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چکیده
با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر ،مطالعات کمتری در ارتباط با آنها به ویژه کارکرد و عملکرد این مراکنز انمناد شنده
است .مقاله حاضر به بررسی ،مقایسه وتمزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و منتخب دانشگاه های اینران منیپنردادد.
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه ها ی آمریکا اد طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شندهانند .اطالعنات مربنوط بنه مراکنز کنارآفرینی
دانشگاه ها ی آمریکا اد سایتهای اینترنتی ای مراکز و نامه نگاری اینترنتی با مسؤلی ای مراکز به دسنت آمنده اسنت .مراکنز کنارآفرینی منتخنب
دانشگاه ها ی تهران بر اساس گزارش عملکرد ای مراکز انتخاب شده اند .اطالعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد طریق اسنناد و
مدارك موجود مربوط به گزارش عملکرد ساالنه ای مراکز و مصاحبه با مسئولی و کارشناسان ای مراکز به دست آمده است .اد مقایسه مشخصات
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه ها ی آمریکا با مراکز کارآفرینی مستقر در دانشگاه ها ی تهران ،تفاوتهای موجود شناسایی شده است .یافتنههنای این
مقاله نشان می دهد که مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشناوره بنه دانشنمویان در سنطوت مختلن
تحصیلی و افراد و گروههای متقاضی مختل نیز همانند فعالیتهای آمودشی و تدریس اهمیت بیشتری قائل شده و برنامههنای جنامع تنر آمنودش و
ترویج کارآفرینی اد نظر کیفی و دوره های بیشتری نیز اد نظرکمی اجرا میکنند .در عی حال مراکز کنارآفرینی دانشنگاه هنای تهنران بیشنتر بنه
فعالیتهای آمودشی می پردادند .بطور کلی مراکز کارآفرینی دانشگاه ها ی آمریکا فعالیتهای گسترده و توسعه درونی و بیروننی بیشنتری در راسنتای
آمودش و توسعه کارآفرینی انماد میدهند .یافته های ای مقاله می تواند برای دانشمویان ،اعضای هیئت علمی ،کارکنان ،مدیران ،تصمیم گیرندگان
وسایر ذینفعان مراکز کارآفرینی مثمر ثمر واقع شود.
واژههای کلیدی :کارآفرینی ،عملکرد ،آموزش ،مراکز کارآفرینی
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مقدمه
علی رغم رشد قابل توجه آمودش کارآفرینی در دانشگاه هنای
دنیا ،تحقیقات کمتری راجع به مراکز کارآفرینی صورت گرفته
است .هدف اد ای مقالنه بررسنی و مقایسنهی عملکنرد مراکنز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران است.
با پیدایش مشکالت اقتصادی کشنورها و کنم شندن اعتبنارات
دولتی دانشگاه ها ،تصنمیم گیرنندگان و مندیران دانشنگاه هنا
برآنند کنه بنا تمناری سنادی فعالینتهنای علمنی ،در جهنت
استقالل مالی و علمی گادهای عملی تر و موثرتری بردارند.
یکی اد راههایی که دانشنگاه هنا منی تواننند مینزان بودجنه و
اعتبارات خویش را افزایش دهند ،راه انندادی و توسنعه مراکنز
کارآفرینی است .مراکز کارآفرینی منی تواننند مننابع درآمندی
قابل توجهی بنرای دانشنگاه هنا اد طرینق اعتبنارات اهندائی،1
. donations

نویسندة عهدهدار مکاتبات :محمد عزیزیm_azizi@ut.ac.ir
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وقفی  ،خدمات و برنامه های بیرونی  ،برنامه های دانشگاهی و
تمنناری سننادی فننناوری مانننند طراحننی و توسننعه فننناوری در
دانشنننگاه و راه انننندادی شنننرکت هنننای جدیننند ایمننناد
نمایند(فینکل.)2112،
با توجنه بنه رویکنرد فنو در دانشنگاه هنا ،مراکنز کنارآفرینی
دانشگاه های تهران بنا مراکنز کنارآفرینی برتنر دانشنگاه هنای
آمریکا اد نظر عملکرد مورد مقایسه و بررسی قنرار منی گیرنند.
بنابرای دو سوال اصلی تحقیق به منظور شناسایی ویژگیهنا و
تفاوتهای عملکرد مراکز کارآفرینی منی توانند وجنود داشنته
باشنند .1 :مهمتننری اقنندامات و فعالیتهننای مراکننز کننارآفرینی
کدامنند(بننه عنننوان مثننال فعالینت هننای آمودشننی ،پژوهشننی،
ترویمننی و غیننره .2 )...چننه تفاوتهننایی بننی عملکننرد مراکننز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و ایران وجود دارد؟

. endowment
. external programming
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مبانی نظری و پیشینه
در طی بیست سال اخیر نقش کارآفرینی به عنوان موتور رشد
اقتصادی ،ایماد شغل و توسعه محلی بیش اد پیش بر همگنان
روش شده است .دانشگاه ها اد طریق سه مأمورینت آمنودش،
پژوهش و حمایت اقتصادی در تسهیل اقتصاد محلی و توسنعه
اجتمنناعی ابننزار مهمننی بننه حسنناب مننیآیننند (جننافی1331،؛
منزفیلد1331،4؛ ردننر و همکناران .)2111،2بنه عننوان مثنال
شواهد تمربی نشان می دهد که چگونه فعالیت انتقال دانش بر
توسعه محلی اد طریق فعالیتهای کارآفرینانه (اودرچ و لهمن ،6
 ، )2112رقابتپذیری(اودرچ و همکاران  )2112،و دسترسنی
به بادارهای مالی برای شرکتهای داننش بنینان اسنت(منولی و
همکاران.)2112،1
آموزش کارآفرینی
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کتز )2111( 3کاملتری مطالعه را در دمیننهی گاهشناسنی
آمودش کارآفرینی انمناد داده اسنت .اگنر چنه وی در ادبینات
تحقیق به عصنر کشناوردی و تمربینات قبنل اد  11 6کنه در
دمینهی آمودش و یادگیری فعالینتهنای کسنب وکنار توجنه
نموده است؛ با ای وجود ،طبق مطالعات وی سابقهی آمنودش
کارآفرینی در دانشگاه هاروارد به سال  134بر منیگنردد .در
واقع می توان گفت که آمودش کارآفرینی به عنوان یک مزیت
برتر در دانشکده های مدیریت بادرگنانی اد اواینل دهنه 13 1
شروع شنده اسنت .دانشنگاه کالیفرنینای جننوبی اولنی دوره
 MBAرا در مرکننننز کننننارآفرینی در سننننال  13 1و دوره
کارشناسی را پنس اد آن در سنال  13 2شنروع کنرده اسنت.
رشته علمی کارآفرینی اد همی جا ریشه گرفته است .در اوایل
دهه  1311نزدیک به  111دانشگاه در آمریکنا دوره هنایی در
دمینه کارآفرینی و کسنب کنار کوچنک داشنته انند ودر دهنه
 1331این ن مقننندار بنننه  1121دانشنننگاه افنننزایش یافتنننه
است(سولمون ،وور و فرنالد .)1334،11بنابرای بنه جنر ت منی
توان گفت ظهور واقعی آمودش کارآفرینی اد دهه  1311بنوده
است.
آمودش کارآفرینی در دانشگاه های دنیا فراگیر شده اسنت ،بنه
عنوان مثال تمامی دانشگاه های برتر در آمریکنا کنارآفرینی را
آمودش داده و صدها ممله معتبر بی المللی و بیش اد هزاران

