده شوودراهبرد  داششگاه دیده شود  ةبرشام

از اسوتقلال  هوا در جوذب داششویویا گروه ،. همچنینمدیرا  داششگاه را به این مهم دریابند

یا  تحصیلات تکمیلی بتواشند معیارهوایی تا حداقل در اشتخاب داششیو کافی برخوردار باشند

سیاسوت برقورار  تعوادل » ، در جا  دیگر«را مد شظر قرار دهند و شوآور  همچو ، خلاقیت

دهود توا بوا فکور و وقوت اساتید می و پووهشی اساتید، این اجازه را بهدر وظایف آموزشی 

 هوابوو زیستق  اساسی بر مقررات ش و قواشین«. شدزبیردا اشهکارآفرینها  فعالیتآزادتر  به 

کافی اسواتید شسوبت  ةاشگیزباید برا  حمایت و اییاد »گوید: یکی از مدیرا  ینین می ،دارشد

، قواشینی برا  در شظر گرفتن امتیاز وتویی جهت ارتقا  آشوا  داشوته کارواشداز  کسببه راه

خبرگوا  اظهوار  ،شیوز کوارآفرینی داششویویی بوو زیستمالی منابع در خصو  بعد «. باشیم

ا بگذارا  خارج از داششگاه را به صورت سیستماتیک شناسایی کنیم و باید سرمایه» داشتند که

کسب و کارهایی که بوه  و برا  گذار  ترغیب کنیمآشا  را برا  سرمایه ،کارهاومعرفی کسب

 در خصوو  و« ا  در شظر بگیوریمها  مالی ویوهرسند، حمایتاولیه می ةشموشتولید  ةمرحل

لزو  تعامل شزدیک و مستمر با پارک علم و فنواور  »خبرگا  به  ،تعاملات و هاشبکه شهادها،



 هفدهمۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال لمجّ                          951

 

و دعوت از  ها در داششگاهها  بخ  خصوصی و استقرار آ دهندهتعامل با شتابو همچنین 

 .اشاره داشتند «آشا  در داششگاه ةتوسعصنایع شهر و استا  جهت استقرار مراکز تحقیق و 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .5

گیور  از بو  کارآفرینی داششیویی و با بهرهمدل زیست ةیناشچه ملاحظه شد با هدف ارائ

بو  کارآفرینی داششیویی در داششوگاه زیست ةلفؤم 47و  بعد 9روش تحقیق کیفی اکتشافی، 

ییسوتی شظر  موجود در رابطه با  ءفردوسی مشهد شناسایی شدشد. این مدل تا حدود  خلا

هماشطور که اشاره شود . دهدمیبو  کارآفرینی داششیویی را پوش  زیستها  لفهؤمابعاد و 

 هوا پوووه  ینی،کوارآفر بوو زیسوتاشیا  شده با موضووعات  ها پووه  یپس از بررس

 یورا در ا داششیویی ینیکارآفر بو زیستو به طور خا  با موضو   ینهزم یندر ا  محدود

کوارآفرینی متمرکوز بور  ،ها  مشابهسایر پووه در مقایسه با ین پووه  . ااشیا  شده است

در ایون  شناسوایی شودههوا  لفوهؤم ابعواد وبومی بوود   به با توجهو د شداششیویی اشیا  

بوو  زیست ةتوسعدر استقرار و ها لفهؤماز این ابعاد و  تواشندها شیز میشگاهپووه ، سایر داش

اسوتقرار ابعواد و  ةی در زمینوهایو در اداموه پیشونهاد ره بگیرشدکارآفرینی داششیویی خود به

 د.گردبو  کارآفرینی داششیویی در داششگاه بیا  میزیستها  لفهؤم

رسود هوا  کوارآفرینی، بوه شظور مویبو لزو  اتخاذ رویکرد  جامع در زیستبا توجه به 

بو  را زیست اجزا گرا  و بازی در کنار این جامعیت، عامل پیچیدگی روابط بین دهمواره بای