کتنناب بنننا عننننوان کنننارآفرینی انتشنننار پیننندا منننی کننننند
(موریس .)2114،12کارآفرینی هم در دنیای کسبوکنار و هنم
در دانشگاه ها رونق بسیاری گرفته است .دوره ها ،رشنته هنا و
دانشکده های کارآفرینی رود بنه رود افنزایش پیندا منی کنند.
افزایش اهمیت کارآفرینی ورشته های مرتبط با آن نیز (کسب
کارهای کوچک و خنانوادگی ،کنارآفرینی سنادمانی ،وغینره) را
می توان در افزایش پست های سادمانی اختصاص داده شده در
ای دمینه (کرسی یا استادی )11را در کارآفرینی و رشته هنای
مرتبط با آن نیز مشاهده کرد(موریس و همکاران.)2114،
پرآوادگی کارآفرینی در دانشگاه ها را می تنوان در رشند قابنل
مالحظه داوطلبان شغلی و پست های هیئت علمی کنارآفرینی
نیز مشاهده کنرد .فینکنل و دیندد )2111( 14در مطالعاتشنان
افزایش داوطلبی مشاغل ستادی کارآفرینی در دانشنگاه هنای
آمریکا را اد  12در سال  1331به 61درسال  1331و بنه 221
در سال  2111گزارش نموده اند .علی رغم افزایش بی سابقه و
دور اد انتظار در ای رشنته ،هننود کنارآفرینی در مینان سنایر
رشته های دانشنگاهی مشنروعیت خنود را بنه دسنت نیناورده
است(فینکل.)2112،
در طی سالهای اخیر مطالعاتی در خصوص جنبه های مختل
آمودش کارآفرینی صورت گرفته است اد جمله مقاالتی توسط
دافی ،12سولومون ،16تارابیشای  ،1براش 11و همکاران(،)2112
کتز( )2111و کوراتکو( )2114انتشار پیدا کرده است؛
محققی کمتری بطور خاص بر جنبه های مرتبط با مراکز
کارآفرینی مطالعه کرده اند .در سال  ،1331ساندبرگ و گت
وود 13بر جنبههای داخلی ،تمرکز تحقیقات ،مقدار بودجه ،و
اساسنامه های 21مراکز کارآفرینی مطالعاتی انماد
دادند(ساندبرگ و گاتوود.)1331،
شاید بتوان گفت که کاملتری مطالعه بر روی مراکز کارآفرینی
توسط آپتون 21با عنوان "تمارب موفقیت آمیز مدیران مراکز
کارآفرینی" با حمایت مالی بنیاد کافم انماد شده است.
آپتون مطالعه موردی عمیق خویش را بر روی  3مرکز
کارآفرینی انماد داد .مطابق با یافته های ای مطالعات ،میتوان
فهرستی اد بهتری اقدامات برای راه اندادی ،هدایت ،تامی
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. Morris
. chairs or professorship
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.Finkle & Deeds
15
. Duffy
16
. Solomon
17
. Tarabishy
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20
. constituents
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. Mansﬁeld
. Roessner et al
6
. Audretsch and Lehman
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. Audretsch et al
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. Meoli et al
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10
. chronology
11
. Solomon, Weaver and Fernald
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منابع ،مدیریت و باداریابی مرکز کارآفرینی ارائه
داد(آپتون .)133 ،به غیر اد دو تحقیق انماد شده که در باال
اشاره گردید ،کم و ببیش میتوان ادعا کرد ،ادبیات موضوع
مرتبط برای مراکز کارآفرینی کمتر و پراکنده
است(فینکل .)2112،با وجود نبودن تحقیقات الدد درای
دمینه ،سعی شد با بررسی تطبیقی بی مراکز کارآفرینی
دانشگاه های مهم و مقایسه آن با مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران اطالعات الدد جمع آوری گردد.
سابقه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران
براساس برنامه سود توسعه ،طرحی تحت عنوان «طرت توسعه
کارآفرینی در دانشگاه های کشور» که به اختصار «کاراد» ناد
گرفته است ،تدوی و اجرای آن با نظر سادمان مدیریت و
برنامه ریزی و ودارت علود ،تحقیقات و فناوری در  12دانشگاه
کشور شروع و مسئولیت پیگیری ،اجرا و امور ستادی آن اد
سوی ودارت علود در اواخر سال  11 3به سادمان سنمش
آمودش کشور واگذار گردید.
دالیل مطرح شدن طرح کاراد
مطالعه و بررسی در دمینه اقدامات به عمل آمده در رابطه با
موضوع کارآفرینی در کشورهای مختل بیانگر ای است که
دانشگاه ها در دمینه های آمودشی و پژوهشی پیشقدد بوده
اند .لذا در ایران نیز چنی رسالتی برای دانشگاه ها متصور
است .عالوه بر ای سیستم نظاد آمودشی کشور ما ،به ویژه در
بخش آمودش عالی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص
برای بخش دولتی شکل گرفته است .ای مسئله موجب
گردیده که فارغالتحصیالن بدون توجه و قصد بکارگیری
آموخته ها و نیز قوه خالقیت و ابتکار خود در راستای شروع
کاری نو و ارائه محصول و یا خدمتی جدید ،صرفاً به دنبال
یافت موقعیتهای شغلی وارد بادار کار نیروی انسانی شوند.
ای در حالی است که در شرایط فعلی کشور ما جذب نیروی
انسانی آماده به کار تقریباً متوق شده است و بخش خصوصی
نیز توان جذب فارغالتحصیالن آماده به کار را ندارد.
با توجه به اینکه یکی اد پیامدهای مثبت پدیده کارآفرینی
اشتغال مولد می باشد ،طرت کاراد با هدف رفع معضل فعلی
کشور در دمینه بیکاری و نیز بهره مند شدن اد سایر پیامدهای
کارآفرینی همانند برود خالقیت ها ،تولید ثروت ،ایماد ،تولید و
به کارگیری فناوری ،رشد اعتماد به نفس در بی دانشگاهیان
و فارغالتحصیالن و جلوگیری اد مهاجرت نخبگان ارائه شده
است.
به طور خالصه اهداف طرت کاراد به شرت ذیل می باشد:
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 ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعهدانشگاهی نسبت به کارآفرینی ،کارآفرینان و نقش آنان در
رونق اقتصادی ،ایماد اشتغال و رفاه.
 ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آمودشکارآفرینی.
 گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان ،پروژههای کارآفرینی ،محیط و فضای کارآفرینان و سایر دمینه های
مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران.
چنانچه ذکر شد در دمینه کارآفرینی و مسائل مربوط به آن
تا قبل اد سال  3و واگذاری ،پیگیری و اجرای طرت کاراد به
سادمان سنمش آمودش کشور ،تمربه قابل استفاده ای در
کشور وجود نداشت .لذا در ابتدای کار کمیته اولیه ای با
حضور مسئوالن و کارشناسان سادمان و چند نفر اد اساتید و
صاحب نظران آشنا به موضوع تشکیل و راهکارهای مختل
مورد مطالعه و بررسی قرا رگرفت .مهم تری تصمیمی که
کمیته مذکور گرفت ،اقداد به سادماندهی اجرای طرت در
سطح ودارت علود ،سادمان سنمش و دانشگاه ها بود .در ای
راستا آیی نامه ای تدوی و پس اد بررسی های الدد و اعمال
نظر اساتید ،دانشگاه ها و صاحب نظران و تصویب ودیر علود
تحقیقات و فناوری ،در خرداد ماه سال  11به کلیه دانشگاه ها
و مؤسسات آمودش عالی ابالغ شد(آیی نامه کاراد).
روش شناسی
ای پژوهش متناسب با اهداف مورد نظر ،اد روش های
متعددی استفاده شده است اد جمله :روش توصیفی
پیمایشی و همچنی اسنادی ،تحلیلی و تطبیقی.
در پژوهش حاضر با توجه به اسناد و مدارك علمی و کاربردی
وضع موجود مراکز کارآفرینی ترسیم شده است؛ بنابرای روش
اسنادی نیز مورد استفاده واقع شده است .جهت تعیی
وضعیت عملکرد مراکز کارآفرینی در دانشگاه های برتر و
معتبر آمریکا اد اسناد و مدارك موجود در ای دمینه اد جمله
22
سایتهای اینترنتی ،مقاالت و کتابها و نامه نگاری با مسولی
مراکز کارآفرینی استفاده شده است .عالوه برآن اد روش
تطبیقی نیز جهت مقایسهی عملکرد بی مراکز کارآفرینی در
دانشگاه های دولتی شهر تهران با مراکز کارآفرینی در دانشگاه
های برتر آمریکا انماد شده است.
21
جامعه آماری ای تحقیق را مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا مطابق با فهرست ممله کارآفری (که اطالعات
نسبتاً کاملتری در سایت اینترنتی 24خود قرار داده بودند) و
22

. Director
. Top- Ranked centers
24
. http://www.entrepreneur.com/slideshow/237323
23

22
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برای دانشگاه های دولتی شهر تهران ،دانشگاه های تهران،
شری  ،شهیدبهشتی ،امیرکبیر ،خواجه نصیر الدی طوسی و
عالمه طباطبائی تشکیل میدهند .فهرست دانشگاه های
آمریکا بر اساس مطالعات و راهنمایی های کنسرسیود ملی
مراکز کارآفرینی )NCEC( 22آدرس اینترنتی مراکز
کارآفرینی ،فهرست تحقیقات کالج بابسون و ممله کارآفری
بوده است .رتبهبندی مراکز کارآفرینی مربوط به سال 2114
است که برتری آنها عبارتند اد:کالج بابسون ،26دپاول ،2
کالیفرنیای جنوبی ،21آریزونا ،23فلوریدای جنوب ،11ایلیونز
شیکاگو ،11کالیفرنیا -لس آنملس .12در ای مقاله عملکرد
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی
منتخب دانشگاه های تهران مقایسه شده است .اطالعات
مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد طریق
پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مسئوالن و کارشناسان مراکز
کارآفرینی با دریافت اسناد گزارش عملکرد ساالنه کسب شده
است .الدد به ذکر است که اطالعات مربوط به مراکز
کارآفرینی دانشگاه ها ی تهران به خاطر نوساناتی که مقدار،
نوع فعالیتها و برنامه های کارآفرینی اد دمان راه اندادی داشته
اند ،بصورت میانگی یکسال در نظر گرفته شدهاند.
یافته های پژوهش

نفر است 112 .نفر اد اینها دانشمویان کارشناسی ارشند و 31
نفننر نیننز دانشننمویان کننارآفرینی بننرای هننر دانشننگاه مننی
باشند(نمودار .)1در مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای آمریکنا
بیشتر دانشمویان کارشناسی ارشند در دوره هنای کنارآفرینی
شرکت می کنند .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهنران بنه
طننور میننانگی سنناالنه نزدیننک بننه  42نفننر اد دانشننمویان
کارشناسننی و  11نفننر نیننز کارشناسننی ارشنند در دوره هننای
کارآفرینی شرکت می کنند .
250
200
115

100
10

هنگامیکه فعالیتهای مختل دانشگاهی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا با مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
مقایسه می شود4 ،درصد ای فعالیتها در مراکز کارآفرینی
دانشگاه های آمریکا به آمودش و تدریس1 ،درصد به تحقیق
و 16درصد به ارئه خدمات مشاوره در دمینه کارآفرینی می
پردادند .در حالیکه در دانشگاه های تهران  12درصد به
آمودش و تدریس 11 ،درصد به تحقیق ،و  2درصد به ارائه
خدمات مشاوره میپردادند(شکل.)1
برنامه های دوره کارشناسی و دوره های کارآفرینی ارائه

50

90
45
آمریکا

0

ایران

نمودار  -1میانگین تعداد دانشجویان شرکت کننده در برنامه های کارآفرینی
و
تدریس

آمریکا

نوع فعالیت

150

ایران

47
خدمات
و

5
16

85
10
37

تحقیق

مشاوره

شکل  1انواع فعالیتهای مراکز کارآفرینی

همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود  46درصد اد مراکز

شده:
میانگی ساالنه تعداد دانشمویان شرکت کننده در برنامه های
کارآفرینی مرتبط با مرکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا 212
25