بوو  کوارآفرینی ها  این پیچیدگی، تعدد بازیگرا  زیستشظر قرار داد که یکی از مشخصهمد

علمووی، موودیرا  داششووگاه،  هیووأتداششوویویی در داششووگاه از جملووه داششوویویا ، اعضووا  

افراد  یه بسا برخی ؛است که پیامد آ ، تعدد اهداف و رویکردها است غیرهگذارا  و سرمایه

ا  بو  دشبال کنند و برخی دیگر اهداف توسوعهرا در زیست اقتصاد اهداف  و واحدها صرفاً

ها  ه با تعدد اهداف و ارزشدر مواج ،ا داشته باشند. بنابراینبو  رو کمک به تقویت زیست

گور  آشوا ، بو  کارآفرینی، از مدیرا  داششگاه تعامول و هودایتمتناقض بازیگرا  در زیست
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بو  کارآفرینی داششیویی  تقویت کارآفرینی داششیویی( و همچنوین راستا با هدف زیستهم

 رود.شظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت بازیگرا  اشتظار می

ه مورور بو  کارآفرینی، فرآیند  است که بفرد هر زیسته گیر  شخصیت منحصر بشکل

موا  موجبوات افوزای  همواهنگی همین گذشت ز ،گیرد، از طرفیزما  و به آرامی اشیا  می

. در ایون مسویر ممکون اسوت برخوی افوراد حقیقوی و حقووقی، آوردمیل را شیز فراهم عوام

بوو  دلایلی ماشند آگاه شبود  از اهداف شهایی و عد  شناخت شسبت به مودل جوامع زیسوتهب

تبیوین ها بیردازشود کوه کارآفرینی داششیویی، به مخالفت و مقاومت در اجرا  برخی فعالیت

تواشد در جلوب شظورات ایون دسوته از ساز  رویکرد جامع داششگاه میاهداف غایی و شفاف

 بو  کارآفرینی تبدیل شماید. باشد و آشا  را به حامیا  جد  زیستثر ؤمافراد 

بوو  کوارآفرینی، یکدسوت بوود  زیسوت ةآمیوز و یکیاریوبعد  در اجرا  موفقیت ةشکت

صودا و بو  کارآفرینی است. اینکه تما  مدیرا  هومر زیستعملکرد و ذهنیت مدیرا  فعال د

علمی داشته باشوند، از هیأتآهنگ، رویکرد یکساشی را در مواجه با داششیویا  و اعضا  هم

رویکرد مودیرا  ارشود و ة دهنداشتقالکه مدیرا  اجرایی، یرا ؛ا  برخوردار استاهمیت ویوه

کننود و ر استحکا  این پیوشد ایفا موید و شق  مهمی دباشناتصال کارآفرینا  با آشا  می ةحلق

 .شمایدبو  وارد میشاپذیر  به زیستها  جبرا کویکترین تناقضی خسارت

بوو  کوارآفرینی داششویویی مدشظر طراحا  و میریا  زیست داز دیگر موضوعاتی که بای

داف متنواقض بوا ها  مواز  و فرعی بوا اهوبو گیر  زیستعد  شکلمراقبت از قرار گیرد، 

ها  متناقض بو زیست دباید و شوبو  کارآفرینی است که موجب هدر رفت منابع میزیست

  .بو  کارآفرینی داششیویی، بازتعریف شوشدبه سرعت شناسایی و در راستا  زیست

متوواز  تموامی ة توسعبو  کارآفرینی، حائز اهمیت دیگر در استقرار زیست ةشکتدو و اما 

 دبوو  و اتخواذ رویکورد مناسوب مودیریت داششوگاه اسوت کوه بایوزیستها  لفهؤمابعاد و 

بوا رویکورد « کارآفرینی»رسد موضوعاتی ماشند . به شظر میشود هوشمنداشه و هنرمنداشه اشیا 