. national consortium of entrepreneurship centers
. Babson College
27
. DePaul University
28
. University of Southern California
29
. The University of Arizona
30
. University of South Florida
31
. University of Illinois, Chicago
32
. University of California, Los Angeles

کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکنا در دوره کارشناسنی دوره
کارآفرینی بصورت متمرکز( 14معروفتنری مندرك) دارنند11 .
درصد دوره ها بصورت رشته فرعنی 12و  24درصند بنه عننوان
رشته اصلی 16کارآفرینی می باشد .بی مراکز کنارآفرینی برتنر

26

 .البته در بعضی دانشگاه ها باالی  21نفر در دوره ها شرکت می کنند و
در بعضی دیگر به حد نصاب تشکیل نرسد.
34
. concentration in entrepreneurship
35
. minors
36
. majors
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دانشگاه های آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران در

انتقال تکنولوژی کمتنر در دانشنگاه هنا برگنزار منی شنود .در

سه نوع دوره نیز تفاوت های قابل توجهی مشاهده منی شنود.

بعضی اد مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای تهنران دوره هنایی

در مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکنا و تهنران ،مهمتنری

برگزار می شود که ارتباط چندانی با ترویج روحیه کنارآفرینی

دوره های مشترك در تماد دانشگاه ها عبارتنند اد :مقدمنه ای

ندارند(اد جمله مدیریت پروژه) .علنت این موضنوع اد دیندگاه

بر کارآفرینی ،تدوی طرت کسنبوکنار ،خالقینت و ننوآوری و

یکی اد کارشناسان مرکز کارآفرینی جذب بیشنتر دانشنمویان

باداریننابی .دوره هننایی چننون فرانشننیز ،کننارآفرینی سننادمانی و

فنی و مهندسی در مراکز کارآفرینی بوده است.

جدول  -1برنامه های کارآفرینی دوره کارشناسی که در دانشگاه های آمریکا طی یکسال ارائه می شود

نوع برگزاری دوره
متمرکز
()Conc

رشته
فرعی()min

رشته
اصلی()maj

انتخابی
()elect

درصد دانشگاه هایی که دوره های مورد نیاز برای
رشته اصلی ،فرعی و متمرکز ارائه می دهند
8
52
52
مقدمه ای بر کارآفرینی
11
11
11
11
تدوین طرح کسبوکار
11
11
11
امور مالی کارآفرینانه
11
52
8
رشد و توسعه کارآفرینانه
8
8
11
مدیریت کسبوکار کوچک
8
8
8
8
پروژه کارآفرینانه
8
11
8
8
تجزیه و تحلیل امکان سنجی
8
حقوق و کارآفرینی
8
8
کارورزی کارآفرینانه
8
8
خالقیت و نوآوری
11
کسبوکار خانوادگی
Conc.: concentration؛ min.: minor؛ maj: major؛elect. : Elective
کارآفرینی بصورت  2واحد اختیاری برای دانشمویان
چنانچه مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و مراکز
کارشناسی ارائه شده است .البته هنود بعضی اد دانشگاه های
کارآفرینی دانشگاه ها ی تهران اد نظر نوع دوره های برگزار
تهران هنود نپذیرفته اند که کارآفرینی به عنوان درس
شده با همدیگر مقایسه شوند .تفاوتهای مهمی بی آنها
اختیاری برای دانشمویان عرضه گردد .در دانشگاه هایی که
مشاهده میگردد .درصد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های
ای درس بصورت اختیاری عرضه شده است ،استقبال خیلی
آمریکا که تمزیه و تحلیل و امکان سنمی طرت کسبوکار
دیادی اد آن به عمل نیامده است.
ارائه می دهند در دانشگاه هایی که رشته کارآفرینی دارند
بیشتر است .عالوه بر آن درصد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
دانشجویان کارشناسی شرکت کننده در دورههای
ها ی آمریکا که دوره رشد کارآفرینانه ارائه می دهند برای
کارآفرینی
دانشگاه هایی که کارآفرینی به عنوان رشته فرعی ارائه می
همانگونه که در جدول  2مشاهده می گردد معروفتری دوره
شود؛ بیشتر است .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
های کارآفرینی برای دانشمویان دوره کارشناسی در دانشگاه
دوره هایی چون تمزیه و تحلیل و امکان سنمی کسبوکار،
های آمریکا عبارتند اد :مقدمه ای بر کارآفرینی ،تدوی طرت
کسبوکار خانوادگی ،مدیریت کسبوکار کوچک و رشد و
کسبوکار و مدیریت کسبوکار کوچک .دوره هایی که در
توسعه کارآفرینانه برگزار نمی گردد .اد نظر ماهیت و نوع
دانشگاه های آمریکا کمتری متقاضی را دارند عبارتند اد:
اجرای دوره نیز در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران ،دوره
کارآفرینی سادمانی ،فرانشیز ،حقو و کارآفرینی ،طراحی
های کارآفرینی یا بصورت کوتاه مدت و فشرده بوده و یا درس
محصول ،و انتقال تکنولوژی .به طور کلی تفاوت های دیادی
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بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و مراکز
کارآفرینی دانشگاه های تهران اد نظر تعداد دانشمویان ثبت
ناد کننده و تعداد دوره های ارائه شده وجود دارد(جدول )2در

مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران فقط دوره هایی اد قبیل
مبانی کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری و طرت کسبوکار در بی
تماد دانشگاه های مورد بررسی شده مشترك است

جدول  -2تعداد دوره ها و تعداد دانشجویان کارشناسی ثبت نام کننده در یک سال
مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا

مراکز دانشگاه های تهران

دانشجویان
تعداد دوره
دانشجویان
تعداد دوره
مقدمه ای بر کارآفرینی
52
66
1/6
تدوین طرح کسبوکار
16
58
6/8
مدیریت کسبوکار کوچک
---15
6/
امور مالی کارآفرینانه
--16
6/2
بازاریابی کارآفرینانه
--پروژه کارآفرینانه
--8
6/5
کارورزی کارآفرینانه
--1
6/1
رشد و توسعه کارآفرینانه
--18
6/2
خالقیت و نوآوری
16
6/1
تجزیه و تحلیل و امکان سنجی
--6
6/5
کسبوکار خانوادگی
--4
6/5
حقوق و کارآفرینی
--6/1
انتقال تکنولوژی
--6/1
طراحی محصول
--5
6/1
کارآفرینی سازمانی
--6/1
هایی که برای دانشمویان کارشناسی ارشند در دانشنگاه هنای
برنامه های کارآفرینی برای دانشجویان دوره کارشناسی
42
آمریکا اد استقبال کمتری برخوردارند؛ عبارتنند اد :فرانشنیز ،
ارشد
44
41
طراحی و توسعه محصول  ،انتقال تکنولنوژی و کنارآفرینی
جدول  1برنامه های آمودش کارآفرینی در سنطح کارشناسنی
سادمانی .42همانگونه که در جدول فنو مشناهده منی گنردد،
ارشد را نشان می دهد .معروفتری دوره بصورت متمرکز بنوده
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکنا کنه دوره تمزینه و
است که در حدود 12درصد اد مراکز کارآفرینی برتنر دانشنگاه
تحلیل امکان سنمی و فرانشیز ارائه می دهند؛ بنه طنور قابنل
های آمریکا دوره های کارآفرینی متمرکز در سطح کارشناسنی
توجهی برای دانشگاه هنایی کنه کنارآفرینی بنه عننوان رشنته
ارشد داشته اند در حالیکنه مراکنز کنارآفرینی دانشنگاه هنای
فرعی و متمرکز دارند ،بیشتر است .عالوه بر آن ،درصد برنامنه
تهران دوره کارآفرینی خاص برای دانشمویان کارشناسی ارشد
های کارآفرینی در مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه هنای آمریکنا
طراحی نشده است و بعضنی اد دانشنمویان کارشناسنی ارشند
که دوره انتقنال تکنولنوژی برگنزار منی کننند بنه طنور قابنل
ممکنن اسننت در بعضننی اد دوره هننای کوتنناه منندت مراکننز
مالحظه ای برای دانشگاه های که کارآفرینی در آنها اختیناری
کارآفرینی شرکت نمایند .پیش نیادهای الدد برای هر کنداد اد
اسننت ،بیشتراسننت .بننرای دانشننمویان کارشناسننی ارشنند در
دوره ها اد دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت بوده و در تمناد
دانشگاه های تهران اخد دروس کنارآفرینی بنه عننوان درسنی
دانشگاه ها یکسان نیست .در دانشگاه های آمریکا ،متداولتری
1
ممک نیست؛ بلکه فقط می توانند در دوره هنای کوتناه مندت
دوره در سطح کارشناسی ارشد ،تندوی طنرت کسنبوکنار ،
شرکت نمایند .چند سالی است کنه در بعضنی دانشنگاه هنای
مقدمننه ای بنننر کننارآفرینی ،11امنننور مننالی کارآفریناننننه،13
دولتی و آداد رشته کارآفرینی در سنطح دکتنری ,کارشناسنی
رشدکارآفرینانه 41و پروژه در دمیننه کنارآفرینی 41اسنت .دوره
37

. Business plan development
. Introduction to entrepreneurship
39
. Etrepreneurial finance
40
. Etrepreneurial growth
41
. Etrepreneurial field project
38

6

. franchising
43
. product development
44
. technology transfer
45
. corporate entrepreneurship
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ارشدو کارشناسی(با عننوان مندیریت کسنبوکنار) راه انندادی
شده است .در حالیکه در دانشگاه های آمریکا عالوه بنر رشنته
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کننارآفرینی ،در سننایر رشننتههننای علمننی دیگننر نیننز گننرایش
کارآفرینی وجود دارد(مثال :دیستشناسی گرایش کارآفرینی).

جدول  :3برنامه ها و دوره های کارآفرینی ارائه شده در مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا برای دانشجویان کارشناسی ارشد
نوع دوره
درصد دانشگاه هایی که برنامه ها و دوره های مورد نیاز برای

conc

min

maj

رشته اصلی ،فرعی ،فشرده و اختیاری ارائه می دهند

82

12

12

مقدمه ای بر کارآفرینی
تدوین طرح کسبوکار
امور مالی کارآفرینانه
توسعه کارآفرینانه
مدیریت کسبوکار کوچک
پروژه کارآفرینانه
بازار یابی کارآفرینانه
تجزیه و تحلیل امکان سنجی
حقوق و کارآفرینی
کارورزی
خالقیت و نوآوری
کسبوکار خانوادگی
طراحی وتوسعه محصول
کارآفرینی سازمانی
فرانشیز
انتقال تکنولوژی

26
45
52

8
8

8
8

دانشجویان کارشناسی ارشد شرکت کننده در دوره های
کارآفرینی

جدول  4دوره هایی را در بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا برای دانشمویان کارشناسی ارشد ارائه می شود،
نمایش می دهد .همانگونه که مالحظه می گردد ،متداولتری
دوره ها در دانشگاه های آمریکا(بر حسب تعداد دانشمویان
ثبت ناد کننده) عبارتند اد :مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی
کارآفرینانه ،تدوی طرت کسبوکار ،و توسعه کارآفرینانه .کم
توجه تری دوره ها نیز در دانشگاه های آمریکا عبارتند اد
فرانشیز ،مدیریت کسب کار کوچک ،خالقیت و نوآوری،
طراحی و توسعه محصول ،و کسبوکار خانوادگی .برحسب
تعداد دوره های ارائه شده چنی تفاوتهایی مشاهده می شود:
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا تعداد دورههای
بیشتری در خصوص مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی
کارآفرینانه ،تدوی طرت کسبوکار ،طراحی وتوسعه محصول و
خالقیت و نوآوری ارائه می دهند.
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بر حسب تعداد دانشمویان شرکت کننده ،مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا تعداد دانشمویان بیشتری در دوره
هایی چون مقدمه ای بر کارآفرینی ،امور مالی کارآفرینانه،
تدوی طرت کسب کار ،توسعه کارآفرینانه ،تمزیه و تحلیل و
امکان سنمی ،کارآفرینی سادمانی ،خالقیت و نوآوری ،فرانشیز
ثبت ناد کرده اند.
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جدول  :4تعداد دوره های کارآفرینی و دانشجویان در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه های آمریکا
تعداد دوره