شوود مودیریت و دستور ، سازگار  زیاد  ششا  شخواهود داد و پیشونهاد موی« بالا به پایین»
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 نیتودوها  حموایتی و یوا ها و دستورالعملشامهینیدوین آداششگاه در موضوعاتی همچو  ت

 هیوأتو شظایر آ  را بوا همراهوی اعضوا   وکار توسعه و بهبود ارتباط داششگاه با صنعتساز

شوده در شناسواییهوا  لفوهؤمداششیویا  اشیا  دهد. از طرفی بسیار  از شمایندگا  علمی و 

هوا  متعودد  هد موجود هسوتند و در زمینوهها قبل در داششگاه فردوسی مشتحقیق، از سال

تواشود بوه توسوعه و رشود ساز  لاز ، اشیا  شده است که این مهم مویبسترساز  و فرهنگ

 بو  کمک شایاشی شماید. تر زیستسریع

 را داششوگاه فردوسوی مشوهدبوو  کوارآفرینی داششویویی زیست ةشدشناساییها  لفهؤم

شوامل اسوتقرار  ،فواز اول دشبوال شموود. بو  وسعه زیستت-5استقرار و -3توا  در دو فاز می

اسوت و شوداده ها اشیا  اقدا  اجرایی و عملیاتی برا  آ داششگاه  است که تا کنو هایی لفهؤم

شوامل  ،فاز دو  در دستور کار خود قرار دهد.به مرور ها را ساز  و استقرار آ پیاده تواشدمی

اقداماتی در این زمینه اشیوا  شوده اسوت و ها  گذشته سالاست که به شوعی در هایی لفهؤم

شود پووهشگرا  ارجمنود در پایا  پیشنهاد میتوسعه دهد. بهبود و ها را آ  دتواشداششگاه می

شوده در  به بررسی روابط ابعاد بوا یکودیگر، میوزا  اثرگوذار  و اثرپوذیر  ابعواد شناسوایی

 بیردازشد. بو  کارآفرینی داششیوییزیست

 نامهکتاب

 یکنفراشس مل نیدوم .نیداششگاه کارآفر یادیا یمفهوم  ارائه الگو(. 3194.  ط ،یبسطام .3

 . کازرو .و حقوق تیریدر مد نیشو  هاپووه 

-31۱(، 3۱  5 ،یشناساشسا  ةشام .هاها و مدلهی،رویفیک  هاداده لی(. تحل31۸۸.  محمدپور، ا .5

354. 
 

3. Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: 

Measurement issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494. 

4. Acs, Z. J., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2009). The 

knowledge spillover theory of entrepreneurship. Small business economics, 

32(1), 15-30. 



 959                            یيدانشجو ینيکارآفر بومیستارائۀ مدل ز                          شمارة اول   

 

5. Alves, A. C., Fischer, B., & Schaeffer, P. R. (2019). Determinants of student 

entrepreneurship An assessment on higher education institutions in Brazil. 

INMR-Innovation & Management Review, 16(2), 96-117. 

6. Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the 

role of an ecosystem. Problems and perspectives in management, (13, Iss. 2 

(spec. iss. 1)), 495-505. 

7. Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university 

for the entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer, 39(3), 313-

321. 

8. Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & 

Menter, M. (2019). Entrepreneurial ecosystems: economic, technological, and 

societal impacts. The Journal of Technology Transfer, 44(2), 313-325. 

9. Auerswald, P. E. (2015). Enabling entrepreneurial ecosystems: Insights from 

ecology to inform effective entrepreneurship policy. Kauffman Foundation 

Research Series on city, metro, and regional entrepreneurship. 

10. Autio, E., Kenney, M., Mustar, P., Siegel, D., & Wright, M. (2014). 

Entrepreneurial innovation: The importance of context. Research policy, 43(7), 

1097-1108. 