تعداد دانشمویان

مقدمه ای بر کارآفرینی

2/1

11

تدوی طرت کسبوکار

1/4

42

مدیریت کسبوکار کوچک

1/2

1

امور مالی کارآفرینانه

1/

61

باداریابی کارآفرینانه

1/1

11

پروژه در دمینه کارآفرینانه

1/2

1

کاروردی

1/1

4

رشد و توسعه کارآفرینانه

1/3

11

خالقیت و نوآوری

1/2

12

تمزیه و تحلیل و امکان سنمی

1/4

12

کسبوکار خانوادگی

1/1

11

حقو و کارآفرینی

1/2

11

انتقال تکنولوژی

1/1

1

طراحی و توسعه محصول

1/4

11

فرانشیز

1/12

1

کارآفرینی سادمانی

1/4

12

در هیچکداد اد دانشگاه ها ی تهران دوره هایی چون کاروردی،
رشد و توسعه کارآفرینانه و تمزیه و تحلیل و امکان سنمی،
کسبوکار خانوادگی ،انتقال تکنولوژی ،طراحی محصول ،و
فرانشیز برگزار نشده است .الدد است به ای نکته نیز اشاره
شود که دانشمویان در دانشگاه های آمریکا می توانند دروس
ارائه شده در دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی دیگر را به عنوان
درس اصلی در رشته خود انتخاب نمایند .ولی در دانشگاه های
تهران هنود ای امکان برای دانشمویان تحصیالت تکمیلی
فراهم نشده است.
فعالیت های ترویج و گسترش کارآفرینی
منظور اد فعالیتهای ترویج ,توسعه و گسترش کارآفرینی
فعالیتهایی است که در جهت تکمیل فعالیت های آمودشی و
فرهنگی انماد می شود .همانگونه که در شکل 1-2مشاهده
می گردد :معروفتری و متداولتری فعالیتهای گسترش درونی
و بیرونی آمودش کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه های
آمریکا مسابقه طرت کسبوکار ( 32درصد) ،کاروردی (32
درصد) ،کلوب های دانشمویی ( 32درصد) انتقال تکنولوژی
( 2درصد) ،آمودش اد راه دور( 11درصد) ،کسب بودجه و
اعتبار اد سرمایه گذاران ریسکی( 11درصد) و راه اندادی ممله
(21درصد) است .مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا
تمایل بیشتری به انتشار ممله دارند.

متداولتری برنامه های ترویمی برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران عبارتند اد :برگزاری سمینارها کارگاهها(12درصد )،
سخنران میهمان ( 21درصد) ،مسابقه طرت کسبوکار ،برنامه
انتخاب کارآفری سال( 21درصد) .البته بعضی اد مراکز
مطالبی بصورت گاهنامه در راستای ترویج کارآفرینی انتشار

می نمایند.
با توجه با شکل دیر ،غیر اد فعالیتهای آمودشی که مراکز
کارآفرینی برعهده دارند؛ سایر فعالیتهای تکمیلی و توسعه ای
نیز برای ترویج روحیه کارآفرینی بی دانشمویان و
دانشگاهیان مهم است .همانگونه که در شکل  2مشاهده می
گردد بی مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران و مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا اد نظر نوع برنامه های
داخلی مراکز تفاوتهای دیادی وجود دارد .در مراکز کارآفرینی
دانشگاه های تهران فعالیتهایی مثل کاروردی ،انتقال فناوری،
آمودش اد راه دور و راه اندادی صندو سرمایه گذاری مخاطره
آمیز 46وجود ندارند .عالوه برآن فعالیتهایی اد قبیل انتشار
ممله ،مسابقه طرت کسبوکار و تشکل های دانشمویی
کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران در مقایسه
با مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا کمرنگ تر است.
46

 .تنها شرکتهای مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران اد محل
سرمایه خودشان مبادرت به راه اندادی صندو سرمایهگذاری مخاطره آمیز
نموده اند.

بررسی تحلیلی – مقایسه ای عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای امریکا…

غیر اد فعالیتهای آمودشی که مراکز کارآفرینی برعهده دارند؛
سایر فعالیتهای تکمیلی و توسعه ای نیز برای ترویج روحیه
کارآفرینی بی دانشمویان و دانشگاهیان مهم است .همانگونه
که در شکل  2مشاهده می گردد بی مراکز کارآفرینی
دانشگاه ها ی تهران و مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های
آمریکا اد نظر نوع برنامه های داخلی مراکز تفاوتهای دیادی
وجود دارد .در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران فعالیتهایی
مثل کاروردی ،انتقال فناوری ،آمودش اد راه دور و راه اندادی
صندو سرمایه گذاری مخاطره آمیز  4وجود ندارند .عالوه
برآن فعالیتهایی اد قبیل انتشار ممله ،مسابقه طرت کسبوکار
و تشکلهای دانشمویی کارآفرینی در مراکز کارآفرینی دانشگاه
های تهران در مقایسه با مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا
کمرنگ تر است.
مسابقه طرح…

آمریکا

100
انتشار مجله
50
0

انجمن های…

صندوق سرمایه…

کارورزی

آموزش از راه دور

انتقال فناوری

شکل -2برنامه ها و فعالیتهای داخلی مراکز کارآفرینی(درصد)
سمینار/کارگاه

آمریکا
سخنران مهمان
گرانت

100

50
0

رشد سریع…
برنامه کسب و کار…
پارک فناوری و…

آموزش اجرایی
کارآفرین سال

شکل  -میانگین(درصد) فعالیتها و خدمات بیرونی مراکز کارآفرینی

اد نظر تعداد و نوع فعالیتها و خدمات در راستای آمودش
کارآفرینی نیز تفاوتهای چشمگیری بی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
وجود دارد(شکل .)2در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
اقداماتی چون اعطای کمک تحصیلی 41به دانشمویان
کارآفرینی ،آمودش اجرایی کارآفرینان و مدیران کسبوکارها،
وابسته بودن پارك فناوری و مرکز رشد به مرکز کارآفرینی،
برنامه کسبو کار خانوادگی ،و اقدامات مربوط به رشد سریع
41

 .تنها شرکتهای مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران اد محل سرمایه
خودشان مبادرت به راه اندادی صندو سرمایهگذاری مخاطره آمیز نموده
اند.
41
. Grant
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کسبوکارهایی که در نتیمه فعالیت مراکز کارآفرینی
راهاندادی شده اند ،وجود ندارد .فعالیتهای دیگر که مشترك
بی مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های ایران
است دعوت اد سخنران مهمان(کارآفری ) 43و برگزاری سمینار
و کارگاه است که فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران بسیار کمتر اد فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران است.
سنجش موفقیت مراکز کارآفرینی
اد دیدگاه مدیران/کارشناسان مراکز کارآفرینی دانشگاه های
تهران مهمتری معیارهای سنمش موفقیت به ترتیب اهمیت
عبارتند اد )1( :تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در برنامه)2( ،
اردشیابی های دانشمویان )1( ،شناخت ایماد شده درخصوص
کارآفرینی )4(،اعتبارات وبودجه کسب شده .نظر به اینکه
مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران اد نظر پست سادمانی
هیأت علمی ندارند؛ به همی دلیل دیدگاهی در ای قسمت
ذکر نشده است.
در تحقیقی که توسط فینکل انماد شده مهمتری معیارهای
موفقیت که برای سنمش و اردیابی مراکز کارآفرینی وجود
دارد اشاره شده است .در ای تحقیق برای مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا مهمتری معیارهای سنمش موفقیت
اد دیدگاه اعضای هیأت علمی به ترتیب عبارتند اد)1( :
اردشیابی های دانشمویان؛ ( )2شناخت ایماد شده درخصوص
کارآفرینی؛ ()1تعداد فارغ التحصیالن؛ ( )4تعداد دانشمویان
ثبت ناد کننده در برنامه؛ ( )2تحقیق .همچنی اد دیدگاه
مدیران مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا مهمتری
معیارهای سنمش موفقیت عبارتند اد )1( :شناخت ایماد شده
درخصوص کارآفرینی؛ ( )2تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده
در برنامه ها )4( ،تعداد فارغ التحصیالن )2( ،اردشیابی های
دانشمویان(فینکل.)2112،

43

 .در اینما به ای نکته نیز اشاره گردد که دعوت اد کارآفری بنرای ارائنه
سخنرانی به دانشمویان نیاد به رعایت یکسری اصول در اجرا است .در غینر
اینصورت جذابیت الدد را برای دانشمویان نخواهد داشت و به منرور تعنداد
مخاطبی کم خواهد شد .به جای سخنرانی یکطرفه کارآفری و ارائه پنند و
نصیحت برای دانشمویان بایستی جلسنه را تبندیل بنه مصناحبه حرفنه ای
نمود .خود محقق در چند تا اد ای سخنرانیها فقط بنه منظنور اینکنه چنه
اتفاقی در ای سخنرانی ها می افتد شرکت نموده است و بنا نابناوری تمناد
دیده که یا محتوی سخنرانی به درد دانشمویان نخنورده و ینا بنا اسنتقبال
بسیار ضعیفی اد سنوی دانشنمویان مواجنه شنده اسنت .بطوریکنه در ینک
دانشگاه باالی  11هزار جمعیت دانشمو تنها کمتنر اد  12نفنر دانشنمو در
سخنرانی کارآفری شرکت داشته اند!

23

فصلنامة نوآوری و اردشآفرینی ،سال چهارد ،شمارة هشتم ،پاییز و دمستان 1134

می توان گفت که اد نظر اعضای هیأت علمی در مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا "ایماد شناخت نسبت به
کارآفرینی" اد شاخص های مهمتر سنمش موفقیت میباشد.
بررسی سوابق مدیران مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران
نشان می دهد که مدیریت ای مراکز دستخوش جابمایی و
تغییر و تحوالت دیادی در طی عمر کوتاه راهاندادی ای مراکز
وجود دارد .سابقه فعالیت کمتر و اختصاص دمان اندك برای
مرکز (به خاطر تماد وقت نبودن) باعث شده است که آنان
شناخت کاملی اد معیارهای موفقیت مراکز کارآفرینی نداشته
باشند .عالوه برآن بهتر است مدیران و کارشناسان ای مراکز
اد سوابق علمی و کسبوکار مرتبط در ای دمینه برخوردار
باشند.
بحث و نتیجه گیری
در ای مقاله سعی شد خصوصیات و مشخصات مراکز کارآفرینی با
داده هایی که اد منابع مختل به دست آمده بود ،مورد بررسی قرار
گیرد .در ای مقاله واحد مطالعه به دو دسته تقسیم شدند :مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا که رتبه باال و برتری داشته و
مراکز کارآفرینی منتخب دانشگاه های تهران.
در جدول  1میانگی تعداد دانشمویانی که با مرکز کارآفرینی در
ارتباط هستند ،نشان داده شده است .برنامه های مراکز کارآفرینی
برتر دانشگاه های آمریکا تعداد بیشتری دانشمو جذب کرده اند.
میانگی  212نفر برای مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و
 22نفر برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران .به نظر می رسد
که داشت سابقه و منابع بیشتر ،رایج بودن روحیه کارآفرینی در
دانشگاه و وجود برنامه های با کیفیت باعث شده است که تعداد
بیشتری دانشمو به برنامه های مراکز کارآفرینی عالقه مند باشند.
عالوهبرآن یکی اد عواملی که برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های
آمریکا مهم است ،تأکید بیشتر بر الهاد بخشی و دمیدن روحیه
کارآفرینی برای دانشمویان کارشناسی ارشد است.
نتایج یافته های ای تحقیق نشان می دهد که تفاوت های
چشمگیری در برنامه های درسی دوره کارشناسی و ارشد در
ارتباط با برنامه ها ،دوره ها و دانشمویان بی مراکز کارآفرینی برتر
دانشگاه های آمریکا و دانشگاه های تهران وجود دارد (جدول
2الی .) 4مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا تمایل دارند
برنامه های جامع و کاملی در دمینه آمودش کارآفرینی داشته
باشند.
با تمرکز آمودش کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد ،دانشگاه ها
به اهمیت و جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی مطابق با ماموریت
دانشگاه ها پی برده اند .چنانچه برنامه جامع کارآفرینی در سطح
کارشناسی ارشد نیز نباشد ،ممک است به موقعیت مرکز