11. Bercovitz, J., & Feldman, M. (2008). Academic entrepreneurs: Organizational 

change at the individual level. Organization science, 19(1), 69-89. 

12. Bergmann, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student 

entrepreneurs? On the relevance (and irrelevance) of the university and the 

regional context for student start-ups. Small business economics, 47(1), 53-76. 

13. Breznitz, S. M. and M. P. Feldman (2012). The engaged university, Journal of 

Technology Transfer, 37(2), 139–157 

14. Breznitz, S. M., & Zhang, Q. (2019). Fostering the growth of student start-ups 

from university accelerators: an entrepreneurial ecosystem perspective. 

Industrial and Corporate Change, 28(4), 855-873. 

15. Clarysse, Bart, Mike Wright, Johan Bruneel, and Aarti Mahajan. "Creating 

value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business 

ecosystems." Research policy 43, no. 7 (2014): 1164-1176. 

16. Duval‐Couetil, N. (2013). Assessing the impact of entrepreneurship education 

programs: Challenges and approaches. Journal of Small Business 

Management, 51(3), 394-409. 

17. Feld, B. (2020). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in 

your city. John Wiley & Sons. 

18. Fetters, M., Greene, P. G., & Rice, M. P. (Eds.). (2010). The development of 

university-based entrepreneurship ecosystems: Global practices. Edward Elgar 

Publishing. 



 هفدهمۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال لمجّ                          952

 
19. Fyen, W., Debackere, K., Olivares, M., Gfrörer, R., Stam, E., Mumby-Croft, B., 

& Keustermans, L. (2019). Student entrepreneurship at research-intensive 

universities: from a peripheral activity towards a new mainstream. League of 

European Research universities. 

20. Gibb, A. (2005). Towards the entrepreneurial university: entrepreneurship 

education as a lever for change. Policy paper, 3, 1-46. 

21. Gupta, A., & Gupta, V. (2017). Just a Lemonade Stand An Introduction to 

Student Entrepreneurship. New England Journal of Entrepreneurship. 

22. Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic 

entrepreneur? The role of graduate students in the development of university 

spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 42(6), 1237-1254. 

23. Hechavarria, D. M., & Ingram, A. (2014). A review of the entrepreneurial 

ecosystem and the entrepreneurial society in the United States: An exploration 

with the global entrepreneurship monitor dataset. Journal of Business and 

Entrepreneurship, 26(1), 1-35. 

24. Holienka, M., Gal, P., & Kovačičová, Z. (2017). Drivers of student 

entrepreneurship in visegrad four countries: Guesss evidence. Central European 

Business Review, 6(2), 54. 

25. Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard 

business review, 88(6), 41-49. 

26. Isenberg, D. (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, 1, 13. 

27. Isenberg, D. (2014). What an entrepreneurship ecosystem actually is. Harvard 

Business Review, 5, 1-7. 

28. Jacobus meergenaamd van de Zande, T. (2012). Fostering Entrepreneurship at 

Universities: Lessons from MIT, IIIT and Utrecht University (Master's thesis). 

29. Kew, J., Herrington, M., Litovsky, Y. and Gale, H. (2013). GEM YBI Youth 

Report: The State of Global Youth Entrepreneurship, Global Entrepreneurship 

Research Association/Youth Business International, Cape Town. 
30. Kusmintarti, A., Anshori, M., Sulasari, A., & Ismanu, S. (2018). STUDENT'S 

ENTREPRENEUR PROFILE: A CLUSTER OF STUDENT'S ENTREPRENEURIAL 

CHARACTERISTICS. Journal of Entrepreneurship Education, 21. 

31. Lilischkis, S., Volkmann, C., Gruenhagen, M., Bischoff, K., & Halbfas, B. 

(2015). Supporting the entrepreneurial potential of higher education. 

Preliminary findings. Slide show for expert survey, 4, 2015. 