کارآفرینی به عنوان محل و مرکز مهم فراهم کننده آمودش
کارآفرینی آسیب برساند .وجود برنامه کارآفرینی در سطح دانشگاه
و ارائه آن به صورت دوره های مختل و چندگانه می تواند نشان و
اهمیت توجه به کارآفرینی برای یک موسسه دانشگاهی باشد ،در
حالیکه نداشت برنامه های کارآفرینی در تماد سطوت دانشگاهی
می تواند نشان اد ای باشد که کارآفرینی شاید تنها برای
دانشکدههای مدیریت بادرگانی ،کسبوکار و کارآفرینی کاربرد دارد.
هرچند که ای موضوع در برخی دانشگاه ها اد طریق ارائه رشته
تحصیلی کارآفرینی در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری
برای همه و بدون داشت شرایط خاص پذیرش(مثال داشت
تخصص و تمربه در حوده خاصی) قابل مقایسه است .اما موضوع
مهم آنست که آمودش کارآفرینی با هدف راهاندادی کسبوکار برای
فراگیرانی که مهارت و تمربه در صنعت خاصی ندارند خیلی نمی
تواند موفقیت آمیز باشد .در دانشگاه های برتر دنیا هم کارآفرینی
در سایر رشتهها بصورت تنیده و تلفیق شده است(موریس.)2114،
فعالیتهای خدماتی و توسعه ای درونی و بیرونی مراکز کارآفرینی در
شکل 1-2نمایش داده شده است .مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه
های آمریکا بطور میانگی تعداد بیشتری مسابقه طرت کسبوکار،
دوره کاروردی ،کلوب های دانشمویی ،و غیره داشته و تمایل
بیشتری به انتشار ممله در دمینه کارآفرینی دارند .اد نظر فعالیتهای
بیرونی بی مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا و دانشگاه
های دولتی شهر تهران تفاوت دیادی مشاهده میشود .متداولتری
فعالیتهای داخلی برای مراکز کارآفرینی دانشگاه های آمریکا
عبارتند اد :مسابقه طرت کسبوکار ،کاروردی ،انمم های
دانشمویی ،انتقال فناوری .متداولتری فعالیتهای توسعه ای بیرونی
نیز برای مراکز کارآفرینی عبارتند اد :برگزاری سمینارها و کارگاه ها،
دعوت اد سخنران میهمان.
در مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا نظر اعضای هیأت
علمی در خصوص معیارهای سنمش و موفقیت بیشتر عبارتند اد:
اردش یابی های دانشمویان ،شناخت ،تعداد فارغ التحصیالن ،و
تعداد دانشمویان شرکت کننده در برنامه ها .اد دیدگاه مدیران در
مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا معیارهای سنمش
موفقیت عبارتند اد :اردشیابیهای دانشمویان ،شناخت ،تعداد فارغ
التحصیالن ،و تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در برنامه .ای نتایج
نشان می دهند که هم اعضای هیأت علمی و هم مدیران مراکز
کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا دیدگاه مشابه هم دارند که
تأکید و کانون توجه هر دو دانشمویان می باشند .اد دیدگاه مدیران
در مراکز کارآفرینی دانشگاه های تهران مهمتری معیارهای
سنمش موفقیت عبارتند اد :تعداد دانشمویان ثبت ناد کننده در
برنامه ،اردشیابیهای دانشمویان ،شناخت و اعتبار و بودجه ایماد
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شده است .همانگونه که مالحظه می شود ای نوع دیدگاه مقابل
دیدگاه مراکز کارآفرینی برتر دانشگاه های آمریکا است ،که در آن
آمودش دانشمویان در اولویت قرار داشت.
در دانشگاه های آمریکا اهمیت و جایگاه کارآفرینی برای مسئوالن،
مدیران ،اساتید ،دانشمویان و کارکنان بیش اد پیش نمایان گشته
است ،به طوریکه برنامه ها و دوره های کارآفرینی با استقبال و
عالقه دیادی برگزار می گردد و مسئولی نیز حمایتهای الدد را به
عمل می آورند .روسای دانشگاه ها که اد مدیران ،اعضای هیأت
علمی ،کارکنان ،تمهیزات و برنامه های مراکز کارآفرینی حمایت
های مالی الدد را به عمل آورده و با جذب اعتبار و تأمی منابع اد
بیرون 21خود را هماهنگ و سادگار کنند؛ باعث ایماد برنامه های
مولد و بهره ورتر میگردند(فینکل .)1331،بنابرای مسئولی مراکز
کارآفرینی و کارشناسان مربوطه در دانشگاه های ایران بایستی
سعی نمایند با استفاده اد تمارب سایر کشورها و استفاده اد جذابیت
های کارآفرینی ،دانشمویان بیشتری را جذب فعالیتهای آمودشی و
ترویمی و توسعه ای کارآفرینی نمایند که ای امر نیز مستلزد
اعطای اختیار و مسولیت کافی به مسئوالن مربوطه و داشت
انعطاف الدد در ارائه دروس دانشگاهی و همچنی فراهم بودن
انتخاب بیشتر برای دانشمویان است.
پژوهش حاضر در کنار یافته های اصیل و قابل توجه ،با
محدودیتهایی هم همراه بوده است که مسیر را برای محققی
بعدی فراهم می کند .نخست اینکه ای تحقیق با استناد به اسناد
موجود و محدود به جمع آوری اطالعات اد مسئوالن و کارشناسان
مراکز کارآفرینی و گزارشهای انتشاریافته پیرامون آن بوده است،
درصورتیکه برای سنمش عملکرد می توان اد نظرات تمامی ذی
نفعان مراکز کارآفرینی بهره جست و با استفاده اد روشها و ابزارهای
مختل به جمع آوری داده در ای دمینه پرداخت .دود اینکه
عملکرد مورد مطالعه و مقایسه شده بی مراکز کارآفرینی تنها
محدود به فعالیتهای مشترکی بوده که در بی ای مراکز وجود
داشت و ای عملکردها قابل گزارش بودند ،در صورتیکه تأثیر و
عملکرد برنامه های کارآفرینی با توجه به اهداف آن می تواند بسیار
گسترده و درباده های دمانی مختل مورد اردیابی قرار گیرد .سود
هم به ای نکته اشاره شود که امروده مراکز متعددی با عناوی و
نامهای مختل در دنیا وجود دارند که کارکردهای مشابه و در عی
حال تخصصیتری درباره کارآفرینی ارائه می دهند که برخی اد آنها
عبارتند اد :دفتر انتقال فناوری ،21مرکز رشد ،22هچری 21و
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شتابدهنده 24که هم وابسته به دانشگاه ها و هم وابسته به سایر
سادمانها و یا مستقل وجود دارند که الدد است درباره عملکرد آنها
هم تحقیق انماد شود .در نهایت هم ذکر ای نکته ضروری است
که در کشورهای توسعه یافته مراکز توسعه کارآفرینی و مراکز
مشابه آن بر اساس نیاد و ضرورت شکل گرفته اند و به همی دلیل
است که ای مراکز رود به رود توسعه یافته تر شده اند مثال وقتی
می بینند که تعداد اختراعات در دانشگاه باالست برای تسهیل
جریان ثبت اختراع در دانشگاه دفتری به همی ناد(دفتر ثبت
اختراع) تأسیس میکنند و یا با نسلی اد دانشمویان سر و کار دارند
که گرایش به فعالیت کسبوکار و بادار دارند و درنتیمه مراکز
حمایت اد کسبوکارهای دانشمویان را در دانشگاه ایماد می کنند.
بنابرای دانشگاه های کشورهای در حال توسعه نباید به تبعیت اد
کشورهای توسعه یافته و بدون توجه به نیاد و بستر مناسب اد
کشورهای توسعه یافته پیروی کنند و مراکز مشابه تاسیس کنند.
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