32. Malecki, E. J. (2011). Connecting local entrepreneurial ecosystems to global 

innovation networks: open innovation, double networks and knowledge 

integration. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

Management, 14(1), 36-59. 



 955                            یيدانشجو ینيکارآفر بومیستارائۀ مدل ز                          شمارة اول   

 

33. Marchand, J., Hermens, A., & Sood, S. (2015). Student Entrepreneurship: a 

Research Agenda. International Journal of Organizational Innovation, 8, 266.  

34. Mason, C., & Brown, R. (2013). Creating good public policy to support high-

growth firms. Small Business Economics, 40(2), 211-225. 

35. Matt, M., & Schaeffer, V. (2018). Building entrepreneurial ecosystems 

conducive to student entrepreneurship: New challenges for universities. Journal 

of Innovation Economics Management, (1), 9-32. 

36. Miller, D. J., & Acs, Z. J. (2017). The campus as entrepreneurial ecosystem: the 

University of Chicago. Small Business Economics, 49(1), 75-95. 

37. Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., & Singhal, S. (2013). A competency‐based 

perspective on entrepreneurship education: conceptual and empirical 

insights. Journal of small business management, 51(3), 352-369. 

38. Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of 

innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. 

Research Policy, 48(8), 103773. 

39. Neck, H. M., Greene, P. G., & Brush, C. G. (2014). Practice-based 

entrepreneurship education using actionable theory. In Annals of 

Entrepreneurship Education and Pedagogy–2014. Edward Elgar Publishing. 

40. Rideout, E. C., & Gray, D. O. (2013). Does entrepreneurship education really 

work? A review and methodological critique of the empirical literature on the 

effects of university‐based entrepreneurship education. Journal of Small 

Business Management, 51(3), 329-351. 

41. Rocha, E. L. D. C., & Freitas, A. A. F. (2014). Avaliação do ensino de 

empreendedorismo entre estudantes universitários por meio do perfil 

empreendedor. Revista de Administração contemporânea, 18(4), 465-486. 

42. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University 

entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate 

Change, 16 (4), 691-791. 

43. Seymour, N. (2001). College Student Entrepreneurs: Motivations and 

Challenges. 

44. Shah, S. K., & Pahnke, E. C. (2014). Parting the ivory curtain: understanding 

how universities support a diverse set of startups. The Journal of Technology 

Transfer, 39(5), 780-792. 

45. Sherwood, A. (2018). Universities and the Entrepreneurship Ecosystem. Jason 

Clemens, eds.(2018), 239. 

46. Siegel, D. S., Wright, M., & Lockett, A. (2007). The rise of entrepreneurial 

activity at universities: organizational and societal implications. Industrial and 

Corporate Change, 16(4), 489-504. 

47. Sieger, P., Fueglistaller, U., & Zellweger, T. (2014). Student entrepreneurship 

across the globe: a look at intentions and activities. 



 هفدهمۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال لمجّ                          953

 
48. Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72. 

49. Toledano, N., & Urbano, D. (2008). Promoting entrepreneurial mindsets at 

universities: a case study in the South of Spain. European Journal of 

International Management, 2(4), 382-399. 
50. Torkomian, A. L. V. (2011). Technology transfer, technological innovation and 

development. AZEVEDO, AMM; SILVEIRA, MA (Organização). Organizational 

Sustainability Management: Development of Collaborative Ecosystems. Campinas: 

CTI, cap, 4, 101-114. 

51. WEF (World Economic Forum) (2014). Entrepreneurial Ecosystems around the 

Globe and EarlyStage Company Growth Dynamics, World Economic Forum, 

Geneva, Switzerland. 

52. Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on 

entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small 

Business Management, 49(1), 107-125. 

53. Wright, M., Siegel, D. S., & Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for 

student start-ups. The Journal of Technology Transfer, 42(4), 909-922. 

 


